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کارآفرینی و اسالم
کار و کارآفرینــی از دیــدگاه اســام نوعــی عبــادت و ارزش آفرینــی 
ــه  ــی زمین ــی، نوع ــروت آفرین ــم ث ــه مه ــر جنب ــاوه ب ــت و ع اس
ســازی بــرای بــه کارگیــری گنجینــه اســتعدادهای انســانی 

ــتند. هس
کارآفرینی و کشورمان

ایــران بــزرگ امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه کار و کارآفرینی 
نیــاز دارد تــا همچــون عقابــی تیــز پــرواز، در فضــای پیشــرفت و 
آبادانــی و افتخــار اوج گیــرد. دو دلیــل اساســی یعنــی »آمادگــی 
ــت  ــمنان«، ثاب ــار اقتصــادی دش ــش« - و »فش ــرای جه کشــور ب
مــی کنــد کــه ایــران، بیــش از هــر دوره دیگــر بــه کار و 

ــاج دارد. ــی احتی کارآفرین
ایــران، امــروز بــه کارگاه بــزرگ تــاش و ابتــکار و نــوآوری 
ــد  ــا گام اول از رون ــت، تنه ــن واقعی ــا ای ــت ام ــده اس ــل ش تبدی
ــی کشــور  ــن آمادگ پیشــرفت و ســرافرازی کشــور اســت.در تبیی
بــرای حرکتــی جهشــی، بــا توجــه بــه فراهــم شــدن زیرســاختهای 
مختلــف ،پیشــرفتهای چشــمگیر علمــی فنــاوری و بوجــود آمــدن 
ــی  ــه مدیریت ــو 30 ســال تجرب ــوی و ســالم در پرت ــای ق مدیریته
فصــل توانایــی و جهــش کشــور فرارســیده اســت و طبعــاً در ایــن 

ــر دارد. ــراوان ت ــب ف ــه مرات ــی ب ــی اهمیت فصــل، کار و کارآفرین
بــا توجــه بــه تحریــم هــا و فشــار اقتصــادی نظــام ســلطه ، بــرای 
مقابلــه بــا ایــن فشــارها بایــد »اقتصــاد مقاومتــی واقعــی« بوجــود 

آوریــم کــه معنــای واقعــی کارآفرینــی نیــز همیــن اســت.
توصیه

همــه دلســوزان و مســئوالن کشــور مکلــف و موظــف بــه تــاش و 
تولیــد و کارآفرینــی هســتند و بایــد دســت بــه دســت هــم، کارگاه 

عظیــم ایــران را هــر روز پررونــق تــر ســازید.

درهــای رزق بســته اســت آن را بــا فعالیــت و تاش بگشــایید 

زیــرا کار باعــث برکــت اســت .         امــام علــی )ع(                     

سخنی از جنس نور 

سخن سردبیر

دوستان عزیز سام 
ــای  ــن روزه ــد و آخری ــوب  باش ــان خ ــدوارم حالت امی
ــد و  ــا خوشــی پشــت ســر بگذاری ــزی را ب ــای پایی زیب
ــن  ــی در ذه ــای منظم ــه ه ــل جدید،برنام ــرای فص ب
ــرای تحقــق  ــا تمــام وجــود ب خــود داشــته باشــید و ب

ــد. ــاش کنی ــان ت ــه هایت برنام
ــال  ــی نیمس ــاه ابتدای ــه دو م ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ب
ــم  ــم زدی ــر ه ــم ب ــا چش ــت و ت ــی زود گذش دوم خیل
بــه آخــر تــرم رســیدیم . شــما هــم مثــل مــا بــه فکــر 
ــاده هســتید .خــب  ــات و درس هــای عقــب افت امتحان
ــت  ــه موفقی ــرای رســیدن ب ــدارد باالخــره ب اشــکالی ن
بایــد ســختی هــا را بــه جــان خرید.دوســتان کارآفریــن 
ــدارد و تنهــا  ــا ن مــا ،کــه دیگــر ســختی برایشــان معن
ــه  ــاد گرفت ــند و ی ــی اندیش ــان راه م ــت پای ــه موفقی ب
انــد کــه بــرای رســیدن بــه اهدافشــان زود وارد عمــل 
شــوند ،بــا تنبلــی خداحافظــی کننــد و موانــع را 
بردارنــد تــا بــه موفقیــت برســند .حــال ایــن موفقیــت 
ــه ی  ــه کســب و کار باشــد چــه در زمین چــه در زمین

ــدن. درس خوان
ــه لطــف خــدا ،حمایــت مرکــز کارآفرینــی  ،اســاتید  ب
گرامــی و امــور فرهنگــی دانشــگاه اصفهــان توانســتیم 
یــک نشــریه علمــی و فرهنگــی در زمینــه ی کارآفرینی 

راه انــدازی کنیــم .
ــه  ــزده صفح ــریه را در پان ــماره از نش ــن ش در ابتدا،ای
منتشــر کردیــم . امیدواریــم کــه مــورد رضایــت شــما 
واقــع شود.ســعی بــر آن اســت ،مطالبــی کــه در 
ــودن  ــذاب ب ــر ج ــاوه ب ــم ع ــرار میدهی ــان ق اختیارت
،بــار آموزشــی نیــز داشــته باشــد.امیدواریم کــه بتوانیــم 
ــود  ــراه خ ــما را هم ــز ش ــدی نی ــای بع ــماره ه در ش
ــه ی  ــرای ادام ــی ب ــما ،دلگرم ــی ش ــا همراه ــازیم ت س

ــد. ــریه باش ــن نش ای



ــه  ــام اله ــه ن ــی ب ــادری ایران ــی و م ــدری ایران ــال 19۶7 از پ ــار در س امیدی
میرجالــی امیدیــاردر پاریــس به دنیــا آمــد. ۶ ســاله بــود کــه بــا خانــواده اش 
بــه مریلنــد آمریــکا رفــت و در 14 ســالگی بــا نوشــتن دومیــن برنامــه رایانــه ای 
ــه  ــت. وی دانش آموخت ــا گذاش ــای بیته ــه دنی ــا ب ــه پ ــه مدرس ــرای کتابخان ب

دانشــگاه تافتــز اســت.
ــن  ــن و معروفتری ــی )e-bay( اولی ــایت ای ب ــس س ــس و موس ــار رئی ــر امیدی پی
وب گاه مخصــوص حــراج و خریــد و فــروش اینترنتــی کــه تــا آخــر ســال 1998، 
ــون  ــدود 8 میلی ــات و ح ــم معام ــون دالر حج ــو 750 میلی ــون عض 2/1 میلی
ــد 4۶  ــش از ۶000 کارمن ــه بی ــوری ک ــه ط ــود ب ــرده ب ــب ک ــود کس دالر س
ــال  ــص در س ــود خال ــون دالر س ــده و 441 میلی ــت ش ــتری ثب ــون مش میلی
2005 داشته اســت. بــر پایــهٔ اطاعــات فوربــز، پیــر امیدیــار 141امیــن شــخص 
ثروتمنــد در جهــان و 47امیــن در ایــاالت متحــده آمریــکا اســت. او صاحــب ۶٫7 
میلیــارد دالر آمریــکا تــا مــاه مــارس 2012 بــود و او دومیــن ثروتمنــد ایرانــی 
ــا  ــاد ویکی مدی ــه بنی ــون دالر ب ــدود 2 میلی ــال 2009 ح ــار در س ــت امیدی اس
ــت از  ــتفاده درس ــر اس ــاوه ب ــود را ع ــت خ ــار موفقی ــاند.پیر امیدی ــک رس کم

ــه مــوارد زیــر نیــز اشــاره میکنــد. روش هــای کســب و کار ،ب

نــگاه  موفــق  افــراد  دســت آوردهای  بــه  وقتــی  می گویــد  امیدیــار 
ــاش کار  ــن ب ــوده!«، مطمئ ــختی ب ــب کار س ــی: »عج ــی و می گوی می کن
ســختی بــوده و وقتــی بــه کارهایــی نــگاه می کنــی کــه بــه نظــر آســان 
ــودت  ــی خ ــا وقت ــد. ت ــخت بوده ان ــم س ــا ه ــاال آن ه ــند، احتم می رس
دســت بــه کاری نزنــی، هیــچ وقــت نمی فهمــی کــه واقعــا چه طــور بــوده 
ــه ی  ــن تجرب ــو در بعضــی چیزهــا شکســت خواهــی خــورد، ای اســت.  ت
آموزنــده ای اســت کــه تــو نیــاز داری آن را بــا خــودت ببــری و در تجربــه 

بعــدی ات اســتفاده کنــی.

