


 

 

 

 جان را فکرت آموختاو که به نام 
 

نشبکهننرویدادننهفتمی  ن
 

نکالبنهاوسنایراننکسبنونکارهاینخانوادگ ندرنبستر
 

 یخانوادگ یدر کسب و کارها نوآوری تیریمدموضوع رویداد : 

 زار شد، جمعی از پژوهشگرانـــازی در کالب هاوس برگـگذشته، بصورت مج اتدر این جلسه، که همچون جلس

 حوزه کسب و کار، صاحبان کسب و کارهای خانوادگی و نسل های دوم و سوم این نوع کسب و کارها حضور داشتند. 

 

 

 
 

 : اشاره کرد ریبه موارد ز توانیها، م یژگیو نیدارند که از جمله ا یمختلف یها یژگیو یخانوادگ یکسب و کارها

 کسب و کارها هیبلندتر نسبت به بق دگاهید .1

  یمحافظه کار هیروح .2

  سکیر رشیدقت باال در پذ .3
 

نکته مهم  نینوع کسب و کارها شود. اما توجه به ا نیدر ا یها در کنارهم ممکن است باعث کم  شدن سرعت نوآور یژگیو نیا تمام

 . ستیهمه موارد موجود صادق ن یمورد برا نیا  ،یخانوادگ یکسب و کارها نیموجود ب یاست که باتوجه به تفاوت ها

 

 

 

 

 

در حال حاضر مشکلی که گریبانگیر اکثر بنگاه های ما، اعم از کوچک و بزرگ می شود، عدم آشنایی این بنگاه ها به مدیرت فناوری 

 و نوآوری می باشد. معدود هستند شرکت های ایرانی که از پایه، درک درستی از این مفاهیم دارند. 

وهله اول، باید به صاحبین کسب و کارها کمک کرد تا درک درست تری نسبت به مفاهیم پایه ای داشته باشند و سپس  بنابراین در

 با استفاده از آن مفاهیم کاربردی، مسیر مناسب برای نوآوری را طراحی کنند.

و خالقیت قائل نمی شوند. اما اگر  نکته مهم دیگر آن است که حتی بسیاری از سازمان های ما، به خودی خود تفاوتی بین نوآوری

 بخواهیم به طور اجمالی از این دو عنوان تعاریفی را بیان کرده باشیم؛

 خالقیت : ایده های عملیاتی که هم به عنوان فردی و هم به عنوان سازمانی قابل پیاده سازی باشند.

 ز آن .نوآوری : پیاده سازی، عملیاتی کردن، تجاری سازی ایده و بهره برداری ا

 پس توجه به این نکته خالی از لطف نیست که؛ صرفا ایده پردازی در جنبه شخصی یا سازمانی، به معنای نوآوری نمی باشد.

  واع وــاگر بخواهیم با دقت بیشتری به موضوع نگاه کنیم، احتماال خیلی از افراد انواع نوآوری را نمی شناسند. الزم است که با ان

 باشیم و در سیستم مدیریت نوآوری از آنها استفاده کنیم.اقسام نوآوری ها آشنا 

 حسننفروزاننفرد

ننرئیس نکامبت    هیاتنمدیرهنصنایعنغذایی

 

 بانخانواده؛

 براینخانواده؛

 دستندرندست

 نسلندرننسل

نبغدادی  مصطف 

ننمدیرنتوسعه  اکوسیستمنصندوقننوآورینونشکوفایی



 

 

 

 

 نوآوری در محصول 

  نوآوری در فرایند 

  نوآوری در بیزنس مدل سازمان 

  نوآوری در زنجیره تامین منابع سازمان 

. 

آن چیزی که کسب و کارها بدان نیاز دارند تا یک نظام و ساختار مدیریتی مناسب برای مدیریت ایده ها تا بازارشان داشته باشند 

الزامات یک سیستم مدیریت نوآوری، ابزارهای مشارکت در نوآوری،  در قالب 5600یا  1655مجموعأ در داخل استاندارد سری خانواده 

و دارایی های فکری، موضوع مدیریت هوش راهبردی، موضوع مدیریت خالقیت و ایده و مدیریت همکاری ها  IPابزارهای مدیریت 

گنجانده شده است. این سری استانداردها سعی کرده اند که هرکدام از این مباحث را به صورت کاربردی و به صورت عمومی برای 

وزش این استانداردها و پیاده سازی آنها در کسب وکار ها، میتواند به هرنوع کسب و کاری و با هرنوع محصولی درنظر بگیرند. آم

 عنوان راهنما در توسعه مدیریت نوآوری به کسب وکارها کمک شایانی بکند. 
 

