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هنر آغاز

ــای رقابتــی  ــور فرصت ه ــن و نوظه ــای نوی فناوری ه
ایــن  می آورنــد.  همــراه  بــه  خــود  بــا  را  زیــادی 
فناوری هــا بــه محــور اصلــی رقابــت در فضــای کســب 
و کار جهانــی تبدیــل شــده اند. اهمیــت رو به افزایش 
فناوری هــای نوظهــور تــا جايــي اســت كــه بایــد 
کیفیــت محصــوالت تولیــدی را متناســب بــا نیــاز بــازار 
ــا ســرعت عمــل  ــد را ب ــا بخشــید و چرخــه تولی ارتق
ــر  ــت دیگ ــت. اهمی ــر گرف ــاد در نظ ــی زی ــاال و چابک ب
ــرخ  ــری ن ــن فناوري هــا، همــکاری جمعــی و فراگی اي
تحــوالت آنهاســت. رونــد تحــول فناوری هــای نوظهــور 
ــه  ــود و هیچگون ــری ش ــتمر پیگی ــور مس ــه ط ــد ب بای
پیــش شــرط بــرای رســیدن بــه پیشــرفت های جدیــد 
ــد شــدن  ــد باعــث کن ــا نبای ــن فناوری ه و توســعه اي

ــد توســعه تحــوالت جدیــد شــود. رون
افزایــش  جهانــی،  ســطح  در  رقابــت  افزایــش 
انســانی،  و  مالــی  منابــع  در  محدودیت هــا 
کاهــش تــوان هزینه ســازی و افزایــش پیچیدگــی 
ــای  ــی، واقعیت ه ــادی و اجتماع ــامانه های اقتص س
جهــان امــروز اســت. کارآفرینــان در ایــن جهــان پــر از 
رقابــت، محــدود و پیچیــده، موقعیت هــای جدیــدی را 
بــه وجــود آورده انــد کــه می تــوان آنها را موتــور محرک 
دانســت.  اجتماعــی جهــان  و  اقتصــادی  توســعه 
کارآفرینــان موفــق، سیاســت های خــود را متناســب 

بــا تهدیدهــا و فرصت هایــی کــه در تحــوالت و انقــاب 
هــای علمــی و فنــاوری موجــود اســت، طراحــی 
می کننــد. در واقــع کارآفرینــان بــا ایجــاد ارتبــاط و 
هماهنگــی بیــن ســازمان ها و نهادهــای جامعــه بــه 
ــد  ــک می کنن ــتمداران کم ــت گذاران و سیاس سیاس
ــد.  ــد برنامه هــای مناســبی را طراحــی کنن ــا بتوانن ت
ــرای  ــک ضــرورت ب ــوان ی ــه عن ــان ب ــن رو کارآفرین از ای
رســیدن بــه اقتصــاد شــکوفا و توســعه پایــدار بســیار 
اهمیــت دارنــد. کارآفرینــان آینده نگــر بــرای گام هــای 
اولیــه شــروع فرآینــد کارآفرینــی، ابتــدا بــه اهــداف و 
ــه  گــردآوری اطاعاتــی فکــر مــی کننــد کــه منجــر ب

ــه پروســه خواهــد شــد. طراحــی بهین

گــردآوری اطاعــات اولیــه نخســت در موضــوع و تهیــه 
نگاشــتی از شــاخه های موضوعــات مــورد بررســی، 
درگیــر  انتخــاب  قابــل  مــواد  از  فهرســتی  تهیــه 
موضــوع، مطالعــه کارآفرینــان دیگــر و تهیــه نگاشــتی 
ــرد.  ــورت مي پذي ــه ص ــی جامع ــتم تحقیقات از سیس
ــی را  ــن احتمال ــان و مخاطبی ــد حامی ــک ســو بای از ی
شــناخت و زمینــه طراحــی بهینــه پروســه کارآفرینــی 
مناســب آنهــا را فراهــم آورد و از ســوی دیگــر، بایــد 
ــایی  ــب و کار را شناس ــر در کس ــوه درگی ــراد بالق اف
کــرد و متخصصــان و بــه تبــع آن، ترکیــب تیــم مجــری 

ــه دســت آورد. را ب
پیش نگــری  در  شــده  گرفتــه  کار  بــه  روش هــای 

ســال نــو و بهــار پرطــراوت را کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات 

ــران   ــان ای ــه  کارآفرین ــران  ســایت خان ــه تمامــی  کارب طبیعــت مــی باشــد را ب

تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده وســالی سرشــار از برکــت ومعنویــت راازدرگاه 

خداونــد متعــال وســبحان بــرای عالقمنــدان  بــه کارآفرینــی  مســئلت  مینماییــم    

سخن سردبیر
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کســب و کار بســیار متنوع انــد. ابزارهــای جســتجوی 
کتابخانــه ای در بررســی ادبیــات موضــوع پیش نگــری 
کســب و کار وســیله معمــول و قدرتمنــدی اســت 
کــه نتایــج آن ایده هــا و ســرنخ های مهمــی را در 
ــزار مطالعــه  ــرار خواهــد داد. اب ــار تیــم مجــری ق اختی
کتابخانــه ای تخصصــی، اعــزام تیم هــای خبــره بــرای 
بازدیــد از کشــورهای مشــابه، شناســایی مشــاوران 
و آگاهــان موضــوع و اســتفاده از نظریــات آنهــا و نیــز 
مصاحبــه بــا متخصصــان و کارشناســان مرتبــط بــا 
ــزار، همــه و همــه کمــک مــی کننــد  ماهیــت ایــن اب
ــاز در  ــورد نی ــات م ــردآوری اطاع ــر گ ــاوه ب ــا ع ــا ت ت
ــکان شناســایی متخصصــان  ــری، ام ــه پیش نگ مرحل
ــاز در مرحلــه اصلــی کشــف  و کارشناســان مــورد نی
ایــده نــو و همــراه کــردن آنهــا در کل فرآینــد نیــز 

ــد. فراهــم آی
ــر  ــی نظی ــز اهمیت ــر و حائ ــل موث ــه عوام ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد ب ــی، بای ــرد انتخاب ــع و رویک ــه، مناب ــان، هزین زم
طــرح  فرآینــد  متغیرهــای  مناســب ترین  انتخــاب 
اینجــا  در  کــه  مهمــی  پرســش  پرداخــت.  اولیــه 
مطــرح اســت ایــن اســت کــه حــوزه موضوعــی کــه 
ــا  ــود دقیق ــرا می ش ــول آن اج ــه ح ــرح اولی ــد ط فرآین
ــب  ــن ترتی ــه همی ــرد؟ ب چــه مســائلی را در برمی گی
ــخص  ــد مش ــز بای ــه نی ــرح اولی ــی ط ــه جغرافیای دامن
شــود. روش هــای بــه کار رفتــه در فرآینــد طــرح اولیــه، 
ســازمان های مشــارکت کننــده، پروســه زمان بنــدی 
ــد  ــه فرآین ــن نشــانه هــای مســیری ک ــد و تعیی فرآین
بایــد طــی کنــد، پرســش هایی هســتند کــه هنــگام 

ــا پاســخ داد. ــه آنه ــد ب ــه بای داشــتن طــرح اولی
مجموعــه فعالیت هایــی کــه در حیــن اجــرای فرآینــد 
ــه دو دســته عمــده  ــد ب ــه انجــام می پذیرن طــرح اولی
»شــکلی« و »محتوایــی« تقســیم می شــوند كــه از 
ــر را  ــوارد زي ــوان م ــكلي مي ت ــاي ش ــان فعالیت ه می

برشــمرد:
-ایجاد ارتباط بین اعضا و بقیه افراد درگیر

-کاســتن از پراکندگــی اظهارنظرهــا از طریــق برگزاری 
موضع گیری هــای  کــردن  همســو  و  ســمینارها 

متخصصــان و کارشناســان
ــدگان در ســمینارها،  ــردآوری نظــرات شــرکت کنن -گ

ــات و ... جلس
ــت نظــرات  ــردآوری شــده و ثب ــات گ ــردازش اطاع -پ

ــدگان شــرکت کنن
فعالیت هــای  کنــار  در  اولیــه،  طــرح  فرآینــد  طــی 
رخ  نیــز  محتوایــی  فعالیت هــای  فــوق،  شــکلی 
می دهنــد کــه می تــوان تعــدادی از آنهــا را بــه شــکل 

ــرد: ــان ک ــر بی زی

-تعیین حدود فعالیت های مرتبط با طرح اولیه
-تعییــن احتمــال رخــداد وقایــع در حــوزه مشــخص 

ــه ــرح اولی ــده ط کنن
-تحلیل فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها 

-انتخــاب اولویت هــا در موضــوع بحــث و همچنیــن 
بــه  توصیــه،  قالــب  در  کــه  اولویت هایــی  تعییــن 

اســت.  شــده  ارائــه  سیاســت گذاران 
صــورت  بــه  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  -انتشــار 

اولیــه  طــرح  فرآینــد  گزارش هــای 
بــرای اینکــه نتایــج فرآینــد طــرح اولیــه قابــل اتــکا 
ارزیابــی  بــرای  مناســبی  از شــیوه  بایــد  باشــند 
آنهــا اســتفاده کــرد. برخــی از مــواردی کــه ارزیابــی 
ــری هســتند،  ــل اندازه گی ــه راحتــی قاب می شــوند، ب
امــا تحلیل هایــی کــه بــر مبنــای ایــن اندازه گیــری 
کّمــی صــورت می پذیرنــد بــدون چالش نیســتند. برای 
نمونــه می تــوان بــه میزان مشــارکت در نظرســنجی، 
میــزان تخصــص و ارتبــاط شــرکت کننــدگان در فرآینــد 
بــا موضــوع طــرح اولیــه، میــزان همنوایــی پاســخ ها و 
چگونگــی انتشــار نتایــج اشــاره كــرد. از ســوی دیگــر، 
فضایــی کــه از اجــرای فرآینــد طــرح اولیــه بــه وجــود 
می آیــد، مهم تریــن خروجــی حیــن فرآینــد محســوب 
می شــود؛ هــر چنــد کــه ارزیابــی فضــای پدیــد آمــده 
از آنجــا کــه قابلیــت چندانــی بــرای کّمــی شــدن 
نــدارد، بیشــتر بــه صــورت یــک ارزیابــی کیفــی باقــی 

می مانــد.
ــاز دارد.  ــه نی ــرف هزین ــه ص ــرح ب ــات ط ــام عملی انج
اگــر بتــوان منابــع مالــی متنوعــی را بــرای تامیــن 
هزینه هــای فرآینــد طــرح بســیج کــرد، مــی تــوان بــه 
ــا  ــه طــور مســتقیم ب ــه ب ــم و اساســی ک ــج مه نتای
اهــداف منــدرج در طــرح رابطــه دارنــد، دســت یافــت. 
ایــن تنــوع امــکان تاثیرگــذاری پیشــین از ســوی یــک 
ــا حــدی از  ــرد و ت ــزرگ را از آن می گی ــی ب ــاد حام نه
ایجــاد گرایــش هــای پیشــین جلوگیــری می کنــد. 
دومیــن نتیجــه تنــوع منابــع مالــی، ایجــاد تعهــد موثــر 
ــه  ــن هزین ــر تامی ــای درگی ــادی از نهاده ــداد زی در تع
ایــن  تامیــن  در  بخــش خصوصــی  و  اســت  طــرح 

هزینه هــا ســهم عمــده ای دارد.
ــل  ــه دالی ــه ب ــرادی ک ــری اف ــه کار گی شناســایی و ب
مختلــف در اجــرای موفقیــت آمیــز فرآینــد طــرح نقــش 
کلیــدی دارنــد نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
ایــن نقــش مــی توانــد بــه ســبب بهــره منــدی ایــن 
افــراد از دانــش و اطاعــات کدبنــدی شــده باشــد و یا 
ممکــن اســت متاثــر از توانایــی هــای ویــژه آنها باشــد 
کــه ناشــی از موفقیت هــای چشــمگیر اجتماعــی و 
ــر  ــه ه ــت. ب ــه اس ــطح جامع ــا در س ــی آنه ــا علم ی
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حــال، بســیج ایــن منابــع انســانی یکــی از مهم تریــن 
مراحــل فرآینــد طــرح اســت.

ــی،  ــع مال ــت بســیج مناب ــه اهمی ــه ب ــر توج ــاوه ب ع
سیاســی، انســانی و ســاختاری، بایــد توجــه داشــت 
کــه میــزان شــرکت موثــر عامــه مــردم در فرآینــد 
طــرح نیــز بــرای ایجــاد امــکان اســتفاده و حمایــت 
و بهره بــرداری بهینــه از نتایــج آن بســیار تاثیرگــذار 

ــت. اس
در انتهــای مــرور اجمالــی بــر چگونگــی امــکان اجــرای 
فرآینــد طــرح اولیــه، بایــد بــه بازیگــران و افــراد موثــر در 
اجــرای آن نیــز اشــاره کــرد. اولین دســته از ایــن افراد، 
کارآفرینــان و پیشــگامان آینــده نگــر هســتند. ایــن 
ــوم  ــن مفه ــا انداخت ــرای ج ــان و پیشــگامان ب کارآفرین
طــرح اولیــه و ضــرورت آن و همچنیــن زمینه ســازی 
بــرای اجــرای آن تــاش می کننــد. یکــی از مهــم تریــن 
چالــش هایــی کــه کارآفرینــان آینــده نگــر بــا آن روبــرو 
هســتند، جلوگیــری از ایجــاد توقعــات غیــر واقع بینانــه 

از فرآینــد طــرح اســت.
میــان  در  مطــرح   همیشــه  بحث هــاي  از  يكــي 
ايــن  خــود  ايده هــاي  توســعه  بــراي  كارآفرينــان 
ــا  ــازار عمدت ــي موجــود در ب ــب كارآفرين ــه كت اســت ك
بــه مباحــث تئوريــك مي پردازنــد و كاربــرد آنهــا در 
راه انــدازي طرح هــاي اولیــه كســب و كار مســتلزم 
انتقــال و تعبیــر ايــن مفاهیــم در اتفاقــات روزمــره 
ــات  ــردي و تجربی ــم كارب ــي مفاهی اســت و جــاي خال
ــل اجــرا  ــاز قاب ــدون پیش نی ــه و ب ديگــران  كــه بافاصل
ــه عــاوه  ــه شــدت احســاس مي شــود. ب باشــند، ب
بســیاري از كارآفرينــان در بــدو ورود بــه بــازار بــا خــاء 
تجربــه مواجه انــد. كتــاب »هنــر آغــاز« بــه منظــور 
غلبــه بــر ايــن مشــكل، انتخــاب و ترجمــه شــده 
اســت. ايــن كتــاب شــامل مجموعــه نكاتــي كوتــاه و 
كامــا كاربــردي بــراي كارآفرينــان و دانش آموختگانــي 
اســت كــه ســوداي كارآفرينــي در ســر دارنــد. نــكات 
مزبــور عمدتــا در زمینــه هايــي نظیــر ايده هايــي بــزرگ 
بــراي شــروع بــه كار، انتخــاب مــدل كســب و كار، هنــر 
تثبیــت موقعیــت، هنــر صحبــت كــردن، هنــر نوشــتن 
طــرح كســب و كار، هنــر افزايــش ســرمايه، هنــر 
شــراكت، هنــر انتخــاب نــام تجــاري، هنــر ســودآوري 
و ... بــه ترتیبــي تنظیــم شــده اند كــه امــكان مطالعــه  
هــر كــدام در مــدت زمــان بســیار كوتاهــي امكان پذيــر 

باشــد.
در ايــن كتــاب از نیازهــاي ضــروري كارآفرينــان ســخن 
ــي  ــه راحت ــه ب ــي ك ــت؛ نیازهاي ــده اس ــان آم ــه می ب
ــا  ــورد آنه ــل كار در م ــور در مح ــدون حض ــوان ب نمي ت
اطاعــات بــه دســت آورد و همچنیــن مطالــب ضــروري 
ديگــري كــه در فضــاي كســب و كار مــورد نیــاز خواهند 

بــود.
میــان  در  مطــرح   همیشــه  بحث هــاي  از  يكــي 
ايــن  خــود  ايده هــاي  توســعه  بــراي  كارآفرينــان 
ــا  ــازار عمدت ــي موجــود در ب ــب كارآفرين ــه كت اســت ك
بــه مباحــث تئوريــك مي پردازنــد و كاربــرد آنهــا در 
راه انــدازي طرح هــاي اولیــه كســب و كار مســتلزم 
انتقــال و تعبیــر ايــن مفاهیــم در اتفاقــات روزمــره 
ــات  ــردي و تجربی ــم كارب ــي مفاهی اســت و جــاي خال
ــل اجــرا  ــاز قاب ــدون پیش نی ــه و ب ديگــران  كــه بافاصل
ــه عــاوه  ــه شــدت احســاس مي شــود. ب باشــند، ب
بســیاري از كارآفرينــان در بــدو ورود بــه بــازار بــا خــاء 
تجربــه مواجه انــد. كتــاب »هنــر آغــاز« بــه منظــور 
غلبــه بــر ايــن مشــكل، انتخــاب و ترجمــه شــده 
اســت. ايــن كتــاب شــامل مجموعــه نكاتــي كوتــاه و 
كامــا كاربــردي بــراي كارآفرينــان و دانش آموختگانــي 
اســت كــه ســوداي كارآفرينــي در ســر دارنــد. نــكات 
مزبــور عمدتــا در زمینــه هايــي نظیــر ايده هايــي بــزرگ 
بــراي شــروع بــه كار، انتخــاب مــدل كســب و كار، هنــر 
تثبیــت موقعیــت، هنــر صحبــت كــردن، هنــر نوشــتن 
طــرح كســب و كار، هنــر افزايــش ســرمايه، هنــر 
شــراكت، هنــر انتخــاب نــام تجــاري، هنــر ســودآوري 
و... بــه ترتیبــي تنظیــم شــده اند كــه امــكان مطالعــه  
هــر كــدام در مــدت زمــان بســیار كوتاهــي امكان پذيــر 

باشــد.

در ايــن كتــاب از نیازهــاي ضــروري كارآفرينــان ســخن 
ــي  ــه راحت ــه ب ــي ك ــت؛ نیازهاي ــده اس ــان آم ــه می ب
ــا  ــورد آنه ــل كار در م ــور در مح ــدون حض ــوان ب نمي ت
اطاعــات بــه دســت آورد و همچنیــن مطالــب ضــروري 
ديگــري كــه در فضــاي كســب و كار مــورد نیــاز خواهند 

بــود.

سخن سردبیر

اطالعات 

نویسنده :  حجت ا.. رضازاده 

کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه 

صنعتی امیر کبیر
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فایل صوتی خانه کارآفرینان ایران

http://www.karafarini.ir/Userfiles/file/0001.mp3
http://www.karafarini.ir/Userfiles/image/download/4.pdf
http://shop.moshkgroup.com/product/%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C/
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چهار عالمتی که نشان میدهد زمان آن رسیده... 

ــک  ــد ی ــی توان ــی شــود. م ــی ســاده شــروع م خیل

ایــده، اســتراتژی جدیــد و راهــی نــو بــرای پیــش 

بــردن و ســاختن تجــارت شــما باشــد. بــرای تمامــی 

ــری آنهــا اســترس  ــرای بکارگی احتمــاالت هیجــان و ب

ــه  ــی اســت ک ــان تنهــا حقیقت ــد زم ــد. مــی دانی داری

ــئله  ــن مس ــا ای ــد ام ــی ده ــان م ــت را نش راه درس

مانــع ایــده پــردازی شــما نمــی شــود. همانطــور کــه 

بــا چالــش هــا روبــرو مــی شــوید از موانــع عبــور مــی 

ــن اســت. ــد چــرا کــه توقعــات همی کنی

ــع تنهــا الزمــه پیشــرفت  ــور از موان گاهــی اوقــات عب

ــی  ــاق م ــری اتف ــوارد دیگ ــات م ــی اوق ــت و گاه اس

افتــد، بــا ســختی هایــی روبــرو مــی شــوید کــه  

ــا  ــت. ب ــارج اس ــما خ ــوان ش ــا از ت ــا آنه ــی ب رویاروی

موانعــی مواجــه مــی شــوید کــه نمــی دانســتید 

ــا  ــده و روی ــه آن ای ــد ک ــی بینی ــد. م ــود دارن ــا وج اص

در مقابــل چشــمان تــان خــراب مــی شــود و بــاورش 

ــن  ــه ای ــرا ک ــد، چ ــی خوری ــه م ــت. ضرب ــخت اس س

ــکار شــما را از بســیاری جهــت  مســئله تجــارت و اف

هــا تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. حتــی تهدیــدی بــرای 

کاری اســت کــه بــا ســخت کوشــی انجــام داده ایــد. 

در پــس ذهــن خــود صدایــی مــی شــنوید کــه مــی 

گویــد از ایــن کار دســت بکــش امــا شــما نمــی توانیــد 

زیــرا ایــن ایــده، رویــا و تجــارت شماســت. آن را از 

هیــچ ســاخته ایــد پــس نمــی توانیــد رهایــش کنیــد. 

امــا ممکــن اســت دســت کشــیدن تنهــا راه موفقیــت 

و پیشــرفت باشــد. در ایــن مقالــه چهــار عامتــی 

کــه نشــان میدهــد زمــان دســت کشــیدن از تجــارت 

ــر شــده : ــا آن ذک ــه ب اســت و چگونگــی مقابل

امــا  کردیــد  امتحــان  را  1-راه هــای مختلــف 

نداشــت. فایــده 

ــدازی، روش هــا و اســتراتژی  ــرای راه ان ــاش ب  در ت

هــای متفــاوت را امتحــان مــی کنیــد. تصــور مــی 

کنیــد اگــر تمــام اصطاحــات را انجــام دهیــد نتیجه ای 

متفــاوت خواهیــد داشــت. شــاید کار کنــد امــا زمــان 

ــن کار کمکــی نخواهــد  ــه ای ــادی هســت ک هــای زی

کــرد. اگــر چندیــن راه را بــرای بکارگیــری ایــده و 

اســتراتژی یــا پیشــبرد تجــارت خــود انجــام دادیــد 

ــا خــود  ــد ، وقــت آن رســیده کــه ب امــا جــواب نگرفتی

ــید. ــت باش روراس

همیشــه آنطــور کــه مــی خواهیــد نمــی شــود. اگــر 
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میشــد ، االن در حــال خوانــدن ایــن مقالــه نبودیــد. از 

تجربیــات درس بگیریــد و محکــم بــه جلــو گام براریــد. 

ــه  ــدارد ک ــود ن ــان وج ــرو در جه ــی نی ــدازه کاف ــه ان ب

وقتــی چیــزی ممکــن نیســت بتوانیــد انجامــش دهید.

2-تالش برای توجیه مسائل منفی دارید.

ــز اشــتباه پیــش مــی رود ، ســعی  ــی همــه چی وقت

ــع را بســوی  ــد. زندگــی موان ــد مثبــت بمانی مــی کنی

مــا پرتــاب مــی کنــد. بنابرایــن شــما ســعی در اصــاح 

و پوشــاندن جنبــه منفــی آن داریــد. وقتــی ســعی در 

ــود  ــه مشــکلی وج ــد نشــانگر آنســت ک اصــاح داری

دارد. تجــارب منفــی یــک عامــت هشــدار دهنــده 

ــه اصــاح  ــاز ب ــه مســئله ای هســت و نی هســتند ک

ــان  ــا نش ــد ت ــره ببری ــت و از آن به ــد چیس دارد. ببینی

دهــد چــه زمانــی وقــت دســت کشــیدن اســت. 