موســسeBay  تاکیــد مــی کنــد، اگــر بــه چیــزی خیلــی عاقــه داشــته 
ــی  ــد. ول ــی ش ــق خواه ــم موف ــر می کن ــی، فک ــخت کار کن ــی و س باش
اگــر تجارتــی را شــروع کنــی بــه ایــن امیــد کــه کلــی پــول پــارو کنــی، 
احتمــاالً موفــق نخواهــی شــد. چــون ایــن دلیــل اشــتباهی بــرای شــروع 

یــک کار تجــاری اســت.

ــران  ــا دیگ ــه ب ــت ک ــن اس ــده eBay ای کل ای
ــا  ــد ب ــار داری ــه انتظ ــد ک ــار کنی ــوری رفت ط
ــه  ــه اســت ک ــن گون ــد. ای ــار کنن ــان رفت خودت
ــد. ــارت کنن ــر تج ــا یکدیگ ــد ب ــردم می توانن م

کسب سود را هدف اصلی خود قرار 
ندهید، سود خودش می آید !

ــا دو دالر  ــغ ناچیــزی بیــن 25 ســنت ت ــا دریافــت مبل ــار ب امیدی
ــرای شــرکت  ــه فروشــندگان اجــازه داد کــه اجنــاس خــود را ب ب
در حــراج در ســایت eBay معرفــی کننــد. همچنیــن درصــدی از 
ــب eBay موجــب  ــن ترتی ــه ای ــید و ب ــه او میرس ــها ب خریدوفروش
شــد کــه فروشــندگان و خریــداران بــا هــم بــه راحتــی بــه خریــد 

ــد. و فــروش بپردازن

ــه  ــوع شــیرینی اســت ک ــک ن ــود،Pez ی ــه عاشــق جمــع آوری Pez ب ــزدش ک ــا نام شــبی امیدیار،ب
معمــوال در یــک ظــرف کوچــک پاســتیکی بــه شــکل عروســک قــرار میگیــرد، مشــغول خــوردن 
شــام بــود کــه نامــزدش ازآنکــه شــریکی بــرای ایجــاد یــک کلکســیون Pez در سانفراسیســکو نــدارد 
گلــه کرد.امیدیــار بــه او پیشــنهاد کــرد کــه از اینترنــت بــرای پیــدا کــردن شــریک تجــاری اســتفاده 
ــن موضــوع  ــرای ای ــرای نامــزدش بخشــی را ب ــن  وی در وب ســایت کوچــک خــود ب کنــد. بنابرای
ــایت شــخصی  ــرروی وب س ــه او ب ــه ای ک ــام آن را Auction Web  گذاشــت، برنام ــرد و ن ــاده ک آم
خــود ایجــاد کــرد و بــه کاربــران امــکان  لیســت کــردن وســایل مختلــف خــود از جملــه کلکســیون 
نامــزدش را مــی داد.وقتــی امیدیــار بــه مســاله از دیــد خــودش نــگاه کــرد، شــیفته حــل چالــش 

فنــی راه انــدازی یــک بــازار اینترنتــی بــرای حــراج شــد. 

ــی را  ــتگاه فتوکپ ــک دس ــی ی ــا اتفاق ــورت کام ــه ص ــدع eBay ، ب مب
ــدار هــم  ــه فــروش گذاشــت و خوشــبختانه خری ــن ب ــه صــورت آنای ب
ــتگاه  ــه دس ــرد ک ــام ک ــدار اع ــه خری ــی ب ــد. وقت ــدا ش ــرای آن پی ب
شکســته اســت، فــرد خریــدار اظهــار داشــت کــه »مــن یــک کلکســیونر 
فتوکپی هــای شکســته هســتم«. ایــن زمانــی بــود کــه امیدیــار متوجــه 
ــن  ــاز بزرگ تری ــن آغ ــت و ای ــر اس ــکان پذی ــزی ام ــر چی ــه ه ــد ک ش

ــود.… ــان ب ــاس دســت دوم در جه ــروش اجن ــد و ف ســایت خری
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احترام به دیگران فراموش نشود.از چیزهای اطرافتان ایده بگیرید.



چند راهکار ساده برای ایجاد یک کار جدید

ــن ســود  ــد صــد درصــد تضمی ــه هرچن ــم ک ــه می دهی ــرای شــما پیشــنهادهایی را ارائ ــا ب م
آوری را نمی دهنــد امــا از آزمــون و خطــای دیگــران بــا ســربلندی بیــرون آمده انــد. در 

ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــل تجرب ــم، حاص ــم بگویی ــزارش می  خواهی ــن گ ــه در ای ــت آنچ حقیق
همیــن ســرمایه شــروع بــه کار کرده انــد. بــه هــر حــال یادتــان باشــد کــه شــما 100 میلیــون هــم 
ــی آن کار و  ــش کاف ــر دان ــد، اگ ــم بدانی ــرمایه گذاری را ه ــیوه س ــن ش ــید و بهتری ــته باش ــول داش پ
تجربــه در آن زمینــه را نداشــته باشــید، فرصت هــا، محدودیت هــا و رقبــای آن بــازار را نشناســید نــه 

ــد. ــاد میدهی ــر ب ــه خــود را ب ــه ســرمایه اولی ــد، بلک ــا ســود نمی کنی تنه

بیاموزید و آموزش دهید.

اگــر تخصــص و ســواد کافــی بــرای انجــام برخــی از فعالیت هــای اقتصــادی را نداریــد، نگــران نباشــید. در نخســتین قــدم کمــی دربــاره کارهایــی 
کــه بــه تخصــص کمتــر و مــکان محدودتــر نیــاز دارنــد، تحقیــق کنیــد. در ایــن تحقیــق خــود بــه مقولــه ســود و فــروش خــوب دقــت کنیــد. 
ــال، طا ســازی   ــد. به طــور مث ــه ای را بیاموزی ــد و حرف ــای تخصصــی کنی ــای کاس ه قســمت کمــی از ســرمایه تان را صــرف پرداخــت هزینه ه
یــاد بگیریــد و بعــد یــک کارگاه طاســازی بزنیــد یــا مدتــی در همیــن شــغل کارکنیــد و بعــد از چنــد ســال کــه مهــارت الزم را کســب کردیــد بــا 
ســرمایه تان یــک کارگاه راه بیندازیــد یــا یــک کاس آموزشــی. بــه هرحــال می توانیــد دنبــال هــر هنــری کــه دوســت داریــد برویــد، بیاموزیــد 
و ســپس بــا همیــن ســرمایه یــک دفتــر کوچــک اجــاره کنیــد و هرچــه مهــارت کســب کرده ایــد را آمــوزش بدهیــد. ایــن مطمئن تریــن روش 

اســت و شــما درصــورت موفــق نشــدن، هیــچ ضــرری نکرده ایــد.

