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سرمقاله

نام گردآورنده ی مطالب در پایان هر قســمت ذکر شــده است.

ســام دوســتان عزیز.درســت اســت کــه کمــی از حــال و هــوای ســال جدیــد بیــرون آمــده ایــد، ولــی بچــه هــای راهبردهــای 
کارآفرینــی هنــوز ســعادت نداشــتند ســال جدیــد را بــه شــما تبریــک بگوینــد. پــس ســال جدیــد مبــارک. انشــأهلل ســال 94 

ســالی بــا بــی شــمار فرصــت موفقیــت بــرای همگــی دوســتان عزیزمــان باشــد.
مهــم نیســت در بــازی زندگــی تــا االن کــه بــه ســال 94 وارد شــدیم، چنــد بــار حرکــت اشــتباه انجــام داده ایــم. مهــم نیســت 
ــم. مهــم ایــن اســت  ــم و چــه حرکت هــای درســتی از مــا برمی آمــده و انجامشــان نداده ای چــه مســیرهایی را اشــتباه آمده ای
کــه خطاهــای گذشــته هرگــز نمی تواننــد روی تعــداد راه هــای جبــران و مســیرهای درســتی کــه مقابلمــان قــرار دارد، تأثیــر 
بگذارنــد. وقتــی خــوب بــه شــطرنج زندگــی دقــت کنیــد، می بینیــد هــر حرکــت مــا از ایــن لحظــه بــه بعــد می توانــد یــک 
حرکــت نخســت و جدیــد باشــد و بــه همــان انــدازه کــه شــانس خوشــبختی و احتمــال موفقیــت درمقابــل افــراد موفــق هســت، 
ــت و  ــای شکس ــود دارد. فرصت ه ــق وج ــت خورده و ناموف ــای شکس ــر آدم ه ــروزی دربراب ــت پی ــز فرص ــدار نی ــان مق ــه هم ب

پیــروزی در هــر لحظــه زندگــی بــرای همــه انســان های عالــم یکســان اســت.
بــه بیــان ســاده تر، در ســال جدیــد هیچ کــس حــق نــدارد بگویــد دیگــر فرصتــی بــرای جبــران و موفقیــت نیســت. صفحــه 
ــه هــر موفقیتــی کــه در  ــد ب ــاز اســت و هرکســی می توان ــر ، همیشــه ب ــرای همــه، چــه ســرباز و چــه وزی شــطرنج زندگــی ب
زندگــی آرزو دارد، دســت یابــد. فقــط بایــد آرام باشــد و هوشــمندانه، هشــیارانه و بــا   اعتمادبه نفــس کامــل بــازی کنــد. ســهم 

پیــروزی بــرای همــه مــا یکســان اســت.
ــدن  ــه خوان ــم ک ــرده ای ــت ک ــان کشــورمان صحب ــای یکــی از کارآفرین ــت ه ــرای شــما از موفقی ــه ب ــن شــماره از مجل در ای
ــدازی کننــد و در فضــای کســب و  ــرای آنهایــی کــه میخواهنــد کســب و کاری راه ان ــی از لطــف نیســت .در ادامــه ب آن خال
ــه آب نزننــد. ــا بــی گــدار ب ــاالی دســت بســیار اســت موفــق شــوند مطالــب مفیــدی ذکــر کــرده ایــم ت کاری کــه دســت ب

همــواره بدانیــد بــرای شــروع یــک کســب و کار و پایــداری آن، در کنــار ســرمایه نیــاز بــه آمــوزش، راهنمایــی، کمــک گرفتــن 
ــه پدیــده هــا و مســائل نگاهــی کاوشــگرانه و جســتجوگر  از تجربیــات دیگــران و کمــی خــاق بــودن  مــی باشــد. نســبت ب
داشــته باشــید. اگــر شــما  در جســت وجوی موفقیــت در حوزه هــای مختلــف زندگــی خــود هســتید، بایــد ایــن روحیــه و نــگاه 
ــب  ــگاه جســت وجوگرانه باعــث می شــود در همــه جوان ــد. ن کاوشــگرانه را در تمــام جنبه هــای زندگــی خــود گســترش دهی
زندگــی خــود به صــورت فعــال و هشــیار ظاهــر شــوید و تک تــک فرصت هــا را به محــض آشکار شــدن زودتــر از بقیــه ببینیــد 
ــه ایــن دلیــل ســاده  و پیشــاپیش در مســیر ایــن فرصت هــا قــرار بگیریــد. موفق هــا خوشــبختی را زودتــر می بیننــد، فقــط ب
ــزی را  ــد چی ــی می توان ــط کس ــتند. فق ــت وجویش هس ــم در جس ــه و دائ ــورت لحظه به لحظ ــد و به ص ــش می گردن ــه دنبال ک

