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        از داشتن پشتوانه تا سخت كوشي

  
برخي از عبارات به طور دوره اي وارد فرهنگ گفتاري جامعه  
مي شود، در حوزه هاي مختلف به كار مي رود و در ادامه تبديل 
در  پشتوانه  داشتن  موارد  اين  از  يكي  مي گردد.  افراد  باور  به 
به تكرار آن، توسط جوانان،  امروزه  اقتصادي است كه  زمينه 
افراد در  باره موفقيت  تأكيد مي شود. روزي نمي گذرد كه در 
صحبت  كارآفرينانه  فعاليت  به خصوص  مختلف،  فعاليت هاي 
كنيم و اين پاسخ را نشنويم كه چنين افرادي حتماً پشتوانه 
خانواده،  سوي  از  حمايت  داشتن  آنها  منظور  كه  داشته اند. 
سازمان ها و نهادهاي تابعه است. اين تعبير البته در بسياري از 
موارد درست است و بدون حمايت شايد نتوان گام هاي اصلي و 
اوليه را برداشت. اما نبايد فقدان آن را توجيه و دليلي بر قطع 
فعاليت هايي كه  دانست.  كارآفريني  و  كار  فرآيند  انكار كل  و 
اهداف،  تعيين  متهورانه،  ايده  داشتن  قبيل  از  مراحلي  شامل 
مقاصد و روش رسيدن به اهداف، تعيين منابع مالي، ساختار، 

استراتژي و چشم انداز موفقيت است. 

پيشين  شماره هاي  در  صفحه  اين  يادداشت هاي  از  يكي  در 
اشاره شد كه بسياري از افراد موفق به اين نكته اذعان دارند 
كه در مسير كاري خود فقط به ذكر موفقيت ها و حمايت ها 
مي پردازند و از مشكالت و سختي  ها نمي گويند تا جوانان نا اميد 
نشوند. در اين رويكرد متأسفانه توجه و تمركز برخي از افراد 
صرفاً به داشتن پشتوانه محدود شده و راهكار ايشان اين است 

كه چون پيش نياز را ندارند، به دليل تراشي بپرداند، از تالش 
اجتناب كنند و فقط به دنبال شغلي امن باشند.

به دور از هر گونه شعار زدگي بايد گفت مراجعه به مستندات 
تاريخي نشان مي دهد، چه بسيار بوده اند اشخاصي كه ميراثي 
گرانبها چه از نظر اقتصادي و چه از نظر جايگاهي اجتماعي و 
فرهنگي به جا گذاشته اند ولي امروز نامي از آنها برده نمي شود 
و تعداد كساني كه با اين پشتوانه ها اثرگذار و شاخص بوده اند، 

آنقدر اندك است كه تبديل به مثال و نمونه شده اند. 

در واقع آنچه به داشتن پشتوانه و حمايت عينيت مي بخشد، 
مثبت  ويژگی هاي  از  سخت كوشی  است.  سخت كوشي  
مهم ترين  كه  كساني  يعني  است.  سالم  شخصيت های 
به  مستمر  و  زياد  تجربه  و  تالش  طريق  از  تنها  تجربياتشان 

دست می آيد .
 جامعه هم برای توسعه و پيشرفت نيازمند انسان هايی است 
كه به جامعه خود عشق می ورزند و تالش و سخت كوشی را 
بهترين وسيله برای دستيابی به اهداف مدنظر قرار می دهند.  

طبيعتاً سرگذشت دانشمندان، محققان، مخترعان، كارآفرينان 
سريع  آنها  موفقيت  كه  مي دهد  نشان  معروف  هنرمندان  و 
صورت نگرفته و رسيدن به سطحي از موفقيت كه فرد از آن 

لذت مي برد، حاصل سال ها كار سخت است.
اين كار سخت و رسيدن به موفقيت، نيازمند ملزوماتي است 

كه در ذيل به بعضي موارد اشاره مي شود:

توان طي مسير  فرد  به  آغاز مشتاقانه  اشتياق،  با  كار  -شروع 
خسته  او  صورت  اين  غير  در  مي دهد،  را  سخت  و  طوالني 

مي شود و از ادامه راه مي ماند.
-دانستن چرايي انجام كار با پرسيدن اين سؤاالت: اين ايده و 
فعاليت چه تأثيري بر زندگي و موقعيت من دارد و چه كمكي 

به ديگران مي كند؟

-نگارش برنامه كار براي عملي ساختن ايده كه شامل مراحل 
كاري محسوس و خاص مي شود و يك چارچوب زماني براي 

انجام آن ايجاد مي كند.
روشي  يافتن  با  روزانه  كاري  عادات  به  فعاليت ها  -تبديل 

مشخص به حدي كه كار، امري روزمره و روالي عادي شود.

-وفادار ماندن به ايده و رها نكردن آن با نگه داشتن تصويري 
اينكه اجازه ندهيم هيچ كس و هيچ چيز  انتها و  تا  در ذهن 
باعث دلسردي ما شود.                                                                                                                                           

                                                     سردبير

 كوشش، دقت و مقاومت سه ركن اصلي 
هر پيروزي محسوب مي شود.    

                                                آرتور شوپنهاور
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اولين سمينار و نمايشگاه بين المللي فناوري غذاهاي سنتي ،
تجاري سازي، بازاريابي و تأثير آن بر گردشگري برگزارشد

 

براي اولين بار در كشور سمينار و نمايشگاه بين المللي فناوري 
غذاهاي سنتي، تجاري سازي، بازاريابي و تأثير آن بر گردشگري 
تاريخ 19-20 اسفند 1395 به ميزباني دانشگاه گيالن و  در 
مركز  انزلي،  آزاد  منطقه  رشت،  شهر  شهرداري  همكاري  با 
حاشيه  كشورهاي  اتحاديه  فناوري  انتقال  و  علوم  منطقه اي 
اقيانوس هند )IORA RCSTT(، سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران، يونسكو، انجمن علوم و صنايع غذايي ايران و با 
حضور شهردار  شهر  رشت، رئيس دانشگاه گيالن، نمايندگان 
سفارتخانه هاي كشورهاي منطقه و متخصصان برجسته داخلي 

و خارجي برگزار شد.