اگــر ایــده خاصــی بــه ذهن تــان نمی رســد، می توانیــد از ایــده دیگــران اســتفاده کنیــد و درصــد ایــده آن هــا را ســر هــر مــاه بپردازیــد. مثــا 
ــتوران های  ــه رس ــن زمین ــد. در ای ــه کنی ــروف را تهی ــا مع ــک ام ــتوران های کوچ ــتی از رس ــد و فهرس ــهر بزنی ــتی در ش ــک گش ــد ی می توانی
بین المللــی کــه زیــاد گــران نیســتند مثــل رســتوران های عربــی یــا ترکــی مناســب هســتند. شــما می توانیــد مجــوز راه انــدازی یــک شــعبه را 
از آن هــا بگیریــد و ماهانــه درصــدی از ســودتان را بــه آن هــا بدهید.گرفتــن نمایندگــی فــروش شــارژ ایرانســل یــا همــراه اول و فــروش اینترنــت 

ــا ریســک پایین تــری همــراه هســتند. پرســرعت نیــز گزینه هــای بعــدی هســتند کــه ب

ــد و به اصطــاح خودشــان آقــای  ــرای خودشــان کســب و کاری راه بیندازن ــد ب ــاال مــی رود دوســت دارن ســرمایه افــراد از یــک حــدی کــه ب
خودشــان باشــند امــا ایــن کار بــه ایــن ســادگی ها نیســت و بــدون تجربــه و دانــش کافــی نــه تنهــا ســودآوری نــدارد بلکــه ممکــن اســت 
ــد، به خصــوص آن هایــی کــه مکانــی هــم  ــد تولیــدی راه بیندازن ــرای مثــال خیلی هــا دوســت دارن ــرود. ب ــان هــم از دســت ب ســرمایه خودت
بــرای ایــن کار در اختیــار دارنــد و نیــازی نیســت تــا اجــاره محلــی بــرای راه انــدازی تولیــدی را بدهنــد. مــا بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم اگــر 
کــه جایــی مناســب بــرای ایــن کار داریــد پــس از به دســت آوردن دانــش و تجربــه کســب و کار کوچکــی راه بیندازیــد. بهتــر اســت ســراغ 

ــید. ــان را بشناس ــل زندگی ت ــای مح ــه فرصت ه ــه این ک ــر از هم ــد و مهم ت ــخت نروی ــی س ــای خیل کاره

به دنبال مجوز باشید.

تولیدی راه بیندازید.
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از آنجایــی کــه خــوراك از نیازهــای اولیــه هــر انســانی اســت پــس در هــر شــرایطی بایــد ایــن نیــاز بــرآورده شــود. بــه خاطــر همیــن 
ــم  ــی ه ــود باالی ــودش را دارد و س ــازار خ ــه ب ــت، همیش ــاط اس ــی در ارتب ــا مواد غذای ــه ب ــه ای ک ــر حرف ــغل و ه ــن ش ــاده، ای ــاز س نی
ــه مواد غذایــی راه بیندازیــد، کمــی بیشــتر فکــر کنیــد. شــما  دارد. اشــتباه نکنیــد، منظــور مــا ایــن نیســت کــه برویــد و یــک کارخان
ــد.  ــرمایه گذاری کنی ــا س ــد و روی آن ه ــر کنی ــم فک ــد ه ــاز دارن ــی نی ــای مواد غذای ــه کارخانه ه ــی ک ــات جانب ــه خدم ــد ب می توانی
به طــور مثــال ایــن روزهــا صنعــت بســته بندی از خــود مواد غذایــی هــم بیشــتر اهمیــت دارد و مــردم بیشــتر جــذب بســته بندی های 
ــا  ــه بســته بندی ب ــک کارگاه کوچــک ب ــده خــوب باشــید و در ی ــد ای ــا چن ــک ی ــال ی ــر اســت به دنب ــاوت می شــوند. بهت خــاص و متف
ــه خــرج دهیــد در کمتــر از یــک  ــد. ایمــان داشــته باشــید کــه اگــر در ایــن کار خاقیــت ب ــان بپردازی طراحی هــای مخصــوص خودت
ــه  ــی ک ــا کارگاه ها ی ــا ی ــی کارخانه ه ــت خال ــا اســتفاده از ظرفی ــوان ب ــی می ت ــه راحت ــا ب ــن روزه ــدی می شــوید. ای ــرد ثروتمن ــال ف س
پروانــه بهداشــت دارنــد، حبوبــات و ادویه جاتــی مثــل فلفــل، دارچیــن، زردچوبــه و... را به صــورت سفارشــی تحویــل گرفــت و آن هــا را بــا 
بســته بندی های خــود و بــا برنــد خــاص خودتــان در بــازار خاصــی چــون پادگان هــا، دانشــگاه ها، بیمارســتان ها و... توزیــع کــرد. البتــه 
ممکــن اســت کارتــان حســابی بگیــرد و از یــک کارخانــه بــزرگ، ســفارش بســته بندی محصوالت شــان را بگیریــد. هــر گاه گذرتــان بــه 
میــدان راه آهــن افتــاد، حتمــا یــک ســری بــه مغازه هــای ظــروف یک بــار مصــرف بزنیــد و ســر صحبــت را بــا مغــازه داران ایــن حرفــه 
بــاز کنیــد. آن هــا تنهــا صنفــی هســتند کــه همیشــه بــازار خــاص خودشــان را دارنــد و نگــران مشــتری و ضــرر کــردن نیســتند. بــه 

گفتــه آن هــا در ایــن حرفــه ســودآوری حتمــی اســت بــه شــرط این کــه بتوانیــد نبــض بــازار را در دســت بگیریــد.

ــوزده  ــم ج ــابی ه ــروف؛ حس ــول مع ــه ق ــویم و ب ــود آگاه جــذب می ش ــد، ناخ ــب باش ــه جال ــده ای ک ــر ای ــوی ه ــه س ــا ب ــا ایرانی ه  م
می شــویم. شــما بایــد به دنبــال یــک ایــده تــک باشــید. حتمــا داســتان صاحــب اصلــی » هایــدا « یــا » آیــس پــک « را بخوانیــد. آن هــا 
دانشــجویان معمولــی بودنــد کــه بــا یــک ایــده جدیــد کــه اتفاقــا خیلــی هــم کم خــرج بودنــد، امــروزه بــه دســته میلیاردرهــا پیوســته اند. 
اگــر راهنمایــی مــا را می خواهیــد کــه بایــد بگوییــم ایــده شــما بهتــر اســت در راســتای خوراکی هایــی باشــد کــه اتفاقــا ارزان باشــند، 
خــاص باشــند و اســم زیبایــی هــم داشــته باشــند. مثــا ذرت مکزیکــی هــم ایــده جدیــد بــود، هــم اســم زیبایــی داشــت و هــم قیمــت 
آن مناســب بــود کــه ایــن روزهــا ایــن همــه طرفــدار دارد. بعــد از خوراکــی، خدمــات پوشــاك نیــز ایــده مناســبی اســت به خصــوص 

بــرای افــرادی کــه دنیــای مــد را خیلــی خــوب 
ــن  ــا راه انداخت ــور م ــه منظ ــند. البت می شناس
ــد  ــه شــما بای ــک صــرف نیســت بلک ــک بوتی ی
ایــده خاصــی هــم داشــته باشــید. به طــور 
ــگ  ــک کارشــناس برندین ــد از ی ــال می توانی مث
مشــاوره بگیریــد و بــه مشــتریان خــود بگوییــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــد داری ــراح م ــک ط ــما ی ــه ش ک
آن هــا مشــاوره می دهــد. بــاور کنیــد ایــن 
ایــده جالبــی اســت کــه می توانــد فــروش 
شــما را تــا بیــش از 50درصــد افزایــش بدهــد. 
یادتــان باشــد کــه جوان هــا از هیچ چیــزی 
بیــش از مشــاوره گرفتــن در امــر مــد و پوشــاك 
ــرای ســوال  ــه ب خوشــحال نمی شــوند و این گون
همیشگی شــان یعنــی؛ چــی بپوشــم؟ ایــن مــدل 
ــت  ــی  س ــا چ ــد ب ــاال بای ــد؟ ح ــن می آی ــه م ب

ــد. ــدا می کنن ــبی پی ــواب مناس ــم؟ و... ج بکن
جســارت  کمــی  کافیســت  دوســتان  خــب 
داشــته باشــید و بــا اســتفاده از تجربــه دیگــران 

ــوید. ــه کار ش ــت ب ــش دس و دان

مواد غذایی همیشه پرسود!