 

 

 

 

 
 

ر کسب و کاری داشته باشیم، باید ابتدا به تمام جوانب آن کسب و کار آشنایی داشته باشیم. برای اینکه بخواهیم تغییر و نوآوری د

 برای مثال، میدانیم که کسب و کارهای کوچک بسیار متفاوت از کسب و کارهای بزرگ هستند.

بنگاهی بر تقسیم سود بین یکی دیگر از تفاوت های موجود در بین بنگاه ها در مقوله تقسیم سود می باشد. ممکن است بنای 

 سهامداران باشد یا بلعکس؛ بنگاهی دیگر مبنا را بر تقسیم سود در کوتاه مدت نگذاشته باشد.

پس الزم است از شئون مختلف یک کسب و کار را تصویر سازی کرد و سپس از طریق این تصویر سازی یک نسخه مناسب برای 

 چگونگی بکارگیری نوآوری در آن سازمان، طراحی کرد. 

یگر تغییر جهت گاهی اوقات میبینیم که نوآوری در برخی بنگاه ها بسیار شدید بوده. به نوعی که بنگاهی از یک صنعت به صنعتی د

داده و در برخی دیگر این نوآوری خفیف تر بوده است مثال فقط مدل درآمدری بنگاه را تغییر داده اند. به هرحال تمام اینها از مصادیق 

 نوآوری هستند و باید به آنها توجه کرد.

ظه کاری در کسب وکارهای خانوادگی نکته مهمی که در مورد کسب و کارهای خانوادگی باید مورد توجه قرار بگیرد، خصیصه محاف

 است. در این نوع از کسب و کار باید تغییرات را با احتیاط بیشتری انجام دهیم.

پس اگر قصد نوآوری در این نوع کسب و کار را داریم؛ باید فرایند های نوآور هایی را اعمال کنیم که حداقل ریسک و بیشترین تغییر 

 یاورند.و بازده را برای ما به ارمغان ب

 الزم است که این نکته را به یاد داشته باشیم که هیچ دو کسب و کاری، فرمول واحدی برای متمایل شدن به سمت نواوری ندارند.

 

 

 

 

 شهابنجوانمردی

کتنفناوریناطالعاتنونارتباطاتنپاسارگادنآریانن)فناپ(  مدیرعاملنشر



 

 

 

 

 

 

ی نوآوری در سمت تقاضای بازار کسب و کار خانوادگی بسیار بکر و دست نخورده است. ما در حوزه های دیگر شاهد ایده ها حوزه 

ار زیادی هستیم. اگر بازار نوآوری در کسب وکارهای خانوادگی آماده شوند، فرصت های همکاری مشترک و مفاهیم تکراری بسی

 بسیاری را بوجود خواهند آورد. مهم است که بدانیم پرچم نوآوری در سازمان کسب وکار خانوادگی در دست کیست. 

آید. چراکه بسیاری از فعالیت مشکل خاصی به وجود نمیوقتی پرچم دست بنیانگذار کسب وکار باشد، برای توسعه نوآوری چالش و 

را شخصا رهبری کرده است. اما اگر پرچم دست نسل بعدی یا نسل های بعدی باشد که هنوز در رأس هرم کسب و کار خانوادگی 

دید آن، چالش ها و قرار نگرفته اند، با چالش های زیادی روبرو میشویم. چراکه بین نسل قدیم کسب وکار های خانوادگی و نسل ج

 مشکالت فراوانی وجود دارد. همچنین نسل جدید نه آمادگی پذیرفتن و نه مدیریت توسعه نوآوری و چالش های همراه آن را دارد. 