اين نشست با توجه به مصوبه شوراي وزيران اتحاديه كشورهاي 
با  هم زمان  طور  به  و   2016 سال  در  هند  اقيانوس  حاشيه 
و  غذايي  صنايع  حوزه  در  استارت آپ  و  فن بازار  نخستين 
نخستين كنگره دانشجويي صنايع غذايي با حضور دانشجويان 
و شركت هاي خصوصي ارائه دهنده غذاي سنتي استان گيالن 

و كشورهاي منطقه برگزار گرديد.

تايوان  كشور  از  غذايي  صنايع  نمايندگي  دو  همايش  اين  در 
عمان،  تاجيكستان،  اندونزي،  كشور  شش  از  نمايندگاني  و 

افريقاي جنوبي، اتريش و تايلند حضور داشتند.

در مراسم افتتاحيه، دكتر احمد رضي، رئيس دانشگاه گيالن، 
يكي از وظايف تخصصي دانشگاه را نقش آفريني در حوزه هاي 
ثبت  به  توجه  با  دانست.  جامعه  در  تجاري سازي  و  تخصصي 
به عنوان شهر خالق خوراك شناسي در سازمان  شهر رشت 
برندسازي  دانشگاه مي تواند در بحث  اين  يونسكو، وي گفت: 
بخش  در  اثربخشي  و  غذا  خالق  شهر  عنوان  به  رشت  شهر 
ايجاد آگاهي در جهانيان نقش ويژه اي داشته باشد، زيرا بحث 
برندسازي مي تواند سبب ايجاد اشتغال و جذب گردشگري به 
سوي استان گيالن شود كه الزمه آن پيوند دانشگاه و مديران 

شهري است.

دكتر ثابت قدم شهردار رشت اظهار داشت: براي ما جنبه علمي 
و در عين حال تداوم رويكرد تفكر در حوزه برندسازي از شاخه 
گردشگري شهر رشت حائز اهميت است. چرا كه ما در مقوله 

تالش هاي تجربي مردم به لحاظ سنت مداري و هويت مداري 
براي  كيفيت،  با  و  استاندارد  سازماندهي،  روش هاي  ايجاد  با 
برندسازي شهر رشت مدعي هستيم و اين بدين معناست كه 
اگر ما خوراك با هويت ايجاد كرديم، از ماده خام اوليه تا ارائه 
نهايي، از ديد سرمايه گذاران در اين زمينه تا بحث هاي پيچيده 
انساني، از توليد و توزيع تا مصرف به ويژه در بخش بازاريابي و 
تبليغات و فروش به گونه اي تداعي شود كه نگاه برندسازي را 
اشاعه دهد و با ورود به مرزهاي ساير استان ها با ايجاد اختالط 
فرهنگ هويت مدار به همراه بازار مناسب در ساير زمينه ها به 
جاذبه هويت شهري رشت براي جمعيت انساني و كشور مبدل 

شود.

دكتر مولي نژاد، رئيس مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري 
اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند نيز اظهار داشت: توسعه 
فناوري صنايع غذايي سنتي در سال هاي اخير در كشورهاي 
منبع  عنوان  به  و  است  برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از  مختلف 
توجه  مورد  كشورها  از  بسياري  فرهنگي  و  اقتصادي  توسعه 

مي باشد.
 بسياري از كشورهاي منطقه از جمله چين، هند و تايلند با 
استفاده از ظرفيت هاي خود توانسته اند در بسياري از كشورها 
صنعت غذاي سنتي خود را برندسازي نمايند و آن را به صورت 
يك صنعت به ثبت برسانند. ايران با داشتن بيش از دو هزار 
غذاي سنتي و محلي مي تواند با معرفي آن به جهانيان قسمتي 
از بازار پر رونق جهاني را به خود اختصاص دهد. برگزاري اين 
اجالس منطقه اي در زمينه فناوري غذاهاي سنتي براي اولين 
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بار، شروعي است تا در اين بخش مهم جايگاه جديدي براي 
كشورهاي عضو اتحاديه IORA به ايران فراهم شود.

دكتر مجيد جوانمرد دبير علمي اين سمينار و رئيس پژوهشكده 
نيز در  ايران  كشاورزي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي 
اين مراسم با اشاره به اينكه در اروپا تمايل زيادي به غذاهاي 
سنتي وجود دارد، بيان كرد: غذاي سنتي از عوامل فرهنگي و 
ميراث يك كشور جهت شناسايي آنها به جهانيان به حساب 

مي آيد.
وي گفت: كشورهاي زيادي اقدام به ثبت غذاهاي سنتي خود 
در مجامع بين المللي كرده اند. يكي از كشورهاي موفق در امر 
ثبت غذا كشور تركيه است كه توانسته دوغ را به نام خود ثبت 

جهاني كند.
ارائه غذا  دبير علمي همايش توضيح داد: رنگ، عطر و شيوه 
غذا  نوع  تاكنون 150  و  است  زيبا  و  متنوع  بسيار  گيالن  در 
در  اما  است.  شده  شناسايي  منطقه  اين  در  خورشت(  )انواع 
كه  دارد  وجود  زيادي  مشكالت  سنتي  غذاهاي  مستند  سازي 

بايد اين نقايص مرتفع شود.
دكتر جوانمرد افزود: يكي از پيشنهادات راهبردي در امر توسعه 
و معرفي فرهنگ و تحقيق بر روي غذاهاي سنتي، راه اندازي 

مركز غذاي ستني است.

در اين نشست همچنين پروفسور فراگنر ايران شناس برجسته، 
رئيس  و  اتريش،  علوم  آكادمي  ايران شناسي  مؤسسه  مدير 
اسبق بخش ايران شناسي فرهنگستان علوم اتريش درخصوص 

تاريخچه و فرهنگ مصرف غذاهاي سنتي ايران در دوره هاي 
مختلف تاريخي صحبت كردند.

 
محققان و اساتيد داخلي و خارجي سخنراني هاي خود را در 
زمينه هاي مختلف مربوط به فناوري غذاي سنتي ارائه نمودند 

كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
غذاهاي  توليد  جهت  سنتي  تخميري  غذاهاي  از  »استفاده 
جديد سالمتي بخش« عنوان سخنراني دكتر سعيد ميردامادي 
عضو هيئت علمي و رئيس پژوهشكده زيست فناوري سازمان 

پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بود.