مشاور برندینگ 
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تعریف:
 طــرح کســب و کار ســندي مکتــوب اســت کــه جزئیــات کســب 
ــن  ــد ضم ــند بای ــن س ــد. ای ــخص میکن ــنهادي را مش و کار پیش
ــش  ــج پی ــارات و نتای ــا ، انتظ ــي ، نیازه ــت کنون ــریح موقعی تش
ــي کنــد. ــب آن را ارزیاب بینــي شــده را شــرح دهــد و کلیــه جوان

ضرورت طرح کسب و کار
ــدگان  ــت کنن ــراي حمای ــم ب ــب آن و ه ــراي صاح ــم ب ــرح ه ط

ــت: ــر الزم اس ــل زی ــه دالی ــي آن، ب مال
ــب و  ــود از کس ــدف خ ــاره ه ــک درب ــه مال ــت ک ــم آن اس 1- مه
کار و منابعــي کــه بــراي آن نیــاز دارد بــه دقــت فکــر کنــد. ایــن 
ــه وي کمــک  ــاز، ب ــورد نی ــرمایه م ــزان س ــرآورد می موضــوع در ب

خواهــد کــرد.
ــراي راه  ــب و کار، ب ــک کس ــه مال ــد ک ــر میرس ــه نظ ــد ب 2- بعی
ــدگان  ــت کنن ــد. حمای ــته باش ــي داش ــرمایه کاف ــدازي آن س ان
مالي-بانکهــا یــا ســرمایه گــذاران ریســکي-باید متقاعــد شــوند کــه 
ســرمایه گــذاري در کســب و کار جدیــد، منطقــي و درســت اســت.

3- فــرض بــر ایــن اســت که اگــر کســب و کار ایــده خوبي نداشــته 
باشــد، هــم بــراي صاحــب آن و هــم بــراي حمایــت کننــدگان مالي 
آن، بایــد ایــن موضــوع را در مرحلــه برنامــه ریــزي و قبــل از هــدر 

رفتــن مقــدار زیــادي از زمــان و هزینــه، شناســایي کننــد.
اجزاي یك طرح کسب و کار:

1- اهداف کلي
2- مشخصات مجري طرح و همکاران

3- تعریف و توصیف کسب و کار
4- تحلیل استراتژي بازار

5- تحلیل مالي
۶- خاصه

طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟
آمــاده کــردن یــک طــرح کســب و کار نتیجــه نهایــي رونــد طــرح 
ــا  ــت. ب ــي اس ــدف نهای ــرح ، ه ــق ط ــه تحق ــت ، بلک ــزي نیس ری
ــت.  ــم اس ــي مه ــه میان ــک مرحل ــرح ی ــتن ط ــود نوش ــن وج ای
ــک کســب و کار محــرز  ــه بمنظــور ی ــد ک ــي ده طــرح نشــان م
، بررســیهاي دقیــق در ایجــاد کســب و کار انجــام شــده اســت و 
بــراي راه انــدازي آن کارآفریــن ، وظیفــه اش را انجــام داده اســت.

هدف طرح
ــدازه  ــر از ان ــمي ، صرفنظ ــب و کار رس ــرح کس ــک ط ــود ی وج
ــدازي مهــم  ــراي راه ان ــدازه کــه ب ــه همــان ان کســب و کار آن ، ب
اســت بــراي یــک کســب و کار برقــرار ) محــرز ( نیــز مهــم اســت.

این طرح چهار عمل اصلي را بصورت زیر انجام مي دهد:

ــب و  ــه جوان ــد ک ــي کن ــک م ــن کم ــا کارآفری ــر ی ــه مدی 1- ب
پیشــرفت پــروژه یــا کســب و کارش را مشــخص ، متمرکــز و 

ــد. ــي کنن بررس
2- یــک چهارچــوب منطقــي و حســاب شــده ایجــاد مــي کنــد تــا 
ــه آن  ــوط ب ــر مرب ــد و تدابی ــد توســعه یاب ــه بتوان در آن یــک حرف

حرفــه را در چنــد ســال آینــده دنبــال مــي کنــد.
ــث  ــخاص ثال ــا اش ــره ب ــراي مذاک ــي ب ــذ و مبنای ــوان ماخ 3- بعن
ماننــد ســهامداران ، دفاتــر نمایندگــي ، بانکهــا ، ســرمایه گــذاران 

ــي رود. ــکار م و ... ب

ــي کســب و کار در  ــت واقع ــنجش وضعی ــراي س ــاري را ب 4- معی
ــه مــي دهــد. ــد باشــد، ارائ برابرآنچــه کــه بای

ــن  ــدارد و بنابرای ــود ن ــم وج ــل ه ــغل مث ــه دو ش ــور ک همانط
طرحهــاي کســب و کار ماننــد هــم نیــز وجــود نــدارد. از آنجائیکــه 
، برخــي موضوعــات در طــرح بــه یــک طیفــي از کســب و کارهــا 
ــاد و  ــه مف ــت ک ــم اس ــر مه ــن ام ــن ای ــتند بنابرای ــط هس مرتب
ــن  ــا ای ــردي متناســب باشــد. ب ــور ف ــا ام ــا ب مندرجــات طــرح ه
ــوده شــده و نظــر  ــک ســاختار آزم ــا از ی حــال ، بیشــتر طــرح ه
ــور  ــي ك بط ــازي طرح ــاده س ــورد ( آم ــر روي ) در م ــي ب عموم

ــد. ــي کنن ــت م ــل اجراســت متابع ــیعي قاب وس
ــش  ــن از پی ــع بی ــي واق ــت نگرش ــي بایس ــب و کار م ــرح کس ط
بینــي هــا ومقاصــد بلندمــدت داشــته باشــد. ایــن دیــد و نگــرش 
چهارچوبــي را بــه وجــود مــي آورد کــه طــرح بایــد در آن فعالیــت 
ــورد.  ــي خ ــا شکســت م ــود ی ــي ش ــق م ــا موف ــا« ی ــد و نهایت کن
بــراي مدیــران و یــا کارآفرینانــي کــه بــه دنبــال حمایــت خارجــي 
هســتند ، آمــاده کــردن یــک طــرح جامــع ، موقیــت را در افزایــش 
ــدم  ــرد. ع ــد ک ــت نخواه ــز پشــتیبان ضمان ــا تجهی ــا ی ــه ه بودج
ــد  ــا شکســت را حتمــي خواه ــي ، یقین ــک طــرح منطق وجــود ی

کــرد.
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قالب های ارائه طرح کسب و کار

قالبــی کــه یــک طــرح کســب و کار ارائــه 
ــه اســت.  ــه شــرایط ارائ ــز وابســته ب می شــود نی
ــرح  ــک ط ــف از ی ــکل مختل ــا 4 ش ــتن 3 ت داش
کســب و کار بــه ویــژه در شــرکت های نوپــا 

ــت. ــادی نیس غیرع

Elevator Pitch -۱: یــک ارائــه مختصــر 3 دقیقــه ای 

ــه  ــب و کار ک ــرح کس ــی ط ــه  مدیریت از خاص
ــراي  ــی ب ــزر تبلیغات ــک تی ــوان ی ــه عن ــب ب اغل
ــرمایه گذاران، مشــتریان  ــر س ــه و نظ ــب توج جل
ــه کار مــی رود. ــا شــرکای اســتراتژیک بااقــوه ب ی

۲- ارائــه ی شــفاهی طــرح: یــک ارائــه ی جــذاب 

)اســاید،  بصــری  ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا 
محــرك  کــه  و...(  گرافیکــی  نرم افزارهــای 
مخاطــب  و  می شــود  نظــر  تبــادل  و  بحــث 
ــرح  ــوب ط ــدن مکت ــه خوان ــب ب ــرح را ترغی ط
ــفاهی  ــه ی ش ــه ی ارائ ــوای جلس ــد. محت می نمای
طــرح  مدیریتــی  خاصــه ی  حــول  عمدتــاً 
ــدی  ــای کلی ــدادی نموداره ــز اســت و تع متمرک
نشــان  را  مالــی  شــاخص های  رونــد  کــه 
می تواننــد  کــه  مقایســه هایی  و  می دهنــد 
بــر تصمیم گیری هــا اثرگــذار باشــند. عــاوه 
ــدی  ــول جدی ــه محص ــی ک ــن، در صورت ــر ای ب
ابــداع شــده باشــد ارائــه ی دمــوی محصــول نیــز 

باشــد. برنامــه  از  بخشــی  می توانــد 

ــان  ــار ذینفع ــه در اختی ــتندی ک ــوب: مس ۳-مکت

دارای  کــه  می گیــرد،  قــرار  خــارج ســازمان 
جزئیــات کافــی اســت؛ بــا ادبیــات مناســبی 
نوشــته، و در قالــب زیبایــی آمــاده شــده اســت.