پیــدا کنــد کــه قبــل از آن دنبالــش بگــردد. راز موفقیــت جســت وجوگرها همیــن اســت.
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اول خودتــان را بــه عنــوان یــک کارآفریــن موفــق بــرای 
مــا معرفــی بفرماییــد ؟

مــن محســن اصفهانیــان هســتم. چهــل و یــک ســال ســن دارم مدیــر 
ً  عامــل و مؤســس شــرکت گــراد هســتم درحــال حاضرشــرکت حــدودا
ــد مــی  ــا بیشــتر در بخــش تولی ــر پرســنل دارد .فعالیــت م )500 ( نف

باشــد.
دربــاره ی میــزان تحصیالتتــان و ایــن کــه کجــا تحصیــل 

کــرده ایــد بفرماییــد ؟
ــغلم  ــا ش ــن ب ــی م ــته تحصیل ــتم. رش ــرق هس ــم ب ــن دیپل م

ســازگاری خاصــی نــدارد و در تهــران درس خوانــده ام.
بــرای مــا بگوییــد گــراد آفریــن چطــور متولــد شــده و 

تولــدش ازکجــا بــود ؟
اســم شــرکت مــا گــراد آفریــن و اســم برنــد مــا گــراد اســت، بــه 
ــه  ــوب، عاق ــه (. خ ــا ) کهن ــتانی ی ــی، باس ــه قدیم ــای جام معن
ــن  ــه ای ــرا ب ــتم م ــاس داش ــن لب ــی و دیزای ــه طراح ــه ب ــی ک ای
ــه  ــم ادام ــه تحصیل ــر ب ــن خاط ــه همی ــاید ب ــید. ش ــمت کش س
نــدادم یــا رشــته ی خــودم را نخوانــدم. بیشــتر تجربــی کار کــردم 
تــا تئــوری، از همــان جــا شــروع شــد کــه مــن بــه دنبــال دو تــا 
از برادرانــم و بــا همــکاری آن هــا شــروع کردیــم و یــک برنــد بــه 
ــان را در  ــاس هایم ــم لب ــه بتوانی ــم. ک ــراد تأســیس کردی ــام گ ن

ــه بدهیــم. جامعــه ارائ
ــده ای  ــن ش ــش تعی ــی و از پی ــه قبل ــرح و نقش ــا ط آی

ــتید ؟ ــن کار داش ــروع ای ــرای ش ب
ــد  ــک نقطــه ای برســید بای ــه ی ــد ب خــوب باالخــره اگــر بخواهی
ــر  ــان داشــته باشــید. اگ ــرای زندگــی ت ــان ب ــی در شــغل ت هدف
هــدف نداشــته باشــید هیــچ موقــع نمــی توانیــد بــه آرزوهایتــان 
برســید، هدفهــای بیشــتر بــرای مــا مثــل آرزو مــی باشــد و ســعی 

ــه آن آرزوهــا و اهــداف برســیم . ــم ب کردی
ــی  ــت های ــداف شکس ــن اه ــه ای ــیدن ب ــا در رس آی

داشــتید ؟ اگــر شکســتی وجــود داشــته چگونــه آن هــا 
ــد ؟ ــع کردی را رف

ــزی  ــه ری ــر برنام ــتم. اگ ــق نیس ــت مواف ــه شکس ــا کلم ــاد ب زی
ــم شــد  ــق خواهی ــی داشــته باشــیم همیشــه موف درســت و خوب
.در کارمــان، شــغل مــان، اگــر مشــاوره هــای درســت بگیریــم و 
دیــد بــاز داشــته باشــیم همیشــه بــه آن هدفــی کــه مــی خواهیم 
ــه آن  ــه ب ــد و عشــقی ک ــی خواه ــه و پشــتکار م ــیم. عاق میرس
ــان را  ــان عاقــه نداشــته باشــید و کارت ــه کارت ــد. اگــر ب کار داری
دوســت نداشــته باشــید همیشــه شکســت داخــل آن کار اســت. 