ايشان در سخنراني خود به موارد زير اشاره نمودند:
با توجه به اينكه  ارتباط مستقيمی بين تغذيه و سالمت وجود 
دارد، قابليت غذاها و تركيبات آن ها برای بهبود كيفيت زندگی 
تخميري  غذاهاي  است.  بوده  دانشمندان  توجه  مورد  سال ها 
سنتي داراي ظرفيت بااليي براي توليد غذاهاي سالمتي بخش 
مواد  نظير  بسياري   مفيد  تركيبات  غذاها  اين  در  هستند. 
و  ويتامين ها  خون،  فشار  ضد  سرطان،  ضد  اكسيدان،  آنتي 
زيست فعال  تركيبات  آنها  به  كه  دارد  وجود  فساد  ضد  مواد 
تخميري،  جداسازي  سنتي  غذاهاي  از  استفاده  مي گوييم. 
ميكروارگانيسم هاي  حذف  و  آن  مفيد  ميكروارگانيسم هاي 
و صنعتي  غذاي طراحي شده جديد  استاندارد سازي  مضر،  
جديد  و  باال  كيفيت  با  غذاهايي  طراحي  باعث  توليد  كردن 
مي شود كه در انحصار كشور است و داراي پتانسيل صادرات 

نيز مي باشد.
تا به حال تركيبات زيست فعال بسياری از ماكروبيومولكول ها  
)مثل ليپيدها و پروتئين ها( مشتق شده اند. هرچند كه تركيبات 
انواع  از پروتئين ها جزء مهم ترين و متداول ترين  مشتق شده 
محصوالت  از  بسياری  انسان  بدن  در  هستند.  مطالعه  مورد 
نشان  متفاوتی  بخشی  سالمت  منافع  پروتئينی،  هيدروليز 
زيست  )پپتيدهای  پروتئينی  هيدروليز  محصوالت  داده اند. 
فعال( اجزاء پروتئينی خاصی هستند كه دارای اثرات بيولوژيكی 
قابل توجهی می باشند و اثرات مثبتی بر عملكرد يا شرايط بدن 
نظر  از  و  اثرات سالمت بخشی هستند  بنابراين دارای  و  دارند 
اقتصادی به خاطر كاربردشان در توليد غذاهای فراسودمند و 

داروها بسيار مورد توجه  قرار گرفته اند.
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كل  مدير  و  علمي  هيئت  عضو  بختياري  رضا  محمد  دكتر 
دفتر توسعه كارآفريني دانش بنيان سازمان پژوهشهاي علمي 
»جنبه هاي  عنوان  تحت  خود  مقاله  ارائه  با  ايران  صنعتي  و 
كارآفرينانه غذاهاي سنتي« در باره موضوعات زير بحث نمود:

-مفاهيم بنيادي كارآفريني، تعريف كارآفرين، ايده و صاحبان 
راه اندازي  و  شغل  ايجاد  ژنتيكي،  منابع  سنتي،  دانش  ايده، 

شركت هاي كوچك و متوسط در صنعت غذا؛

فوق الذكر،  شركت هاي  راه اندازي  براي  جديد  -مهارت هاي 
و  كيفيت  حوزه،  اين  در  تجارت  براي  آموزشي  برنامه هاي 
قيمت گذاري،  استراتژي هاي  و  مدل ها  رقابت،  غذا،  ايمني 
بازاريابي، مديريت زنجيره توليد  طراحي تسهيالت تهيه غذا، 
با نظر  توزيع مواد غذايي، توسعه محصوالت غذايي مطابق  و 
مصرف كننده، استفاده هوشمندانه از فناوري اطالعات در توليد 
غذاي سنتي، نوآوري، حقوق مالكيت فكري و قوانين مربوطه 

در صنايع غذايي؛
-تاريخچه و جنبه هاي اقتصادي و فرهنگي غذاهاي خياباني، 
و  ايمني  و  سالمت  اشتغال زايي،  و  كارآفرينانه  هاي  جنبه 
عوامل مخاطره آميز در رويه ارائه مواد غذايي به اين شيوه در 

كشورهاي در حال توسعه.

دكتر بوراكورن از وزارت علوم كشور تايلند در زمينه غذاهاي 
و  سنتي  غذاهاي  و  غذا  حسي  ارزيابي  آزمايشگاه  سنتي، 

سالمت افزاي آن كشور مطالبي را ارائه نمود.

خانم ساناز مينايي سرآشپز ايراني در خصوص آشپزي ايراني و 
به ويژه غذاي گيالني در اين همايش صحبت كرد.

دستاوردهاي اين همايش عبارت بود از:
 IORA RCSTT1.امضاء تفاهم نامه بين شهرداري رشت و مركز
2.امضاء تفاهم نامه بين شهرداري رشت و سازمان پژوهش هاي 
تحقيق  مركز  راه اندازي  خصوص  در  ايران  صنعتي  و  علمي 

غذاهاي سنتي

3. پيگيري برگزاري اولين اجالس شهرداران شهرهاي خالق 
 IORA غذا ) ثبت در يونسكو( در منطقه

4. آغاز مشاركت منطقه آزاد انزلي در فعاليت هاي علمي مركز 
IORA RCSTT بر اساس تفاهم نامه اي كه اين مركز با شوراي 

عالي مناطق آزاد به رياست آقاي تركان امضا نمودند
سال  در  بعدي  اجالس  گرديد  مقرر  نشست  بيانيه  5.طبق 

2017-2018 به ميزباني كشور عمان برگزار گردد. 
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 نکاتي كه روزنامه نگاران كارآفرين بايد بدانند«
                                                       ناهيد مهريزي   

در تعاريف مربوط به كارآفريني ويژگي هاي يك كارآفرين  چنين توصيف 
مي شود: 

• مهارت هاي تحليلي،

• توانايي كار تيمي،
فرد  يك  توانايي هاي  حد  از  ايده ها  شايد  اينكه  تشخيص   •

بزرگتر باشند،
• داشتن ذهن باز نسبت به پيشنهادات و انتقادات،

• توانايي گوش دادن و يادگيري از شركاء و مصرف كنندگان،
• تسلط به برقراري ارتباط اجتماعي موفقيت آميز،