برنامــه ی  یــک  ۴- طــرح عملیاتــی درون ســازمانی: 

از  آن دســته  دربرگیرنــده ی  و  دقیــق  کامــًا 
جزئیــات برنامه ریــزی اســت کــه بــه کار ذینفــع 
برون ســازمانی نمی آیــد ولــی مدیریــت بــرای 
عملیاتــی ســاختن برنامــه بــه آن نیــاز دارد. 
ســبک نوشــتاری ایــن طــرح غیررســمی تر اســت 
ــای  ــا طرح ه ــه ب ــتری در مقایس ــت بیش و صراح

دارد. برون ســازمانی 

ار
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ب 
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۱- پدر علم کارآفرینی

۲-به مجموعه اي اطاق مي شود که از طریق فراهم آوردن و 

ارائه زمین، تأسیسات زیربنایي آزمایشگاه ها و جایگاه هاي تحقیقاتي 
متمرکز و تسهیات قانوني موجبات اجتماع واحدها، شرکت ها و مؤسسات 

تحقیقاتي را در یک فضاي متمرکز فراهم مي آورد.
۳-یک سند برنامه ریزي است که فعالیت هاي یک بنگاه را براي دوره زماني 

مشخص بطور خاصه بیان مي کند.
۴-نوعی از کارآفرینی که با حل مسائل اجتماعی به دنبال کسب درآمد 

میباشد.
5-شرکتی که هنوز در مرحله ی شناسایی سهامداران است.

6-در این مرحله ،کسب و کار با تمرکز بر محصول اصلی گسترش می یابد.

7-شرکت هایی که به سرعت رشد میکنند به این نامند.

8-عبارت از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردي از 

منابع به منظور بهره گیري از فرصت ها.
9-روشي که توسط یک سرمایه گذار جهت نقد کردن سرمایه گذاریش انجام 

مي شود
۱0-مرسوم ترین الگوي عملیاتي از یک مرکز کار و کسب است که گزاره ارزشي 

آن هم عرضه تسهیات فیزیکي و هم محیط هاي مجازي براي 
دریافت خدمات رشد )براي کسب و کارهاي رشدیابنداش( را 

شامل مي شود.

پند های دوستانه 

مراقب افرادی باشید که شما را ترغیب به انجام کاری میکنند در حالی 
که خودشان هیچ ریسکی را در قبال آن نمیپذیرند.
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فقدان مهارتهای اجتماعی: محققین 
متوجه شده اند که اگر کارمندی محبوب 

نباشد، مهارت او هم بی فایده خواهد بود 
چون توسط دیگر همکاران نادیده گرفته خواهد 

شد.
نداشتن روحیه همکاری: افرادی که مدام با 

همکاران خود مخالفت کرده و در فضای عمومی به 
تخریب آنان دست میزنند، دیر یا زود کار خود را از 

دست میدهند.
 نرسیدن به ضرب العجل: اگر آخرین فرصت انجام 

کاری روز چهارشنبه است، تحویل آن در اولین 
ساعات روز پنج شنبه فایده ای نخواهد داشت.
رسیدگی به امور خصوصی در ساعات کاری: 

سیستم پست الکترونیک و تلفن کمپانی، برای 
امور کاری هستند. تماسهای تلفنی شخصی را به 

حداقل و کوتاه ترین مدت رسانده و از پاسخ دادن 
به تلفنهایی که موجب پریشانی شما میشوند، 

خودداری کنید.
 منزوی بودن: کسانی که ارتباطات موثری ایجاد 
میکنند میتوانند با اطاع داشتن از چند و چون 

کارها، سریعتر از حد معمول مراحل اداری کارها را 
گذرانده و موفقتر عمل کنند.

ایجاد ارتباط عاشقانه در محل کار: روابط عاشقانه 
در محل کار تنها در صورتی که دو نفر در 

دو بخش کاما مجزای یک سازمان 
مشغول به کار باشند مجاز است و در 

غیر اینصورت اصا نتیجه خوبی ندارد. اگر رابطه 
خوب پیشرفت کند، مساله باالتر یا پایینتر بودن 

مقام شما از شخص مقابل میتواند مشکاتی ایجاد 

کند و در غیر این صورت، در صورت برهم خوردن 
رابطه، تمام شرکت از ماجرا خبردار شده و زندگی 
خصوصی شما مورد تحلیل و بررسی همکاران قرار 

خواهد گرفت.
ترس از ریسك یا شکست: اگر به خودتان اعتقاد 
نداشته باشید، کس دیگری هم به شما اطمینان 
نخواهد داشت. سعی کنید همواره در حالت توانا 

باشید. به جای اینکه بگویید »تا بحال چنین 
کاری انجام نداده ام« بگویید« میتوانم خیلی 

زود از آن سر در بیاورم«. از شکست و 
اشتباه نترسید. اگر اشتباه کردید، به آن 

اعتراف کرده و به کار ادامه دهید. از همه 
مهمتر اینکه هر موقعیتی را به چشم فرصتی برای 
آموختن در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که به 
تدریج، ترس از ریسک، بسیار مخربتر از اشباهات 

احتمالی خواهد بود.
نداشتن هدف: برای خود اهدافی درنظر بگیرید 
و برنامه روزانه خود را بر مبنای رسیدن به آنها 

تنظیم کنید.
بی توجهی به ظاهر: افراد از ظاهر شما نتایج 

مختلفی استخراج میکنند. پس هرگز با ظاهری 
آشفته و با البسه نامناسب در محل کار حاضر 

نشوید. صادق باشید، خوب صحبت کنید و 
از به کار بردن اصطاحات عامیانه و عبارات 

پرکننده چون »به اصطاح« و »به قول معروف« 
و... خودداری کنید. تصویر شما باید سرشار از 

شایستگی، شخصیت و تعهد باشد.
بی مالحظه بودن: مراقب باشید که کجا گفتگویی 

را شروع کرده، چه میگویید و طرف صبتتان 
کیست. لطیفه های ناجور تعریف نکنید، از برما 

کردن اسرار شرکت، شایعه پراکنی درباره همکاران 
و اظهار نظر شخصی درباره مذهب، نژاد، لهجه و 

رئیس خود بپرهیزید. 

۱0 سم کشنده 
در کار  

افتن شغل مناسب میتواند حدود 3 تا 15 ماه 
طول بکشد، اما برای از دست دادن آن تنها چند 
روز یا چند هفته کافیست. در اینجا به 10 مورد 
از کشنده ترین سموم حرفه ای اشاره میکنیم.

۱

۲

۳

۴

5

6

7

8

9

۱0
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بــرای کار افریــن شــدن نســخه ای قطعــی و رســمی موجــود نیســت پــس دســتپخت  
ایــن شــماره را طبــق ســلیقه ی خــود طبــخ کنیــد و از ان لــذت ببریــد . امیــد واریــم 
بــا دنبــال کــردن ایــن مطلــب در شــمارگان بعــدی بــه نقطــه ایــده ال خــود نزدیــک 

شــوید.