ــم: مــا در شــرکت مــان یــک شــعار داری
ــن قطــره  ــا اولی ــه ب ــم ک ــده ای ــح نیام ــرای تفری ــوردی را ب کوهن
بــاران برگردیــم. بــرای همیــن همیشــه نــگاه مــان بــه قلــه کــوه 

ــه آن قلــه رســیدیم. ــوده اســت. رفتیــم و ب ب
در رســیدن بــه ایــن اهــداف الگــوی مشــخصی داشــته 
ــای  ــق کاره ــر مش ــد او را س ــه بتوانی ــی ک ــد، کس ای

ــد ؟ ــرار بدهی ــان ق خودت
وقتــی کــه بــه ایــن کار عاقمنــد شــدم، توجــه زیــادی بــه مــدل 
برندهــای خارجــی داشــتم، مثــًا بــه اشــخاص مختلفــی کــه در 
ــس  ــا ، انگلی ــور ایتالی ــای کش ــل برنده ــی مث ــای خارج ــد ه برن
ــی‑  ــه داشــتم و م ــی عاق ــد، خیل ــی آلمــان مشــغول بودن و حت
خواســتم در کارم بــه آن هــا برســم . الحمــد ا ... راضــی هســتم. 
نســبتاً بــه آن اهدافــی کــه داشــتم، رســیده ام و هــدف گــذاری 

ــه آن هــا برســیم . کــرده ایــم کــه در ســال هــای آینــده ب
قبــل از اینکــه شــرکتتان را تاســیس کنیــد و ایــن کار را 

شــروع کنیــد، شــغل دیگــری هــم داشــته ایــد ؟
نه، من از اول فقط در پوشاک کار میکردم.

اگــر جــزو طبقــه متوســط جامعــه هســتید و بــراي خریــد 
ــرده  ــزي ک ــه ری ــه برنام ــلوار مردان ــت وش ــت ک ــک دس ی
ایــد، بهتریــن مــارک هــاي تولیــد داخــل را احتمــاال 
ــا » ایــکات« مــی‑  »هاکوپیــان«، » گــراد«، »ماکســیم« ی
ــت  ــد از قیم ــی توانی ــد نم ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــد. ام دانی
مناســب و تنــوع محصــول در کــت وشــلوارهاي » گــراد« 

ــد.. چشــم پوشــی کنی
ــوده اســت  ــه چــه معناســت؟ »گــراد« جامــه اي ب گــراد ب
ــام  ــن ن ــد. ای ــن مــی کــرده ان ــر ت ــان باســتان ب کــه ایرانی
باســتانی را » محســن اصفهانیــان بــراي ایــن برنــد برگزیــد.

نام: محسن اصفهانیان
سال تاسیس گراد: 1370

نام شرکت: گراد آفرین
محصــوالت:  انــواع پوشــاک مردانــه کــت و شــلوار، پیراهن، 
تــی شــرت، کــروات، پاپیــون، جــوراب، لبــاس زیــر، کیــف، 
ــاي  ــاس ه ــواع لب ــت و ان ــه سردس ــد، دکم ــش، کمربن کف

زمســتانی.
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چــه ایــده هایــی باعــث شــد کــه شــما 
شــرکت و فروشــگاههایتان را گســترش 

بدهیــد ؟
ــا  ــرایط دارد. م ــه ش ــتگی ب ــا بس ــد اینه ببینی
بایــد طــوری برنامــه ریــزی کنیــم و شــرکتمان 
را اداره کنیــم کــه شــرکت همیشــه رشــد 
داشــته باشــد. مــا در پوشــاک چنــد نــوع 
فــروش داریــم: فــروش بنکــداری، فــروش 
فروشــگاهی و فــروش صادراتــی کــه قبــًا 
در  را  بنکــداری  فــروش  میدادیــم،  انجــام 
ــن  ــم و االن چندی ــی دادی ــام م ــته انج گذش
ــی  ــم. وقت ــه انجــام نمــی دهی ســال اســت ک
ببینیــم فــروش بنکــداری خــوب نیســت، 
فــروش فروشــگاهی را انجــام مــی دهیــم، 
برنــد ســازی مــی کنیــم. وقتــی کــه بــه برنــد 
بــوس آلمــان نــگاه مــی کنیــد یــا برنــد هــای 
دیگــر، مــی بینیــد ایــن روش خــوب اســت  و 