• پايه گذاري چارچوب كاري برمبناي چرخه توليد كوتاه مدت، 
• تشريك مساعي، 

و  ايده ها  اينكه  اثبات  براي  استدالل  قدرت  آوردن  به دست   •
محصوالتشان بهترين هستند،

  

 روزنامه نگاران كارآفرين به اين ترتيب تعريف مي شوند: 
آنها خوداشتغال هستند، خدمات و حاصل كار خود را به طيفی 
از كارفرمايان، بدون تعهد درازمدت به هيچ كدام می فروشند و 

سال هاي متمادي باقي مي مانند و رشد مي كنند. 
اين طيف از روزنامه نگاران ضمن داشتن ويژگي هاي كارآفرينانه فوق الذكر 

به چند شيوه و رويه تأكيد دارند:
حاميان  از  مي دهند.  توسعه  را  چندگانه  درآمد  منابع  -آنها 
تبليغات و تشخيص مي دهند كه  تا  استقبال مي كنند  بيشتر 
در  آورند.  بدست  پول  تبليغات  مورد  هر  ازاي  به  نمي توانند 
آنها  ارزش هاي  و  مأموريت  از  جستجوي حامياني هستند كه 
فعاليت  از  كه  گروه هايي  يا  باشگاه  ايجاد  مي كنند.  استقبال 

ايشان حمايت مي كند، يكي از اقدامات در اين مسير است.
مستقيم  فروش  از  است  عبارت  آنها  ديگر  درآمد  منبع  يك 
محصوالت مانند كتاب- موسيقي، ايجاد و مديريت وب سايت 
و كانال هاي رسانه هاي اجتماعي براي احزاب و ايجاد محتوي 
رسانه هاي  به  مشاوره  ارائه  و  آنها  و وب سايت  براي وب الگ 

ديجيتال
-محتوايي با كيفيت باال تهيه مي كنند. نياز كاربران را برآورده 

مي سازند و يا  به  ايشان در حل مسايل كمك مي نمايند.
مارك بريگ نويسنده كتاب روزنامه نگاري كارآفرينانه مي گويد 
ما بايد مطلبي را ارائه بدهيم كه مردم مي خواهند، اين مطالب 
ادامه  او  دهد.  انجام  را  كاري  و  كند  حل  را  مسئله اي  بايد 
اجرايي  كار  اساس  و  اصل  اما  هستند،  ارزان  ايده ها  مي دهد، 

كردن آن است.
-شوق زيادي براي عملي ساختن ايده هايشان دارند تا حدي 

كه اگر به طور واضح ببينند ايده هايشان كار نمي كند، به تغيير 
تاكتيك ها  و ورود به يك مسير جديد  مي انديشند. 

 silla بنيان گذار  juanit leon .به طور مستمر نوآوري مي كنند-
پنج  حضور  با  تحقيقاتي  اخبار  سايت  يك  كلمبيا  در   vacia

روزنامه نگار براي ايجاد پايگاه داده بازيگران اصلي در سياست، 
قبيل  از  اطالعاتي  و  است  كرده  ايجاد  قدرت  و  كار  و  كسب 
نقشه اي از ارتباطات آنها در سطح خانواده، تحصيالت، كسب و 

كار، حزب سياسي و ... ارائه مي دهد.
-ابزار سه گانه مهارت ها را توسعه مي دهند كه عبارت است از 

روزنامه نگاري، فناوري، فروش و بازاريابي.
-تعامل با مخاطب را گسترش مي دهند.

سايت هاي موفق براي توسعه و تفسير گفتگوهايشان در مورد 
خبر از ارتباط دو سويه در ايستگاه هاي اجتماعي مختلف سود 
مي برند و كاربران را در انتخاب موضوع و فراهم كردن اطالعات 

درگير مي كنند.
- به طور وسواس گونه در جستجوي تفاوت ها هستند.

باره  در  موجود  اطالعات  انتشار  با  كه  مي كنند  درك  آنها 
موضوعات جاري نمي توانند به فعاليت ادامه بدهند. بنابر اين 

به كاوش محدوده هاي كشف نشده اطالعات مي پردازند.  
-محتوايشان را به طور متفاوت مناسب هر ايستگاه مي سازند 
و به اين فكر نمي كنند كه يك محصول مناسب همگان تهيه 
اساس خواسته هاي  بر  بايد  كه  داده اند  تشخيص  كنند. چون 

كاربران اطالع رساني كنند.
توسعه  ابتدا  از  را  شغلي  مدل  يك  كارآفرين  -روزنامه نگاران 

مي دهند.
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 ايده بازاريابي  و جلب مخاطب را پذيرفته و اصال بر اين مبنا 
فكر نمي كنند كه مردم خودشان به سمت آنها خواهند آمد.

-عالوه بر توليد انواع محتوي در قالب رسانه هاي سنتي مانند 
متن، تصوير، ويدئو و صوت از نقاط قوت و توانايي هاي شبكه 
جهاني به خصوص فرهنگ پيوند، گزارش هاي چند رسانه اي 

يكپارچه و تعامل با مخاطب سود مي برند.

-التزام و پشتكار  براي غلبه بر شكست ها و موانع در دنياي 
رقابتي امروز يكي از اصول بنيادي كار آنهاست.  

مآخذ:
 Making Failure Acceptable: Entrepreneurship

in Journalism/Mike WilliamsFounder and di-

rector of the Media Innovation Lab at the Uni-

versity of Kansas

AMERICAN JOURNALISM REVIEW/

Febrary2014

 Eight Practices of Successful Entrepreneurial

Journalists

 James Breiner June2015. Global Investigative /

 /journalism Network- http://gijn.org

                  ذهن كارآفرينان- بخش دوم

.   كتاب ذهن كارآفرينان تأليف كوين جانسون/ ترجمه الهام 
كيان مهر، هاجر معيري فرد. انتشارات بازاريابي، 1394.   به 
حياتي  عادات  و  خصوصيات  اعتقادات،  از  مورد  صد  بررسي 
با  كتاب  اين  است  آمده  پيشگفتار  در  مي پردازد.  كارآفرينان 
روش آموزش توصيفي نوشته شده است. نويسنده مي گويد: در 
اين  مجموعه يك صد درس وجود دارد كه به طور دقيق اصول 
يك  ساخت  براي  من  كه  مي دهند  تشكيل  را  مبنايي  و  پايه 
شركت مولتي ميليونر در سنين جواني به كار بردم. در واقع، 
بر  كه  نيست  كارآفريني  در خصوص  ديگري  كتاب  فقط  اين 
تئوري هاي سطح باال يا افكار عمومي تمركز كند، بلكه  منبعي 
با رويكرد عملگرا است. اگر شما از تجربيات من و درس هاي 
باور داشته  را  اين اصول  بياموزيد، و  عملي كارآفريني چيزي 

باشيد، موفقيت در انتظارتان است .