۳- واقع بین باشید و اهدافی معقول برای 
خود تعیین کنید.

اهداف با الویت های پایین تر را نیز در برنامه ریزی خود در نظر 
بگیرید. این اهداف را به ترتیب اهمیت درجه بندی کنید و به انها 

رتبه های 2،3و 4 بدهید.فرق بین ایده ال و امکان پذیر را درك نمایید.

۴-فهرست کنید.

از انواع فهرست ها ودفتر چه های قرار ماقات و سررسید ها برای 
به اجرا در اوردن برنامه های خود استفاده کنید.

فهرست ها تا حد امکان ساده باشند چون فهرست های پیچیده شما را 
از انجام کارهایتان نا امید می کند.

کار های با الویت پایین همان کار هایی هستند که غالبا شما برای 
انجامشان زمان الزم را ندارید و مرتب به تعویق می افتند .
در وقفه ای غیر منتظره میان انجام کارهای مهم می توان 

کار های با الویت پایین را انجام داد.

دستپخت کارآفرینی

۲- روز اول را شاد از خواب برخیزید. 

با فکر کردن به 3 موضوع خوشحال کننده ای که در طول روز 
برای شما پیش می ایند به همین سادگی می توانید صبح خوبی را 

اغاز کنید.سعی کنید از شب قبل کارهای اول وقتتان را مرور کنید 
تا انگیزه ای برای زود بیدار شدن شود . بهتر است از یک ساعت 

زنگداراستفاده کنید و آن را کمی دورتر از رختخواب خود بگذارید تا 
وقتی زنگ زد، مجبور شوید از جایتان بلند شوید و آن را خاموش 

کنید. با این کار کمی هوشیار می شوید و می توانید دیگر 
نخوابید.

۱-همین امروز شروع کنید .

بسیاری از مردم عقاید مختلفی دارند اما تعداد معدودی از آنها 
هستند که همین امروز نه فردا و نه هفته ی آینده تصمیم میگیرند 
که کاری در مورد این عقاید انجام دهند .آنها فقط امروز تصمیم 

گیری میکنند .کار آفرین واقعی یک عمل کننده است نه 
رویا پرداز.

نوالن باشنل
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5-برای کار های خود یك چارچوب 
زمانی در نظر بگیرید.

زمانی را که برای انجام هر یک از وظایف و تعهداتتان نیاز 
دارید را تعیین کرده و کمی به ان اضافه کرده سپس این زمان 

تخمینی را با برنامه زمانی ان روز هماهنگ کنید.

7-جدول زمانی روز بعد را طراحی کنید.
مقداری از وقت صبحگاهی خود را به این امور 

اختصاص دهید: 1-تصمیم گیری در مورد مهمترین و 
ضروری ترین تکالیف روزانه 2-برنامه ریزی برای اجتماعات، 

کنفرانسها و ماقات ها 3-تنظیم و تخصیص دقایق و ساعاتی به 
منظور پاسخگویی به پیغام ها و مکالمات تلفنی

 

6-دقایق و ساعاتی را که می گذرند 
دنبال کنید

کار های انجام شده و زمان الزم برای انها را ثبت کنید.
اکنون روند ثبت شده را با انچه قبا تخمین زده بودید مقایسه 

کنید .

8- وقتی می خواهید عادت جدیدی را در خود ایجاد کنید خیلی 
سخت نگیرید

صبور باشید و سعی کنید عملکرد روز های بعد را بهبود بخشید .

ی
رین

آف
ار

ت ک
پخ

ست
د

 پند دوستانه 
ساعت تیک تاك می کند،دقایق پرواز می کنند و زندگی پر شتاب شما 
مسابقه ای بی پایان برای رسیدن به قطار سریع السیری است که اگر به 
موقع حرکت نکنید،از ایستگاه خارج می شود و شما را پشت سر جای 

می گذارد.
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۱-یکي از همکارانتان استعفا داده و کارش 
بال فاصله به شما پیشنهاد میشود .برداشت 

شما چیست؟
الف( آنها باال خره متوجه لیاقت من شدند و 

سخت کوشي من نتیجه داد.)۶
ب( تصور نمیکنم چندان موقعیت شغلي وي 

جالب توجه ومهم باشد.)4
ج( امیدوارم بتوانم از عهده آن برآیم.)10 

 ۲-موفق به ارایه طرحي میشوید که 
میتواند هزینه ها را در بخش شما تا 

۳0درصد کاهش دهد.اما هیات مدیره به 
دلیل اشتباهي که در محاسبات انجام داده 

-اید آن را رد میکند.شما:
الف(خجالت زده میشوید وقول میدهید آن را 

تصحیح کرده و مجددا ارایه نمایید.)10
ب( از شدت ناراحتي جز محکومیت خود راه 

به جایي نمیبرید.)۶
ج( احساس میکنید مورد تمسخر واقع شده و 

همه شما را فردي بي فکر میدانند.)4

  ۳-رئیستان شروع کار بر روي طرحي را 
اعالم میکند که شما هم دوست دارید جزء 

آن باشید.شما
الف( منتظر میمانید ببینید آیا او خودش شما 

را انتخاب میکند یا نه.)۶
ب( سعي میکنید در هفته پیش رو با چند 

ساعت اضافه کاري نظر او را جلب کنیدو امید 
دارید او متوجه شود.)4

ج( از او وقت میگیرید تا به او بگویید که تا 
چه اندازه مشتاق شرکت هستید)10

 ۴-سال گذشته پیشنهاد شما در مورد نحوه 
بازاریابي مورد قبول بخش مورد نظر قرار 
گرفت. امسال نیز رئیس بخش از شما ایده 

هاي جدید خواسته است. وشما 
الف( نگاهی به طرح گذشته انداخته وبرخي 

قسمت هاي آن رامطابق روز میکنید.)۶
ب( طرح گذشته رادرنظرگرفته و سعي 

میکنید طرحي کاما متفاوت ارائه دهید.)10
ج(طرح سال گذشته را بررسي میکنید و 

بدون داشتن افکاري جدید فقط نگران آن 
هستید که آیا تا آن حد خوش شانس هستید 

که دو سال دریک قسمت برنده شوید.)4

 5-به نظر شما یك رئیس کیست؟
الف( یک همکار با تجربه که چیزي براي یاد 

دادن به شما دارد.)10
ب(یک فرد عالي رتبه و با قدرت که چنانچه 
شما قواعد بازي را درست بدانید میتواند در 

پیشرفت شما سهیم باشد)۶
ج( شخصي که قدرت استخدام و یا اخراج 

کردن را دارد. هر کسي که بخواهد به 
خصوص شما را.)4

از ۴0 تا 50:
شما دراصل رمز موفقیت را میدانید.

اعتماد به نفس قوي که از خصوصیات 
بارز شماست شما را در این راه کمک 

میکند.آنچه که انسانهاي شایسته اما کم 
تحرك سالها باید به دنبال آن باشند شما 

یک جا دارید.آفرین بر شما

ی
یاب

رز
دا

خو

از ۳0 تا ۴0:
رمز موفقیت در موقعیت کاري تنها 
داشتن تحصیات عالیه نیست.تجربه 

همیشه حرف اول را میزند.هیچ اشکالي 
ندارد اگر از دیگران مخصوصا رئیس 

و همکارتان کمک بخواهید. از ریسک 
کردن نترسید. با علم به دانسته هاي 
خود گامهاي بلند بردارید و مطمئن 

باشید پس از مدتي تجربه کسب کردن 
به آنچه میخواهید میرسید.