ــد . ــی کنی ــازی م ــد س ــان برن خودت
ــره ای  ــگاه زنجی ــد فروش ــما چن ش

ــد؟ ــور داری ــل کش داخ
مــا جمعــا 23 شــعبه یــا فروشــگاه داخــل 
کشــور داریــم. البتــه شــرکت مــا صــادرات 
ــته، و در  ــور هــم داش بــه خــارج از کش
ــارج از  ــه در خ ــم ک ــم داری ــده تصمی آین

ــم . ــت بکنی ــم فعالی کشــور ه
آیــا شــما رقبــای دیگــری هــم 
داریــد، چطــور بــا آنهــا رقابــت مــی 
ــما  ــغلی ش ــای ش ــب ه ــد؟ رقی کنی
ــیم  ــل هاکوپیان،ماکس ــد؟ مث کدامن
و ایــکات چــه برنامهایــی بــرای 
ــد ؟  ــرکتها داری ــن ش ــا ای ــت ب رقاب
ــب  ــا رقی ــی را اص ــای ایران ــد ه ــا برن م
خودمــان نمــی دانیــم، آنهــا همــکاران مــا 

ــتند. هس
برندهــای  مــا  رقیبهــای  بزرگتریــن 
ــت  ــران فعالی ــه در ای ــتند ک ــی هس خارج
مــی کننــد. بیشــترین درصــد فــروش 
ــی  ــی م ــای خارج ــت برنده ــی دس داخل
باشــد. علــت ایــن اســت کــه بیشــتر مــردم 
ایــران هنــوز بــه تولیــدات ایرانــی اطمینان 
ــد  ــه بای ــاده ک ــا افت ــان ج ــد و برایش ندارن
ــا در  ــد. م ــرف کنن ــی مص ــاس خارج اجن
ــم کــه  ــه هایــی داری ــران کارخان داخــل ای
کاالهایــی بــا کیفیــت بــاال تولیــد میکنند و 
بــه خــارج از کشــور مــی فرســتند، مثــا به 
شــرکت گــث ایتالیــا فرســتاده مــی شــود 
و مــردم از آنجــا کاالهــا را خریــد میکننــد 
بعــد آن کاالهــا را بــه داخــل کشــور مــی 
ــود  ــی وج ــه های ــا کارخان ــد، در اینج آورن
دارنــد کــه لبــاس تولیــد مــی کننــد و بــر 
تولیداتشــان مــارک خارجــی مــی زننــد و 
ــند.  ــی فروش ــی م ــس خارج ــورت جن بص
ــاس  ــد اجن ــه خری ــل ب ــران تمای ــردم ای م
خارجــی دارنــد تــا تولیــدات داخلــی.  

ــرده‑  ــی را درک نک ــدات داخل ــوز تولی هن
ــه  ــت، ب ــی اس ــه کوچک ــا نمون ــد . اینه ان
همیــن علــت، مــا برندهــای ایرانــی را 
ــگاه نمــی کنیــم، آنهــا را همــکار  رقیــب ن
ــک  ــم کم ــا بتوانی ــم و ت ــی دانی ــود م خ
شــان مــی کنیــم . رقبــای مــا برنــد هــای 

ــتند. ــی هس خارج
چطــور شــد کــه نــام گــراد را بــرای 

برنــد خــود انتخــاب کردیــد؟
ــث  ــد بح ــک برن ــام ی ــردن ن ــاب ک انتخ
ــد  ــاید بگوین ــا ش ــی ه ــی دارد. بعض علم
یــک اســم را انتخــاب و شــروع بــکار مــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ــم، ول کنی
ــاده  ــوق الع ــک اســم، ف ــردن ی انتخــاب ک
ــرد .  ــی ب ــان م ــا زم ــت و مدته ــم اس مه
بیشــتر از یــک ســال تمــام فکــر کردیــم، 
مشــاوره گرفتیــم، صحبتهــای فراوانــی 
ــرد. ــوز بگی ــت مج ــراد توانس ــا گ ــد ت ش