بخش اول اين صد اصل در شماره چهل ارائه شد. در اين شماره بخش 
دوم آنها فهرست وار ذكر مي شود، و توضيحي براي برخي از اصول كه به 

صورت كلي مطرح شده است، ارائه مي گردد. 

37. شما عجله اي براي گرفتن مدرك باالتر نداريد.
هر  كه  دادم  انجام  را  كاري  آن  من  دانشگاه،  اتمام  از  پس 
كارآفرين موفقي انجام مي دهد: مدام و تا حد امكان در باره 
در  اشتراك  شامل  كه  شدم  يادگيري  مشغول  كار  و  كسب 
مجالت صنايع، خواندن مقاالت سفيد، شركت در كنفران  ها 

و بررسي تحقيقات موردي عالي و ... مي شود. كارآفرينان به 
شدت به دنبال كسب و حفظ مزاياي رقابتي براي كسب و كار 
خود هستند. وقتي من مي خواستم براي گرفتن MBA  اقدام 
كنم، يكي از مربيانم وقتي شنيد قصد رفتن به دانشگاه هاروارد 
را دارم، مرا سرزنش كرد. او گفت: مدركي كه از آنجا مي گيري، 
قرار است برايت چه كار كند؟ در نهايت بايد برگردي، مشغول 
تو  مي دهي،  ازدست  را  پولت   و  زمان  شوي.  كارت  و  كسب 
نيازي به هاروارد نداري بلكه، هاروارد به تو نياز دارد. در واقع 
در مقطعي، شركت در كالس و دانشگاه مي توانست كسب و 

كار مرا نابود كند.
38. وقتتان را با افراد باهوش تر از خود بگذرانيد.

39. فضاي دفتر در اولويت نيست، تيم خوب اولويت دارد.
40 . آنچه مي پوشيد، ارزش شما را نشان نمي دهد.

41. هميشه نبايد شما با هوش ترين فرد در اتاق باشيد.
42.استعداد، ارشد بودن را مغلوب مي سازد.

43. شما متفاوتيد و اين خوب است.
44. مردم فقط به خاطر پول كار نمي كنند.

45. شما يك همراه داريد.
46. اجازه ندهيد كسي از انعطاف پذيري شما سوء استفاده كند.

47. افراد را مديريت نكنيد، انتظاراتشان را مديريت كنيد.
48. براي خود مربي مناسب انتخاب كنيد.

49. دوست خود را عاقالنه انتخاب كنيد.
50. افرادي را كه بهره وري ندارند، اخراج كنيد.

51. براي به دست آوردن پول نيازي به پول نيست.
تصور من در راه اندازي سه شركت اولم اين بود كه داشتن پول 
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براي هر كسب و كاري از ضروريات نيست و خوشحالم كه اين 
گونه فكر مي كردم. اگر پيش از آن عبارت ترسناك پول، پول 
مي آورد را شنيده بودم، شايد ايده هايم را به تأخير مي انداختم 
و يا اصال هرگز به سراغشان نمي رفتم. در عوض من ايده ام را 
سنجيدم و مهمتر از آن با منابعي كه داشتم به سمت اهدافم 

رفتم.
در واقع دسترسي داشتن به سرمايه اوليه وقتي كه به آن نيازي 

نداريد، مي تواند مانع رشد شما شود. 

52. هر فصل، ماليات را پرداخت كنيد.
53.چكي كه در دست داريد، يعني هيچي.

54. از جريان نقدينگي منفي جلوگيري كنيد.
كار  و  كسب  راحت ترين  مي گويد،  كارآفريني  مربيان  از  يكي 
شروع آن و سخت ترين، دوام آوردن در آن است. وقتي كلي 

قبض داريد و بايد اين قبض ها را طبق انتظار با پولي كه قرار 
است از كارفرما بگيريد، بپردازيد، در چنين شرايطي اگر روز 
را  پولتان  كه  روزي  اما  باشد،  امروز  همين  قبوض  پرداخت 
منفي  جريان  در  شما  باشد،  بعد  هفته  دو  كنيد  مي  دريافت 

نقدينگي قرار گرفته ايد.
جريان نقدي منفي به خودي خود چيز بدي نيست. در حقيقت 
براي هر كسب و كاري در صنايع مختلف اجتناب ناپذير است. 
طوالني،  مدت  به  منفي  نقدي  جريان  موقعيت  در  ماندن  اما 
بسيار خطرناك است. هدف شما به عنوان رهبر بايد پي بردن 

به هنجارهاي مناسب براي صنعتتان و سالمت آن باشد.
يا با كاهش هزينه ها و محكم كردن چرخه فروش، يا دريافت 
پول نقد. در نهايت مي توانيد از ناكامي و شكست در آغاز كار 

جلوگيري كنيد
55. پيش از آنكه نياز پيدا كنيد، از بانك وام بگيريد

بانكدار با تجربه اي سالها پيش به من گفت : قبل از آنكه نياز 
پيدا كني، از بانك پول قرض بگير.

بانك ها ترجيح مي دهند به كسب و كارهايي وام دهند كه در 
حال حاضر پول كافي و شرايط خوبي از سالمت مالي داشته 
باشند. چرا؟ چون اين كسب و كارها به احتمال زياد اقساط 
خود را به موقع پرداخت مي كنند و در نتيجه براي بانك كم 

مخاطره تر هستند.
و  مي كند  تجربه  را  زيادي  رشد  شما  شركت  وقتي  بنابراين 
در آمدش افزايش مي يابد ساختار سرمايه اش تقويت مي شود. 
يا  و  كنيد  درخواست  جديد  اعتباري  خطوط  مثال  براي 
انجام دهيد، عالوه  را  درخواست گسترش خطوط فعلي خود 

بر اين درخواست وام  در شرايط مناسب موجب رشد بيشتر 
مي شود و همچنين پول سرمايه گذار را بيشتر مي كند. 