نــکات منفــی بســیار زیــاد مــی توانــد شــما را بــا خــود 

غــرق کنــد.

3-در حرکــت رو بــه جلــو بــه شــما کمــک نمــی 

کنــد.

بــرای پیشــبرد تجــارت و کارآفرینــی موفــق بــودن نیــاز 

بــه رشــد و حرکــت داریــد. مســائلی کــه هــر روز بــرای 

آنهــا وقــت مــی گذاریــد بایــد بــه شــما در حرکــت بــه 

ســمت هــدف کمــک کنــد. اگــر دائمــا در حــال جنــگ 

ــه  ــد. اگــر دائمــا بهان ــد پیــش بروی باشــید نمــی توانی

مــی آوریــد و بــا جنبــه هــای منفــی ســر و کار داریــد، 

نمــی توانیــد پیــش برویــد. اگــر آن چــه در دســت دارید 

ــک  ــو کم ــمت جل ــه س ــتن گام ب ــما در برداش ــه ش ب

نمــی کنــد، وقــت آن رســیده کــه رهایــش کنیــد.

4-وقتــی زمــان، انــرژی و انگیــزه تــان را بــه 

ــد. ــی دهی ــدر م ه

بــه یــک دلیــل وارد تجــارت مــی شــوید. در کارآفرینــی 

هــر روز هیجــان نخواهیــد داشــت بلکــه آنچــه انجــام 

مــی دهیــد بایــد شــما را هیجــان زده کنــد. اگــر 

ــدار شــوید.  ــد پــس بی دائمــا خــاف آن پیــش مــی آی

ــان  ــرس کارت ــا ت ــه زور و ب ــد ب اگــر احســاس مــی کنی

ــل داده و  ــرژی شــما را تحلی ــد، ان را انجــام مــی دهی

ــرد. و همــه اینهــا هــدر  ــن مــی ب ــان را از بی ــزه ت انگی

دادن منابــع و زمــان بــا ارزش شماســت. هــر چیــز کــه 

زمــان شــما را هــدر ، انــرژی شــما را تحلیــل و انگیــزه 

ــد. ــار بگذاری شــما را کاهــش میدهــد، کن

ــدش  ــان مفی ــی بیشــتر از زم ــز در زندگ ــچ چی ــه هی ب

نچســبید. ایــن مســئله مــی توانــد شــامل بخشــی 

یــا کل تجــارت شــما باشــد.  ایــن مســئله مــی توانــد 

شــامل دوســتی یــا ســایر ارتبــاط هــای شــما باشــد. 

چســبیدن بــه یــک چیــز ، شــما را از دیــدن ســایر 

ــر محــروم مــی  ــه هــای بهت مــوارد، احتمــاالت و گزین

کنــد. ممکــن اســت شــما را در مســیر اشــتباه قــرار 

دهــد و از بــه انجــام رســاندن اهــداف بــزرگ تــان 

ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــد. ب ــا کنی ــد. ره دور بمانی

ــی اســت  ــن معن ــه ای ــه ب ــد بلک ــورده ای شکســت خ

ــاده مــی شــوید.    ــر آم ــرای کاری بهت ــه ب ک

اطالعات 

نویسنده :  کیمانزی کانستبل

 entrepreneur : منبع

مترجم : شیما گرشاسبی
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5 راهکار ساده که شما را باهوش تر...

هــر ســال میلیــون هــا نفــر بــرای خــود راهکارهایــی 

ــه آن عمــل کنــد.  مــی ســازند و تــاش مــی کننــد ب

بعنــوان  کــه  وعــده هایــی  تغییــر دشــوار اســت. 

اهــداف امیــدوار کننــده ســال جدیــد هســتند کــم کــم 

دود مــی شــوند و بــه شــکل لیســت بلنــدی از وظایف 

دشــوار درمــی آینــد. چطــور اســت امســال یــک مــورد 

ــزودن  ــر اف ــت ب ــور اس ــم؟ چط ــان کنی ــد را امتح جدی

ــه  ــان تمرکــز کنیــد کــه ن ــه زندگــی ت عناصــر خــاص ب

تنهــا مثبــت بــوده و تــداوم دارد بلکــه لــذت بخــش هــم 

هســتند.

1-زبان مرتبط با کاری که دوست دارید را بیاموزید.

نیــازی نیســت بــرای بهــره بــردن از زبــان هــای جدیــد 

کامــا بــه آن مســلط شــوید. حتــی چنــد کلمــه 

ــی  ــه کاف ــرای مکالم ــد ب ــی توان ــی م ــدی و اصل کلی

ــر کــرده  ــه بــودن شــما را باهــوش ت باشــد. چنــد زبان

و بهتــر مــی توانیــد تصمیــم بگیریــد و زوال شــناختی 

ــا جنــون و آلزایمــر را بــه تاخیــر مــی انــدازد.  مرتبــط ب

ــر  ــم و مهمت ــد را انتخــاب کنی ــان جدی خــب، چطــور زب

ــر  ــم؟ اگ ــزه بمانی ــا انگی ــری ب ــرای یادگی از آن چطــور ب

هــدف شــما مرتبــط بــا چیــزی باشــد کــه بــه آن 

ــرد آمــاده  ــرای ب ــگاه خــود را ب ــد آن ــت مــی دهی اهمی

مــی ســازید.

2-یک گواهینامه جدید بگیرید.

آیــا مــی دانیــد احســاس رضایتــی کــه از انجــام یکــی 

ــی  ــه حس ــان چگون ــت ت ــود در لیس ــای موج از کاره

اســت؟ حــس مثبــت طنیــن انــداز مــی باشــد. وقتــی 

اهــداف تــان را تکمیــل مــی کنیــد ، اگــر نکتــه جدیــد 

ــه  ــر اســت. برنام ــی بهت ــد حت ــد بیاموزی ــن فرآین در ای

5 راهکار ساده که شما را باهوش تر، 
شاداب تر و اعتماد به نفس تان را بیشتر 

می سازد.
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دریافــت گواهینامــه در توانایــی کــه مــی خواهیــد آن 

را توســعه دهیــد در لیســت خــود بگنجانیــد. مــی 

توانیــد مرتبــط بــا حرفــه شــما باشــد ماننــد مذاکــرات 

تاثیرگــذار، مهــارت احیــای زندگــی ماننــد احیــای قلبی 

ــا چالشــی فیزیکــی ماننــد غواصــی. ریــوی و ی

گواهینامــه تعهــدی کوچــک اســت کــه بــا مــدرک 

مقایســه مــی شــود امــا ســاختار و نقــاط عطــف 

ــن  ــی ای ــد. وقت ــا مــی کن ــرای شــما مهی ــدی را ب مفی

کار را انجــام دادیــد ، مــدرک فیزیکــی از موفقیــت خــود 

ــاب  ــود را ق ــه خ ــر گواهینام ــد. اگ ــی کنی ــت م را دریاف

کنیــد یــا نکنیــد، اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری خواهیــد 

داشــت و مهــارت هــای جدیــد کســب خواهیــد کــرد. 

ــد  ــه ای ــاد گرفت ــه ی ــا اســتفاده از آنچ ــد ب شــاید بتوانی

خــود  کار  در  و   افــزوده  را  خــود  راهبــری  توانایــی 

ــد. ــرفت کنی پیش

3-نیمه متخصص شوید.

اگــر نمــی توانیــد زمــان خــود را بــرای صــدور یــک دوره 

کامــل گواهینامــه بگذاریــد، مــی توانیــد از میانبــر 

برویــد و در یــک موضــوع خــاص نیمــه متخصــص شــوید. 

اجــازه ندهیــد کــه کلمــه متخصــص شــما را بترســاند. 

وقتــی در یــک جمــع یــک مقــدار از بقیــه بیشــتر 

بدانیــد، حــدس بزنیــد چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ در آن 

لحظــه شــما متخصــص هســتید. قدرت داشــتن شــما 

ــان را  ــه نفــس ت ــد کــرده، ادراک و اعتمــاد ب را عاقمن

بــاال مــی بــرد. حتــی ایــن مســئله مــی توانــد شــما را 

بســوی موقعیــت هــای غیرمنتظــره مرتبــط بــا چالــش 

جدیدتــان روبــرو کنــد. ممکــن اســت بــا نحــوه صحبــت 

کــردن قانــع کننــده و رونــد رســانه هــای اجتماعــی بــه 

خوبــی آشــنا شــوید. 

ــاده  ــری س ــان دیگ ــر زم ــروع از ه ــر ش ــال حاض در ح

تــر شــده اســت. یــک کتابخانــه شــخصی از مقــاالت 

ایجــاد کنیــد. در کاس هــای آنایــن شــرکت نمائیــد. 

بهنــگام رفــت و آمــد خــود بــه فایــل هــا و کتــاب هــای 

صوتــی گــوش دهیــد. بــا ایــن شــیوه ســاده دیگــر 

 10.000 تــا  گرفتــن  نتیجــه  بــرای  نیســت  نیــازی 

ــد.  ــان بگذاری ــاعت زم س

4-در هنرهای رزمی خود را به چالش بکشید.

ــد ، ایــن موضــوع را بعنــوان  اگــر بــه باشــگاه مــی روی

یــک شــیوه جدیــد بــرای تمریــن روزانــۀ ماقات بــا افراد 

جدیــد تصــور کنیــد. الزم نیســت حتمــا بدنبــال کمربنــد 

ــی  ــد، م ــان جدی ــری زب ــل فراگی ــید. مث ــکی باش مش

توانیــد اســاس هنرهــای رزمــی را در دوره هــای کــم 

ــت  ــد محدودی ــا دانســتن اینکــه مــی توانی ــد. ب بیاموزی

هــا را بشــکنید، جــذاب تــر و درخشــان تــر مــی گردیــد 

ــد.  ــارت اســتفاده نکنی ــت از آن مه ــر هیچوق ــی اگ حت

بدنبــال شــیوه هــای ســنتی برویــد ماننــد سیســتما، 

ــه انعطــاف و هوشــیاری را  ورزشــی رزمــی اســت ک

مــی آمــوزد. تصــور کنیــد کــه بــرای همــکار خــود تعریف 

مــی کنیــد از زمانــی کــه ورزش رزمــی باســتانی 

ــا تمرکــز شــده ایــد.  انجــام داده ایــد پــر آرامــش و ب

5-برای پیشرفت یک استعداد، آموزش دهید.

پــرورش  و  یادگیــری  راه  بهتریــن  کــه  ثابــت شــده 

ــه  ــه دیگــران اســت. وقتــی ب ــی هــا، آمــوزش ب توانای

شــخصی مــی اموزیــد بایــد تجــارب خــود را ترکیــب و 

ــن یــک  ــن ای ــد، بنابرای ــان کنی ــه وضــوح بی ــا مهــارت ب ب

ــال خــود  ــر ب فرصــت آموزشــی اســت. شــخصی را زی

گرفتــن نیــز راهــی عالــی بــرای پیشــرفت و موفقیــت 

در ایــن فرآینــد اســت. شــاید بخواهید یک خویشــاوند، 
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اطالعات 

نویسنده : هریسون مونارت

 entrepreneur : منبع

مترجم : شیما گرشاسبی

همــکار، کــودک همســایه یا فــارغ التحصیــل را انتخاب 

کنیــد. اگــر نمــی توانیــد آمــوزش مــداوم انجــام دهیــد، 

بــرای ایــن منظــور چنــد فــرد جــوان را یــک روز در ســال 

در دفتــر خــود جمــع کنیــد. بــه آنهایــی فکــر کنیــد کــه 

وقتــی در ابتــدای راه بودیــد بــا راهنمایــی هــای خــود 

بــه شــما کمــک کردنــد.  

تنهــا راه حلــی کــه ارزش انجــام دادن دارد ایــن اســت 

کــه بــه آن کار متعهــد مــی شــوید. پــس بدنبــال مــوارد 

جالــب و مــورد عاقــه خــود برویــد. بــا تمرکز بــر اهداف 

عملــی و شــفاف، منفعــت بدســت آوریــد. یــک حلقــه 

بازخــورد مثبــت بــرای خــود ایجــاد مــی کنیــد کــه 

هفتــه بــه هفتــه شــما را بــا انگیــزه تــر خواهــد کــرد. 

اگــر اینــکار را انجــام دهیــد نــه تنهــا بــرای ســال جدیــد 

اهــداف خــود را تنظیــم مــی کنیــد بلکــه منافعــی 

ــد کــه همــراه همیشــگی زندگــی  بدســت مــی آوری

شــما خواهنــد بــود.

5 راهکار ساده که شما را باهوش تر...
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تجــارت هــای برتــر با شــراکت های برتر تاســیس می 

شــوند. در عیــن حــال تجــارت هــای برتــر مــی تواننــد 

بــا شــراکت هــای نادرســت نابــود شــوند. کارآفرینــان 

ذیــل، تجربــه ســخت کوشــی و هوشــمندی خــود را 

ــما در  ــا ش ــراکت ب ــل از ش ــاط قب ــا احتی ــه ب در رابط

میــان مــی گذارنــد.  

ــرده و آن را روی  ــاد ک ــود اعتم ــروی خ ــه نی 1-ب

ــد. کاغــذ بیاوری

تمــام موفقیــت مــن بدلیــل داشــتن شــرکای موفــق 

بــود: همــکاری بــا مــارک ویکتــور هانســن در نوشــتن 

کتــاب ســوپ جوجــه بــرای روح، کتــاب اصــول موفقیت 

بــا همــکاری جنــت ســویتر و مدیریــت شــرکت هایــم 

ــار  ــا کمــک پتــی اوبــری و رس کامالســکی. دو معی ب

ــرد  ــه ف ــد ب ــامل: 1-بای ــراکت ش ــرای ش ــن ب ــر م برت

مــورد نظــر اعتمــاد داشــته و وی را دوســت داشــته 

باشــم. 

ــد کــه خــود مــن  ــه بدهن ــد طرحــی را ارائ 2-بای

قــادر بــه تهیــه آن نباشــم. دوســت داشــتن 

ــن  ــا م ــتند ام ــخصی هس ــوارد ش ــاد م و اعتم

آموختــه ام کــه بــه نیــروی خــود اعتمــاد کنــم. 

اگــر احســاس کنــم کــه چیــزی صحیــح نیســت 

ــم.  ــی ده ــه نم آن را ادام

توانیــد  مــی  کــه  اشــتباهاتی  بزرگتریــن  از  یکــی 

ــوح  ــه وض ــود ب ــراکت خ ــه در ش ــت ک ــد زمانیس بکنی

نقــش، حــدود، جبــران خســارت و اســتراتژی خــروج را 

مشــخص نکــرده و روی کاغــذ نیــاورده ایــد. در حالیکــه 

اعتمــاد بــه یکدیگــر مهــم اســت ، ایــن نکتــه نیــز مهــم 

اســت کــه قبــل از شــروع مطمئــن شــوید هــر دو در 

ــا درک و  ــراد غالب ــد. اف ــی کنی ــت م ــک مســیر حرک ی

ــد. تفســیرهای متفــاوت دارن

» جک کانفیلد 

2-بــا شــریک خــود حداقــل یــک ســال آشــنایی 

داشــته باشــید.
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از معیارهــای برتــر مــن قبــل از شــراکت شــناخت 

طــرف مقابــل بــرای مــدت حداقــل یــک ســال اســت. 

) برخــی از تحقیقــات علمــی و روانشناســی نشــان 

داده انــد کــه افــراد، خــود واقعــی شــان را بعــد از یــک 

ســال نشــان مــی دهنــد. (

ــس  ــوید، پ ــنا ش ــم آش ــا ه ــراکت ب ــل از ش ــد قب بای

بــه پــروژه هــای ماقــات کوتــاه مــدت در تجــارت 

ــد. در خوانــدن ذهــن افــراد توانمنــد شــوید.  نیــاز داری

بزرگتریــن اشــتباهی کــه در شــراکت مــی توانیــد 

ــن  ــت. مطمئ ــن اس ــش رفت ــریع پی ــد، س ــام دهی انج

شــوید کــه مســئولیت هــای هــر شــریک را طــرح 

نمــوده ایــد. در غیــر اینصــورت زیــر فشــار کار زیــاد 

ــئولیت  ــی مس ــق عمل ــک تواف ــد. در ی ــی کنی ــر م گی

ــروج را  ــتراتژی خ ــود و اس ــوق خ ــریک، حق ــای ش ه

ــا  ــی کشــد ت ــول م ــاعت ط ــا 30 س بنویســید. تقریب

الــف، ب،پ را بنویســد و بــرای نوشــتن ی 5 ســاعت 

طــول مــی کشــد. هــر چقــدر واضــح تــر باشــید، 

ــت.  ــر اس ــما کمت ــت ش ــال شکس احتم

» تای لوپز 

3-ریاضــی را بــکار بریــد امــا از ســرگرمی غافــل 

نشوید.

شــراکت مــی توانــد فــوق العــاده باشــد، در عیــن حال 

ــل شــود.  ــن کابــوس شــما تبدی ــه بدتری ــد ب مــی توان

ــد شــریک مناســب را  ــا بتوانی ــد ت ــکار بری ریاضــی را ب

انتخــاب نماییــد.  بلــه ریاضــی. اگــر یــک بعــاوه یــک 

ــا دو ، شــراکت مناســبی بــرای شــما  ــر اســت ب براب

نیســت. یــک بعــاوه یــک بایــد ســه شــود! یــک 

ــد بیشــتر از مجمــوع اجــزا آن باشــد. در  شــراکت بای

غیــر اینصــورت بخــش هــای مختلــف تجــارت خــود را 

ــع خارجــی مــی ســپارید.  ــه مناب ب

ــوارد  ــه در م ــد ک ــا کســی شــراکت کنی ــد ب شــما بای

ــرادی  ــات اف ــر باشــد. بیشــتر اوق خــاص از شــما بهت

را دیــده ام کــه غرورشــان مانــع از یــک شــراکت 

عالــی مــی شــود. آنهــا از مهــارت هــای شــریک خــود 

ــر  ــترده ت ــدی گس ــه دی ــتند ب ــد و نتوانس ــیده ان ترس

دســت یابنــد. همانطــور کــه »دیویــد اوگیلــوی » – پــدر 

تبلیغــات- گفتــه اســت بایــد افــراد باهــوش تــر از خــود 

ــد.  را اســتخدام نمایی

در نهایــت بایــد مطمئــن باشــید کــه از کار خــود لــذت 

مــی بریــد. چــرا کــه وارد یــک تعهــد تجــاری طوالنــی 

مــدت مــی گردیــد، چــرا کــه تبدیــل بــه بخــش ژرفــی 

از زندگــی شــما مــی شــود. بــا فــراز و نشــیب هــای 

ــرو خواهیــد شــد. امتحــان مــی شــوید.  فراوانــی روب

امــا اگــر برایتــان جــذاب نباشــد چــه ســودی دارد ؟ در 

برابــر گمــراه ســازی فریــب رزومــه یــا اعتبــار شــریک 

خــود مقــاوم باشــید. اگــر از کار خــود لــذت نمــی برید، 

شــراکت شــما ادامــه دار نخواهــد بــود.

» ربرتو اورسی

4-از ذهن آن ها عکس برداری کنید.

اولیــن چیــزی کــه از شــریک خــود مــی خواهــم 

اینســت تســت هــای شــخصیت شناســی را انجــام 

اســت.  ذهــن  از  عکســبرداری  ماننــد  کــه  دهــد 

ــی  ــا او کار م ــه ب ــردی ک ــوع شــخصیت ف شــناخت ن

کنیــد بســیار مهــم اســت. دومیــن کارم اینســت کــه 

ــل  ــاوت و مکم ــای متف ــارت ه ــا مه ــرادی ب ــال اف بدنب

خــودم مــی گــردم. بــه نظــرم کافــی نیســت کــه 
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فــرد را دوســت داشــته باشــید. اگــر برونگــرا هســتید 

ــن اشــتباهی  ــرا باشــید. بزرگتری ــراد درونگ ــال اف بدنب

کــه مــن در طــول شــراکتم انجــام دادم ایــن بــود کــه با 

ســه شــریک شــروع کــردم. مــی تــوان از ایــن ضــرب 

ــا  ــد آش ی ــا ش ــه دو ت ــپز ک ــه آش ــرد ک ــاد ک ــل ی المث

شــور مــی شــود یــا بــی نمــک. فکــر مــی کــردم یــک 

طیــف از شــخصیت هــا و نظــرات خــوب خواهــد بــود. 

امــا موانــع، تعصــب هــا و ناســازگاری هــای فراوانــی 

ــی  ــکل دو ال ــن ش ــرد. بهتری ــد ک ــاد و کار را کن را ایج

ــاد اســت. ســه نفــر اســت امــا چهــار نفــر زی

» جیمز سوانویک

5-صادقانه در همان صفحه بمانید.

مــن شــراکت را بــر اســاس برد-بــرد، طوالنــی مــدت و 

ارتباطــات شــکل داده ام تــا قــرارداد مــا راهــی بــرای 

اســنتاد بــه درک مــان باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن 

مقصــود طــی جلســه بــا یکدیگــر 2 موضــوع را روشــن 

مــی کنیــم:

اول، ارزش های اصلی

هــم تــرازی خــود را چــک کــرده و بــه دو طــرف اجــازه 

مــی دهیــم تــا اعتمــاد خــود را بــا درک محــرک هــای 

اصلــی یکدیگــر بــاال ببریــم. اینــکار بهنــگام مشــکات و 

اســترس در ارتباطــات کمــک مــی کنــد.

دوم، توشه تجارت

ــا  ــم ت ــان مــی آوری ــه می ــا توشــه تجــاری خــود را ب م

مطمئــن شــویم راه درســتی را مــی رویم. که شــامل 

انتظــارات و تعهــدات شــراکت مــی شــود. همچنیــن 

تــرس هــا و آرزوهــای خــود را بــا شــریک مــان در میــان 

مــی گذاریــم. پــس مــی تــوان آن را در مرحلــه برنامــه 

ریــزی نوشــت تــا بعــدا باعــث کــدورت نگــردد. 

ایــن دو مــورد بــا هــم باعــث خلــق شــراکتی ســالم و 

ســودآور مــی گــردد کــه در مقابــل تنــش هــای تجــارت 

ایســتادگی مــی کند. 

» کریس پالگ

6-از دور شدن نترسید.