کمتر از ۳0 
شما نه تنها راه و رسم دست کار کردن 

را نمیدانید بلکه با عدم اعتماد به نفس خود 
دیگران را بسیار کوچک دیده و سعي دارید 
بدون پیمودن پلکان یکباره در انتهاي نردبان 

ترقي جاي بگیرید.سعي کنید با پرورش 
تواناییهاي خود به آنچه که واقعیت وجودي 

شماست دست یابید وهمانند یک برنده 
واقعي با همت خود جلو بروید
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امــروزه شــرکتها بــرای ارائــه ارزشــی باالتــر 
و تأمیــن رضایــت مشــتریان در هــر زمینــه 
ــد  ــا بای ــد. آنه ــات نیازمندن ــه اطاع ای، ب
اطاعــات بســیار زیــادی از شــرکتهای 
رقیــب، واســطه هــا و ســایر نیروهــا و عواملــی کــه در بــازار فعــال هســتند، 
داشــته باشــند.گردآوری و ارزیابــی اطاعــات مربــوط بــه شــرکتهای رقیــب 
در امــر تدویــن اســتراتژیها، نقشــی حیاتــی دارد. هــر قــدر شــرکت بتوانــد 
ــه دســت آورد، احتمــال آنکــه  از شــرکتهای رقیــب اطاعــات بیشــتری ب
ــتر  ــد، بیش ــرا کن ــن و اج ــت آمیزتدوی ــش و موفقی ــتراتژیهای اثربخ اس
ــه  ــا ب ــه رقب ــش ب ــی، درك و واکن ــن ردیاب ــت)دیوید، 1379(. بنابرای اس
ــوده)2002,  ــرح ب ــی مط ــت بازاریاب ــژه از فعالی ــه وی ــک جنب ــوان ی عن
ــک  ــرکتها ی ــه ش ــت ک Callow and Pickton,Wright( و الزم اس
برنامــه اثربخــش بــه نــام هوشــمندی رقابتــی را بــه اجــرا درآورند)دیویــد، 

.)1379
تعریف هوشمندی رقابتی

هوشــمندی رقابتــی هنــر جمــع آوری، پــردازش و ذخیــره ســازی 
ــود  ــاز خ ــور نی ــازمان فراخ ــطوح س ــام س ــراد تم ــه اف ــت ک ــات اس اطاع
ــده خــود  ــه آین ــد ک ــا کمــک مــی کن ــه آنه ــد و ب ــه آن دسترســی دارن ب
ــد.  ــت کن ــا حفاظ ــی از آنه ــای رقابت ــل تهدیده ــکل داده، در مقاب را ش
ــرام  ــات احت ــه اخاقی ــوده، ب ــی ب ــی بایســتی قانون ــی م هوشــمندی رقابت
ــژه ای از  ــا اســتفاده از قواعــد وی ــش را ب بگــذارد. هوشــمندی رقابتــی، دان

ــد. ــی کن ــل م ــازمان منتق ــه س ــط ب محی
ــات را  ــر اطاع ــازد. دراک ــط می س ــش مرتب ــا دان ــوش را ب ــر ه ــر دراک پیت
ــان  ــد و اذع ــد می دان ــط و هدفمن ــده، مرتب ــدی ش ــه بن ــای طبق داده ه
ــا، سیســتم های  ــظ بق ــه منظــور حف ــی بایســتی ب ــد ســازمانها م ــی کن م
توانمنــدی ایجــاد کــرده، تــا بتواننــد ارزش افــزوده تولیــد کننــد. ســازمانها 
مــی بایســتی دانــش محــور بــوده و متخصصانــی در اختیــار داشــته باشــند 
ــن  ــر نظــر داشــته باشــند. ای ــت کــرده، زی کــه عملکــرد شــرکتها را هدای
ــل  ــران قاب ــه از همــکاران، مشــتریان و مدی کار از راه بازخــورد نظــام یافت

دسترســی اســت.
هدفهای سیستم هوشمندی رقابتی

سه ماموریت اصلی برنامه هوشمندی رقابتی عبارتند از:
۱( درك کلی از یک صنعت و شرکتهای رقیب؛

۲( شناســایی زمینــه هایــی کــه آســیب پذیــر هســتند و ارزیابــی اثرهــای 

اقدامهــای اســتراتژیک بــر شــرکتهای رقیــب؛
۳( شناســایی حرکتهــای بالقــوه کــه امــکان دارد یــک شــرکت رقیــب بــه 

عمــل آورد و موجــب بــه خطــر افتــادن موضــع یــا پایــگاه یــک شــرکت در 
بــازار خاصــی شــود )دیویــد، 1379(.

کاهــش  فرآینــد  رقابتــی،  هوشــمندی  برنامــه  هــدف  کلــی  بطــور 
عــدم اطمینــان محیطــی در جهــت بهبــود تصمیم هــای مدیریتــی 

.)2005,Viviers(اســت
فرآیند هوشمندسازی رقابتی

ــا کارکــرد در شــرکت نبــوده  هوشــمندی رقابتــی فقــط یــک وظیفــه و ی
ــن  ــی را در ای ــازی رقابت ــد هوشمندس ــت. فرآین ــع اس ــد جام ــک فرآین وی

)1997,Kahanar( :ــرد ــف ک ــوان تعری ــه می ت ــار مرحل چه
ـ برنامه ریزی و هدایت

ـ جمع آوری داده ها
ـ تجزیه و تحلیل

ـ انتشار
ــاز  ــدام هوشــمند آغ ــن اق ــف و تبیی ــا تعری ــد ب ــت: فرآین ــزی و هدای ــه ری برنام

می شــود. درك نیازمندیهــای کاربــر اهمیــت دارد بــه گونــه ای کــه 

ــزاز  ــی نی ــوب زمان ــت. چارچ ــر اس ــن ام ــر از ای ــد متاث ــت فرآین موفقی
ــص  ــزان تخصی ــی می ــوب زمان ــن چارچ ــا ای ــت. ب ــوردار اس ــت برخ اهمی
ــد  ــدام روش فرآین ــه ک ــود ک ــی ش ــن م ــده و تعیی ــخص ش ــع مش مناب

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــع آوری اطاع جم
ــا: ایــن مرحلــه شــامل جمــع آوری داده هــای خــام اســت  ــع آوری داده ه جم

تــا بــرای سیســتم هوشــمند مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد . نویســندگان ســه 
ــد : ــی کرده ان ــوع داده را معرف ن

ــاً در  ــات عموم ــن اطاع ــته(: ای ــل شکس ــات قف ــفید )اطاع ــات س اطاع
ــل  ــر آن قاب ــت ونظای ــا، اینترن ــه ه ــا، روزنام ــی داده ه ــای عموم پایگاهه

ــت. ــی اس دسترس
ــای  ــگاه ه ــه از نمایش ــری ک ــات خصوصی ت ــتری: اطاع ــات خاکس اطاع
ــده  ــا از نشــریاتی کــه توســط رقیــب نادی تجــاری جمــع آوری شــده و ی
گرفتــه شــده اســت؛ بــه دســت مــی آیــد. یــک فروشــنده مــی توانــد بــا 
بازدیــد از شــرکت رقیــب اطاعاتــی را دربــاره آن شــرکت بــه دســت آورد.

اطاعــات ســیاه: اطاعاتــی کــه بــه صــورت غیــر قانونــی جمــع آوری شــده 
اســت، نظیــر: گــوش کــردن از راه تلفــن و یــا هــک رایانــه ای.

معمــوال80ً درصــد اطاعــات از نــوع اطاعــات ســفید بــوده و 15 درصــد 
آنهــا از نــوع خاکســتری اســت.