كارآفرينان بايد آگاه باشند كه ركود و سقوط اقتصادي در هر 
جامعه اي امكان وقوع دارد. يكي از بهترين روش ها براي مقابله 
با اين طوفان اين است كه در شرايطي كه همه چيز مساعد 
است و شما نياز مالي نداريد درخواست اعتبار مالي دهيد، و با 

دريافت آن شركتتان را از لحاط رفاهي ايمن سازيد.
را  استاندارد  پرداخت  دوره  است؛  پادشاه  پرداخت  56.پيش 

ناديده بگيريد. 
پول  مشتري  از  سريع تر  بتوان  كه  آن  براي  استراتژي هايي 

گرفت، وجود دارد: 
1.بالفاصله ايجاد اعتماد كنيد.

2.در باره دوره هاي اقساط صريح و واضح صحبت كنيد.
3.نسبت به خط زماني خود تهاجمي باشيد.

57. استخدام يك حسابدار حرفه اي ، هزينه كردن درست پول 
است.

58. بدهي را به خوبي مديريت كنيد.
59. داشتن سرمايه گذار معايبي هم دارد.

60 بر ايجاد درآمد تمركز كنيد.
61. بزرگترين سرمايه در شركتتان خود شما هستيد.

62. براي كاهش خطر، از بانك هاي مختلف استفاده كنيد. 
63. امتياز پيدكس خود را بدانيد.

در دنياي كسب و كار يك شركت  نمره پيدكس دارد كه از 
سوي دان و برد استريت محاسبه و نگهداري مي شود. 
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مطابق با وب سايت دان و برد استريت، اين سايت منبع پيشرو 
داده  پايگاه  است.  كار  و  كسب  زمينه  در  اطالعات  جهاني  و 
و  ركورد كسب  ميليون   دويست  از  بيش  آن  جهاني  تجاري 

كار دارد.
نمره پيدكس، شاخص عددي منحصر به فرد وزني دالر است. 
اينكه يك شركت طي سال گذشته چه مقدار از قبض هايش 
را پرداخت كرده كه بر اساس حدود 55 درصد تجربيات داد 
و ستد گزارش شده از سوي فروشنده هاي مختلف است. نمره 
پيدكس براي دان و برداستريت از يك تا صد است. به طوري 

كه نمره باالتر نشانه پرداخت بهتر است. 
64. شما چه بخواهيد، چه نخواهيد در حال فروش هستيد.

65.  مشتري رئيس شما است.
66. فروش بر كسب و كار مقدم است.

67. هميشه شما بهترين فرد براي بستن قرارداد نيستيد.
68. شبكه سازي همه چيز در باره شما نيست.

69. وقت خود را براي افرادي كه نمي توانند بگويند، بله هدر 
ندهيد.

كمتر چيزي در كسب و كارآزاردهنده تر از سر و كار داشتن با 
اشخاصي است كه وانمود مي كنند تصميم گيرنده هستند اما 

در حقيقت اصال اينطور نيست و آنها فقط يك فرمانبردارند.
وقتي با پرس و جوي فراوان از افراد مختلف به دنبال تصميم 

گيرنده اصلي بگرديد، به آساني هدايت مي شويد. 
نيستند،  هم  نهايي  به كساني كه تصميم گيرنده   البته شما 

نياز داريد .
بايد بفهميم كه زمان و انرژي را بايد براي ارتباط مؤثر با چه 

اين اطالعات مهم، شما  كسي در سازمان صرف كنيد. بدون 
انگار با چشم هاي بسته دارت بازي مي كنيد و مي خواهيد به 

قلب هدف بزنيد. يعني تقريبا نمي توانيد موفق شويد.
70. چيزي شبيه تماس سرد و خشك وجود ندارد.

براي  خود،  احتمالي  مشتريان  ترغيب  براي  تالش  از  قبل 
بدين  بگذاريد.  وقت  دارد،  امكان  كه  جايي  تا  افراد  شناخت 

ترتيب ديگر تماس شما صرفا يك تماس سرد نخواهد بود.
71. در باره كسب و كارتان به همه بگوييد.

72. سؤاالت درست بپرسيد.
73. براي كاالها و خدماتتان بيشترين مبلغ را دريافت كنيد.

74. با مشتريان، رئيس وار رفتار نكنيد.
اشتباه  يك  جوان  كارآفرينان  كه  مي شود  مشاهده  معموال   
اساسي را مرتكب مي شوند: براي آنكه خود را حرفه اي نشان 
دهند با مشتري رئيس وار رفتار مي كنند. با انجام اين كار آنها 

مشتريانشان را از دست مي دهند.
چرا كارآفرينان و مدير عامالن اين گونه رفتار مي كنند؟ چون: 

1.فكر مي كنند مدير عامالن بايد اين گونه رفتار كنند.
2.كمي بيش از حد معمول براي واگذاري امور به افراد ديگر 

تعلل مي كنند.
3. خود را خيلي بزرگتر از چيزي كه هستند، تصور مي كنند.

4. مي خواهند اين حس را القا كنند كه كسب و كار بزرگي را 
رهبري مي كنند

حتي اگر مديرعامل يك شركت بزرگ هستيد، هرگز اين حس 
هيچ   . است  كمتر  از شما  كه  نياوريد  بوجود  مشتري  در  را  

دليلي براي انجام اين كار وجود ندارد.
75. شبكه خود را خالقانه بسازيد.