یــک تســت شــخصیت را امتحــان کنیــد تــا از اولویــت 

هــای کاری خــود آگاه شــوید و درک بهتــری از عملکرد 

شــریک خــود داشــته باشــید. امــا یــک دوگانگــی 

ــا  ــوید ام ــراز ش ــم ت ــا ه ــد ب ــی خواهی ــود دارد، م وج

ــد.  ــرای هــم ســخت کنی ــد کار را ب نبای

مطمئــن شــوید کــه اهــداف نهایــی شــما هــم راســتا 

هســتند. بهنــوان مثــال آیــا مــی خواهیــد یــک شــیوه 

تجــاری منفعــل داشــته باشــید یــا تجارتــی پرفــروش 

بســازید؟ چنــد ســاعت در هفتــه را وقــف تجــارت 

مــی کنیــد؟ چــه کارمندانــی مــی خواهیــد اســتخدام 

کنیــد؟ آیــا پــروژه یــا تهعــد دیگــری داریــد کــه بــا تجارت 
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تضــاد دارد یــا حــواس شــما را خیلــی پــرت مــی کنــد؟ 

آیــا خانــواده شــما عضــو هیئــت مدیــره هســتند؟ 

ــم  ــه در ترس ــارت ریش ــن در تج ــتباه م ــن اش بزرگتری

ــات  ــا مکالم ــن ب ــت. م ــائل داش ــا مس ــی ب از رویاروی

ــه  ــه دادن ب ــی در خاتم ــردم. وقت ــارزه ک ــختی مب س

شــراکتم بــه مــدت طوالنــی تاخیــر داشــتم در صورتی 

ــر  ــن ام ــت، ای ــتی نیس ــتم کار درس ــی دانس ــه م ک

باعــث آشــفتگی درونــی و هــدر دادن انــرژی شــد در 

ــه  ــن فرصــت دســت رفت حالیکــه مــی توانســتم از ای

ــر اســتفاده کنــم. مناســب ت

» فیل سوسلو

اطالعات 

 entrepreneur : منبع

مترجم : شیما گرشاسبی
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بنیانگذار وبسایت استاد سالم-نغمه عقیلی- از چگونگی استارتآپ 
خودش میگوید

بنیانگذار وبسایت استاد سالم

نغمــه عقیلــی ورودی ســال 78 دانشــگاه آزاد تهــران 

در رشــته کاردانــی کامپیوتــر اســت و پــس از آن 

ــن  ــه اســت، ای ــزار گرفت ــرم اف مــدرک کارشناســی ن

روزهــا هــم بــه واســطه حــوزه کاری رشــته ام.بــی.

ــا فضــای وب از همــان  ــد. خــو گرفتنــش ب ای میخوان

ــدازی  ــو و راهان ــه ایدهــای ن ــدای ورود ب ســالهای ابت

اســتارتآپی دانشــگاه، کمکــم او را بــه ســمت خلــق 

ــه  ــتانه س ــه در آس ــتارتآپی ک ــام» اس ــتاد س «اس

آمــوزش هدایــت  و در فضــای  دارد  قــرار  ســالگی 

ــد. میکن

 نغمــه عقیلــی یــک ســال و نیــم  آن را بــه تنهایــی 

جلــو بــرده و اکنــون میــان فضــای آمــوزش کشــور 

ــوزه  ــان ح ــدی می ــراری پیون ــرای برق ــایتی ب ــا وبس ب

آی.تــی و یــاد دادن درس و مهــارت بــه تمــام کســانی 

ــوزش هســتند ــای کار و آم ــه جوی ک

اســتاد ســام شــهریور 92 بــاال آمــده، در همیــن 

ابتــدا نغمــه خــودش بــه ســایت ایســتگاه میرفتــه و 

اســتادهایی را کــه در ایــن ســایت آگهــی داده بودند، 

دانــه دانــه دراســتاد ســام بــه طــور رایــگان ثبــت نــام 

میکــرده اســت. بــه بهانــه «اســتاد ســام» از نغمــه 

ــهای  ــه اش، چالش ــای اولی ــده ه ــاره ای ــی درب عقیل

ــوان  ــای اســتارتآپ هــای ج ــش روی کارش و مزای پی

http://ostadsalam.ir/default
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ایــران ســوال کــردم.

کار و درس در من گره خورده اند

کمــی  خواســتم  او  از  حرفهایمــان  آغــاز  در 

مســیر  چطــور  اینکــه  و  بگویــد  خــودش  از 

بــه ســمت اســتارتآپ هــا  او را  زندگــی اش 

کشــانده اســت: مــن ورودی ســال 78 در دانشــگاه 

ــر هســتم. از  ــی کامپیوت ــران در رشــته کاردان آزاد ته

ــدم و  ــای کار ش ــگاه وارد فض ــرم دوم دانش ــان ت هم

اولیــن کاری کــه انجــام دادم، ســاخت مولتــی مدیــای 

ــر  ــوز فراگی ــب ســایت هن ــود. آن روزهــا ت آموزشــی ب

نشــده بــود، امــا کار بــا مولتــی مدیــا مــن را به ســمت 

فضــای اینترنــت و کار در وبســایتها هدایــت کــرد. 

کمکــم وارد قــرارداد بــا شــرکتهایی شــدم کــه در پــی 

راهانــدازی وبســایت بودنــد و همــکاری بــا آنهــا را آغاز 

کــردم. زمانــی را بــه یــاد نمــی آورم کــه در کنــار درس 

خوانــدن کار نکــرده باشــم. کار عالقــه اصلــی ام در 

زندگــی بــوده اســت.» در ادامــه حرفهایــش از دوران 

دانشــجویی بهعنــوان زمانــی یــاد کــرد کــه وبســایت 

ــود  ــوگ ب ــک کاتال بســیاری از شــرکتها شــمایی از ی

کــه تنهــا فعالیتهــای آنهــا را شــرح مــی داد، نــه چیــز 

ــود کــه  ــن ب ــر ای دیگــری. «مــن امــا تمــام ســعی ام ب

ســایتها محــل رجــوع مشــتریان بــه یــک شــرکت 

ــد.  ــد کنن ــب درآم ــا کس ــرای آنه ــد ب ــند و بتوانن باش

وقتــی بعــد از مدتــی پیشــرفت کارکــردی وبســایتها 

ــرا وبســایتی  ــه چ ــردم ک ــر ک ــودم فک ــا خ ــدم، ب را دی

بــرای خــودم نداشــته باشــم و از طریــق آن کار کنــم. 

امــا مســئله اینجــا بــود کــه چــه وبســایتی راهانــدازی 

کنــم. از آنجــا کــه مــادرم 30 ســال معلــم کاس اول 

بــود و مــن همیشــه بــا خلقوخــو و زندگــی ایــن گــروه 

آشــنایی داشــتم، تصمیــم گرفتــم پیونــدی میــان 

بســتر آی.تــی و فضــای کار معلمهــا ایجــاد کنــم. 

حــس می کــردم کار آنهــا پتانســیل ورود بــه وب را 

ــانهای  ــن انس ــرای م ــا ب ــر معلمه ــرف دیگ دارد. از ط

بودنــد و می دانســتم  احتــرام و معاشــرتی  قابــل 

بهعنــوان یــک زن بهراحتــی می توانــم بــا آنهــا ارتبــاط 

اســتاد  راهانــدازی   ابتــدای  همــان  کنــم.  برقــرار 

ــد  ــه درآم ــی ک ــردم زمان ــرط ک ــودم ش ــا خ ــام  ب س

وبســایتم بــه درآمــد کارمنــدی ام رســید، دومــی را بــه 

ــش  ــه تمام ــذارم و کاری را ک ــار می گ ــی کن ــع اول نف

ــک روز  ــم. ی ــال می کن ــه خــودم اســت، دنب ــق ب متعل

ایــن اتفــاق افتــاد و مــن کارمنــدی را بــرای همیشــه 

کنــار گذاشــتم و «اســتاد ســام» شــغل اول و آخــرم 

شــد.

روزهای آغاز تولد استاد سام

ــهایش در روزهــای  نغمــه عقیلــی در ادامــه از ترس

ایــن اســتارتآپ در زمینــه تدریــس  تولــد  نخســت 

خصوصــی گفــت. اینکــه بیــش از همــه از بی اعتمادی 

ــه فضــای وب بیــم داشــت و گمــان می کــرد  مــردم ب

نتوانــد جایــی بــرای خــودش در ایــن عرصــه بــاز کنــد.  

در آغــاز کار ترســم از اعتمــاد کــردن یــا نکــردن مــردم 

بــه اســتاد ســام  بــود؛ اینکــه آیــا آنهــا حاضرنــد 

کســی را کــه هیــچ شــناختی از او ندارنــد، بهعنــوان 

معلــم بپذیرنــد یــا نــه. امــا از ســوی دیگر می دانســتم 

اســتفاده از اینترنــت بیــن مــردم رایــج شــده و آنهــا تــا 

حــدودی بــا چهارچوبهــای ایــن فضــا آشــنایی دارنــد و 

کمکــم اعتبــار اینترنــت میــان آنهــا بیشــتر می شــود. 

آنچــه در ایــن مرحلــه مــرا جلــو بــرد، ایــده اجــاره 

کاس از آموزشــگاهها بــرای معلمــان اســتاد ســام 
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ــه  ــومی ب ــکان س ــم در م ــاگرد و معل ــه ش ــود. اینک ب

نــام کاس کــه متعلــق بــه یــک آموزشــگاه رســمی 

ــادی  ــور بی اعتم ــه فاکت اســت، جمــع شــوند. اینگون

هــم رنــگ می باخــت، چــون دغدغــه حضــور در خانــه 

ــا شــاگرد وجــود نداشــت. راهــکار دیگرمــان  ــم ی معل

بــرای جلوگیــری از بی اعتمادی راه اندازی کاســهای 

مجــازی بــود، کــه از راه ثبــت نــام در ســایت، معلــم 

ــل  ــم تعام ــا ه ــد از راه دور ب ــوز می توانن ــش آم و دان

داشــته باشــند. در تمــام ایــن راهکارهــا، دغدغــه 

اصلــی مــن خانمهــا بودنــد. معلمهــای زن به ســختی 

ــد و  ــس برون ــرای تدری ــه کســی ب ــه خان ــد ب می توانن

معمــوال از ایــن کار احســاس ناامنــی می کننــد. از 

طــرف دیگــر، مخاطبــان مــا هــم دنبــال معلمهــای زن 

ــر  ــل اعتمادت ــان قاب ــم زن برایش ــه معل ــد، چراک بودن

ــن روزهــا صفحــه اول اســتاد ســام  را  ــر ای ــود. اگ ب

بــاز کنیــد، متوجــه می شــوید کــه مراجعــه معلمهــای 

زن بــه وبســایت چقــدر باالســت و بــه نظــر می رســد 

ایــن فضــا بــرای آنهــا کارکــرد مثبــت داشــته اســت.

استاد سالم چگونه پول درمیآورد؟

در ادامــه حرفهایــش از یــک خاطره خــوش در ماههای 

نخســت کار گفــت. ســه مــاه بعــد از بــاال آمــدن 

ــی از اســتاد  ــد کوچک ــا خری ــی از معلمه ســایت، یک

ســام کــرد و بــه مــن گفــت کــه بــه خاطــر حمایــت 

از کار مــا ایــن خریــد را انجــام داده اســت. هنــوز ایــن 

اســتاد در ســایت مــا کار می کنــد و خاطــره کاری کــه 

ــون 10 هــزار اســتاد  ــاد مــن نمــی رود. اکن ــرد، از ی ک

ــم. «اســتاد ســام»  و آموزشــگاه در ســایتمان داری

در حــال نفــس کشــیدن اســت و مــن از ایــن اتفــاق 

واقعــا راضــی هســتم.

بــه  افــراد  از  بــه نظــر می رســد بســیاری  حتــی 

اســتاد ســام  بــه عنــوان فضایــی بــرای شــغل 

ــرای  ــادی ب ــای زی ــون معلمه ــد. چ ــگاه می کنن دوم ن

ــار  ــد و در کن ــام می کنن ــت ن ــر ثب ــد از ظه ــس بع تدری

کار اصلــی خــود، منبــع درآمــد دیگــری دارنــد. بعــد از 

تهــران شــهرهایی چــون شــیراز، رشــت و اصفهــان 

فعــال هســتند. وقتــی از او دربــاره مــدل درآمــدی 

اســتاد ســام پرســیدم، پاســخ داد: ثبــت نــام اولیــه 

معلمهــا در اســتاد ســام کامــا رایــگان اســت و 

ــچ پورســانتی  ــداد شــاگردان هــم هی ــا در ازای تع م

ــت  ــه اس ــا اینگون ــد م ــا درآم ــم. ام ــت نمی کنی دریاف

کــه بــا توجــه بــه تعــداد مخاطبــان یــک درس یا رشــته 

بــه معلمهــا و آموزشــگاهها پکیــج می فروشــیم.

ــس  ــر تدری ــوه ب ــد عال ــم بخواه ــک معل ــر ی ــال اگ مث

کنــد،  تدریــس  هــم  را  دیگــری  عناویــن  ریاضــی، 

را  مــا  طالیــی  یــا  برنــزی  نقرهــای،  بســتههای 

ــش در ســایت را گســترده  ــرد و حیطــه فعالیت می خ
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. می کنــد

مشکالتی بر سر راه یک استارتآپ تازه کار

مــن و آقــای پویــا یوســف نــژاد کــه مدیــر فنــی 

ــع اصلــی درآمدمــان را از اســتاد  ســایت اســت، منب

ــه  ــم، ب ســا تامیــن می کنیــم و شــغل دیگــری نداری

همیــن خاطــر هزینــه هــای اضافــی کــه بــر مــا حمــل 

ــا را  ــرف م ــک ط ــتند. از ی ــا هس ــود، توانفرس می ش

در اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان یکــی از 35 اســتارتآپ 

برتــر دعــوت می کننــد و از طــرف دیگــر راه جلــو رفتــن 

ــی از مشــکات  ــم یک ــر می کن ــد. فک را ســد می کنن

ــن  ــران همی ــا در ای ــن اســتارتآپ ه ــش رفت ــده پی عم

ــا باشــد. ــوز گرفتنه ــی مج پیچیدگ

چــه هــای اســتارتآپی آدمهــای اداره بــرو و دارای 

دانــش حقوقــی زیــاد نیســتند. مــا بچه فنی هســتیم 

و ایــن همــه دشــواری بــرای چنــد مجــوز بــرای مــا کار 

ســادهای نیســت. معلمهــا بــه اســتاد ســام اعتامــد 

دارنــد وقتــی از او دربــاره مزیــت رقابتی اســتاد ســام 

پرســیدم،  وب  فضــای  در  بــه همتایانــش  نســبت 

ــا کنــون خیلــی قــوی عمــل  گفــت: Seoســایت مــا ت

کــرده اســت. مــن و همــکارم پویــا یوســفنژاد همــواره 

ــوگل  ــرار در جســتوجوهای گ ــات پرتک ــال کلم ــه دنب ب

ــران  ــا ســوالها و دغدغــه کارب هســتیم و متناســب ب

خودمــان را بــاال آوردیــم. در کنــار آن فکــر می کنــم مــا 

همیشــه پــای کارمــان ایســتادهایم و تعهــد زیــادی به 

آن داشــتهایم. هــر زمانــی کــه اســتادی بــا مــا تمــاس 

ــا دارد،  ــرد م ــه عملک ــبت ب ــادی نس ــرد و انتق می گی

ــم فضــا را عــوض کنیــم و کاربرانمــان  تــاش کــرده ای

را راضــی نگــه داریــم. امــروز بعــد از گذشــت دو ســال 

از عمــر اســتاد ســام می دانــم کــه معلمهــا بــه مــا 

ــه در  ــه لحظ ــه ب ــا لحظ ــد م ــد و می دانن ــاد دارن اعتم

کنارشــان هســتیم و از آنهــا حمایــت می کنیــم. حتی 

ــا تمــاس  ــا معلمه ــان ب ــا خودم ــه م ــوده ک مواقعــی ب

می گیریــم و از آنهــا می خواهیــم بــه کار مــا بازخــورد 

ــا  ــد.» در ادامــه حرفهایــش از آشــنایی ب نشــان دهن

شــتابدهنده هــا و مســتقر شــدن در دانشــگاه تهــران 

گفــت. 

زمانــی کــه بهطــور کامــل بــر اســتاد ســام متمرکــز 

شــدم، هــر لحظــه ظرفیتهــای پنهان این فضــای کاری 

بیشــتر برایم آشــکار می شــد. معلمها درخواســتهای 

مــدام  می کــردم  ســعی  مــن  و  داشــتند  زیــادی 

ــا ســلیقه آنهــا ارتقــا  فضــای وبســایت را متناســب ب

ــا شــتابدهندهها آشــنا شــدم. از  ــه ب ــا اینک دهــم. ت

آنجــا کــه اســتاد ســام هــم مخاطــب باالیــی داشــت 

و هــم بــه درآمــد رســیده بــود، بــه شــدت از کار مــن 

اســتقبال شــد. مــن در دانشــگاه تهــران مســتقر 

ــم.  ــل کردی شــدم و شــتابدهنده را گســتردهتر از قب

فایل صوتی خانه کارآفرینان ایران
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ــود و  ــه اســتاد ســام خــودم ب درواقــع بنیانگــذار اولی

ــردم.  ــو ب ــایت را جل ــی س ــم بهتنهای ــال و نی ــک س ی

ــن  ــه م ــا ب ــم، آنه ــتابدهندهها رفت ــمت ش ــی س وقت

پیشــنهاد کار تیمــی دادنــد و یکــی از شــروط همکاری 

حضــور یــک تیــم حداقــل دو نفــره بــود. آقــای یوســف 

ــژاد پیشــتر در برنامــه نویســی های اســتاد ســام  ن

مشــارکت داشــت و بــه صــورت پــروژه ای بــا مــن 

همــکاری می کــرد. بعــد از آن خــودم بــه او پیشــنهاد 

همــکاری بیشــتر دادم و مــا در قالــب یــک تیــم دو 

ــه  ــم. البت ــداد دادی ــات اســتاد ســام را امت ــره حی نف

ــت از  ــرای حمای ــول شــتابدهنده ب ــه ق ــم ک ــد بگوی بای

مــا، هنــوز بــه مرحلــه حمایــت مالــی نرســیده اســت 

ــای  و اســتاد ســام بعــد از گذشــت دو ســال روی پ

ــوز حمایتهــای مالــی شــامل  خــودش ایســتاده و هن

حالــش نشــده اســت.

به استارتآپ های جوان توصیه میکنم...

نغمــه عقیلــی دغدغــه اصلــی اســتارتآپش را کمــک 

بــه آمــوزش و تدریــس خصوصــی در کشــور می دانــد 

ــه  ــت، بلک ــا درس نیس ــر او تنه ــوزش از نظ ــن آم و ای

مهــارت اســت. «خانوادههــای مــا دوســت دارنــد 

ــن  ــد. همچنی ــه کنن ــرای آمــوزش فرزندانشــان هزین ب

ــوع شــدهاند و  ــروز بســیار متن ــای ام ــا در دنی مهارته

هــر کــدام هــم اســتاد و متخصصــی خــاص خودشــان 

دارنــد. بــه همیــن خاطــر مــا در اســتاد ســام خودمان 

را محــدود بــه درس نکردیــم. فعالیــت مــا شــامل 

تمــام حوزههــای آموزشــی اســت؛ چــه درس و چــه 

ــی  ــا در ســایت مبتن ــده م ــر ای ــرف دیگ ــارت. از ط مه

بــر ایــن گــزاره اســت کــه: اســتاد نزدیــک بــه خــودت 

را پیــدا کــن. ایــن نزدیکــی هــم از لحــاظ تخصــص 

ــم  ــع می خواهی ــا. درواق اســت و هــم از نظــر جغرافی

ــم  ــک ه ــه و ترافی ــان و هزین ــا اســتاد ســام در زم ب

صرفهجویــی کنیــم و آدمهــا را در زندگــی شــلوغ ایــن 

روزهــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه هــم برســانیم. 

مثالــی از بانکــداری الکترونیــک بــرای شــما می زنــم. 

می بینیــد کــه ایــن روزهــا رفاقــت بانکــداری و آی.تــی 

چــه صرفهجویی هایــی در وقــت و هزینــه آدمهــا کــرده 

اســت. حــاال فکــر کنیــد کــه حــوزه متراکمــی چــون 

بنیانگذار وبسایت استاد سالم
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ــاز هــم زمــان و  ــا آی.تــی دوســتی کنــد. ب آمــوزش ب

هزینــه کــم می شــود و اینهــا همــه مزایــای ورود بــه 

دنیــای آنالیــن اســت.» در آخــر از او پرســیدم کــه چــه 

ــا اســتارتآپی های تازهــکار دارد و او گفــت:  حرفــی ب

ــم  ــار توه ــم دچ ــتارتآپی می گوی ــای اس ــه ه ــه بچ ب

نشــوید. واقعــی فکــر کنیــد و در دنیــای واقعــی روی 

ــه  ــرای اینک ــد. ب ــرمایهگذاری کنی ــود س ــتارتآپ خ اس

ــود را از قالــب ذهنــی بــه یــک پــروژه  اســتارتآپ خ

عملــی درآوریــد، بایــد زحمــت بکشــید، زمان زیــادی را 

صــرف کنیــد و صبــور باشــید. قــرار نیســت ایــده شــما 

در چنــد مــاه بــه درآمــد و ســود برســد، کمــی صبــر 

ــازه کنــد  ــد اســتارتآپ شــما نفســی ت کنیــد و بگذاری

و کمکــم بــه راهــش ادامــه دهــد. مــا نمی توانیــم 

اســتارتآپ ایــران را بــا دنیــا مقایســه کنیــم. مــردم مــا 

تــازه بــا فضــای اینترنــت دوســت شــدهاند و تــا وقتــی 

بخواهنــد بــه اســتارتآپهای تازهــکار ایــن میــدان عادت 

کننــد، زمــان می بــرد. پــس مــا هــم بایــد بــه خودمــان 

زمــان بدهیــم و بــه جــای ایــن شــاخه آن شــاخه 

ــه  ــا ب ــای اســتارتآپ و ایدهمــان بایســتیم ت شــدن، پ

نتیجــه برســیم.
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 بنیان گذار وبسایت عمدکس پریسا حاجی رحیمی از چگونگی استارت 
آپ خود میگوید

بنیان گذار وبسایت عمدکس

حاجــی  پریســا  وبســایت عمدکــس  گــذار  بنیــان 

رحیمــی از چگونگــی اســتارت آپ خــود میگویــد مــن 

ــل  ــارغ التحصی ــی 24 ســاله ف پریســا حاجــی رحیم

ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــک دانش ــته فیزی رش

خانم حاجی رحیمی از شروع کار می گوید. 

شــروع کار مــن 19ســالگی از تدریــس خصوصــی 

ریاضــی و فیزیــک و هندســه و ... بــوده مــن بایــد 

ــه مدرســه  از یــک جایــی شــروع مــی کــردم پــس ب

هــای اطــراف ســرزدم و روزمــه دادم شــاید ده تایــی 

شــد امــا هیــچ یــک از مــدارس بــا مــن تمــاس نگرفتند 

فقــط یکــی از معاونیــن مدرســه تمــاس گرفــت بــرای 

تدریــس خصوصــی شــاگرد مدرســه اش (هســتی). 