کسب وکارهایی که هنوز شروع به توسعه نوآوری نکردند در قدم اول و پیش از انجام هر کاری باید خودشان را در معرض شبکه های 

رار دهند. تا وقتی که در معرض قرار نگیریم، نبینیم، نشنویم و تجزیه و تحلیل نکنیم هرگونه اقدامی اشتباه است. بعد از در نوآوری ق

معرض قرار گرفتن کسب وکار باید فرآیند بهینه کاوی را جدی بگیریم و از تجربه های موفق در حوزه ی صنعت خودمان و یا در 

 توسعه نوآوری یاد بگیریم و استفاده کنیم.گروه های صنعتی دیگر در زمینه 

 

 

 

 

 
 

مثلثی در مطالعات بخش نوآوری در کسب و کار خانوادگی وجود دارد که از سه بخش اصالت، سنت و نوآوری تشکیل شده است. در 

ی توسعه پایدار پایدار اشاره شده است. سه بخش که در باال ذکر شد محورها و نیروی محرکهمرکز این مثلث به توسعه مستمر و 

 هستند. در مراحل مختلف مدیریت نوآوری باید چه کاری را انجام دهیم؟

خته کند پرداهایی که رفتار آینده سازمان را در کوتاه مدت و بلند مدت مشخص میدر گام اول باید به شناسایی و کسب فرصت 

شود. در داخل کشور از آنجایی که کسب و کار های خانوادگی سعی به  وارد کردن سهام داران و در واقع مدیران خارج از خانواده به 

شود که سرعت رشد کسب و کار ها بسیار بیشتر از زمانی است که در چهارچوب پیرامونی داحل کسب و کار را دارند، مشاهده می

دهند. معموال در اینجا پارادوکسی بین وجود اصالت و عدم ورود افراد وفکرهای جدید به سازمان را نمیخودشان هستند و اجازه 

گیرد. باید بدانیم که در کسب و کارهای خانوادگی مدیران ارشد بر اصالت وجود اصالت در کسب و کار های خانوادگی شکل می

 شود. های کلیدی میگیری از ورود افراد جدید به دامنه تصمیم گیریسازمان تاکید دارند و دقیقا همین امر است که موجب جلو

یکی از اصول نوآوری برای کسب و کارهای خانوادگی این است که، چه کاری انجام ئهیم تا ژنوم کسب وکاری که قرار است اصالت را 

 های بعدی منتقل کند، آسیب نبیند؟به نسل

شود. چیزی که دقیقا در تناقض با نوآوری دهد که منجر به ایجاد آداب و رسوم تکراری میمیباید بدانیم که  این ژنوم، سنتی را شکل 

سازمانی می باشد. راه حل این امر این است که فضای الهام گرفتن کسب و کار را گسترش و توسعه دهیم. معموال در هیئت مدیره 

 گنجد. باید بدانیمده اند یا افکاری دارند که در این مدار نمیشرکت ها افرادی وجود دارند که از این گردش کار تکراری خسته ش

 کنند. که باتوجه به اینکه شکاف بین نسل ها از بین رفتنی نیست؛ بنابراین ارزش ها برای هر نسل تغییر می

 نسل خانوادگی هایهاست تا فرصت بهتر انتخاب شود. در کسب و کار، گام بعدی غربال و ارزیابی فرصتبعد از شناسایی فرصت

  

 سهرابنآقازاده

کتنفرا  مدیرندپارتماننمدیریتنفناورینوننوآورینشر



 

 

 

 

 

جدید ممکن است به ایده های جدیدی مانند ارزهای دیجیتال تمایل داشته باشند. این درحالی است که نسل گذشته سازمان    

هنوز به همان مدل قدیمی و سنتی خود در اداره امور مشغول است. خود همین موضوع و اختالف عقاید پیش آمده؛ به مرور معضل 

 کند. ایجاد میهایی را برای کسب و کار 

کند؛ به این معنی که فضای آموزشی برای نسل اتحادیه اروپا گسترده کردن شبکه فرصت ها را برای جلوگیری از این امر پیشنهاد می

های بعدی سازمان گسترده شود و از طرفی در برنامه بلند مدت مالکیت صرفا در اختیار اعضای اصلی خانواده نباشد و از پذیرش 

 اران جدید اجتناب نکنند. سرمایه گذ

ها راحت تر و با تردید کمتری نسبت به کسب و کارهای هایی که انسجام خانوادگی و فکری وجود دارد معموال سرمایه گذاریدر الیه