ــه  ــم و... هم ــم، وزن اس ــودن اس ــاه ب کوت
ــت . ــم اس ــا مه اینه

ــه معنــا و مفهــوم کلمــات توجــه کــردم  ب
ــط  ــه ای مرتب ــراد کلم ــه شــدم گ و متوج
ــا کار ماســت، یــک جامــه باســتانی کــه  ب

ــی پوشــیدند.  ــان باســتان م ایرانی
ــا  ــراد ی ــای گ ــاوری ه ــی از فن یک
ــاوری  ــتفاده از فن ــن اس ــراد آفری گ
ــراد  ــو گ ــه نان ــد ک ــی باش ــو م نان
ــتفاده از  ــل اس ــده، دلی ــی ش معرف
ــه  ــان چ ــو در تولیداتت ــاوری نان فن
بــوده، چــه ایــده هایــی باعــث شــد 
ــکار  ــان ب ــه نانــو را در تولیداتت ک

ــد؟ بگیری
شــرکت از موقعــی کــه برنــد گــراد را ایجاد 
کــرد، بنایــش را بــر نــوآوری و تکنولــوژی 
ــا  ــر جــای دنی ــد گذاشــتیم. ه ــای جدی ه
اگــر بحثــی از تکنولــوژی مــی شــد، گــراد 
ــن کار را  ــه ای ــت ک ــی رف ــش م ــه دنبال ب
انجــام بدهــد حتــی وقتــی بحــث نانــو در 
ــن  ــراد اولی ــود، گ ــدای کار ب ــا در ابت دنی
برنــدی بــود کــه نانــو را وارد ایــران کــرد و 
بصــورت انبــوه تولیــد کــرد و فروختــه شــد 
ــتقبال  ــد و اس ــی بودن ــم راض ــردم ه و م
ــا  ــًا م ــد، مث ــم کردن ــادی ه ــی زی خیل
روی لباســهای الکتریکــی هــم کار کردیــم. 
ــه چنــد مشــکل برخوردیــم. یکــی  ــی ب ول
از آنهــا ایــن بــود کــه افــراد از گیــت 
ــوند و  ــتند رد بش ــی توانس ــی نم هواپیمای
ســوار هواپیمــا شــوند، چــون داخــل لبــاس 
ســیم بــکار رفتــه بــود و همچنیــن مســائل 
دیگــری وجــود داشــت. بــه همیــن خاطــر 
مــا تولیــد آن را متوقــف کردیــم. هــر 
تکنولــوژی و هــر نــوآوری در لبــاس باشــد 

ــم. ــان بیاوری ــد آن را در کارم ــا بای م
ــما  ــای ش ــد ج ــخصی بخواه ــر ش اگ
ــد  ــی توان ــوری م ــرد چط ــرار بگی ق
ــه  ــد ؟ چ ــق باش ــما موف ــد ش همانن
چیزهایــی باعــث ایــن موفقیــت مــی 

ــود ؟ ش
بســتگی بــه تجربــه ی آن فرد دارد. شــروع 
ــه دارد،  ــه تجرب ــاز ب ــک کار نی ــردن ی ک
ــر  ــانی در ه ــر انس ــن ه ــر م ــه نظ ــی ب ول
کاری مــی توانــد موفــق باشــد، هــر کاری 
کــه شــما در نظــر بگیریــد مــی توانیــد در 
آن بهتریــن باشــید بــه شــرط آنکــه تــاش 
ــک  ــید، ی ــته باش ــی داش ــتکار خوب و پش
ــا  ــد، واقع هــدف مشــخص را انتخــاب کنی
تصمیــم بگیریــد تــا بــه آن هــدف برســید. 
ــا  ــار شکســت خــورد ت ادیســون هــزاران ب
ــر در  ــس اگ ــرد. پ ــراع ک ــرق را اخت ــه ب ک
ــتکار  ــاش و پش ــان، ت ــه هدفت ــیدن ب رس
ــا اطمینــان میگویــم، بــه  داشــته باشــید ب