ــور  ــر کنک ــا آخ ــود و ت ــن ب ــاگرد م ــن ش ــتی اولی هس

بــا او بــودم و بعــد هــا از طــرف هســتی و اطرافیانــم 

شــاگردهای دیگــری معرفــی شــد و کــم کــم تعــداد 

بچــه هــا زیــاد شــد و درآمــد دانشــجویی خوبــی 

ــود.  ــرای مــن ب ب

ــرا در  ــود چ ــب ب ــی هــا عجی ــرای خیل ــان ب در اون زم

ــاز داره  ــه ( شــاید نی ــن ســن داره اینقــدر کار میکن ای

ــرو  ــک هــدف داشــتم و فک ــن ی ــی م ، شــاید،...) ول

ــود.  ــم نب ــن مه ــرای م ــران ب ــورد دیگ برخ

هــدف مــن در اون ســن اســتقال یــود خیلــی مهــم 

بــود کــه بعــد از 18 ســالگی بتونــم روی پــای خــودم 

ــن  ــی م ــول جیب ــان پ ــدرم همچن ــد پ ــتم هرچن بایس

http://omdex.ir/
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ــدرم  ــدارد ( پ ــن ن ــد م ــه درام ــد و کاری ب ــی ده را م

ــر کوچــک خــودم  ــه او همــون دخت همیشــه میگــه ک

ــی در ســن 50 ســالگی )  هســتی حت

چطور سر از فروش دنیای مجازی اوردید 

اینســتاگرام  گــرام النــچ شــد، در  اینســتا  وقتــی 

اکانتــی ســاختم و از یــک وب ســایت چینــی عکــس 

هایــی از محصوالتــش رو گرفتم و روی صفحه اینســتا 

گــرام گذاشــتم وبــه فالــور هــام گفتــم هــر کــس ایــن 

ــذارد،  ــت بگ ــس کامن ــر عک ــد زی ــی خواه کاال رو را م

اســتقبال خیلــی عجیبــی شــد، وســفارش هــا را 

گرفتــم و از چیــن خریــداری کــردم و محصــوالت رو بــه 

مشــتریان تحویــل دادم، مدتــی بــه همیــن روال از 

عمــده فروشــی هــای انایــن چیــن جنــس میخریــدم 

ــروش میرســاندم.  ــه ف ــن ب و انای

کمــی بعــد کــه بــازار اینســتا را دیدیــم تصمیــم گرفتیم 

محصــوالت بــا کیفیــت تــری رو از ترکیــه ســفارس 

ــد  ــالی ش ــا 2 س ــم تقریب ــتریان بدهی ــل مش و تحوی

ــم  ــی ه ــد خوب ــم و درآم ــام دادی ــن کار را انج ــه ای ک

ــتیم.  داش

ــه  ــه روی ب ــن و ترکی ــوالت چی ــدکه از محص ــی ش چ

محصــوالت ایرانــی آوردیــد و چــه چالــش هایــی رو ب 

ــود  روی شــما ب

رفتــه رفتــه دیدیــم کــه کیفیــت اجنــاس ایرانــی خیلــی 

ــن  ــرا چی ــوب چ ــتند خ ــی هس ــاس چین ــر از اجن بهت

بایــد بتونــه بــا آن اجنــاس بــدون کیفیــت صــادرات بــه 

کشــورهای دیگــه داشــته باشــه ولــی مــا نــه! اینشــد 

کــه تصمیــم گرفتیــم اجنــاس ایرانــی را بصــورت اناین 

بفرشــیم. 

بــی  ایرانــی  اجنــاس  انایــن  فــروش  در  مشــکل 

کیفیــت بــودن تصاویــر جهــت مانــور تبلیغاتــی و هــم 

اینکــه اجناســی کــه در مغــازه هــا مــی دیــدم در بــازار 

ــاال  ــدر ب ــا اینق ــت ه ــه قیم ــا اینک ــود و ی ــا نب ــزرگ ی ب

بــود کــه نمیشــد روی قیمــت هــا مانــور داد اون هــم 

بخاطــر ایــن کــه مــا بــا تولیــد کننــده در ارتبــاط نبودیــم 

ــا 3  ــی از 2 ی ــروش بود،یعن ــده ف ــا عم ــا ب ــاط م و ارتب

دســت بعــد از تولیــد کننــده خریــد میکردیــم و قیمــت 

ــاال میرفــت.  هــا ب

بعــد از کلــی تحقیــق هنــوز تولیــد کننــده گان را پیــدا 

نکــرده بودیــم،و هــر جــا کــی میرفتیــم بــه دالالن 

برمیخوردیــم! 

ــورت  ــه ص ــاه ب ــن م ــد از چندی ــتجوهامون بع ــو جس ت

ــیدیم  ــده رس ــد کنن ــه تولی ــره ب ــی باالخ ــا اتفاق کام

و فــروش انایــن انهــا را اســتارت زدیم،فــروش مــا 

کمکــم بــاال رفــت و اینســتاگرام نمــی توانســت جواب 

ــم.  ــک وب ســایت افتادی ــر ی ــه فک ــده ب ــروش رو ب ف

بــا شــرکتی قــرارداد رو بســتیم و فروشــگاه راه افتــاد 

ــک ســری مشــکات و  ــاگ و ی ــود از ب ــر ب وبســایت پ

چــون مــن بــا گــد نویســی و طراحی ســایت آشــنایی 

نداشــتم. 

ــا کیفیــت و  ــه عکــس هــای ب ــاز ب ــن کار مــن نی ــو ای ت

ــی  ــه عکاس ــم ب ــی ه ــتم و از کودک ــه ای داش حرف

ــه ای  ــن نیمــه حرف ــه داشــتم،یک دوربی ــی عاق خیل

خریــدم و در حــدی کــه الزم داشــتم عکاســی و 

فوتوشــاپ رو یــاد گرفتــم و بــه صــورت مــوازی طراحــی 

ــردم.  ــرس رو شــروع ک ــا ورد پ ســایت ب

کار خــوب پیــش میرفــت و مــن کمکــم بــه رشــد 
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بیشــتر فکــر میکردم،مســاله ایــن بــود کــه محصــوالت 

ایرانــی کیفیــت خیلــی بهتــری از اجنــاس چینــی 

داشــتند!چرا نتونیــم مثــل چیــن اجناســمونو بــه دنیــا 

ــه جــوری  ــان رو ی ــردم خودم ــا م ــم ؟ و ی ــی کنی معرف

تشــویق بــه خریــد کاالهــای ایرانــی کنیم؟اینجــا بــود 

تصمیــم گرفتــم عمدکــس رو راه انــدازی کــردم و 

ــردم و  ــت ک ــس وب صحب ــه نوی ــک برنام ــا ی باالخــره ب

کار را شــروع کردیــم و در هفتمیــن مــاه از ســال یــک 

هــزار و ســیصد و نــود پنــج نســخه اولیــه عمدکــس را 

ــدازی شــد.  ان

در اوایــل مهــر مــاه وارد دوره آواکمــپ در شــتابدهنده 

ــر شــد و  ــه ت ــون پخت ــده هام ــک شــدیم، آنجــا ای اوات

بــا افــراد تاثیــر گــذاری آشــنا شــدیم، انجــا روز هــای 

ــم .  خیلــی کارامــدی رو ســپری میکردی

کار رو بــا چــه اجناســی شــروع کردیــد و کار رو چطــور 

دیدید 

عمدکــس رو بــا صنعــت لــوازم آشــپزخانه شــروع 

کردیــم کار خیلــی بــاال و پاییــن دارد و خیلــی ســخت 

ــا اســت.  ــر از پیشــبینی م ت

در عمدکس چند نفر هستید 

ــواده چهــار نفــر  ــواده مــا یــک خان در حــال حاضــر خان

ــن کاظمــی، اســدهللا  ــن رامتی ــر م هســت: عــاوه ب

ــو و مهــدی عروجــی  عدل

و خداروشــکر کار مــا ایــن روزهــا خیلــی ســخت تــر از 

قبــل شــده ،در ابتــدا روی 8 تا 9 ســاهت روی ســایت 

کار میکردیــم ولــی بــا گذشــت پنــج مــاه از کار تقریبــا 

ــواب  ــت خ ــی وق ــتیم حت ــر کار هس ــبانه روز درگی ش

بنیان گذار وبسایت عمدکس
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هــم خــواب نوشــتن اســتراتژی هــا و سفارشــات و 

ارســال کاال رو میبینــم. 

برای استارت آپی ها بگویید 

مــن کارهــای زیــادی رو انجــام دادم تدریــس، فــروش 

ــه،واردات  ــد محصــوالت از ترکی اینســتا گرامــی ، خری

ــن  ــروش انای ــل ف ــال قب ــی دو س ــا حت ــن،... ب از چی

میــوه، ..... ولــی بــرای موفــق شــدن نیــاز بــه تمرکــز 

ــه  ــز و رســبدن ب ــک هــدف ، تمرک ــاب ی هســت انتخ

هدف،نبایــد هــر ایــده ای بــه ذهنمــون میرســه هــم 

ــا ایــده دیگــه اجــرا کنیــم!  ــا ده ت زمــان ب

همچنیــن تــوی کار نترســید،تا زمیــن نخوهیــد خــورد 

حتــی بــا نــگاه کــردن بــه راه رفتــن دیگــران هــم 

ــد!  ــاد بگیری ــد ی ــه بای ــور ک ــد اونج نمیتوانی

حرف آخر 

ــران ،  ــه ای ــم ب ــی بتونی ــس ایران ــا عمدک ــد وارم ب امی

تولیــد کننــدگان ایرانــی و محصــوالت ایرانــی و نســل 

ــا حــد اقــل تاثیــر بگذاریــم!  آینــده کمــک کنیــم ی

و امیــد واریــم کــه بــا بهتــر شــدن وضعیــت زیرســاخت 

و شــرایط کلــی دیگــه عمدکــس یــه روزی بتونــه صــادر 

کننــده و معرفــی کننــده محصــوالت ایرانــی بــه تمــام 

کشــورهای دیگــه باشــد. 

در آخــر از خانــه کارآفرینــان ایــران بابــت اینکــه در 

ابتــدای کار وقتــی مــن از پــس هزینــه هــای داشــتن 

ــاه فضــای کاری  ــد م ــر نمیامــدم چن ــر مســتقل ب دفت

رایــگان در اختیــارم قــرار داد تشــکر میکنــم و امیــدوارم 

ایــن کمــک هــا از ســمت مراکــزی کــه توانایــی ارائــه 

ــه  ــا ب ــد هــر روز بیشــتر بشــه ت ــات رو دارن ــن امکان ای

ــری  ــای بهت ــه ج ــل ب ــو تبدی ــم ایران ــم بتونی ــک ه کم

ــم .  ــرای خودمــون و نســل هامــون بکنی ب
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9 موردی که برای رسیدن به موفقیت باید از آنها دست کشید.

9 موردی که برای رسیدن به موفقیت باید از آنها دست کشید

بعنــوان یــک کارآفریــن شــما بهتریــن دوســت و بدترین 

دشــمن خــود هســتید. شــما بیــن بــاور توانایــی خــود 

و عرضــه آن بــه جهانیــان و بهینــه ســازی اش و شــک 

بــه ارزش هــا و تخریــب خــود از طریــق تعلــل و هزینــه 

ــری  ــد یکس ــتید. بای ــردد هس ــروری م ــر ض ــای غی ه

عــادت هــای بــد خــود را تــرک کنیــد.

1- محق بودن

شــما هماننــد یــک دانــه بــرف خــاص بــا ترکیبــی 

منحصــر بــه فــرد از مهــارت هــا و بصیــرت هــا هســتید 

امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه دنیــا بــه شــما مدیــون 

باشــد بخصــوص بعنــوان یــک کارآفریــن. اگــر موفقیــت 

ــه ســرانجام برســانید.  ــد کاری را ب ــد بای مــی خواهی

ــا شــرکت شــما در  ــد ی ــی خواهی ــد م مشــتری جدی

یــک نشــریه خــوب آمــده پــس بایــد کار خــود را پیــش 

ببریــد تــا موفــق باشــید.

2- تنها کار کردن

ــی  ــه تنهای ــد ســعی نکــن همــه کارهــا را ب ــه ان گفت

ــک و  ــران کم ــه از دیگ ــت ک ــوب اس ــی. خ ــام ده انج

را  توانیــد شــخصی  مــی  بگیریــد حتــی  نصیحــت 

اســتخدام کنیــد کــه بتوانــد مســئولیتی را از روی 

شــانه هــای شــما بــردارد. شــبکه کاملی از دوســتان 

ــه  ــردن ب ــه از کمــک ک ــد ک ــن داری ــکاران کارآفری و هم

ــن امــر مــی  ــود. دلیــل ای ــد ب شــما خوشــحال خواهن

توانــد ایــن باشــد کــه قبــا بــه آنهــا کمــک کــرده ایــد یــا 

آن هــا میخواهنــد موفقیــت شــما را ببیننــد. کارآفرینی 

ــازی نیســت کــه  ــدازه کافــی دشــوار اســت نی ــه ان ب

ــد. ــر کنی ــن مشــکل ت کار را از ای

3- تاش برای بی نقص بودن

هــر شــخصی گاهــی اوقــات شکســت مــی خــورد. 

ــن  ــه همیشــه از زمی ــق آنســت ک ــک شــخص موف ی

بلنــد شــود تــا زمانیکــه دیگــر زندگــی او را بــه زمیــن 

نزنــد. تــاش بــرای بــی نقــص بــودن، شــما را از 

بــه  بــرای رســیدن  اشــتباهات دور مــی ســازد و 

ــوزد. ــی آم ــما م ــه ش ــا را ب ــت راهکاره موفقی

4- مقایسه خود با دیگران

افــراد موفــق الهــام بخــش هســتند. موفقیــت شــان 

ممکــن اســت راهــی بــرای کمــک بــه شــما در دوری 

از موانعــی کــه آنهــا در پیــش رو داشــته انــد باشــد. 

ــرده و خــود را  ــگاه ک ــان ن ــه آن ــد ب ــه بای ــد ک ــر نکنی فک

تنبیــه نمائیــد. آن هــا شــروع و بــا ســخت کوشــی راه 

خــود را ســاخته انــد. شــما مــی توانیــد از آن هــا الگــو 

بگیریــد نــه اینکــه خــود را در موقعیــت آنــان ببینیــد.

5- خیال پردازی

بخــش هــای خاصــی از تجــارت شــما جــذاب نیســتند. 
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شــاید از تــردد ایمیــل یــا شــکل دهــی وبســایت 

متنفــر باشــید. بیشــتر افــراد از آمــاده کــردن قــرارداد 

ــا  ــی گام ه ــد، تمام ــی برن ــذت نم ــاب ل ــا صورتحس ی

مهــم بــوده و الزم اســت انجــام گــردد. اجــازه ندهیــد 

خیــال پــردازی شــما را از رویارویــی و رســیدن بــه 

ــد.  ــان دور کن اهــداف ت

6- آمادگی نداشتن

ــاد  ــا اعتم ــردازی ی ــال پ ــه خی ــما نتیج ــه کار ش اگرچ

بــه نفــس بــاال باشــد، عــدم آمادگــی مــی توانــد 

کار مشــتری و شــهرت شــما را خــراب کنــد. کــه 

ــار ایــن اتفــاق بیفتــد جبــران آن کار ســختی  اگــر یکب

اســت. فرقــی نــدارد کــه چقــدر بــا اعتمــاد بــه نفــس 

ــدر پرســنل خــود را مــی شناســید،  ــا چق هســتید ی

بــرای همــه چیــز آمادگــی داشــته باشــید. بــرای خــود 

برنامــه دوم و بدتریــن ســناریو را داشــته باشــید. 

ــد امــا از  ــدا نکنی ــاج پی ــه آنهــا احتی شــاید هیچوقــت ب

ــود.  ــد ب ــحال خواهی ــتن آن خوش داش

7- شکایت مداوم

ــده  ــودن خســته کنن ــره بخــت ب ــه تنهــا همیشــه تی ن

ــا  ــه قصــد کمــک ی ــز ک ــر را نی ــراد دیگ ــه اف اســت بلک

همــکاری بــا شــما را دارنــد مــی رانــد. اگــر تنهــا کاری 

کــه شــما مــی کنیــد شــکایت اســت، آنقــدر مشــغول 

مــی شــوید کــه فرصــت هــا را نمــی بینیــد. روی 

جنبــه هــای منفــی متمرکــز مــی شــوید کــه  باعــث 

مــی شــود قــدردان آنچــه داریــد نباشــید. اگــر چیــزی 

ــد. ــد. شــکایت نکنی درســت نیســت آن را حــل کنی

8- خرید لوازمی که نیاز ندارید

درحالیکــه ممکــن اســت خیلــی هیجــان انگیــز باشــد 

اســباب بــازی هــای جدیــد بخریــد ، ســعی کنیــد بــر 

راه هایــی تمرکــز کنیــد کــه پول تــان در راه رســیدن به 

هــدف خــرج شــود. یــک کامپیوتــر جدیــد ممکــن اســت 

درخشــان و جالــب باشــد امــا بازســازی وبســایت تــان 

راه بهتــری بــرای خــرج کــردن پــول شماســت. یــا مــی 

توانیــد ایــن پــول را بــرای روز مبــادا کنــار بگذاریــد کــه 

هرزگاهــی پیــش مــی آیــد. 

9- تصور آمادگی نداشتن  

بــزرگ در  بــرای مســائل  در حقیقــت هیــچ کــس 

ــارت،  ــک تج ــروع ی ــد ش ــدارد مانن ــی ن ــی آمادگ زندگ

داشــتن فرزنــد و ... . شــما همینطــور کــه پیــش مــی 

رویــد مســائل را درک مــی کنیــد. نمــی خواهــم 

ــا دانــش نداشــته باشــید  ــد برنامــه ی ــم کــه نبای بگوی

امــا همانطــور کــه در برنامــه نویســی مــی گوینــد اگــر 

از اولیــن نســخه محصــول خــود خجالــت نمــی کشــید 

ــه داده  ــر آن را ارائ ــی دی ــه خیل ــد ک ــی ده ــان م نش

ایــد. منتظــر لحظــه عالــی نباشــید. همیــن االن کار را 

ــد. انجــام دهی

موانــع بســیاری هســتند کــه مــی تواننــد مانعــی بــر 

ســر راه تجــارت شــما باشــند. اجــازه ندهیــد عــادت 

ــرز  ــن ط ــند. ای ــع باش ــن موان ــی از ای ــما یک ــای ش ه

ــاده  ــد و آم ــن ببری ــد را از بی ــد و عــادت هــای ب ــر ب فک

ــه رویاهــای خــود تحقــق ببخشــید. ــا ب باشــید ت

اطالعات 

نویسنده :   آمنا شمیم

 entrepreneur : منبع

مترجم : شیما گرشاسبی
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22 خصوصیت برای تبدیل شدن به یک مدیر عالی

22 خصوصیت برای تبدیل شدن به یک مدیر عالی

1-تمرکز

ــا  ــم ام ــر دســتورات مه ــه مدی ــه شــده اســت ک گفت

ــی  ــت جزئ ــک حقیق ــن ی ــا ای ــرد. قطع ــی گی ــور م منف

اســت امــا فکــر مــی کنــم بــر اهمیــت تمرکــز تاکیــد 

توانیــد  نمــی   ، بــودن  عالــی  مدیــری  بــرای  دارد. 

متخصــص امــور کوچــک باشــید، بایــد کمتــر از رقابــت 

خــود پریشــان باشــید. بــرای انجــام کارهــای منتقدانه 

ــه  ــد ک ــاب نمائی ــواردی را انتخ ــمندانه م ــد هوش ، بای

کنــار بگذاریــد در غیــر اینصــورت امــور غیــر مهــم شــما 

ــز« ــم فری ــرد. » تی ــد ک ــرق خواه را غ

2-اعتماد به نفس 

ــان دادن  ــفاف، نش ــدی ش ــتن دی ــا داش ــر ب ــک مدی ی

ــه نفــس را  ــی گــری اعتمــاد ب ــی و قــدرت مرب همدل

ــه  ــرای ب ــم، ب ــر خان ــک مدی ــوان ی ــد. بعن ــا مــی کن الق

رســمیت شــناخته شــدن احســاس مــی کنــم بایــد 

ــا همیشــه  ــم ام ــود کن ــراز وج ــروم و اب ــر راه ب ــا تکب ب

ــر  ــه ب ــم ک ــظ کن ــود را حف ــم ادب خ ــی کن ــعی م س

مهربانــی و ســخاوت مــن تاکیــد دارد. ایــن دو بــا هــم 

بــرای داشــتن احتــرام خــوب جــواب مــی دهــد. »بــری 

ــی« رافرت

3-شفافیت

تمایــل  زدن  ماســک  مفهــوم  بــه  هیچوقــت  مــن 

نداشــتم. بعنــوان مدیــر تنهــا راهــی کــه بــرای بوجــود 

آمــدن اعتمــاد مــی شناســم اینســت کــه صــد در صــد 

خــودم باشــم. گاهــی اوقــات مشــکل پیــش مــی آیــد 

امــا همیشــه نســبت بــه کار اشــتیاق دارم. ایــن امــر 

بــه مــن اجــازه مــی دهــد آزاد باشــم تــا کامــا حاضــر 

و ثابــت قــدم بمانــم. » کــری پاتــز«

4-درستی

کارمنــدان مــا انعکاس مســتقیم ارزش هایی هســتند 

کــه مــا بعنــوان یــک مدیــر داریــم. اگــر مــا از روی کتــاب 

ــم  ــی کنی ــازی م منســوخ شــده ضــرورت درســتی ب

بجــای اینکــه کار درســت را انجــام دهیــم، پتانســیل 

کامــل تجــارت مــان را محــدود کــرده و کیفیــت هــوش 

را از دســت مــی دهیــم. اگــر در تمامــی فعــل و 

انفعــاالت خــود روی قابــل اعتمــاد بــودن تمرکــز مــی 

کنیــد تجــارت و فرهنــگ خــود را فرســوده می ســازید. 

»گونــار الویــس«

5-الهام

افــراد اغلــب مــی گوینــد مــن یــک فــرد خــود ســاخته 

ام. امــا چنیــن چیــزی درســت نیســت. مدیــران خــود 

ســاخته نیســتند آنهــا از یــک منبــع قــوی الهــام مــی 

ــی  ــول و متعلقات ــدم پ ــکا آم ــه امری ــه ب ــد. زمانیک گیرن

بجــز ســاک ورزشــی نداشــتم امــا نمــی توانــم بگویــم 

هیــچ چیــز نداشــتم: دیگــران بــه مــن الهــام مــی 

بخشــیدند و نصیحــت هــای فــوق العــاده مــی دادنــد 

و مــن از درونــم، از شــور و شــوقم و از اعتقاداتــم 

ــرای همیــن همیشــه  ــری مــی کــردم. ب ســوخت گی
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بــه آشــنایان و غریبــه هــا  انگیــزه دادن  مشــتاق 

هســتم. قــدرت الهــام بخشــیدن را مــی دانــم و اگــر 

ــن هــا  ــه برتری ــرای دســتیابی ب ــد ب کســی مــی توان

روی شــانه مــن بایســتد، مــن خــود مشــتاق تــر 

ــد شــوارزنگر« ــاال ببــرم. » آرنول هســتم کــه آنهــا را ب

6-احساس

باشــید.برای  داشــته  دوســت  را  خــود  کار  بایــد 

دســتیابی بــه موفقیــت واقعــی بایــد غرق کار شــوید. 

ــن  ــدازه ممک ــه ان ــا چ ــما ت ــارت ش ــت تج ــم نیس مه

اســت موفــق شــود چــرا کــه هیچوقــت راضــی نمــی 

شــوید و دوســت داریــد کاری بزرگتــر، بهتــر و عالــی 

ــد  ــت نمــی کنی ــن مدیری ــر ای ــد. بخاط ــام دهی ــر انج ت

کــه حــس مــی کنیــد کاری اســت الزم االجــرا بلکــه 

ــام  ــت آن را انج ــی شماس ــه روش زندگ ــر اینک بخاط

ــرز« ــد. » جــو پ مــی دهی

7-نوآوری

کاربــران  و  محــدود  منابــع  بــا  هــر سیســتمی  در 

نامحــدود، نــوآوری نــه تنهــا بــرای موفقیــت بلکــه 

بــرای بقــا ضــروری اســت. بدعــت گــذاران، مدیــران مــا 

ــوآوری  ــرد. ن ــدا ک ــن دو را ج ــوان ای ــی ت ــتند. نم هس

ــش هاســت.  ــرای حــل چال ــا راه حــل ب و بدعــت تنه

»اوبــروی مارکــس«

8-صبر

ــما را تســت  صبــر شــجاعتی اســت کــه تعهــد ش

مــی کنــد. مســیری کــه بــه اهــداف عالــی ختــم مــی 

ــران  شــود، همیشــه دشــوار اســت امــا بهتریــن مدی

مــی داننــد کــه کجــا بایــد متوقــف شــوند و چــه زمــان 

ــدازه کافــی بــی  ــه ان ــد شــما ب ادامــه دهنــد. اگــر دی

ــرای اینکــه چــرا »نمــی  ــروا باشــد ، صدهــا دلیــل ب پ

فــراوان وجــود خواهــد  تردیــد  انجــام داد« و  تــوان 

یــک  بــزرگ  آوردن چیــزی  بــرای بدســت  داشــت. 