 افتد و تحمل ریسک و ریسک پذیری نیز در این کسب و کارها کمتر است. عادی اتفاق می

کند که همگی بر اساس های نوآوری در کسب وکارهای خانوادگی را مشخص میدند که مدلهمچنین در ادامه به ماتریسی اشاره کر

های تحصیلی مشترکی که افراد گذرانده اند، سیستم های مشترک، دورهمیزان انسجام خانوادگی، که همان میزان همفکری و ارزش

 شود می باشند.کسب و کار که به چه میزان سنتی اداره می

شود که افرادی که تفکرات متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، به سمت ایجاد کسب و کارهای جانبی بروند و سعی میهمچنین توصیه 

های کنند با حفظ حداقل سهام از دایره کسب و کار فاصله بگیرند. اما اگر انسجام خانوادگی بسیار زیاد باشد و همچنین سیستم

شود که افراد به سمت ایجاد صندوق سرمایه گذاری نوآوری بروند که ذی د؛ توصیه میمدیریتی نیز به درستی پیاده سازی شده باشن

 نفعانی بیرونی از کسب و کار خانوادگی داشته باشند.

 دو عارضه در مطالعه کسب وکارهای خانوادگی در بحث نوآوری وجود دارد؛ 

انجام کشف شد، ایجاد شهروند های سازمانی است. دومین  عارضه اول که هنگام مطالعه روی کسب و کارهای خانوادگی اتحادیه اروپا

 عارضه ابزارهای نوآوری است. 

 یکی از چالش های کسب وکارهای خانوادگی در زمینه نوآوری، تعریف استراتژی کسب وکار در نوآوری است.

 

 

 

 

 

 
 

کارهای خانوادگی، اگر همراه با نظر مثبت و عزم راسخ مدیریت نباشد، هیچ توسعه ای رخ نخواهد داد. ایشان به نوآوری در کسب و 

مربعی اشاره کردند که در قلب آن بازده بیشتر قرار گرفته است که تمام موارد از جمله : گسترش، نوزایی و نوآفرینی کسب و کار 

 رای دو بخش است.روی بازده بیشتر اثرگذار است. نوآوری دا

 کند که ممکن است یکی از موارد زیر باشد : بخش اول به دالیل نوآوری اشاره می

 افزایش در درآمد .1

 افزایش در سهم بازار  .2

 افزایش در مشتریان فعلی یا مشتریان بالقوه.  .3

 بخش دیگر، در ارائه محصوالت و خدمات برای خلق ارزش بیشتر است. 

 

 هاتفنخرمشایه

نتهران
 
 رئیسنمرکزننوآوریناتاقنبازرگای

 



 

 

 

 

 

 

جهت دارد و در قلب آن بازده بیشتر است. در شمال آن بهینه سازی، در جنوب آن مشتری  4که به قطب نمایی اشاره کردند    

مداری و گرفتن سود از مشتریان فعلی سازمان است که برای روشن کردن موتور نوآوری سازمانی ضروری است، در سمت چپ پیشرو 

 بودن در فناوری و در سمت راست آن تحول فرهنگی وجود دارد.

 الزم برای بازدهی بیشتر در کسب و کار های خانوادگی:اصل  4 

 لزوم توجه به تنوع همکاری ها )از جمله شریک گرفتن، کارکردن با پیمانکاران و شبکه سازی(،

 توسعه کسب و کار و همکاری با شبکه توزیع خود سازمان،

 سرمایه گذاری،

 قبا در داخل و خارج کشور.پیدا کردن منابع کلیدی و اطالعات جدید در حوزه کسب و کار ر

باشد. این بدان معنی است که سیستم سرمایه گذاری دلیل ورود اتاق بازرگانی تهران به حوزه نوآوری، متعادل کردن سطح تقاضا می

ار و سیستم بازار باید کسب و کارهای کوچک را قبول کنند. در این سالها اتاق همواره تالش کرده است تا حلقه وصلی بین کسب و ک

 های متقدم بزرگ و کسب و کار های کوچک، که نوآوری دارند را ایجاد کند. 

جف بزوس معتقد است که مهم ترین محور موفقیت های آمازون، فرهنگی است که شکست ها و نوآوری ها را نقد نمی کند. فرهنگ 

نتیجه گرایی برای کشوری مثل ایران که اکنون در پیک تحریم ها قرار دارد و نظیر آن در تاریخ بشیریت وجود ندارد اهمیت بسیاری 

 دارد. 