ــد رســید . آن هــدف خواهی
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ــه  ــما چ ــتریان ش ــدف: مش ــتریان ه ــه مش ــی ب  دسترس
ــد طــی کننــد؟  ــه محصــول شــما حاضرن ــرای رســیدن ب ــه ای را ب فاصل
ــا مشــتریان  ــد؟ آی ــه شــما دارن چــه دشــواریهایی در مســیر رســیدن ب
ــا  ــع؟ آی ــا مجتم ــتند ی ــترده هس ــی گس ــر جغرافیای ــما از نظ ــدف ش ه
ــد  ــل دهی ــتری تحوی ــه مش ــان ب ــان را خودت ــد محصولت ــما می توانی ش
یــا ماهیــت محصــول بــا حضــور مشــتری در محــل شــما گــره 
ــه  ــا چ ــت ت ــل اس ــل تحوی ــما قاب ــول ش ــر محص ــت؟ اگ ــورده اس خ
ــاس  ــه مقی ــت و چ ــه اس ــه صرف ــما ب ــودآوری ش ــرای س ــافتی ب مس
ارتباطــی  فنآوریهــای  آیــا  دهیــد؟  پوشــش  بایــد  را  جغرافیایــی 
کننــد؟  کمــک  شــما  مشــتریان  بــه  دسترســی  در  می تواننــد 

دسترســی بــه حمــل و نقــل: نــوع کســب و کار شــما 
ــع  ــا توزی ــد ی ــر در تولی ــل دارد؟ اگ ــل و نق ــه حم ــتگی ب ــدر وابس چق
هســتید نیــاز بــه مشــخص کــردن کانــال حمــل و نقــل اصلــی 
ــل  ــال حم ــی کان ــه حت ــود ک ــد ب ــانه خواه ــتید. دور اندیش ــود هس خ

ــید. ــته باش ــاده داش ــن آم ــوان جایگزی ــه عن ــم ب ــری ه ــل دیگ و نق
ترکیــب همســایگان: آیــا کســب و کارهــای جالبــی در همســایگی 
مــکان وجــود دارد کــه ســبب جلــب و جــذب مشــتریان دیگــر 
ــودکان(. گاهــی وجــود  ــرای جــذب ک ــکان تفریحــی ب ــأ م شــود؟ )مث
ــد  ــه می توان ــی مدرس ــا حت ــگاه ی ــا فروش ــزرگ ی ــد ب ــز خری ــک مرک ی

ــد. ــما دهن ــه ش ــه ب ــه توج ــر ب ــراد ناگزی ــی از اف ــود انبوه ــبب ش س
فاصلــه بــا رقبــا )تــو بــورس بــودن(: چــه میــزان فاصلــه بــا 
رقبــا بــرای شــما ایــده آل اســت؟ در بســیاری از کســب و کارهــا قــرار 
ــودن می کنــد و فضــای  ــورس ب ــا ســبب ایجــاد ب داشــتن در میــان رقب
مناســبی ایجــاد می کنــد. مثــأ بــورس کامپیوتــر )بــازار رضــا(. امــا بایــد 
ــت  ــرای رقاب ــی ب ــا فضــای کاف ــا رقب ــرد: آی ــت ک ــد مســئله دق ــه چن ب
ــت  ــازار رقاب ــی ب ــا نوع ــد ی ــخیر کرده ان ــازار را تس ــا ب ــد؟ آی می گذارن

کامــل برقــرار اســت؟ چقــدر قــدرت مانــور بــرای شــما باقــی می مانــد؟
امنیــت  شــما  خــود  بــرای  محــل  آیــا  ایمنــی:  مســائل 

مشــتریان  جــذب  در  محــل  جرم خیــزی  میــزان  دارد؟  کافــی 
حضــور  بــه  نیــاز  کارتــان  و  کســب  اگــر  می گــذارد.  اثــر  هــم 
هــم  دو چنــدان می یابــد.  اهمیــت  امنیــت محــل  دارد  مشــتری 

بــرای امنیــت تجهیــزات شــما و هــم بــرای امنیــت مشــتریان
ــد  ــی نیازمن ــوع کارگران ــه ن ــر: چ ــر ماه ــه کارگ ــی ب دسترس
ــایل  ــه وس ــی ب ــا دسترس ــد؟ آی ــد بپیماین ــافتی بای ــه مس ــتید؟ چ هس
حمــل و نقــل عمومــی بــرای آنهــا میســر اســت؟ آیــا در زمانهــای خاصی 
از ســال نیازمنــد کارمنــدان بیشــتری هســتید؟ آیــا می تــوان در مواقــع 
ــد  ــا نیازمن ــت؟ آی ــریع داش ــی س ــای الزم دسترس ــه مهارته ــروری ب ض