مجموعــه بایــد در کنــار هــم جمــع شــود : بازارهــای 

خارجــی، رقابــت، ســرمایه، تقاضــای مصــرف کننــده و 

ــن« ــدار شــانس. »دان بری ــک مق همیشــه ی

9-فلسفه رواقیون
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اجتنــاب ناپذیــر اســت: مــا خــود را در میــان راه حــال 

ــن  ــه ممک ــم ک ــی کنی ــدا م ــرف پی ــا مزخ ــای واقع ه

اســت اشــتباهات پرهزینــه، شکســت هــای غیــر 

منتظــره یــا دشــمنان بــی پــروا باشــند. فلســفه 

ــی اینهاســت. بطــوری  ــش بین ــرش و پی ــون پذی رواقی

ــه نمــی کنــد و در مقابــل مســائل  کــه شــما را دیوان

بــا عصبانیــت یــا بــا احســاس برخــورد نمــی کنیــد. بــه 

ذهــن خــود بیاموزیــد، بدتریــن ســناریوها را تصــور کنید 

ــد ،  ــرای آن تنظیــم نمائی و راه حــل هــای ســودمند ب

ــن طریــق مــا مطمئــن مــی شــویم کــه شــرایط  از ای

بــد بــه قطعنامــه هــای کشــنده مبــدل نمــی شــود. 

ــدی« ــان هالی »ری

10-درک اعداد

درک اعــداد اساســی بهتریــن کاری اســت کــه بــرای 

تجارتــم انجــام دادم. همانطــور کــه ســرویس مبتنــی 

ــن  ــر روی خــط پایی ــن تاثی ــم بزرگتری ــر اشــتراک داری ب

مــان کاهــش نــرخ ریــزش بــود. عــدد را از شــش درصد 

بــه چهــار درصــد کاهــش دادیــم بــه ایــن معنــی کــه 

بطــور متوســط 50 درصــد ارزش طــول عمــر مشــتری 

هایمــان را افزودیــم. 

11-صحت

ــن  ــی از بزرگتری ــد یک ــه تقلی ــت ک ــت اس ــن درس  ای

اشــکال چاپلوســی اســت، امــا در مدیریــت کاربــردی 

ــک  ــن از مای ــی م ــی زندگ ــر ان عال ــام مدی ــدارد، تم ن

تاملیــن گرفتــه تــا اســکات راولــز از موضــع صحــت 

مدیریــت کردنــد. از ســایرین بیاموزیــد، زندگینامــه 

مدیــران مــورد عاقــه خــود را بخوانیــد و در طــول ایــن 

مســیر مهــارت کســب کنیــد... امــا هیچوقــت عقایــد، 

ــری  ــم گی ــت نحــوه تصمی ــه هــا و در نهای صحــت گفت

ــوم«  ــی بل ــد. »جرم ــود را از دســت ندهی خ

12-روشن فکری

ــران  یکــی از بزرگتریــن افســانه هــا اینســت کــه مدی

تجــاری، متفکریــن بــزرگ با عزم راســخی هســتند که 

در هــر شــرایطی بــه هــدف خــود چســبیده انــد. ایــن 

حــرف پوچــی اســت. حقیقــت اینســت کــه مدیــران در 

عیــن انعطــاف داشــتن بایــد روشــنفکر باشــند. وقتــی 

شــرکت در مرحلــه آغــاز قــرار دارد اهــداف راکــد بــوده 

ــد  ــت. تعه ــزی اس ــه ری ــر برنام ــم ت ــز مه ــر چی و از ه

ــه ســرمایه، پیشــرفت و بدســت  ــد در زمین شــما بای

آوردن روابــط عالــی باشــد. »داومونــد جــون«

13-قاطعیت

در مدرســه و دانشــگاه جهــت برداشــتن پــول اضافــی 
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بــرای بــازی هــای تفریحــی بســکتبال داوری مــی 

کــردم. مربــی کــه بــه مــن چگونگــی داوری را آموخــت 

، نصیحــت مهمــی کــرد کــه در دنیــای حرفــه ای مــی 

ــد  ــزن، بلن ــوت ب ــریع س ــرد: س ــیر ک ــوان آن را تفس ت

ســوت بــزن، بــه عقــب نــگاه نکــن. در شــرایط حاشــیه 

ــدت  ــی م ــه در طوالن ــا قاطعان ــتباه ام ــوت اش ای س

نتایــج بهتــری خواهــد داشــت و تیــم قــوی تــر صاحــب 

حــق خواهــد شــد. »اســکات هافمــن«

14-شخصیت

همــه مــا چیــزی منحصــر بفــرد بــه ایــن دنیــا ارائــه می 

دهیــم و وقتــی یــک نفــر حقیقــت را نمــی گویــد مــی 

توانیــم تشــخیص دهیــم. هــر چــه بیشــتر بــر ارتباطات 

واقعــی بــا افــراد تمرکــز کنیــد و بجــای تفکــر نســبت 

ــرای شــما  ــد ب ــراد چــه کاری مــی توانن ــه اف ــه اینک ب

ــت  ــگاه دوس ــد آن ــک کنی ــا کم ــه آنه ــد، ب ــام دهن انج

داشــتنی و بــا شــخصیت خواهیــد شــد. بــرای مدیری 

برتــر بــودن اینــکار الزم نیســت  امــا باعــث مــی شــود 

ــما تفــاوت ایجــاد  ــه در تجــارت ش ــوید ک ــرم ش محت

مــی کنــد. »لوئیــس هوئــز«

15-توانمندسازی

ــک  ــوان ی ــت را بعن ــای مدیری ــفه ه ــیاری از فلس بس

ورزشــکار آموختــم. موفــق تریــن تیــم هــای مــن 

همیشــه بیشــترین اســتعداد را نداشــتند بلکــه هــم 

تیمــی بــا مهــارت، قــدرت و اعتماد مشــترک داشــتند. 

بــرای ســاختن تیمــی ممتــاز الزم اســت قــدرت و 

مســئولیت را محــول کنیــد. مســئولیت بخشــیدن 

همیشــه آســان نیســت. در واقــع مــی توانــد ســخت 

تــر از ایــن باشــد کــه خودتــان کار را تمــام کنیــد امــا بــا 

حمایــت و انتخــاب صحیــح پــروژه امــکان پذیــر اســت. 

بــه اینصــورت مــی توانیــد توانایــی هــای افــراد را 

ــاس« ــنون پاپ ــد. »ش ــتفاده کنی ــناخته و از آن اس ش

16-مثبت بودن

بــرای دســتیابی بــه برتــری بایــد فرهنــگ خوشــبینی 

را خلــق کنیــد. فــراز و نشــیب هــای فراوانــی وجــود 

دارد امــا رواج خوشــبینی شــرکت را حفــظ خواهــد 

کــرد. امــا آگاه باشــید: امــا نیــاز بــه بــی پروایــی دارد. 

ــن  ــر ممک ــه غی ــاور داشــته باشــید ک ــا ب ــد حقیقت بای

ــس« ممکــن مــی شــود. »جیســون هری

17-سخاوت

هــدف اصلــی مــن همیشــه ارائــه بهتریــن خــودم 

ــور  ــی شــویم – بط ــزرگ م ــا ب ــه م ــوده اســت. هم ب

کلــی یعنــی – وقتــی بــه دیگــران کمــک مــی کنیــم 

کــه بعنــوان یــک شــخص بــزرگ شــوند. »کریســتوفر 

ــی« پریل

18-دوام

یکبــار مدیــری موفــق بــه مــن گفــت : دوام، مقاومــت 

ــرکت  ــردن در ش ــس ار کار ک ــد. پ ــی کوب ــم م را دره

هــای موفــق و راه انــدازی تجــارت خــودم دو درس 

اصلــی آموختــم: تمــام چیزهــای برتــر زمــان بــر اســت 

، فرقــی نــدار شــما بایــد در هــر حــال پافشــاری کنیــد. 

ــن  ــرای رفت ــتیاق ب ــت : اش ــت اس ــول مدیری ــن اص ای

بــه فراســوهایی کــه دیگــران آنجــا متوقــف شــده انــد. 

ــوا کاگان« »ن

19-بصیرت

ــوارد  ــر از ســایر م ــردن مســائل مهــم ت ــرای جــدا ک ب
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نیــاز بــه بصیــرت داریــد. ایــن ماننــد هــوش اســت کــه 

ــا گذشــت زمــان پیشــرفت  ــد ب ــه آن توجــه کنی اگــر ب

ــد در وجــود شــما باشــد. چــرا کــه  مــی کنــد امــا بای

امــری ذاتــی اســت.وقتی بصیــرت شــما صحیــح 

باشــد ماننــد نابغــه هــا مــی شــوید. و وقتــی بصیــرت 

اشــتباهی داشــته باشــید ماننــد نــادان هــا مــی 

ــا« ــوید.«راج باهاکت ش

20-ارتباط

و  ندارنــد  آگاهــی  شــما  انتظــارات  از  افــراد  اگــر 

کوتاهــی مــی کننــد ، مقصــر شــمائید چــرا کــه بــرای 

آنهــا شــرح نمــی دهیــد. افــرادی کــه بــا آنهــا کار مــی 

کننــد مــداوم ارتبــاط دارنــد. ارتبــاط یــک عمــل متعــادل 

اســت. شــاید شــما یــک نیــاز یــا درخواســت مخصوص 

داشــته باشــد امــا بســیار بســیار مهــم اســت کــه بــه 

کار بــه دیــد همــکاری داشــتن بنگریــد. مــا همیشــه 

بدنبــال افــرادی هســتیم کــه تفکــرات و ایده هایشــان 

ــراد باهــوش  ــا اف ــن خاطــر ب ــه همی ــد ب ــوان کنن را عن

همــکاری مــی کنیم.«کیــم کورالنچیــک راســن«

21-مسئولیت

از مســئولیت  تــر  راحــت  کــردن خیلــی  ســرزنش 

پذیــر بــودن اســت. امــا اگــر مــی خواهیــد بدانیــد 

ــری  ــی ل ــناس مال ــد از کارش ــت کار کنی ــور درس چط

ــه ســرمایه  ــه ب ــد. وی نامــه ای فروتنان ــز بیاموزی رابین

گذارانــش در مــورد عقایــد نادرســتش نوشــت کــه 

باعــث لغــزش ســرمایه آنهــا شــده بــود. وی ســپس 

یــک ســرمایه گــذاری جدیــد بــدون مدیریــت و عملکــرد 

هزینــه کــرد کــه در دنیــای ســرمایه گــذای هــای 

ــن یــک ویژگــی اســت.  ــود. ای تامینــی بــی ســابقه ب

ایــن مســئولیت اســت. ایــن تنهــا مســئولیت پذیــری 

ــز  ــری نی ــن گام دیگ ــق یافت ــرای تحق ــد ب ــی خواه نم

مــی خواهد.«ســاندرا کارئــون«

22-خستگی ناپپذیری

ــت  ــرد مدیری ــر ف ــدرت دورن ه ــه ق ــرای دســتیابی ب ب

واقعــی الزم اســت ســپس بایــد بــه اطــراف نــگاه 

کنیــد تــا جاهــای خالــی را پــر نمائیــد. اگــر بــاور کنیــد 

کــه تیــم شــما بــه تنهایــی تمامــی پاســخ هــا را 

نــدارد عالــی اســت چــرا کــه اگــر بــاور داشــته باشــید 

ــام ســواالت را  ــه تم ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــوال ب معم

ــری« ــک ول ــح نمــی پرســید. »نی صحی

اطالعات 

نویسنده : ادام و جوردن بورن استین

 entrepreneur : منبع

مترجم : شیما گرشاسبی
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تاثیر كارآفريني سازماني بر عملكرد شركت در كسب و... 

تاثیر كارآفريني سازماني بر عملكرد شركت در كسب و كارهاي كوچك و 
متوسط كشاورزي: نقش میانجي خلق دانش و جهت گیري يادگیري

يكــي از موضوعــات اصلــي تحقیقــات كنونــي در زمینه 

هــاي مديريــت و كســب و كار، كارآفرينــي ســازماني  

در شــركت هــا و كســب و كارهــا اســت. بــا ايــن 

وجــود، در كســب و كارهــا و شــركت هــاي كشــاورزي 

بــه ايــن موضــوع چنــدان توجــه نمــي شــود. بــه همین 

دلیــل تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســي رابطــه بیــن 

كارآفرينــي ســازماني و عملكــرد شــركت دركســب و 

كارهــاي كوچــك و متوســط كشــاورزي در ايــران انجــام 

گرفــت. بــه طــور خــاص، هــدف نويســندگان ايــن 

ــه خلــق دانــش و  اســت كــه تحلیــل كننــد كــه چگون

جهــت گیــري يادگیــري بــه عنــوان متغیــر میانجــي بــر 

رابطــه بیــن كارآفرينــي ســازماني و عملكــرد شــركت 

تاثیــر مــي گذارنــد. در ادامــه مــدل مفهومــي تحقیــق 

طراحــي و فرضیــات مشــخص شــد. نمونــه هــا در 

ايــن مطالعــه صاحبــان و / يــا مديــران ارشــد كســب و 

كارهــاي كوچك و متوســط كشــاورزي بودند. اطاعات 

طــول ســال  در  پرسشــنامه  از  اســتفاده  بــا  الزم 

ــه منظــور آزمــون فرضیــه  ــد. ب 1394 جمــع آوري گردي

هــاي تحقیــق، داده هــا از كســب و كارهــاي كوچــك 

ــه روش  ــد، و ب ــع آوري ش ــاورزي جم ــط كش و متوس

مــدل معــادالت ســاختاري و بــا اســتفاده از نــرم افــزار

ــج  ــه و تحلیــل قــرار گرفــت. نتای AMOS20 مــورد تجزی

نشــان مــی دهــد کــه کارآفرینــی ســازمانی بــه طــور 

قابــل توجهــی بــر عملکــرد کســب و کارهــای کوچــک 

و متوســط کشــاورزی تاثیــر گــذار اســت. نتیجــه قابــل 

در یافتــه هــای تحقیــق حاضــر ایــن اســت که،خلــق 

دانــش و جهــت یــاد گیــری در رابطــه میــان کارآفرینــی 

ســاطمانی و عملکــرد شــرکت نقــش میانجــی دارنــد.

تهیه و تدوین: خانه کارآفرینان ایران
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شناسايي چالش ها و موانع توسعه كسب و كارهاي...

كســب و كارهــاي كوچــك و متوســط، ســهم بااليــي 

در تولید كشــورها داشــته و ســهم بااليي از اشــتغال 

ــد.  ــه خــود اختصــاص مــي دهن ــي را ب در ســطح مل

ــي از  ــرخ باالي ــا ن ــب و كاره ــن كس ــود اي ــن وج ــا اي ب

ــد. ــه مــي نماين شكســت را تجرب

از ايــن رو در ايــن مطالعــه، پژوهشــگر بــر آن گرديــده 

اســت تــا موانــع رشــد و توســعة ايــن ســب و كارهــا 

ــاز  ــورد نی ــرار دهــد. داده هــاي م ــورد بررســي ق را م

بــراي ايــن مطالعــه بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه 

از 139 نفــر از مديــران كســب و كارهــاي كوچــك و 

متوســط گــردآوري شــده اســت. شــیوة نمونــه گیــري 

طبقــه اي تصادفــي بــراي معــرف تربــودن نمونــه 

اتخــاذ گرديــده و كســب و كارهــا بــه نســبت فراوانــي 

ــد.  ــه شــركت داده شــده ان آنهــا در جامعــه، در نمون

ســازه هــاي پرسشــنامه از نظــر روايیــدر ســطح 

ــراي آن  ــي ب ــب پاياي ــن ضراي ــوده و همچنی ــوب ب مطل

ــر از حداقــل هــاي قابــل قبــول بــوده  هــا بســیار باالت

انــد. تحلیــل مــدل تحقیــق بــا اســتفاده از رويكــرد 

ــي.ال. ــك پ ــا تكنی ــي معــادالت ســاختاري ب مــدل ياب

ــج تحلیــل نشــان مــي  اس انجــام يافتــه اســت. نتاي

دهــد كــه پنــچ گــروه عمــده از موانــع، منجــر بــه 

ــد رشــد و توســعه  ناكامــي كســب و كارهــا در فرآين

میگردنــد كــه عبارتنــد از: موانــع سیاســي- قانونــي، 

موانــع اقتصــادي، موانــع اجتماعي-فرهنگــي، موانــع 

فناورانــه و در نهايــت موانــع درونــي كســب و كارهــا. 

در بیــن ايــن موانــع، موانــع اقتصــادي داراي باالتريــن 

ــن  ــع اجتماعي-فرهنگــي داراي كمتري ــت و موان اولوي

ــد.. ــوده ان اولويــت ب

شناسايي چالش ها و موانع توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در ايران

تهیه و تدوین: خانه کارآفرینان ایران
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ارزيابي پتانسیل اشتغالزايي در بخش صنعت ايران

هــدف از ایــن گزارش بررســی پتانســیل اشــتغالزایی 

رشــته فعالیتــت هــای مختلــف صنعتــی و نقــش 

ســاختار صنایــع در تقاضــای نیــروی کار آنهاســت. 

نتایــج نشــان مــی دهــد کــه افزایــش مقیــاس تولیــد 

بــر  از مؤلفــه هــای ســاختاری  بــه عنــوان یکــی 

تقاضــای نیــروی کار در بخــش صنعــت ایــران تأثیرگــذار 

اســت. بــه گونــه ای کــه بــا افزایــش در مقیــاس تولیــد 

در صنایــع، تقاضــای نیــروی کار تحریــك و افزایــش می 

یابــد. همچنیــن یافتــه هــای گــزارش نشــان مــی دهد 

کــه ارتقــای رقابــت پذیــری صادراتــی صنایــع موجــب 

افزایــش اســتخدام نیــروی کار توســط آنهــا میشــود. 

هــر چقــدر صنعــت مــورد نظــر صــادرات گراتــر باشــد، 

ــر  ــد. ذک ــد ش ــتر  خواه ــز در آن بیش ــتغالزایی نی اش

ایــن نکتــه الــزم اســت کــه در ایــن مطالعــه موضــوع 

اشــتغالزایی در کاالن قتصــاد مدنظــر اســت و بــه 

عنــوان نمونــه ممکــن اســت بــا افزایــش مقیــاس در 

یــك صنعــت اشــتغال مســتقیم زیــادی ایجــاد نشــود 

ــر  ــا دیگ ــل ارتباطــات پیشــین و پســین ب ــه دلی ــا ب ام

ــادی ایجــاد کــرد. صنایع،اشــتغال غیرمســتقیم زی

مختلــف  صنایــع  اشــتغالزایی  پتانســیل  بررســی 

ــع  ــهم صنای ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی ده ــان م نش

ــرد  ــد و عملک ــاس تولی ــود مقی از کل شــاغان در بهب

صادراتــی آنهــا، بــه ترتیــب صنایــع تولیــد مــواد غذایــی 

و آشــامیدنی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و 

ــی... . ــد ســایر محصــوالت کان تولی

ارزيابي پتانسیل اشتغالزايي در بخش صنعت ايران
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نمایندگی خانه کارآفرینان ایران

 نمایندگی خانه کارآفرینان ایران

شرایط تاسیس نمایندگی خانه کارآفرینان ایران

ــه منظــور رشــد و توســعه  ــران ب ــان ای ــه کارآفرین خان

کارآفرینــی در کشــور و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و 

کســب و کار در خانــواده هــا و بــا توجــه بــه اســتقبال 

گســترده ه موطنــان گرامــی بــراي دريافــت خدمــات 

خانــه در اقصــي نقــاط ايــران اســامي در صــورت 

ــه اعطــاء نمايندگــي  حصــول شــرايط ذيــل نســبت ب

بــه متقاضیــان دريافــت نمايندگــي،  اقــدام مینمايــد:

تعریف نمایندگی:

نماینــده بــه عنــوان یــک واســطه بیــن موسســه 

خانــه کارآفرینــان ایــران و مراجعــه کننــدگان میباشــد 

کــه وظیفــه تبلیغ-اطــاع رســانی-برگزاری دوره های 

آموزشــی و ... را دارد.

حوزه فعالیت نمایندگی: 

1. آموزش و مشاوره کارآفرینی و كسب و كار

2. تهیه طرح توجیهی 

3. مشاوره در زمینه شغلی 

و  ســمینار  آموزشــی-  کاســهای  برگــزاری   .4

 ، کارآفرینــی  زمینــه  در  آموزشــی  کارگاههــای 

نــوآوري. و  مديريــت   ، خاقیــت 

5. جذب مدرسان و مربیان کارآفرینی 

6. شناســایی و معرفــی کارآفرینــان برتــر منطقــه ي 

مــورد فعالیــت

cdهــای  و  جزوات-کتب-بروشــور-فیلم  ارائــه   .7

آموزشــی

8. تهیه مقاالت کارآفرینی 

زمینــه  در  تحقیقاتــی  هــای  پــروژه  انجــام   .9

کارآفرینی-کســب و کار-مدیریــت صنایــع و تولیــد و 

اســتراتژیک ریــزی  برنامــه 

10. طراحــی وب ســایت و نــرم افزارهــای مدیریتــی 

و آموزشــی در زمینــه هــای متفــاوت

11. ارائــه و جــذب خدمــات تبلیغاتــی در ســایت 

 karafarini.ir

برای اخذ نمایندگی شرایط زیر الزم است: 

1. شایستگی و عدم سوء پیشینه کیفری 

2. اعتقــاد بــه اســام یــا یکــی از ادیــان رســمی 

ــور کش

3. تابعیت جمهوری اسامی ایران 

4. عدم اعتیاد به مواد مخدر 

ــه  ــز ب ــب مجه ــی مناس ــتن مکان ــار داش 5. در اختی

ــا ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــس ب ــن و فک تلف

6. در اختیــار داشــتن رایانــه وقابلیــت اتصــال بــه 

اینترنــت 

7. توانایی استفاده از رایانه و اینترنت 

ــابقه  ــی و س ــدرک کارشناس ــل م ــتن حداق 8. داش
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مشــاوره ، آمــوزش و فعالیــت هــاي مرتبــط در حــوزه 

ــر كســب و كار و كارآفرينــي هــاي مديريــت ب

9. متقاضیانــی کــه بــا مفاهیــم کارآفرینــی آشــنا 

را  کارآفرینــی  آمــوزش  دوره  یــک  بایــد  نیســتند 

بگذراننــد و پــس از تايیــد دوره توســط خانــه بــه 

میشــود رســیدگي  آنــان  درخواســت 

10. توانایــی جــذب نیــروی انســانی بــا مهــارت کافی 

جهــت کمــک بــه انجــام فعالیــت هــای مذکور

11. بــرای هــر شــهر بــا توجــه بــه تعــداد متقاضیــان 

واجــد شــرايط  نمايندگــي اعطــا مــي شــود.الزم 

ــده در راس و مابقــي  ــك نماين ــه ي ــر اســت ك ــه ذك ب

نماينــدگاه شــهر مذكــور بــه ايشــان مراجعــه میكننــد.