 ر نباشد، تمام تحول خواهی ها صرفأ در زبان باقی می ماند و به آن عمل نمی شود. اگر پرچم دست بنیانگذا

 

 

  

 

 

 
 

در ابتدا به نوآوری ایجاد شده توسط شرکت تالونگ در صنعت مرغداری و فرآوده های آن )که روش سنتی بر آن غالب است( و 

 همینطور به تغیرات بنیادی که در جهت نوآوری در شرکت انجام شده بود، پرداختند. 

ود. در نظر آقای معصومی، مهمترین عامل فرهنگ فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهمی است که در ساختار سازمان ها باید رعایت ش

سازمانی، متعهد بودن به کیفیت و مشتریان است. همچنین افزودند : متاسفانه استارت آپ هایی که در اکوسیستم کسب و کاری ما 

سازمان ها کمتر  حضور دارند، هنوز به سطح عملیاتی مطلوب دست نیافتند که بخش هایی از کارها به آنها واگذار شود وحجم کاری

 گردد. 

 

 

 

 

 

 

 مهدینمعصویم

کتنرئیسنهیات  تالونگنمدیرهنشر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ابتدا  به مفهوم عملی نوآوری پرداختند و متذکر شدند که بین ایده های نو و نوآوری تفاوت هایی وجود دارد. اگر تنها به ایده های 

 نو پرداخته شود و ارزش آفرینی برای ایده ها اتفاق نیفتد، می توان گفت که ایده های مطرح شده هنوز به مرحله نوآوری نرسیده اند. 

ها به اشتباه، بخش تحقیق و توسعه را بخش نوآوری تلقی می کنند و کار های اجرایی بر روی محصوالت یا خدمات خیلی از شرکت 

که با بخش تحقیق و توسعه در تعامل است را به نوعی نوآوری قلمداد می کنند. اگر در سازمان ها فرهنگ و نگاه نوآورانه وجود 

وری و استفاده از فواید بخصوص آن دست پیدا کرد. باید متذکر شد که نوآوری فقط نداشته باشد، نمی توان به صورت عمیق به نوآ

به کاالها و محصوالت و خدمات منتهی نمی شود و نوآوری در بخش هایی مانند نوآوری در خدمت، فرایند ها و روش انجام کارها، و 

 حتی در مدل کسب و کار ها نیز تاثیرگذار است. 

کار خانوادگی، نوعی از کسب و کار است که می خواهد چندین نسل از این کسب و کار را به صورت ادامه  با توجه به اینکه کسب و

دار داشته باشد و به خاطر نیاز های بازار و مشتریان و شرایط تکنولوژی حاکم، مرتباً دچار تغییر و تحول نشود نیازمند به نوآوری و 

مان ها و شرکت ها از چرخه رقابت با هم صنفان خود خارج می شوند و محکوم به تجدید روش هستند؛ در غیر این صورت این ساز

 شکست خواهند بود. اگر سازمانی خواهان نوآوری باشد، نیاز به کارکنانی با نگاه نوآورانه دارد. 

بخش نوآوری جزو یکی دیگر از چالش های نوآوری، این است که در روند اجرایی و خط مشی بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، 

بخش هایی محسوب می شود که اهمیت کمتری نسبت به دیگر بخش ها دارد. در صورتی که در شرایط دشوار تولیدی یا اقتصادی 

ایران، الزام وجود بخش نوآوری ملموس تر از هر بخش دیگری است و اگر نتوان فرهنگ نوآوری در کشور را به صورت کامل و صحیح 

 است عبور از بحران ها و چالش های چرخه اقتصاد بسیار دشوار شود.  پیاده سازی کرد ممکن

از دیگر نکاتی آقای خلیلی به آن اشاره کردند، نگرش نمایشی نسبت به نوآوری در سازمان ها است؛ این سازمان ها در بدنه اصلی 

انقالبی نیست و حتی تغییرات جزئی که  دچار تغییر و تحوالت مثبت در جهت نوآوری نمی شوند. نوآوری صرفا یک نوآوری بزرگ و

 ارزش آفرینی برای سازمان می کنند، نوآوری محسوب می شود. 