                                                                سبك زندگی

وحيد شامخی . مشاور مديريت استراتژيك 
هرچه اهداف شخصی بيشتر، طول عمر زيادتر 

انجام  بزرگ  ژاپنی  شركت  يك  كاركنان  ميان  در  تحقيقی 
شخصی  زندگی  اهداف  ميان  را  جالبی  رابطه  كه  است  شده 
اهداف  هرچه  تحقيق  اين  براساس  می كند.  بيان  سالمتی  و 
زندگی شخصی پررنگ تر و روشن تر باشد، خطر فشارخون باال 
كمتر، خطر سكته مغزی كمتر، خطر آلزايمر كمتر و طول عمر 
بيشتر می شود! نكته جالب اين نتايج تأكيد بر اهداف شخصی 
و نه سازمانی، شركتی و... است. اهداف زندگی شخصی ممكن 
بزرگ  و  كوچك  است  ممكن  باشد.  غيرمادی  و  مادی  است 
باشد. خواندن تعداد مشخصی كتاب در طول زندگی، رسيدن 
در  بيدار شدن  و  خوابيدن  ورزش كردن،  يا  خاص  وزني  به 
ساعتي خاص، انجام فعاليت داوطلبانه، كسب درآمد به ميزاني 
مشخص، خوشحال كردن افراد ديگر و يا بسياری اهداف ديگر 
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باشد. داشتن هدف شخصی و فكركردن به آن نقش به سزايی 
مدرسه  استادان  از  يكی  دارد.  زندگی مان  لحظه  لحظه  در 
و  اگر در لحظه لحظه زندگی  استنفورد می گويد  كسب  وكار 
فعاليت هايمان بدانيم كه آن كار را برای چه انجام می دهيم، 
اهدافمان پررنگ تر مي شود و ميزان استرسمان هم به ميزان 

زيادی كاهش می يابد.
سكوت، درمان مغفول اين روزهای ما !

و  ايده ها   ، نوآوری  و  خالق  تفكر  قدری  می خواهيم  اگر 
باشيم  داشته  منحصربه فرد  انسانی  به عنوان  نگرش هايی 
دقايقی  از  نبايد  هستيم،  كاری  چه  انجام  حال  در  بدانيم  و 
از سكوت، صرفا  سكوت در شبانه روزمان غافل شويم. منظور 
سكوت بيرونی )محيط اطرافمان( هم نيست. سكوت درونی يا 
خالی كردن ذهن از افكار و خياالت درهم و برهم نيز بخشی از 
سكوت است. اخيرا مطالعاتی در همين زمينه انجام شده كه 
نشان می دهد زمانی را در سكوت سپری كردن، سيستم عصبی 
انرژی مان را  بازيابی و ترميم نموده و باعث مي شود سطح  را 
حفظ كنيم و به مغزمان كمك می نمايد كه پاسخ گويی بهتری 
در شرايط پيچيده زندگی امروزمان داشته باشيم. حتی سكوت 
می تواند منجر به جوان شدن مغزمان نيز بشود. به نظر می رسد 
انسان های بزرگ نيز سكوت را به عنوان بخشی از زندگی شان به 
رسميت می شناختند و می شناسند؛ می گويند »كارل يونگ«، 
روان شناس مشهور و پايه گذار روا ن شناسی تحليلی يا »جی كی 
هری پاتر  داستان های  مجموعه  مشهور  نويسنده  رولينگ«، 
نيز دوره های منظم سكوت عميق برای خود داشته اند. ما هم 

امروز، بيش از هر زمان ديگری نياز به سكوت داريم.

         معرفي كتب التين
 

 The Process of Social Value Creation: A Multiple-Case Study

 on Social Entrepreneurship in India (Contributions to

 Economics) /Archana Singh (Author)/2016  ISBN:

 .9788132228257  publisher: Springer

فرآيند ايجاد ارزش اجتماعي : يك مطالعه چند وجهي 
در مورد كارآفريني در هند

اين كتاب در باره كارآفريني اجتماعي، به خصوص در ساختار 
كشور هند بحث مي كند و بر درك كل فرآيند ايجاد ارزش و 

كارآفريني اجتماعي تمركز دارد. تعريف فرصت، بسيج منابع،  
ارزش اجتماعي، قابليت هاي كارآفرينان اجتماعي و نوآوري در 
انتفاعي  سه سطح متفاوت شركت هاي اجتماعي، 1.انواع غير 
و خيريه،2. شركت هاي اجتماعي غير انتفاعي، پايدار با درآمد 
تركيبي از كمك هزينه هاي مالي، يارانه ها و درآمدهاي كسب 
شده شخصي 3. شركتهاي اجتماعي انتفاعي مطرح مي گردد. 
موارد نمونه كارآفرينان اجتماعي از سه بخش به هم پيوسته 

انتخاب شدند: سالمتي، آموزش و پرورش و زندگي
تنها  نه  مصاحبه ها  جامع،  ديدگاهي  كردن  فراهم  منظور  به 
ديگر  و  مديريت  كادر  اجتماعي(  )كارآفرينان  بنيان گذاران  با 
كاركنان صورت گرفت، بلكه با ذي نفعان هم انجام شد. كتاب 
اجتماعي،  شركت هاي  از  نوع  سه  مقايسه  در  مي دهد  نشان 
گزاره هاي متعدد و نهايتا چارچوب هاي تئوريك در كارآفريني 
كارآفريني  كه  مي كند  پيشنهاد  و  يافته اند  توسعه  اجتماعي 
اجتماعي مي بايست مهيا شود و كارآفرينان اجتماعي مي توانند 
به حل مسايل اجتماعي گسترده  و مبتالبه كشورهاي توسعه 

يافته و در حال توسعه كمك كنند.
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 Entrepreneurs in Every Generation: How Successful Family

Businesses Develop Their Next Leaders /Allan Cohen (Au-

thor), Pramodita Sharma (Author)/2016. Publisher: Ber-

rett-Koehler Publishers. ISBN: 9781626561663

كارآفرينان در هر نسل: چگونه مشاغل خانوادگي موفق 
رهبران بعدي را تربيت مي كنند.

آسيب  آنها  رشد  و  خانوادگي  مشاغل  به  چيز  چه  دريابيد 
مي رساند.

خانواده ها پيچيده هستند و مشاغل خانوادگي پيچيده تر. مانند
ديگر شركت ها، شركت هاي فاميلي بايد مهارت هاي رهبري و 
كارآفريني را توسعه دهند) اما آنها بايد پويايي خانواده را هم 

مديريت كنند(. 

و  شخصي  با  پيش زمينه هاي  متخصصاني  كتاب  نويسندگان 
از  استفاده  با  هستند.  خانوادگي  مشاغل  در  عميق  حرفه اي 
مثال ها در مورد شركت هايي كه رونق يافته اند و مواردي كه 
كارآفرين،  اشخاص  كه  را  رويه هايي  آنها  خورده اند.  شكست 
خانواده ها و سازمان ها به كار مي برند، توصيف و  مشاوره هاي 
پيشنهاد  مخاطب،  به فرد  منحصر  موقعيت  براي  را   عملي 

مي كنند.