12.متقاضیــان بايســتي داراي مجــوز فعالیــت مرتبــط 

در حــوزه هــاي آمــوزش و مشــاوره از ســازمانها و 

دســتگاه هــاي ذيربــط باشــند و دارا بــودن نمايندگــي 

پروانــه ي  منزلــه ي  بــه  ايــران  كارآفرينــان  خانــه 

فعالیــت تلقــي نخواهــد شــد و حــق ســوء اســتفاده 

بــا عناوينــي از ايــن دســت بــراي نماينــده وجــود 

نــدارد و در صــورت عــدم رعايــت توســط نماينــده اي ، 

ــرد. ــرار میگی ــي ق ــري قانون مــورد پیگی

3.متقاضــي نمايندگــي بايســتي فضــاي آموزشــي 

متناســب بــا شــآن برگــزاري كاس و فضاي مشــاوره 

اي مناســب در حــد مكفــي در اختیــار داشــته باشــد.

بــا مراکــز  بنــد 1:بــرای اخــذ نمایندگــی اولویــت 

التصیــان  -فــارغ  آموزشی-موسسات-شــرکتها 

میباشــد. کارآفرینــی  رشــته 

مراحل اخذ نمایندگی: 

1. دریافت تاییدیه از خانه کارآفرینان ایران

از  کپــی  شــامل  نیــاز  مــورد  مــدارک  ارســال   .2

ملی-آخریــن  شناســنامه-کارت  صفحــات  تمــام 

مــدرک تحصیلی-2قطعــه عکس3*4-کروکــی محــل 

فعالیت-رزومــه 

3. ارائــه ضمانــات مكفــي طبــق مفــاد منــدرج در 

قــرارداد بــه خانــه بــه منظــور  تضمیــن تعهــدات و 

رعایــت مفــاد قــرارداد

4. عقــد قــرارداد بــه مــدت یــک ســال آزمایشــی بوده 

و در صــورت رضایــت طرفیــن, قــرارداد تمديد میشــود

5. مســئولیت احــراز صاحیــت نمایندگــی بــر عهــده 

کارشناســان خانــه میباشــد

6. در صــورت اعطــای امتیــاز نمایندگی,متقاضــی 

ــود  ــی خ ــه را در نمایندگ ــای خان ــتاندارد ه ــد اس بای

اجــرا نمــوده و کلیــه هزینــه هــای آن را تقبــل نمایــد.

شرایط لغو نمایندگی: 

1. دریافــت مبلــغ خــارج از تعرفــه هــای تعییــن شــده 

از مراجعــه کننــدگان

2. عدم ارائه خدمات مناسب به مراجعه کنندگان

3. عدم رعایت و تعهد به مفاد قرارداد 

4. انجام ندادن موارد خواسته شده از طرف خانه

5. سوء رفتار با مراجعه کنندگان 

ــار و عــدم رعايــت حقــوق  6. ســوء اســتفاده از اعتب

ــران مــادي و معنــوي خانــه كارآفرينــان اي

تعهدات نمایندگی: 

1. رعایت دقیق ضوابط و بندهای قرارداد 
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2. شــرکت در سمینارها-نمایشــگاها و ... مرتبــط بــا 

کارآفرینی

3. برگــزاری کاس هــای آموزشــی جهــت آشــنایی 

بــا مفاهیــم کارآفرینــی

ــه  ــران ب ــان ای ــه کارآفرین 4. درج اســم موسســه خان

ــی- ــای تبلیغات ــه ه ــت در نام ــا و درش ــورت خوان ص

بروشــورها و ...

5. ارائــه گــزارش فعالیــت هــای انجــام شــده بصــورت 

دوره اي بــا توجــه بــه مفــاد منــدرج در قــرارداد

6. ارائــه نتایــج فعالیــت هــا و میــزان بازدهــی آنهــا بــه 

صورت دوره اي

طــرف  از  نمایندگــی  دریافــت  تســهیات  و  مزایــا 

موسســه:

بــه  موسســه  طــرف  از  نماینــده  معرفــی   .1

مرتبــط ســازمانهای 

ــی و برخــوردار شــدن از یــک کســب و  2. درآمــد زای

کار مناســب

3. درج نام و آدرس نماینده در وب سایت موسسه

ــده  ــدن نماین ــی ش ــاز معرف ــدی از امتی ــره من 4. به

توســط موسســه در تبلیغــات گســترده.

رزومــه خــود و فــرم درخواســت نمایندگی در پیوســت 

صفحــه موجــود مــی باشــد  را بــه  آدرس ایمیــل :

nmg.karafarini@gmail.com

ارسال نمایید

متقاضیــان میتواننــد جهــت اعــام درخواســت فــرم را 

پــر نماینــد. و در صــورت لــزوم بــا شــماره تلفــن هــای 

زیــر تمــاس حاصــل فرماینــد: 

22035377-021   

تهــران بلــوار آفریقــا کوچــه ســعیدی  نبــش مهــرداد 

پــاک 3 طبقــه ســوم واحــد 12

درخواست تاسیس نمايندگي

http://www.karafarini.ir/Userfiles/file/PDF/Agents_From.pdf
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موسسه شتابدهنگان کارآفرینان

آصف کریمی

لوار افریفا خیابان شهید سعیدی ، نبش مهرداد ، 

پاك 3 طبقه  سوم واحد 12

02122035377

شرکت خدمات آموزشی پایا ) تعاونی خدمات 

آموزشی همیاران اندیشه ساز پایا (

خانم فریبا جوان

نشانی: اصفهان، پل فلزی ، پل فلزی ، ابتدای 

خیابان حکیم ، کوچه ساحل ، ساختمان کارآفرین

تلفن: 3۶70303۶

paya.it.ti@gmail.com 

شرکت آرتیمان جام فردا

 آقای بهروز زارع

نشانی: خوزستان، امانیه، نبش سقراط غربی، 

مجتمع اقبال، طبقه دوم، واحد11

تلفن: 09120214798-06133363931

behrooz.zare63@yahoo.com 

شرکت کارآفرینان پیشتاز جهان بین

آقای فرزاد محمودی ده چشمه 

دفتر شهرکرد چهار راه بوعلی روبروی هسته 

گزینش جنب داروخانه آسمان ساختمان آرمین

تلفن: 32262052-3

دفترفارسان چهار راه فرمانداری پاساژپاسارگاد طبقه 

دوم

تلفن: 03833230352 و 03833220443 

 farzadmahmodi1363@yahoo.com 

شرکت آموزشی کاسپین

 آقای حجت قاسمی

نشانی: مشهد ، بلوار معلم ،بین معلم 34 و 36 

پاک 916، تلفن: 05138928545

hghasemi50@yahoo.com 

شرکت اعتماد گستر صنعت هرمزگان

 آقای محمدرضا کریمی

نشانی: بندر عباس، بلوار مصطفی خمینی، جنب 

پیتزا هیوا طبقه فوقانی مهرو پاک نگار ، واحد 3

تلفن: 07616671371

egshor@yahoo.com

شرکت تبلشگران نواندیش آتیه سازشمال

آقای عباس رویان

نشانی: ساری، میدان امام، خیابان جلم جم 

زویزویصدا و سیما

تلفن: 01133358061

 abbas.royan3295@yahoo.com 



     شرکت آرتیمان جام فردا

 آقای بهروز زارع
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نمایندگی های فعال خانه کارآفرینان ایران

موسسه شتابدهنگان کارآفرینان :                آصف کریمی                           تهران

شرکت آرتیمان جام فردا :                             آقای بهروز زارع                       خوزستان

شرکت تبلشگران نواندیش آتیه سازشمال : آقای عباس رویان                    ساری

شرکت کارآفرینی :                                        آقای علی کوششی              زنجان 

درخواست تاسیس نمايندگي

http://www.karafarini.ir/Userfiles/file/PDF/Agents_From.pdf


     شرکت آرتیمان جام فردا

 آقای بهروز زارع

4343

http://liyanaweb.ir/
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) crowd funding ( تأمین منابع مالی جمعی

تأمیــن منابــع مالــی همــواره یکــی از چالــش هــای 

اصلــی کارآفرینــان و توســعه دهنــدگان کســب و کار 

بــوده اســت.

یکــی از روشــهایی کــه اخیــراً مــورد توجــه واقــع 

ــای  ــق شــبکه ه ــی از طری ــع مال ــن مناب شــده تأمی

اجتماعــی مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات مــی باشــد 

 )crowd funding(  کــه تأمیــن منابــع مالــی جمعــی

ــع  ــان مناب ــن روش متقاضی ــده مــی شــود. در ای نامی

مالــی بــا معرفــی طــرح هایشــان در پلتفــرم ســرمایه 

پذیــری از ســرمایه گــذاران نســبت بــه تأمیــن منابــع 

ــی  ــن معن ــد. بدی ــدام مــی نماین ــی خودشــان اق مال

ــدرت اثربخــش  ــد از ق کــه هــر متقاضــی چقــدر بتوان

تــر در ارائــه طــرح و بهــره گیــری بهینــه تــر از شــبکه 

ــع  ــت مناب ــردد. در نهای ــوردار گ ــای اجتماعــی برخ ه

مالــی بیشــتر را در مــدت زمــان کمتــر بدســت مــی 

آورد. 

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن شــیوه انطباق 

 Islamic( بیشــتری با رســالت تأمین مالی اســامی

finance( دارد چــرا کــه ســرمایه گــذاران و ســرمایه 

پذیــران )کارآفرینــان( در ســود و ریســک ســرمایه 

گــذاری مشــارکت دارنــد و در انــواع روشــهای تأمیــن 

منابــع مالــی جمعــی مــی تواننــد از عقــود اســامی 

بهــره گیرنــد.

در حــال حاضــر چهــار نــوع تأمیــن منابــع مالــی 

جمعــی وجــود دارد کــه بــه شــرح ذیــل قابــل طبقــه 

بنــدی مــی باشــند. نــوع اول تأمیــن منابــع مبتنــی بر 

ــن روش  ــد )Donation Base(، در ای ــی باش ــدا م اه

ــع  ــن مناب ــداف تأمی ــاختن اه ــرآورده س ــتر در ب بیش

ــک  ــه، کم ــتانه، خیری ــر دوس ــور بش ــرای ام ــی ب مال

هزینــه هــای تحصیــل و کمــک بــه پــرورش ایــده هــای 

خاقانــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه همــان 

ــر انفــاق مــی باشــد.  ــر ام ــح اســام ب دســتور صری

) crowd funding ( تأمین منابع مالی جمعی
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ــت  ــان فعالی ــا هم ــاق ی ــت انف ــرد مثب ــروزه عملک ام

هــای بشردوســتانه بــر بهبــود و ســامت نظــام های 

اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح جهانــی بــر کســی 

ــور عملــی اثبــات شــده  ــت و بــه ط پوشــیده نیس

اســت. نــوع دیگــری از روشــهای تأمیــن منابــع مالــی 

جمعــی کــه از اقبــال خوبــی برخــوردار مــی باشــد، 

تأمیــن مبتنــی بــر پــاداش)Reward Base( اســت. بــه 

عنــوان نمونــه کارآفرینــی محصولــی جدیــد طراحــی 

کــرده اســت و بــا معرفــی نمونــه اولیــه آن در پلتفــرم 

تأمیــن منابــع مالــی جمعــی، بــه ســرمایه گــذاران در 

ازای مبلــغ معینــی، یــک نمونــه از محصــول خــود را در 

صــورت تولیــد موفــق ارائــه مــی دهــد و یــا اینکــه یــک 

هنرمنــد بــرای تولیــد آلبــوم جدیــد خــود مــی توانــد از 

ایــن طریــق تأمیــن منابــع مالــی نمایــد. 

ــذار  ــه ســرمایه گ ــن ب ــن اســت کارآفری گاهــی ممک

تعهــد نمایــد در ازای مبلــغ معینــی جهــت تولیــد یــک 

ــه  ــروش از آن را ب ــدی ف واحــد از محصــول خــود، عای

عنــوان پــاداش بــه ســرمایه گــذار بدهــد.

ــی جمعــی عرضــه  ــع مال ــن مناب ــوع ســوم در تأمی ن

ای  پــروژه  یــا  شــرکتی   )Equity Base(ســهام

ــر اســاس  ــه ســرمایه گــذار اســت کــه ب ــن ب کارآفری

طــرح کســب و کار ) Business plan( ارائــه شــده 

بدیــن کار اقــدام مــی نمایــد. در ایــن شــیوه ســرمایه 

گــذار در بنگاهــداری بــه عنــوان ســهامدار مشــارکت 

مــی نمایــد. بــه عنــوان نمونــه کارآفرینــی اعــام 

ــرای تأمیــن  ــد کــه مــی خواهــد پلتفــری ب مــی نمای

منابــع مالــی جمعــی P2B ایجــاد نمایــد کــه بــر 

اســاس طــرح کســب و کار ارائــه شــده نیازمنــد مبلــغ 

مشــخصی مــی باشــد کــه هــر ســهم آن را بــه مبلــغ 

اســمی مثــا ده هــزار ریــال واگــذار مــی نمایــد، لــذا 

ــه  ــت ب ــگاه و عرضــه محصــول / خدم ــا تشــکیل بن ب

بــازار در صــورت رشــد و توســعه پلتفــرم ارزش ســهام 

نیــز افزایــش مــی یابــد کــه در ایــن صــورت ســرمایه 

گــذار در ســود و زیــان احتمالــی مشــارکت کــرده 

ــامی  ــود اس ــوان از عق ــی ت ــوع م ــن ن ــت. در ای اس

مضاربــه نیــز اســتفاده کــرد کــه ســرمایه گــذار منابــع 

مالــی را تأمیــن مــی نمایــد و ســرمایه پذیــر در قبــال 

تجــارت مشــخصی و توافــق اعــام شــده اقــدام بــه 

ــا  ــدی را ب ــن عای ــان معی ــد و در زم ــی نمای ــارت م تج

ــر از  ــوع آخ ــد. و ن ــی نمای ــیم م ــذار تقس ــرمایه گ س

 Debt(تأمیــن منابــع مالــی جمعــی مبتنــی بر بدهــی

Base( اســت کــه مــی توانــد قــرض الحســنه را 

شــامل شــود تــا عقــود اســامی مرابحــه ، مضاربــه 

 P2P و.... کــه بــر اســاس مکانیــزم معیــن مــی توانــد

ــگاه(  ــه بن ــخص ب ــخص( و P2B )ش ــه ش ــخص ب )ش

ــا توجــه  ــع جمعــی ب ــوع از تأمیــن مناب ــن ن باشــد. ای

بــه شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور مــی توانــد 

گزینــه مناســبی بــرای تأمیــن منابــع مالــی بانــک هــا 

از طریــق ســرمایه گــذاری هــای خــرد و در قالــب 

ــژه مرابحــه باشــد. ــه وی عقــود اســامی ب

از دیــدگاه نگارنــده بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی 

اقتصــادی و نیــاز بــازار پــول بــه نقدینگــی ، مــی تــوان 

پلتفرمــی بــرای تامیــن منابــع مالــی جمعــی مبتنــی 

بــر بدهــی ایجــاد نمــود کــه در مرحلــه اول بانــک 

ــود  ــات و عق ــرم معام ــن پلتف ــد در ای ــی توانن ــا م ه

مرابحــه خــود را قراردهنــد کــه مشــخصات معاملــه ، 

مــدت زمــان ، سررســید و همچنیــن ســود انتظــاری 

ــق جــذب ســرمایه  مشــخص شــده باشــد و از طری
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گــذاران خــرد بتواننــد تامیــن منابــع نماینــد. در مراحــل 

بعــدی بــا فرهنــگ ســازی و همچنیــن طراحی ســازو 

ــن  ــاری و تعیی ــدی اعتب ــه بن ــت رتب ــب جه کار مناس

ریســک بنــگاه هــا و همچنیــن افــراد  حقیقــی ، مــی 

تــوان پلتفــرم را بــرای تامیــن منابــع مالــی بــرای 

معامــات  پــروژه هــای شــرکت هــا و همچنیــن منابع 

مالــی مــورد نیــاز شــخص بــه شــخص را توســعه داد.

ــره  ــا به ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــه پایان نکت

گیــری از فنــاوری مالــی و مفاهیــم عقــود اســامی 

بــا  کــه  نمــود  نوینــی طراحــی  مالــی  ابزارهــای 

شــفافیت ، ســرعت عمــل و دسترســی بهتــر در 

نظــام پولــی و ســرمایه شــاهد افزایــش اثربخشــی 

و بهــره وری باشــیم. 

اطالعات 

نویسنده :   مهندس علي ملكي 
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نهادهــاي اقتصــادي فراگیــر، نهادهايــي هســتند 

كــه امــكان و فرصــت مشــاركت را توســط توده هــاي 

گســترده مــردم در فعالیت هــاي اقتصــادي فراهــم 

آنهــا  مهارت هــاي  و  اســتعدادها  از  و  مي كننــد 

بهتريــن اســتفاده را بــرده و بــه افــراد ايــن امــكان را 

ــات  ــاس تماي ــر اس ــي را ب ــا انتخاب هاي ــد ت مي دهن

ــد. خــود انجــام بدهن

يكــي از مشــهورترين اقتصاددانــان نهادگرا در تشــريح 

نقــش كلیــدي نهادها در عملكــرد اقتصادي مي گويد: 

نهادهــا قوانیــن بــازي در جامعه انــد، يا بــه عبارت ديگر 

ــط  ــوع بشــر كــه رواب قوانیــن وضــع شــده از جانــب ن

متقابــل انســاني را بــا يكديگــر شــكل مي دهنــد و در 

نتیجــه نهادهــا ســبب ســاختارمند شــدن انگیزه هاي 

ــا  ــن نهاده ــتند. اي ــري هس ــادالت بش ــه در مب نهفت

ــزام  ــه الت ــادي از جمل ــاي اقتص ــیاري از كاركرده بس

بــه قانــون، كاهــش هزينه هــاي معاملــه، مبــارزه 

انجــام مي دهنــد.                                                        را  رانــت و فســاد  بــا هرگونــه 

بــراي فراگیــر بــودن نهادهــاي اقتصــادي  بايــد امنیــت 

الزم بــراي امــوال خصوصــي برقــرار باشــد. بــه عبــارت 

ــه وجــود  ــد ب ــك نظــام حقوقــي بي طــرف باي ــر، ي بهت

بیايــد و ارائــه خدمــات عمومــي نیــز بــراي همــه 

يكســان باشــد همچنیــن فرصــت و زمینــه مشــاركت 

بــراي همــه افــراد در تبــادل كاالهــا و خدمــات و انعقاد 

ــرد،  ــه صــورت يكســان صــورت بگی ــد ب ــا بای قرارداده

ــد  ــب و كارهاي جدي ــكان ورود كس ــن ام ــر اي ــاوه ب ع

و انتخــاب دوره شــغلي و كاري بــراي مــردم بایــد 

همه جــا يكســان باشــد. در واقــع نهادهــا مي تواننــد 

بــا شــكل دادن ســاختار انگیزشــي، فعالیت هــاي 

مولــد را در جامعــه پیــش بــرده يــا مانعــي بــر ســر راه 

آن باشــند. در ايــن مــكان هــر چــه كشــور از توســعه 

يافتگــي بیشــتري برخــوردار باشــد مي توانــد از ايــن 

ســاختار انگیزشــي بهــره بیشــتري ببــرد. نهادهــاي 

انگیزه هــا  تعیین كننــده  غیررســمي،  و  رســمي 

مي تواننــد  و  بــوده  اقتصــادي  محدوديت هــاي  و 

ــا ناكامــي نســل آينــده  بخشــي از علــل موفقیــت ي
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توســعه در كشــورهاي مختلــف را توضیــح دهنــد. 

باعــث  مي تواننــد  فراگیــر  اقتصــادي  نهادهــاي 

شــكوفا شــدن فعالیــت اقتصــادي، رشــد، بهــره وري 

و رفــاه اقتصــادي شــود. حقــوق امــوال خصوصــي و 

برقــرار كــردن امنیــت آن، نقشــی مهــم در ايــن زمینــه 

خواهــد داشــت؛ چراكــه تنهــا آنهايــي كــه چنیــن 

حقوقــي داشــته باشــند از تمايــل و انگیــزه بــراي 

ــش بهــره وري خــود برخــوردار  ســرمايه گذاري و افزاي

خواهنــد بــود.

 نهادهــاي سیاســي فراگیــر تكمیل كننــده نهادهــاي 

ــر  ــي نظی ــادي سیاس ــل نه ــر عوام ــادي فراگی اقتص

و...   حقوقــي  نظام هــاي  دولــت،  سیاســت هاي 

شــكل دهنــده محیط هــاي اقتصــادي بــراي تولیــد 

ــه  ــن زمین ــم در اي ــل مه ــتند. دو عام ــارت هس و تج

پاســخگويي سیاســي و انضبــاط سیاســي اســت. 

ــاذ  ــه اتخ ــر ب ــد منج ــي مي توان ــخگويي سیاس پاس

را  اقتصــادي  رفــاه  كــه  شــود  سیاســت هايي 

گســترش داده و در نهايــت شــكوفايي اقتصــادي 

را بــه همــراه داشــته باشــد. از طرفــي انضبــاط 

سیاســي نیــز  موجــب فراهم شــدن حقــوق مالكیت 

مي شــود كــه باعــث عاقه منــدي بخــش خصوصــي 

بــه ســرمايه گذاري، كار و تولیــد و ســطوح باالتــر 

درآمــدي مي شــود. لــذا نهادهــاي سیاســي فراگیــر، 

ــد و از  ــت مي كنن ــر را تقوي نهادهــاي اقتصــادي فراگی

آن نیــرو مي گیرنــد. 