 

 

 

 

 
 

یکی از مهمترین نکاتی که می توان درباره نوآوری در سازمان ها بیان کرد، تکرار پذیر کردن تجربیات نوآوری سازمان هاست. تکرار 

پذیری نوآوری ها به معنای موفق پذیر بودن تمامی نوآوری های تکرار شده نیست بلکه شکست های تجربه شده پایه و اساس موفقیت 

 نوآوری شرکت است. 

های های حول محور آن داشته باشند. در سالها بعد از یک دوره عمر متوسط، باید تعریف مشخصی نسبت به نوآوری و ایدهانسازم

 خوبول تبدیل به چندین محصول ــگذشته تعریف نوآوری به این صورت بود که اگر یک محصول خوب تولید می شود، این محص

 وآوری داریم این استـد به این صورت است که انتظاری که از تیم و مجموعه نوآوری می شوـشود؛ اما امروزه تعریفی که از نمی 

 

 پیامنخلییل

 گروهنتوسعهنوننوسازینصنایعنگداختارمدیرعاملنن

 

ن  نژادنویدنبنایی

 مدیرننوآورینهودنکننونرئیسنهیاتنمدیرهنشبکهننوآورینهمنآفرین

 



 

 

 

 

 

      

  رشد نمایی شود. این تعریف انتظاریسال یکبار بتواند کسب و کاری را تولید بکند به طوری که بتواند درگیر یک  4الی  3که هر    

به هدف کلی برای سازمان یا بخش درنظر گرفته که از یک سازمان یا یک بخش داریم را معین می کند و مسیر موفقیتی که منتهی 

شده است را، روشن تر می کند. نکته کلیدی دیگری که در این بحث شایان ذکر است، اعتقاد مدیران ارشد به نوآوری در سازمان 

شرایط فعلی سازمان  است. در شرایط سختی مانند تحریم، که شرایط بازار و بسیاری از عوامل دیگر مدام تغییر میکند، اولویت با حفظ

 است یا اینکه با بررسی شرایط مالی و ظرفیت های موجود، برای نوآوری در راستای دستیابی به موفقیت در آینده قدم برداشته شود. 

 الزم به ذکر است که حمایت تیم ارشد مدیریتی برای عمل های نوآورانه که گاها در بعضی مواقع می تواند پر ریسک باشد، نیاز است.

تجربیات به دست آمده نشان می دهد نحوه درگیر شدن هر خانواده در کسب و کار میتواند نسبت به دیگری کامال متفاوت و مخصوص 

 به خود باشد مانند تقسیم بندی های مدیریتی بین اعضای خانواده، صبر مدیران نسل جدید نسبت به بنیانگذاران نسل قبلی و... .
 

 ایجاد فرایند نوآوری در شرکت ها الزم تا انجام شود،از جمله کارهایی که برای 

 داشتن برنامه مشخص و شفاف برای نوآوری. .1

 اولویت دادن به نوآوری برای مدیران سازمان ها. .2

 می باشد.
 

 

 

 

 

 

 سوالی که در یکی از مقاالت مطرح شده بود وبهتر است در مورد آن بحث و گفتگو شود، 

 حاال که کسب و کارهای خانوادگی ریسک گریز تعریف می شوند، پس چرا در نوآوری مطرح و سرآمد هستند؟

 آن می پردازند.دی تر به مسئله نوآوری نگاه میکنند و به رپاسخ آن به این موضوع برمیگردد که آنها خیلی کارب

 

 

 

 

 نوآوری مفهوم پیچیده ای است. چراکه باید ایده هارا به مرحله اجرا رساند.

عالوه بر پیچیده بودن نوآوری، میدانیم که کسب و کارهای خانوادگی نیز پیچیدگی های خاص خودش را دارد و از زوایای 

این نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی موضوعی است که از پیچیدگی باالیی برخوردار رمختلفی میشود به آن نگاه کرد. بناب

 است و به به همین دلیل سخت تر از نوآوری در کسب و کارهای دیگر است.

 

ن  فرشیدنشکرخدایی

 نائبنرئیسنانجمننمدیریتنکیفیتنایران

 

ن یف   شهریارنشر

کتنننمدیرن نNordea کیفیتنونریسکندرنشر
 

 ونمحققندرنزمینهنکسبنونکارهاینخانوادگ
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