.

(Entrepreneurship in Europe /2016.Robert Goffee (Editor 

 ;Richard Scase (Editor)/ Publisher: Routledge

ISBN: 9781138889385.

كارآفريني در اروپا
مردم  بيشتر  شرقي  و  غربي  اروپاي  در  اقتصاد  ويژگي  تغيير 
كتاب  اين  مي دهد.  سوق  مستقل  كار  و  كسب  شروع  به  را 
رويه هايي را كه در دهه هاي پاياني قرن بيستم توسعه يافتند، 
نشان مي دهد. شركت هاي نوپا عالوه بر مهارت هاي مديريتي و 
بازاريابي به ورودي هاي اطالعاتي جامعه شناختي و روانشناسي 
نياز دارند. در مجموعه حاضر تجربيات متنوع كارآفريني   نيز 
شامل  غربي  و  شرقي  اروپاي  در  مختلف  گروه هاي  ميان  در 
اقليت هاي قومي، زنان و افراد غير شاغل توصيف مي شوند. در 
و  دانشجويان مطالعات كسب  براي  است: كتاب  آمده  معرفي 

كار و جامعه شناسي قابل توجه خواهد بود.

.
Impact of Entrepreneurship Education in Technical Insti-

tutions: New Venture Creation / Pamela Shiramba (Au-

thor)/2016. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publish-

ing . ISBN: 9783659952142

ايجاد  فني:  مؤسسات  در  كارآفريني  آموزش  تأثير 
سرمايه گذاري جديد

آموزش كارآفريني به طور گسترده اي در مؤسسات آموزش 
نگرش هاي  توسعه  براي  به منظور تالش  دنيا  عالي  سراسر 
عنوان  به  شركت  ايجاد  و  اشتغالي  خود  راستاي  در  مثبت 
وضوح  به  كتاب  اين  مي گيرد.  صورت  شغلي  گزينه  يك 
بر  غلبه  استراتژي هاي  و  كارآفريني  آموزش  برنامه  باره  در 
مي تواند  متن  اين  مي كند.  بحث  آن  كاربرد  محدويت هاي 
براي دانشجويان و مربيان آموزشي، سياستگذاران، مؤسسات 
خيريه و ديگر گروه هاي عالقمند به ترويج كارآفريني مفيد 

باشد.
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  معرفي منابع فارسي

اشتغال و كارآفرينی/ مولف محمدرضا نظری؛] به سفارش[ 
موسسه اطالع رسانی، مشاوره و خدمات كارآفرينی ميغان پيام.  

‘گرگان : انتشارات نوروزَي، 1395.

يادداشتی  يك  تا  صفر  تکنولوژی:  خداوندگان  اسرار 
پيتر  مولف  بسازيم/  را  آينده  استارت آپ ها چگونه  برای 
مريم همتيان، حسام  مترجم  بليك مسترز؛  با همكاری  تيل، 

زندحسامی. تهران: پارس كتاب، 1395

تجربه  و  انديشه  سال  شصت  جوهره  دراكر  :  اصول 
اسطوره مديريت نوين  / نويسنده پيتر اف.دراكر  ؛ برگرداننده 

به فارسی علی شيرازی. تهران: نشر افرا، 1395

چالشگران : دومين ُرمان واره ی آموزش موفقيت و 
؛  مظاهری سيف  اميرحسين  قلم  به  ايرانی/  فردِی  مديريت 
]به سفارش[ ثروت آفرينان پارس. تهران: اميرحسين مظاهري 

سيف، 1395

الگوی كسب و كارهای جوانان  /  چك ليست دستنـامه 
سيداحمد قاسمی. ساري: انتشارات كارو ودانشگاه، 1395

كار/نويسنده  كسب  و  يك  راه  اندازی  مورد  در  حقايقی 

 ، گالب دوست  عليرضا  مترجمين  ؛  بارينگر[  ]بروس.آر 
محمدرضائی ، علی نقره. تهران: سخنوران، 1395

ترجمه  كاهان؛  ديويد  تاليف  مزرعه/  در  كارآفرينی 
محمدصادق ابراهيمی كوه بنه، غالمرضا انداده. اصفهان: جهاد 

دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، 1395

گـــام های مديــريت كـارآفـرينی/غالمعباس شعبانی. 
تهران: آرمان برتر، 1395

رازهای موفقيت يك كسب  و كار ايرانی : يادداشت های 
اميران در  برند  بنيانگذار  و  كارآفرين  غالمرضا جامعی، 
جامعی.  غالمرضا  كار/نويسنده  و  مورد موفقيت در زندگی 

تهران: نگاه نوين، 1395

با   ( استارتاپی  اكوسيستم  تقويت  و  رشد  جامع  طرح 
سمنان(/  استان  در  شتابدهنده  راه اندازی  محوريت 
؛  مجموعه سپرهون(  نوپای كومش)  اراده  ارائه دهنده شركت 
به اهتمام سيدسعيد اكرم.تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهي، 

1395

مترجم  برند؛  ايوان تی.  مدرن/  اروپای  پيشرفت  عوامل 
محمدابراهيم محجوب.  تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني، 

1395

شركت های  ملی  همايش  اولين  مقاالت   مجموعه 
دانش بنيان: فرصت ها و چالش های توسعه كشور 

) نخستين : 1395 : چابهار( .دانشگاه پيام نور-  استان سيستان 
و بلوچستان، 1395

تجاری  و  مالی  راهبردهای   : كارآفرينان  برای  مالی  مديريت 
عليرضا  ترجمه  ؛  مكانن[  رزا   [ راجرز،  استيون  كارآفرينان هدفمند/ 
سلوكدار، كيارش مهرانی. تهران: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران 

مركز، 1395

مولف  روستاها/  توسعه  در  روستايی  گردشگری  نقش 
تهران»  مجاهدی[.  مهاجدی]صحيح:  حامد  شيخی،  سعيد 

انتشارات موجك، 1395

داوود  زندگينامه  از  سرگذشتی  بدان:  را  روياهايت  قدر 
شيرمحمدی،  حسين  نعمت/    بستنی  برند  مديرعامل  رضايی 

مجيد خرايی.  تهران: نوآوران سينا، 1395