ــداري  در كشــورهاي در حــال توســعه كــه دنبــال پاي

تفكــر سیاســي خــود هســتند از نهادهــاي اقتصــادي 

فراگیــر بــراي تمركــز قــدرت در دســت خويــش، بهــره 

مي برنــد. ايــن چرخــه تمركــز، عامل اصلي شكســت 

ــاه رشــد  ــراي يــك مــدت كوت كشــورها اســت. اگــر ب

ــد  ــدگار نخواه ــاد شــود،اين رشــد مان ــادي ايج اقتص

توســعه  و ســطح  نهــادي  زمینــه  بــود همچنیــن 

تاثیرگــذار  كارآفرينانــه  پويايي هــاي  بــر  مي توانــد 

ــار  ــده اســاس رفت باشــند؛ چراكــه نهادهــا تعیین كنن

اقتصــادي و مبــادالت اقتصــادي هســتند و مي تواننــد 

آثــار مســتقیم و غیرمســتقیمي بــر عرضــه و تقاضاي 

ــد. كارآفرينــان بگذارن

اگــر يــك بررســي كوچــك در كشــور خودمــان در رابطه 

بــا میــزان ســرمايه گذاري افــراد در جامعــه انجــام 

دهیــم، خیلــي ســريع و روشــن متوجــه خواهیــم 

ســطح  در  ســرمايه گذاري ها  بیشــتر  كــه  شــد 

جامعــه توســط دولــت انجــام مي گیــرد، درواقــع اكثــر 

ايــن ســرمايه گذاران از موسســات و شــركت هاي 

شــركت ها  و  موسســات  ايــن  هســتند.  دولتــي 

تعییــن  و  مشــخص  كامــا  امــوال  حقــوق  داراي 

شــده از ســوي دولــت هســتند و از آنجــا كــه كلیــه 

پروژه هــاي بــزرگ توســط بانك هــا و ســازمان هاي 

ــه  ــذار مي شــود، اين گون ــي واگ ســرمايه گذاري دولت

ــود  ــمت خ ــه س ــادي را ب ــات اقتص ــات عملی موسس

خواهنــد بــرد؛ امــا چــرا بايــد چنیــن پروژه هــاي بــزرگ 

دولتــي بــه شــركت هاي دولتــي واگــذار شــود، دلیــل 

ــت  ــوان درياف ــدرت و ت ــز واضــح اســت؛ چــون ق آن نی

پروژه هــاي دولتــي توســط بخــش خصوصــي بســیار 

برخــورد  تــوان  خصوصــي  بخــش  اســت،  ناچیــز 

ــركت هاي  ــات، ش ــت و موسس ــا دول ــادي را ب اقتص

دولتــي را نــدارد. نهادهــاي اقتصــادي فراگیــر نیازمنــد 

ــه  ــادي ن ــاي اقتص ــن و فرصت ه ــت ام ــوق مالكی حق

تنهــا بــراي گــروه نخبــه و ســرآمد جامعــه، بلكــه براي 
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همــه قشــرهاي جامعــه اســت. يكــي از كانون هــاي 

محــوري در ايجــاد نهادهــاي اقتصــادي فراگیــر دولــت 

ــه  ــكان را تهی ــوق مال ــط حق ــه فق ــا ن اســت. دولت ه

ــد، بلكــه ســاختار انگیزشــي اصلــي  و اجــرا مي كنن

در جهــان  دولت هــا  را شــكل مي دهنــد.  اقتصــاد 

داخلــي  ناخالــص  تولیــد  بیشــتر  ســهم  كنونــي 

را نــزد خــود مي برنــد و قوانیــن مختلفــي كــه از 

ــا  ــرد نهاده ــود در عملك ــع مي ش ــت وض ــوي دول س

تعیین كننــده هســتند. در اجــراي اصــل 44 بــه خاطــر 

در نظــر نگرفتــن محدوديت هــاي نهــادي بــه آن توجــه 

كافــي نشــد و باعــث انحــراف 83 درصــدي در فرآينــد 

اجرايــي آن شــده و بــا گذشــت نزديــك بــه ده ســال 

از ابــاغ آن نه تنهــا تحولــي در حــوزه مالكیــت ايجــاد 

نشــده، بلكــه باعــث رشــد انحصــار بخــش خصوصــي 

ــي در اقتصــاد كشــور شــده اســت. و شــبه دولت

شــكوفايي  و  پیشــرفت  موتورهــاي  كارآفرينــان   

بازارهــاي  فراگیــر مي تواننــد  اقتصــادي  نهادهــاي 

ــان  ــه كارآفرين ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ك ــاد كنن ــر را ايج فراگی

آزادي هايــي بــراي دنبــال كــردن خواسته هايشــان 

ــد  ــه مي توانن ــد، بلك ــروت مي دهن ــق ث ــد خل در فرآين

میــدان مناســبي را نیــز بــراي حضــور كارآفرينــان  

فراهــم کننــد  و آنهايــي كــه ايده هايــی بهتــر دارنــد، 

مي تواننــد كســب   و كاري آغــاز كننــد.                                                                                                       

ــژه جــوزف  ــه وی ــه کارآفرینــی، ب ــار پیشــگامان اولی آث

ــترده  ــه گس ــر، نمون ــت و کرون ــک ناب ــومپیتر، فران ش

ــد و در همــان حــال  ــوری اقتصــادی را نشــان دادن تئ

بنیادهــای ضــروری بــرای اثــر تئوری هــای کارآفرینــی 

را نیــز فراهــم کردنــد. در ایران دکتــر احمدپور داریانی، 

مدل هــای  شــکل گیری  و  اقتصــاد  علــم  توســعه 

رســمی جدیــد و جالــب توجــه از کارآفرینــی را شــرح 

داده اســت. ایشــان بــر اهمیت مکانیســم کارآفرینی 

بــرای توســعه از طریــق آثــار اشــتغال، نــوآوری و رفــاه 

تاکیــد کردنــد. پویایــی کارآفرینــی بــا توجــه بــه زمینــه 

نهــادی و ســطح توســعه می تواننــد به طور وســیعی 

متفــاوت باشــند، دکتــر احمدپــور بــر ایــن نظریــه 

اســتوار هســتند کــه گرایــش بــه ســوی کارآفرینــی 

ــه  ــان کشــورها ب ــل توجهــی می ــز تفاوت هــای قاب نی

ــای  ــاختار فعالیت ه ــت و س ــد و ماهی ــود می آورن وج

کارآفرینــی در بیــن کشــورهای مختلــف نیــز متفــاوت 

رفتــار  اســاس  تعیین کننده هــای  نهادهــا  اســت. 

اقتصــادی و مبــادالت اقتصــادی هســتند و می تواننــد 

ــای  ــه و تقاض ــتقیم برعرض ــتقیم و غیرمس ــار مس آث

ــد. کارآفرینــان بگذارن

اطالعات 

نویسنده :  حجت ا.. رضازاده 

کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه 

صنعتی امیر کبیر
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شیوه های اطالع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته

چکیده

ــی و ایجــاد شــرکت های کوچــک و  توســعهء کارآفرین

متوســط در رشــد و توســعهء اقتصــادی  کشــور ایــران-

ــد  ــده ای مانن ــکات عدی ــا مش ــر ب ــال حاض ــه در ح ک

ــرخ  ــل کرده،ن ــراد تحصی ــکاری اف ــژه بی ــه وی ــکاری ب بی

ــت  ــرکت ها،عدم موقعی ــادی ش ــی اقتص ــن بازده پایی

ــد آن روبه روســت- ــی، و مانن ــازار جهان مناســب در ب

اثــر مهــم و بســزایی دارد.در شــرایط کنونــی کــه 

جهــان در حــال گــذر از جامعــهء صنعتــی بــه جامعــهء 

اطاعاتــی است،اطاع رســانی بــه کارآفرینــان نقــش 

مهمــی در رشــد و تــداوم ایــن فراینــد دارد.در ایــن 

ــان در  ــه کارآفرین ــانی ب ــیوه های اطاع رس ــه ش مقال

کشــورهای  پیشــرفتهء اروپایی بررســی شــده اســت

مقدمه

در اقتصــاد رقابتــی و مبتنــی بــر بازار دنیــای  کنونی که 

بــا تحــوالت و تغییــرات ســریع و شــتابان  بیــن المللــی 

همــراه اســت و مشــخصهء آن گــذر از جامعهء صنعتی 

بــه جامعــهء اطاعاتــی و تغییــر اقتصــاد ملــی بــه 

اقتصــاد جهانــی اســت،از کارآفرینــی بــه  عنوان»موتور 

توســعهء اقتصادی«یــاد می شــود. کارآفرینــی موجــب 

ــاه اجتماعــی  ــش بهره وری،ایجــاد اشــتغال،و رف افزای

ــد در رشــد و توســعهء اقتصــادی  می شــود و می توان

کشــورها نقــش  مهمــی ایفا کنــد.از اجــزای کارآفرینی 

می تــوان  از نوآوری،خطرپذیــری معتدل،جســت وجوی  

کارهــای   و  کســب  ایجــاد  طریــق  فرصت هــا،از 

ــرد. ــام  ب ــود ن ــازمان های موج ــر در س ــا تغیی ــد ی جدی

در واقــع فراینــد کارآفرینــی توســط افــراد محقــق 

ــد و  ــی  دارن ــه کامیاب ــادی ب ــل زی ــه تمای ــود ک می ش

سخت کوشی،پافشــاری،خطرپذیری، و دورنماســازی 

خــارق العــاده از ویژگی هــا و ممیزه هــای روحــی و 

روانــی آنهاســت.در واقــع  کارآفریــن فــردی اســت کــه 

بــا نظــر و فکــر جدیــد و از طریــق ایجــاد یــک کســب و 

کار بــه معرفــی  محصــول جدیــدی در جامعــه مبــادرت 
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می کنــد. اصــوال این گونــه افــراد در کلیــهء جوامــع 

ــن  ــب ای ــهء مناس ــتر و زمین ــک بس ــد و ی ــور دارن حض

حضــور را پررنگ تــر می ســازد کشــورهای پیشــرفته از 

دهه هــای قبــل و برخــی  کشــورهای در حــال توســعه 

ــر و مثبــت  ــه نقــش مؤث ــا توجــه ب از دهه هــای اخیر،ب

کارآفرینــان اقتصــادی  در توســعهء جامعه،بهره بــرداری 

از ایــن توانایــی را جهــت مواجهــه بــا مشــکاتی نظیــر 

رکود،تــورم،و عــدم اشــتغال مــورد توجــه قــرار داده انــد.

ایــن توجــه  در حــد تدویــن راهبردها،سیاســت ها،و 

برنامه هــای  عملــی جهــت بســط روحیــه و رفتــار 

فضــای  مشــاوره،ایجاد  و  آمــوزش  کارآفرینانــه، 

ــای  ــان در عرصه ه ــت کارآفرین ــرای فعالی مناســب تر ب

ایجــاد  و  موانــع  اقتصادی-اجتماعی،رفــع  مختلــف  

ــتیابی  ــهیل دس ــا،و تس ــن آنه ــکاری بی ــاط و هم ارتب

قابــل  نتایــج  و  بــوده  جهانــی  بازارهــای  بــه   آنهــا 

از 1997،بــا  اســت  داشــته  پــی  در  نیــز  توجهــی 

ــورهای  ــگاهی در کش ــر دانش ــز معتب ــکاری مراک هم

مختلف،مــدل  »نمایشــگر جهانــی کارآفرینی«3بــرای 

ــی و رشــد اقتصــادی  ــن کارآفرین ــاط بی ســنجش  ارتب

طراحــی  شــد.این کار براســاس ســه ســؤال محــوری 

ــر انجــام گرفــت زی

1- آیــا ســطح فعالیت هــای کارآفرینــی بــر میزان  رشــد 

اقتصــادی ملــی و رفــاه جامعــه تأثیــر می گذارد؟

2- فعالیت هــای شــروع کســب و کار بیــن  کشــورهای 

مختلــف تــا چــه ســطحی باهــم تفــاوت  دارند؟

3- چه چیزی می تواند یک کشــور را کارآفرین معرفی 

ــد فعالیت هــای شــروع  ــی می توان ــه عوامل ــد و چ کن

یــک کســب و کار را محــدود کــرده یــا ارتقــا بخشــند؟ 

ــکا، انگلیــس ــن مــدل در کشــورهای امری در 1999 ای

ــارک،و  ــه،ایتالیا،ژاپن،کانادا، فناند،دانم ،آلمان،فرانس

اســرائیل بررســی شــد و در ســال 2000،یازده کشور 

دیگر شــامل آرژانتیــن، اســترالیا،بلژیک،برزیل،هند،ای

رلند،کــرهء جنوبی،نروژ،سنگاپور،اســپانیا،و ســوئیس 

بــه  آن اضافــه شــدند.نتایج کلــی ایــن مطالعــه بدیــن  

شــرح اســت

ــیار  ــورها بس ــن کش ــه بی ــت کارآفرینان ــطح فعالی -س

ــت؛ ــاوت اس متف

ــت  ــت  ظرفی ــرای تقوی ــاذ شــده ب -سیاســت های اتخ

و  مهارت هــا  قبیــل   جامعــه)از  یــک  کارآفرینــی 

انگیزه ها)بیشــترین تأثیــر را در ســطح فعالیت هــای 

کارآفرینــی خواهــد داشــت؛

توســعهء  جهــت  کارآفرینــی  در  زنــان  -شــرکت 

اقتصــادی درازمــدت ضــروری اســت و تأثیــر بســزایی 

دارد اقتصــادی  رشــد  در 

ــت هایی  ــد سیاس ــدت بای ــار درازم ــتن آث ــرای داش -ب

ــراد  ــال و اف ــر 2۵ س ــان  زی ــویق ورود جوان ــت تش جه

بــاالی ۴۴ ســال در فراینــد کارآفرینــی اتخــاذ شــود؛و

-هــر دولتــی کــه متعهــد بــه پیشــرفت  اقتصــادی 

اســت،باید حمایت هــای الزم را بــرای  کلیهء جنبه های 

سیســتم اقتصــادی کــه هــادی  و حمایت گــر افزایــش 

ســطوح فعالیت هــای  کارآفرینــی اســت،فراهم کنــد.

ایــن فراینــد شــامل  کاهــش مالیات ها،دسترســی بــه 

نیــروی کار، کاهــش هزینه هــای نیــروی انســانی 

ــررات،و آسان ســازی  ــر، کاهــش مق ــوق بگی ــر حق غی

انجــام کســب و کار توســط دولــت اســت.همچنین 

وســعت  تعیین کننــدهء  بایــد  نیــز  سیاســت ها 

برانگیزاننــدهء  و  مخاطره آمیــز  ســرمایه گذاری های  



5252

شیوه های اطالع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته

ــرای  ســرمایه گذاری بهینــه در مراحــل  تمایــل افــراد ب

ابتدایــی هــر کســب و کار باشــد در حــال حاضــر 

تولیــد ناخالــص داخلــی در ایران،علــی رغــم داشــتن 

جمعیتــی هوشــمند و مســتعد و منابــع طبیعــی 

ــل  ــبت قاب ــرار دارد و نس ــی  ق ــطح نازل ــراوان،در س ف

توجهــی از نیروهــای  جــوان و حتــی تحصیــل کــرده از 

ــت ایجــاد  ــر اولوی نعمــت اشــتغال  محروم اند؛اگرچــه ب

کار در فعالیت هــای دولتــی در ســطوح مختلــف تأکیــد 

شــده اســت،اما بســیاری از شــرکت ها بــه علــت  نــرخ 

بهــره وری انــدک،و فقــدان تقاضــا در آســتانهء تعطیلــی 

قــرار گرفتــه و یــا تعطیــل شــده اند و موقعیــت رقابتــی 

کشــور در بازارهــای جهانــی  نیــز بســیار ضعیف اســت

در ایــن مقالــه ابتــدا به طــور اجمــال کارآفرینــی  و 

نقــش آن در وضعیــت اقتصادی کشــورهای  پیشــرفتهء 

اروپایــی را بررســی می کنیــم ســپس بــه  روش هــای 

جدیــد اطاع رســانی بــه کارآفرینــان  در ایــن کشــورها 

می پردازیــم.

تعریــف کارآفرینــی کارآفریــن فــردی اســت کــه دارای 

ایــدهء نــو و جدیــد اســت و از طریــق فراینــد تأســیس 

و ایجــاد یــک کســب و کار)شــرکت(و قبــول مخاطــره، 

ــی  ــع  معرف ــه جام ــدی را ب ــات جدی ــا خدم ــول ی محص

ــه وجــود دارد ــد نکت ــف چن ــن تعری ــد. در ای می کن

1- کارآفرین دارای فکر جدید است؛

2- کارآفریــن در فراینــد ایجــاد یــک کســب  و کار یعنــی 

و  کســب  طــرح   بازار،تهیــهء  مطالعــهء  مرحلــهء  از 

کار،توجیــه اقتصادی،بســیج منابــع، احــداث کارخانه،و 

بهره بــرداری از آن شــخصا درگیــر بــوده و اقدامــات 

ــرد و همــهء مخاطــرات را  ــر عهــده  می گی عملــی را ب

قبــول می کنــد؛

3-نتیجــهء فعالیــت و زحمــات وی حتمــا بایــد بــه 

و خدمــات جدیــدی منجــر شــود. محصــول 

ــز  ــک چی ــدهء ی ــری تیمونز»کارآفرین«را»ایجادکنن جعف

ارزشــمند از هیــچ می دانــد«

بــه  ابتــدا  فارســی  ادبیــات  در   Entreprenur واژهء 

ــده  ــه  ش ــن ترجم ــپس کارآفری ــا و س ــای کارفرم معن

کــه ترجمــهء خوبــی نیســت.به نظــر می رســد بهتــر 

ــد،اگرچه  ــه  می ش ــن واژه»ارزش آفرین«ترجم ــود ای ب

در ادبیــات اقتصــادی غــرب، »ارزش«معنایــی متفــاوت 

ــان  ــی ایرانی ــی و اخاق ــات  دین ــه در ادبی ــه ک ــا آنچ ب

ــت،دارد. ــده اس آم

انســانی کــه دارای قــدرت درک و پیــدا کــردن  خــأ و 

فرصت هاســت و از طریــق پــرورش ایــده  و تبدیــل فکــر 

خــود بــه یک محصــول و خدمت  جدیــد،در جامعه اقدام 

بــه ارزش آفرینــی از هیــچ می کند،»کارآفرین«نامیــده 

می شــود. مقایســهء وضعیــت اقتصــادی کشــورهای  

منتخب

توســعهء فراینــد کارآفرینــی منجــر بــه تشــکیل  و 

و  متوسطشــده  و  کوچــک  شــرکت های  توســعهء 

ســبب افزایــش رفــاه اجتماعــی  و ایجــاد اشــتغال 

ــدا  ــال ابت ــور اجم ــمت  به ط ــن قس ــود.لذا در ای می ش

برخــی شــاخص های  اقتصــادی مرتبــط بــا کارآفرینــی 

ماننــد  اروپایــی  پیشــرفتهء  کشــورهای   در  را 

ــد،و ســوئد بررســی  اتریش،هلند،آلمــان، ایتالیا،فنان

ــورهای   ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــرانهء تولی می کنیس

ــورد بررســی در جــدول 1 مقایســه شــده اســت.  م

همــان طــور کــه مشــاهده می شــود،میزان ســرانهء 
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تولیــد ناخالــص ایــن کشــورها تفــاوت اندکــی بــا هــم 

داشــته و در کل در ســطح باالیــی قــرار دارد .2شــایان 

ــص  ــد ناخال ــرانهء تولی ــزان س ــه می ــت هرچ ــر اس ذک

ــاالی  ــدرت  اقتصــادی ب ــر باشــد نشــان دهندهء ق باالت

آن کشــور اســتبه دلیــل تأثیــر کارآفرینــی در اشــتغال، 

ــه ازای   ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــرانهء تولی ــاخص س ش

هــر نفــر شــاغل کشــورهای منتخــب بررســی شــد 

نتایــج را نشــان می دهد.مشــاهده   کــه جــدول 2 

می شــود کــه تفــاوت کشــورهای بررســی شــده  در 

ــرد  ــر ف ــوده و در کل ه ــوس تر ب ــاخص محس ــن ش ای

شــاغل در ایــن کشــورها،تولید ناخالــص  باالیــی را در 

ــی و  ــه کارآفرین ــل اینک ــه دلی ــد ب ــاد می کن ــال ایج س

شــرکت های  کوچک و متوســط ســبب اشــتغال زدایی 

می شــود، درصــد ایجــاد اشــتغال آنهــا در کشــورهای 

ــج در جــدول 3 نشــان  منتخــب  بررســی شــده و نتای

داده  شــده اســت.ماحظه می شــود کــه بــه جــز 

کشــور ایتالیا)بــا میــزان اشــتغال ۴7 درصــد(،در ســایر 

کشــورها بیــش از ۶0 درصــد اشــتغال توســط پدیــدهء 

ــی و شــرکت های کوچــک و متوســط انجــام  کارآفرین

می پذیــرد

Small and Medium Enterprise)SME .)۴( (

ــدی   ــی فراین ــد کارآفرین ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط هم

اســت کــه منجر بــه ایجاد کســب و کار جهــت  معرفی 

ــهء  ــود. در مرحل ــه می ش ــدی در جامع ــول جدی محص

ــن کســب  ــه ایجــاد ای ــز ب ــه نی ــراد دیگــر جامع ــد اف بع

و کار و تولیــد محصــول جدیــد ترغیــب می شــوند.

لــذا شــرکت های کوچــک و متوســط بــه ســرعت 

افزوده،تولیــد  ارزش  ایجــاد  بــا  و  می کننــد  رشــد 

ناخالــص داخلــی را افزایــش داده،ســبب اشــتغال نیــز 

می گردنــد و در نهایــت در رشــد و توســعهء اقتصــادی 

فــوق  مطالعــهء  می گذارنــد.در  تأثیــر  کشــور  هــر 

تأثیــر کارآفرینــی در وضعیــت اقتصــادی کشــورهای  

ــد  ــا شــاخص های ســرانهء تولی ــی ب پیشــرفتهء اروپای

ناخالــص داخلی،ســرانهء تولیــد ناخالــص داخلــی  بــه 

ازای هــر نفــر شــاغل و درصــد ایجــاد اشــتغال  توســط 

ــد کارآفرینــی و شــرکت های کوچــک  و متوســط  فراین

بررســی شــد و نشــان داده شــده کــه  حــدود ۶0 

درصــد اشــتغال در ایــن کشــورها کــه در وضعیــت 

بســیار خــوب اقتصــادی بــه ســر می برند،توســط 

ــا ایجــاد  ــت ب ــه  در نهای ــان ایجــاد می شــود ک کارآفرین

ارزش افــزودهء باال،تولیــد ناخالــص داخلی کشورشــان 

را افزایــش داد و ســبب ایجــاد رفــاه اجتماعــی بیشــتر 

می شــوند. شــیوه های اطاع رســانی بــه کارآفرینــان  

در کشــورهای  متوســط  و  کوچــک  و شــرکت های 

ــه اینکــه در حــال حاضــر اقتصــاد  ــا توجــه ب منتخــب ب

بــه  صنعتــی   جامعــهء  از  گــذر  حــال  در  کشــورها 

جامعــهء اطاعاتی اند،اطاع رســانی یکــی  از عوامــل 

مهــم بســیار اثرگــذار در توســعهء کارآفرینــی خواهــد 

از  بــه موقع،کارآفرینــان  بــا اطاع رســانی   بود؛زیــرا 

فرصت هــا بهره بــرداری  می کننــد و کســب و کار خــود 

را توســعه می دهنــد .8در قســمت قبلــی به طــور 

ــا  اجمــال بعضــی از شــاخص های اقتصــادی مرتبــط ب

کارآفرینی را در ۶ کشــور پیشــرفتهء اروپایی بررســی 

کردیــم. لــذا در ایــن قســمت بــه بررســی شــیوه های 

ــه تفکیــک هــر  ــان ب ــه کارآفرین ــد اطاع رســانی ب جدی

کشــور می پردازیــم.