ــات  ــه اطاع ــن مرحل ــد اســت. در ای ــل محــوری، فرآین ــل: عام ــه وتحلی تجزی

نــا مرتبــط و از هــم گسســته بــه هــوش تبدیــل مــی شــوند. ایــن مرحلــه 
ترکیبــی از علــم وهنراســت. اطاعــات ســاده پــس از تجزیــه و تحلیــل بــه 

تولیــد هــوش منجــر مــی شــوند.
ــال  ــع و انتق ــرای توزی ــبی را ب ــای مناس ــر اقدام ه ــل گ ــاعه (: تحلی انتشار)اش

اطاعــات )هــوش ( بــه کاربــر نهایــی پیشــنهاد مــی دهــد. فولــد بیــان مــی 
کنــد کــه، ذخیــره ســازی و تحویــل اطاعــات مــی بایســتی طبــق ضوابــط 

)1995,Fuld( .حراســت و امنیــت اطاعــات باشــد
ــتم  ــی سیس ــتفاده کنندگان اصل ــازمان، اس ــران س ــم گی ــه تصمی ــر چ اگ
ــر  ــه تفک ــد ک ــی کن ــاره م ــار اش ــا کاهان ــند ام ــی می باش ــمند رقابت هوش
ــد.  ــردی باش ــر ف ــن ه ــد در ذه ــی بای ــش افزای ــع آوری اطاعاتدان جم
ــن  ــت پیوســته اســت و در ای ــک فعالی ــز ی ایجــاد آگاهــی در ســازمان نی
مســیر بایــد از روشــهای تشــویقی و اعطــای پــاداش بــه شــرکت کننــدگان 

.)Viviers ,5002( ــرد ــتفاده ک اس
دیدگاه های نادرست درباره جمع آوری اطالعات

فــرد آر دیویــد در کتــاب مدیریــت اســتراتژیک خــود در ایــن مــورد مــی 
گویــد: اکثــر مقامــات اجرایــی در زمــان کنونــی دربــاره کســب اطاعــات 

محرمانــه از شــرکتها ســه دیــدگاه نادرســت دارنــد:
۱( کســب اطاعــات محرمانــه از شــرکتها یــا اجــرای چنیــن برنامــه هایــی 

بــه مقــدار زیــادی نیــرو، رایانــه و منابــع دیگــر نیــاز دارد.
ــی  ــه معن ــاره شــرکتهای رقیــب ب ــه درب ــات محرمان ۲( جمــع آوری اطاع

نقــض قوانیــن ضــد انحصــاری اســت. کســب اطاعــات محرمانــه متــرادف 
بــا جاسوســی در شــرکتها اســت.

۳( گــرد آوری اطاعــات محرمانــه از شــرکتها کاری غیــر اخاقــی در 

ــت. ــارت اس تج
هیــچ گاه نبایــد از روش هــای نادرســت و خــاف اصــول اخاقــی ماننــد 
رشــوه، گــوش دادن از راه تلفــن و دزدی هــای اطاعــات رایانــه ای بــرای 
جمــع آوری اطاعــات اســتفاده شــود)دیوید، 1379(. هوشــمندی رقابتــی 
یــک فراینــد قانونــی اســت و بر جاسوســی تجــاری و یــا تحقیقــات مخفیانه 
ــات  ــل اطاع ــات عمومــی در دســترس، مث ــدارد، بلکــه از اطاع ــت ن دالل
ــازار اســتفاده مــی  ــا و ب ــات رقب ــرای یافتــن اطاع ــت ب موجــود در اینترن

کنــد.

هوشمندی رقابتی و کاربرد ها 
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 Academic
 and Scientific

Incubatorsمراکز رشد علمي و دانشگاهي

این نوع مراکز رشد، معموالً توسط مراجع علمي و 
دانشگاهي براي توسعه اقتصادي و کاربردي کردن 
دستاوردهاي واحدهاي فناوري هاي نو و جدید در 

زمینه هاي بخصوصي و تأمین منابع مالي الزم براي 
توسعه و تکامل فناوري هایي که ارزش اقتصادي باال 

براي آن تصور مي شود، شکل مي گیرد.

Acceleratorنهادي مشابه مرکز رشد مي باشد، بعضي از متولیان شتابدهنده کسب و کار
شتابدهنده ها ادعا مي کنند که انها به دلیل کمک 
به شرکتهایي که پیشتر فعال بوده اند با مراکز رشد 

سنتي که به شرکت هاي تازه پا کمک مي کنند، 
تفاوت دارند

 Adventure
Capitalist

کارآفریني که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالي سرمایه دار مخاطره پذیر
کمک مي کند و اغلب نقشي فعال در عملکرد 

شرکتها به عنوان اشغال یک کرسي در هیأت مدیره 
و غیره ایفا مي نمایند

Angel investorفردي که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم سرمایه گذار حامي
مي کند. بر خاف یک شریک، سرمایه گذار حامي 
بندرت در مدیریت دخالت مي کند. معموالً سرمایه 
گذاران حامي، ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و 

تخصصهایشان باال مي برند

Appraisalیک بررسي عمیق راجع به طرح کسب و کار، تأیید ارزیابي
اطاعات جاري مشخص در خصوص سودهاي 

مخاطره آمیز و ارزیابي مقدماتي است

Benchmarksااهداف اجرایي که میزان موفقیت شرکت را تعیین محك ها
مي نماید.اغلب براي تعیین امکان جذب سرمایه 
مازاد از طرف شرکت یا دریافت سهام اضافي از 

طرف مدیریت مورد استفاده قرار مي گیرد

Benchmarkاستانداردي است که جهت ارزیابي عملکرد یک   محك زني
شرکت به کار مي رود.سرمایه گذاران نیاز دارند تا 

بدانند آیا یک شرکت براساس معیارهاي معیني 
ورشکست شده است یا خیر، زیرا این موضوع 

ساختار برنامه هاي سرمایه گذاري را تعیین خواهد 
کرد. براي مثال، شرکتي که براي رسیدن به 

معیارهاي معین پیشرفت قابل ماحظه اي ندارد 
مي تواند با افزایش توزیع سهام به سرمایه گذاران 

جبران خسارت نماید

Benchmarkingفرایند مستمر سنجش و مقایسه کسب و کار یک محك زني
شرکت در مقایسه با سازمانها و صنایع سودآور 

همتراز مي باشد که به کسب اطاعاتي براي 
شناسایي و اجراي اصاحات در سازمان کمک نماید

مه
 نا

ژه
وا
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معرفی چند کتاب

چه زود گذشت انگار همین دیروز بود که اولین جلسه کاسمان تشکیل شد .ما  ورودی های امسال 
ارشد کار آفرینی 8 نفریم ،یک گروه متحد و بچه هایی با اخاق ،در عرض چند دقیقه با یکدیگر اشنا 

شدیم . در اوایل ترم  در تاریخ 1۶ الی 18 مهرماه اولین کارگاه تخصصی شرکت های نوپای گز، شیرینی، 
کیک و بیسکویت  به سبک استارت آپ ویکند برگزار شد . در این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای 
شامل متخصصان حرفه گز، شیرینی، شکات و بیسکویت، طراحان، مدیران تجاری، عاشقان کسب و 

کارهای نوین و بازاریاب های حرفه ای گرد هم آمدند و در طی این دوره ضمن مطرح کردن ایده هایشان، 
گروه تشکیل داده و ایده های منتخب را به مرحله اجرا رساندند..در اواسط ترم نیز یک دوره ی 54 

ساعته کارآفرینی به سبک استارتاپ ویکند به همراه پذیرایی کامل  در 28 الی 30 آبان مصادف با هفته 
ی کارافرینی در ارتباط با کسب و کار اینترنتی برگزار شد که با استقبال زیادی از دانشجویان روبرو شد 

. حاال هم چیزی به پایان ترم نمانده و همه ی ما در گیر کارهایی که باید برای هر درس انجام دهیم 
هستیم. قرار است تا پایان ترم اساتید راهنماهایمان مشخص شوند خب دوستان درست است چند روزی 
از روز دانشجو میگذرد ولی دست اندر کاران این نشریه به تمامی شما دانشجویان عزیز به خصوص  بچه 

های کارآفرینی تبریکی دوباره عرض میکنند .این نشریه برای همه ی شما  آرزوی موفقیت دارد.

مهندس کورش منتصر، مهندس سوده 
السادات فاضلیان، مهندس زهره توکلي، و 

دکتر حیدر امیران

مولف :سارا ادوارز
مترجم :محمود احمدپورداریانی

تیمور آقایي فیشاني - محمود 
زارع نیا

محمود احمدپور داریاني - 
محمدکاظم نصیري

مه
بنا

کتا

در دل بچه های کار آفرین چه 
گذشت؟؟
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