اتریــش برنامهء»شــبکهء شــرکت های جوان«بــرای  

ارتقــای کســب و کار از اتــاق بازرگانــی و صنعــت 
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ویــن بــرای ارائــهء خدمــات مجــازی  بــه ایجادکننــدگان 

شــرکت ها و کارآفرینــان  جــوان ایجــاد شــد.این شــبکه 

در حــال حاضــر بــا اطاعــات زیــادی بــر روی اینترنــت 

موجــود اســت و اطاعاتــی را در زمینــهء اقدامــات  

ــه  ــد آن  ارائ حمایتی،مراکــز مشاوره،انتشــارات،و مانن

می دهد.شــبکه از پاییــز 1997 بــر روی  اینترنــت بــوده 

اســت و اطاعاتــی را در زمینــهء مدیریــت کســب 

و کار و موضوعــات قانونــی  و اداری ارائــه می دهــد 

ــم و نشــانی،و همچنیــن پســت الکترونیکــی  و اس

آزاد  می دهد.دسترســی  نشــان  را  مســؤل   افــراد 

بــه آن در اتاق هــای بازرگانــی و در نقــاط عمومــی 

EU- »برنامــهء  اســت .11  امکان پذیــر  ویــن  شــهر 

Info-Broker «۵یــک برنامــهء کمکــی آزاد از ســوی 

اتحادیــهء اروپاســت کــه بــه  صــورت پایــگاه داده هــا در 

ــز  ــط مرک ــت و توس ــده اس ــاد ش ــامبر 1997 ایج دس

اطاعــات ار اتحادیــهء صنعتــی اتریش(بــا حمایــت 

مالــی  قابــل ماحظــه از طــرف وزارت امــور اقتصــادی  

ســؤاالتی  بــه  برنامــه  اســت.این  یافتــه  توســعه 

انرژی،تحقیق،جوانان،شــرکت های   قبیــل  از 

کوچــک و متوســط،و انــواع حمایت ها)بــرای  مثــال 

 30 می دهــد.در  وام ها(پاســخ   ســهامداران،اهدا،یا 

آوریــل 2000،تعــداد کاربرانــی  کــه نــام آنهــا در بانــک 

ــورد  ــش از ۴200 م ــه بی ــود ب ــت شــده ب ــات ثب اطاع

رســید و بیــش از 100 نفــر هــر روز بــه آن دسترســی 

دارنــد.در اوایــل  1998 تماس هــای مســتقیم بیــن 

دســامبر  ایجــاد شــد،تا  محققــان  و  تهیه کننــدگان  

1999 کا 800,۶8 تمــاس ثبــت شــده اســت وپا هلنــد 

در ســال 199۶ دولــت اقداماتــی ریشــه ای بــرای  

واســطه ۶در  بــه ســازمان های  دسترســی  بهبــود 

زمینــهء مشــاوره و اطاع رســانی اتخــاذ کرد.بــرای 

مثــال  اتاق هــای بازرگانــی از طــرف قانــون ایــن اختیــار 

را کســب کردنــد کــه اطاعــات کلــی را فراهــم کننــد. 

طــرف   از  قانونــی  و  توصیه هــای شــفاهی  اکنــون 

ــان   ــرای کارآفرین ــی ب ــای بازرگان ــن اتاق ه ــات ای مقام

جدیــد ارائــه می شــود.یک ســازمان جدیــد نیــز نقــش 

ــا  ــی از تاش ه ــوان بخش ــه عن ــال را ب ــورتی فع مش

ــر عهــده  داشــته  ــوآوری ب ــرای افزایــش آگاهــی از ن ب

اســت.عاوه بــر ایــن تغییــرات ســازمانی، واســطه ها 

نیــز بــرای بهبــود قابلیــت دسترســی خــود تــاش 

و  خدمــات  تبلیــغ  شــامل  امــر  می کنندد.ایــن 

ــد  ــای  جدی ــتفاده از روش ه ــا اس ــوالت موجود)ب محص

نظیــر شــبکهء جهانــی اینترنــت(و تمرکــز بــر خدمــات 

و  تطبیــق  خدمــات  از  اطمینــان  بــرای  مشــاوره ای 

ــت. ــا تقاضاهاس ــوالت ب محص

هــدف از»قانــون ایجــاد کســب و کار«تشــویق  کیفیــت 

ــی اســت.این کار باعــث کاهــش  چشــمگیر  کارآفرین

یــک  شــروع   بــرای  رســمی  هزینه هــای  و  زمــان 

کســب و کار جدیــد در بخش هــای مربــوط خواهــد 

شــد.به طور کلــی نیازهــای رســمی بــرای  شــروع 

نــوع  شــرکت  یــک کســب و کار جدیــد برحســب 

و ماهیــت قانونــی آن و برحســب بخــش  متفــاوت 

شــبکهء  خدمــات   شــرکت  یــک  اســت.باوجوداین 

اینترنــت می توانــد طــی ســه روز ایجــاد شــود و زمــان 

متوســط بــرای تأســیس یــک شــرکت بــا مســئولیت 

محــدود 3-۴ هفتــه اســت .13

آلمان شــبکه ای از ســاختارهای خدماتی و مشــورتی  

ثبــت   پروانــهء  جســت وجوی  بــرای  صاحیــت دار 

اختراعات)پتنت هــا(و درخواســت پروانــهء ثبــت  اختــراع 
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ــط  ــک  و متوس ــرکت های کوچ ــان و ش ــرای کارآفرین ب

تحــت پوشــش پــروژهء ترکیــب شــدهء »انســتیتو 

یــک«وزارت فــدرال آمــوزش و تحقیــق  ایجــاد شــد.این 

شــبکه از 30 بخــش تشــکیل شــده  اســت و مجموعــا 

ــد. ــت می کن ــک دریاف ــورت  کم ــه ص ــون دالر ب 8 میلی

ــروژهء  ــا عنوان»پ ــن شــبکه ب ــا ای در ســرمایه گذاری ب

پتنــت شــرکت های  کوچــک و متوســط«،به کارآفرینــان 

ــن   ــرای اولی ــه ب ــط ک ــک و متوس ــرکت های کوچ و ش

اعطــا  کرده اند،کمک هایــی  درخواســت  پتنــت  بــار 

آلمــان«7  پتنــت  این»دفتــر  بــر  می شــود.عاوه 

مرکــز  و  دفتــر   2۵ از  مرکــب  جهانــی  شــبکه ای 

و  کوچــک  پتنت ها8،شــرکت های  اطاع رســانی 

متوســط را در زمینــهء اطاع رســانی علمــی و فنــی 

6(Intermediary organizations .)

German Patent Office .)7(

Patent information centers and offices .)8(

دربــارهء مشــخصات اختراعــات یــاری می کنــد. مراکــز 

رایــگان  اولیــهء  مشــورت های  همچنیــن  مذکــور 

در مــورد مــوارد قانونــی بهره بــرداری  اختراعــات را 

ارائــه می دهند.ایــن مراکــز کــه در ســطح کشــور 

خدمــات   1999 ســال   شــده اند،در  ســرمایه گذاری 

دالر  میلیــون   ۵ از  بیــش  ارزش  بــه  را  مشــاوره ای 

ــط  ــک و متوس ــرکت های  کوچ ــان و ش ــرای کارآفرین ب

برنامه هــای  اطاعاتــی  »بانــک  داده انــد.8  ارائــه 

حمایتــی«9، توســط وزارت امــور اقتصــادی و فنــاوری 

ــت موجــود  ــر روی اینترن ــگاه آن ب اداره  می شــود و پای

اســت.این بانــک اطاعاتــی افــرادی را کــه قصــد دارند 

ــال  برنامه هــای  ــه دنب ــد و ب کســب و کاری ایجــاد کنن

حمایتــی بــرای کســب و کار خــود هســتند قــادر 

می ســازد تــا اطاعــات مــورد نیــاز را بــه دســت آورنــد.

ــهء  ــی اتحادی ــی طرح هــای  حمایت ــک اطاعات ــن بان ای

ــن  ــدرال را فهرســت می کند،همچنی ــت ف ــا و دول اروپ

و  درخواســت  روش  مــورد  در  اطاعاتــی  حــاوی 

ــراد اســت .۵ ــا اف ــاس  ب ــراری تم برق

فنانــد هــدف دولــت توســعهء ادارات ناحیه ای/محلــی  

ــات و  ــذف تداخ ــا ح ــا ب ــف آنه ــازی وظای و شفاف س

اســت. هم ســطح  ســازمان های  تعــداد  کاهــش 

رفــورم  ادارات ناحیــه ای منجــر بــه تأســیس»مراکز 

ــد.فعالیت های  ــادی و استخدامی«ش ــعهء اقتص توس

مراکــز توســعهء اقتصــادی و اســتخدامی با]همکاری [ 

مســئوالن محلــی کــه در توســعهء کارآفرینــی محلــی  

می شــود.خدمات   دارند،تکمیــل  طوالنــی  تجربــهء 

اصلــی ارائــه شــده بــه کارآفرینــان عبارتند از:مشــاوره  

کارها،توســعهء  و  کســب  راه انــدازی  مراحــل  در 

شــرکت های موجود،اطاعــات در مــورد امکانــات  ارائــه 

شــده در ســطح ملــی و ســاخت تســهیات  صنعتــی 

تأمیــن  شرکت ها.شــیوه های   بــه  آنهــا  اجــارهء  و 

مالــی کــه توســط مســئوالن محلــی ارائــه  می شــود 

عبارتنــد از:وام ها،تضمین هــای اعتبــارات، و ســرمایهء 

ــی  مشــاوره  ــن فعالیت ــز در چنی اولیه.شــهرداری ها نی

می دهند.شــهرداری ها بالــغ بــر 300 کســب  و کار 

را از زمــان شــروع پروژهء»رایزنــی کســب و کار«10در 

مدیــران  اغلــب  کرده اند.مشــاوران   1997،مشــاوره 

اجرایــی بازنشســته هســتند و تجربیــات  حرفــه ای 

خــود و دانــش فنــی مزایــای شــرکت های  کوچــک 

محلــی را ارائــه می دهند.همکاری هــای  مشــترک 

بیــن مشــاوران و شــرکت ها کامــا محرمانــه  و بــدون 
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شیوه های اطالع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته

هزینــه است.شــهرداری ها ســاالنه حــدود 700-2۵0 

دالر بــه مشــاوران حــق الزحمــه پرداخــت  می کنند.12

کارهــای   و  کســب  تجــارت  ارتقــای  ســازمان 

فناندی)فین پرو(11ســازمانی مشــاوره ای و خدماتی 

ــن  ــد بی ــه  فراین ــه هــدف آن ســرعت دادن ب اســت ک

ــه  ــژه ب ــه وی ــدی  ب ــرکت های فنان ــردن ش ــی ک الملل

ــان و شــرکت های کوچــک  و متوســط اســت  کارآفرین

ــند.»گروه های  ــر باش ــرات درگی ــل خط ــد اق ــا ح ــا ب ت

شــریک صادراتــی فین پــرو«12 وقتــی کــه شــرکت ها 

بخواهنــد صــادرات را شــروع کنند،بــا ارائــهء تجربیــات 

و هزینه هــای  ســایر شــرکت هایی کــه در همــان 

ــد ــک می کنن ــان کم ــا کارآفرین ــتند ب ــت  هس موقعی

کارآفرینــان  بــرای   پیمانــکاری  30»شــرکت  تقریبــا 

دارد  وجــود  فنانــد  جدیــددر  کارهــای  و  کســب  و 

و  اجتماعــی  انجمــن   حمایتــی  نظــر  زیــر  کــه 

مشاغل 1۴هســتند.هدف آنهــا ارائــهء مشــاوره بــه 

اســت،مانند  کارآفرینــی   زمینه هــای  در  کارآفرینــان 

ارزیابــی ایــدهء کســب و کار آنهــا، محاســبهء قابلیــت 

ســودآوری آنها،تخمیــن هزینه هــا. عــاوه بــر انجمــن 

شــرکت های  شــبکهء  و  مشــاغل  و  اجتماعــی 

پیمانکاری،»شــرکت پیمانــکاری  زنان«1۵نیــز کار خــود 

را در ســال 199۶ شــروع  کرد.شــرکت پیمانــکاری 

زنان،کارآفرینــی و خــود اشــتغالی را در میــان زنــان در 

ــا ایجــاد فعالیت هــای  شــهرها و مناطــق روســتایی ب

ــد ــویق می کن ــج و تش ــای جدید،تروی ــب و کاره کس

)9( Data Bank on Support Programmes .

Business Mentor Project .)10(

 Finpro( Finnish Business Trade Promotion( .)11(

Organisation

Finpro’s Export Partner Group .)12(

بازرگانــی  اتاق هــای   1990 دهــهء  از  ایتالیــا 

ــرای شــرکت ها  ــات ب ــدگان خدم ــن  ارائه دهن عمده تری

در  بازرگانــی  اتاق هــای  موقعیــت  زیــرا  بودنــد، 

ایــن کشــور بــه گونــه ای اســت کــه آنهــا را قــادر 

ــف  می ســاد نیازهــای  شــرکت ها را در نواحــی مختل

کــه  شــرکت   131 طریــق  از  کننــد.  شناســایی 

خدمــات را بــرای  کارآفرینــان و شــرکت های کوچــک و 

ــد  ــردی مانن ــای راهب ــام می دهند،کاره ــط انج متوس

راه  از  کارکنان،ارتباطــات  اقتصادی،آمــوزش  تحقیــق  

بیــن  اطاع رســانی،و  شــبکه های  دور،توســعهء 

المللــی کــردن روابــط پوشــش داده می شــود .7

»اتحادیــهء ملــی اتاق هــای بازرگانی«1۶،کتابچــهء 

ایجــاد  شــده ای 17را  گــردآوری  راهنمــای  خــود 

شــرکت ها  بــه  خدمت رســانان  کــه  اســت  کــرده  

صادرکننــدگان  کنسرســیوم ها،و  ســازمان ها،  و 

کســانی  بــرای  راهنمــا  می کند.ایــن  فهرســت   را 

کــه درخواســت  خدمــات از ارائه دهنــدگان خدمــات 

و  کانــون عمــل می کنــد  یــک  عنــوان  دارند،بــه   را 

و متوســط  کارآفرینــان  و شــرکت های کوچــک  بــه 

ــازار متصــل شــوند؛همچنین  ــه ب ــا ب ــد ت کمــک می کن

بیــن  را  انگیزشــی  و  مشــاوره ای  جنبه هــای  

ارائه دهنــدگان  خدمــات افزایــش می دهد.تقریبــا 700 

شــرکت  مشــاوره ای و کارشناســی ثبــت شــده وجود 

دارد و بیــش از 1000 درخواســت بــه صــورت ماهانــه 

اینترنــت دریافــت می شــود. از طریــق 

بازرگانــی،  اتاق هــای  ملــی  اتحادیــهء   199۶ از 
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سیســتم ملــی ارتبــاط از راه دور»ثبــت شــرکت ها« را 

از طریــق سیســتم اطاعاتــی Infocamere راه اندازی 

ساده ســازی  اقــدام،  ایــن  از  اســت.هدف  کــرده 

روش هــای اداری از طریــق معرفــی  اســناد الکترونیــک 

اســت. الکترونیکــی  امضــای   سیســتم های  و 

در نتیجــهء ایــن پروژه،بیــن  ایــن اتحادیــه و انجمــن 

خدمــات بانکی)بــی. اس.ای.(18مشــارکت ایجــاد 

ــج از  شــده اســت و محصــوالت و اســتانداردهای رای

ــک کارت هوشــمند19به شــرکت ها ارســال   ــق  ی طری

می شــود.برای راه انــدازی ایــن پــروژه 2/1 میلیــون 

کارت هوشــمند از آوریــل 2000 تــا فوریــهء 2001 بیــن 

شــرکت های ثبــت شــده توزیــع  شــده اســت و 3300 

ــوزش داده شــده اند. ــدای ســال 2000 آم ــر در ابت نف

هزینــهء بــرآورد شــه بــرای  ایــن پــروژه 2۵ میلیــون دالر 

اســت .7

 Businessess Enterprise Agencies for  .)13(

Entrepreneurs and New

Jobs and Society Association .)14(

Women’s Enterprise Agency .)15(

Unioncamere .)16(

Self-compiled Directory .)17(

)Banking Services Association)BSA .)18(

 ICT ــرای اســتفاده از ــت ب ســوئد »رهنمودهــای دول
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« در ارتباطــات بیــن دولــت مرکــزی و شــهروندان  و 

کســب و کارهــا ترســیم شــده است.بســیاری از 

شــرکت های دولتــی وب ســایت هایی بــا اطاعــات  

و خدمــات مناســب بــرای کســب و کار دارنــد. دولــت 

اخیــرا برنامــه ای را بــرای تقویــت حمایــت  از اطاعــات 

ــا بودجــهء  و خدمــات بهبــود یافتــه بــرای  شــرکت ها ب

ســاالنهء 1/۵ میلیــون دالر در یــک دورهء زمانــی 3 

کارآفرینــان  اینکــه  اســت.برای   کــرده  آغــاز  ســاله 

به طــور ســاده تری بــه اطاعــات  و خدمــات مــورد 

نیــاز خــود دسترســی پیــدا کننــد، دولــت مؤسســه ای 

ــایت  ــک وب س ــق ی ــا از طری ــت ت ــرده اس ــور ک را مأم

ــد.1۴ ــاد کن ــی ایج ــب و کار الکترونیک ــهء کس بازارچ

ــی  ــه در نواح ــز ک ــعهء ناحیه ای«نی ــرکت توس 22»ش

مختلــف قــرار دارند،توصیه هــای راهبــردی  بــه کســب 

ارائــه  را  مالــی  منابــع  تأمیــن  و  کارها،آمــوزش  و 

 000,100 حــدود  ســاله  هــر  تقریبــا  و  می نماینــد 

کارآفریــن و شــرکت های کوچــک و متوســط از ایــن 

خدمــات اســتفاده می کنند.اطاعــات از روش هــای 

مختلــف ماننــد نشریه،جلســات، کنفرانس هــا،و یــک 

می شــود.همچنین،1۶  فراهــم   اینترنتــی  ســایت 

مرکــز صــادرات ناحیــه ای  وجــود دارد کــه توســط هیئت 

تجــارت ســوئد20و اتاق هــای بازرگانــی تأمیــن اعتبــار 

ــی می شــوند و اطاعــات و خدمــات مشــاوره ای  مال

ــه  ــی را ب ــن الملل ــکاران بی ــادرات و هم ــه  ص ــع ب راج

متوســط  و  کوچــک  شــرکت های  و  کارآفرینــان  

می دهنــد.

ــی  ــی  اینترنت ــتم اطاعات ــک سیس » DirekSvar «،ی

اســت کــه کارآفرینــان می تواننــد اطاعــات  مــورد نیــاز 

خــود را از مراکــز دولتــی در هــر ســاعت  از شــبانه روز 

ثبت ها،اباغ هــا،و  خاصی)مجوزهــا،  قوانیــن  تحــت 

نظایــر آن(بــه دســت آورنــد و بــرای کســب و کارشــان 

اســتفاده کــن

نتیجه گیری

کشــور  مشــاهده شــد شــش  کــه  طــور  همــان 

پیشــرفتهء صنعتــی اروپایــی کــه از درآمــد و رفــاه  

اجتماعــی برخوردارنــد و بیــش از ۶0 درصــد اشــتغال 

در جامعــهء آنــان از طریــق کارآفرینــی و شــرکت های 

جهــت  می شــود،  ایجــاد  متوســط  و  کوچــک 

از طریــق  ویــژه  بــه  کارآفرینــان  بــه  اطاع رســانی 

ــد. شــبکهء اینترنــت اقدامــات خوبــی را انجــام  داده ان

ایــن اقدامــات در توســعه و تــداوم ایــن  فراینــد در 

ــر بســزایی داشــته اســت. اتخــاذ  کشورهایشــان اث

ــا  ــر ب ــال  حاض ــه در ح ــز ک ــران نی ــیوه ها در ای ــن ش ای

مشــکات عدیــده ای روبه روســت، و پیوســتن بــه 

را  مشــکات  ایــن   نیــز  جهانــی  تجــارت  ســازمان 

باشــد.با  ثمــر  مثمــر  می کند،می توانــد  تشــدید 

ــهء  ــات کشــورهای پیشــرفته در زمین ــهء تجربی مطالع

ــان و شــرکت های  کوچــک  ــه کارآفرین اطاع رســانی ب

و متوســط پیشــنهاد می شــود در ایــران نیــز اقدامــات 

ــرد. ــی انجــام  پذی ــرای توســعهء کارآفرین مشــابهی ب

ــد از: ــات عبارتن ــن اقدام ای

.1ایجاد سیســتم»ثبت الکترونیکی  شــرکت ها«جهت 

ساده ســازی روش هــای اداری  و کاهــش زمــان ثبــت 

ــرکت ها؛ ش

ــات و  ــی از اختراع ــبکهء اطاعاتی»آگاه ــاد ش .2ایج

نوآوری هــا«ی دانشــگاهی و مؤسســات پژوهشــی 

ــان و شــرکت های کوچــک و متوســط؛ ــرای کارآفرین ب

شیوه های اطالع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته
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3-ایجــاد بانک هــای اطاعاتــی مــورد نیــاز کارآفرینــان و 

شــرکت های کوچک و متوســط توســط اتــاق بازرگانی 

در زمینــهء آگاهــی از خدمــات و تولیــدات شــرکت های 

المللی،نحــوهء  بیــن  بازارهــای  شــرایط  داخلــی، 

ــت  ــدات دول ــات مختلف،تمهی ــت  وام از مؤسس دریاف

در صــادرات کاالهــا،و ماننــد آن؛

۴-.ایجــاد مراکــزی کــه بــه صــورت رایــگان  یــا بــا 

ــک  ــرکت های  کوچ ــان و ش ــه کارآفرین ــم ب ــهء ک هزین

و متوســط در زمینه هــای آموزشــی و مشــاوره ای 

یــاری رســانند؛

آنهــا  در  کــه  مجامعــی  و  جلســات  ۵-.برگــزاری 

کارآفرینــان بالقــوه بــا کارآفرینــان قدیمــی و موفــق  

آشــنا شــده و تبــادل اطاعــات و تجربیــات کننــد

ــه  ــی از جمل ــف کارآفرین ــای مختل ــاد انجمن ه ۶-.ایج

زمینــهء  در  را  زنــان  کارآفرین«کــه  انجمن»زنــان 

ــط  ــک  و متوس ــرکت های کوچ ــاد ش ــی و ایج کارآفرین

از جنبه هــای مختلــف آموزشــی،مالی، و مشــاوره ای 

ــد. ــاری دهن ی

منابع

 : ینــی فر آ ر کا . د محمو ، نی یا ر ا د ر پو حمد ا . )1 (

شــرکت   تعاریف،نظریات،الگوها.تهران:انتشــارات 

1379. یــس، پرد

؛  هید نا ن، شــیخا ؛ د محمو نی، یا ر ا د ر پو حمد ا . )2 (

رضازاده،حجــت اله.بررســی تجــارب کارآفرینــی در 

1383. میرکبیر، ا تهران: یمنتخب. کشــورها

کان   شــاخص های  )3(.شیخان،ناهید.محاســبه 

تحقیقاتــی) RD (در مــورد ایــران و مقایســه آنهــا 

انقــاب  عالــی  کشورها.تهران:شــورای  ســایر  بــا 

تحقیقاتــی [. .1379]طــرح  فرهنگــی، 

”Cochran, T.”Entrepreneurship .)۴(

اطالعات 

نویسنده :  حجت ا.. رضازاده 

کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه 

صنعتی امیر کبیر



60

معرفی کتاب

خرید کتاب اطالعات کتاب

http://www.karafarini.ir/Userfiles/image/download/3.pdf
http://shop.moshkgroup.com/
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خرید کتاب اطالعات کتاب

فایل صوتی خانه کارآفرینان ایران

http://www.karafarini.ir/Userfiles/image/download/1.pdf
http://shop.moshkgroup.com/product/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88/
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معرفی کتاب

خرید کتاب اطالعات کتاب

http://shop.moshkgroup.com/
http://www.karafarini.ir/Userfiles/image/download/2.pdf
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مجموعه کتابهای دکتر محمود احمودپور داریانی

فایل صوتی خانه کارآفرینان ایران

http://www.karafarini.ir/Userfiles/file/0001.mp3


http://www.raahbar.com/
http://www.raahbar.com/


http://www.shahrvand.ir/
http://www.shahrvand.ir/


نشانی: تهران - بلوار آفریفا خیابان شهید سعیدی 

، نبش مهرداد ، پاك 3 طبقه  سوم واحد 12 خانه  

کارآفرینان ایران

شماره تلفن: 22035377

Info@karafarini.ir : پست الكترونیكي

www. karafarini.ir : وب سایت

فایل صوتی خانه کارآفرینان ایران

http://www.karafarini.ir/Userfiles/file/0001.mp3