ــد؟ ــی داری ــع آن دسترس ــه مناب ــدر ب ــتید؟ چق ــر هس ــدان ماه کارمن
دسترســی بــه مــوارد آمــوزش: در صــورت نیــاز بــه افــراد فنــی 
و ماهــر چقــدر امــکان آمــوزش آنهــا وجــود دارد؟ آیــا مکانهــای آموزشــی 
و تحقیقاتــی بــرای آمــوزش آنهــا وجــود دارد؟ مراکــز تحقیقاتــی 

می دهنــد؟ تحویــل  ماهــر  فــرد  چقــدر  منطقــه  آن  آموزشــی  و 
ــر  ــی ب ــه تأثیرات ــی چ ــن محل ــا: قوانی ــا و فرصته  محدودیته
ــل  ــاده ای مث ــای س ــال محدودیته ــرای مث ــد؟ ب کســب و کار شــما دارن
ــتمزدها،  ــاژ(، دس ــأ در پاس ــاعت کار )مث ــت س ــو، محدودی ــب تابل نص
ــهرداری  ــرف ش ــه از ط ــتریان ک ــرای مش ــگ ب ــه پارکین ــی ب دسترس
ــد  ــود می توان ــع می ش ــی وض ــای دولت ــا نهاده ــل ی ــورای مح ــا ش ی

ــد؟ ــاد کنن ــما ایج ــب و کار ش ــرای کس ــی ب ــا و محدودیتهای فرصته
 خدمــات: بــرای کســب و کار خود بــه چه خدمــات جانبــی نیازمندید 
و ایــن خدمــات در مــکان مــورد نظــر چقدر در دســترس شــما هســتند؟ 

ــوند:  ــدی می ش ــته طبقه بن ــد دس ــه چن ــما ب ــاز ش ــورد نی ــات م خدم
خدمــات  اداری،  خدمــات  مالــی،  خدمــات  زیربنایــی،  خدمــات 
ــد،  ــه فراین ــوط ب ــی مرب ــات جانب ــول، خدم ــه محص ــوط ب ــی مرب جانب
ــک  ــر ی ــت ه ــزان اهمی ــتری، می ــه مش ــوط ب ــی مرب ــات جانب خدم

را بــرآورد کنیــد و موجــود بــودن هــر یــک از آنهــا را بســنجید.

عاطفه ناجی

انتخــاب مــکان بــه نــوع کســب و کار شــما بســتگی دارد. اگــر در کســب و کار نظافــت منــازل 
و شــرکتها باشــید می توانیــد آن را بــا یــک خــط تلفــن در منزلتــان هــم انجــام دهیــد، اگــر 
در کار توزیــع محصولــی باشــید می توانیــد آن را بــا یــک ماشــین ون یــا وانــت هــم بــه انجــام 
ــی همچــون مبلمــان  ــا محصول ــا اگــر در کســب و کارهــای خــاص در ارتبــاط ب برســانید. ام
خانــه باشــید ناگزیــر بــه داشــتن مکانــی متناســب بــا حجــم محصــول خــاص و بــرای تماشــای 

عمــوم هســتید. از ایــن رو در انتخــاب مــکان نــوع کســب و کار شــما نقــش مهمــی دارد.
پیــش از گشــتن بــه دنبــال یــک مــکان مناســب بایــد بدانیــد از مــکان خــود چــه انتظاراتــی 
داریــد و چــه کارکردهایــی بایــد داشــته باشــد. معیارهــای زیــر بــه شــما در انتخــاب مــکان 
ــر  ــک لیســت در نظ ــک چ ــورت ی ــه ص ــا را ب ــی آنه ــوان حت ــد. می ت ــک می کن مناســب کم

ــرد. ــا 10 از طــرف شــما نمــره می گی ــاس 1 ت گرفــت کــه از مقی

چه مکانی برای کسب 

و کارتان مناسب 

است

دانستنی
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شــارژ،  مثــل  محــل  خــاص  هزینه هــای  هزینه هــا: 
هزینــه  عنــوان  بــه  آنهــا  امثــال  و  پلیــس  ســرایدار،  نظافــت، 
خریــد  هزینــه  یــا  اجــاره،  همچــون  هایــی  هزینــه  و  فرعــی 
گیرنــد.  قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  اصلــی  هزینــه  عنــوان  بــه 
ممکــن  اجــاره ای  مــکان  کــه  باشــید  داشــته  یــاد  بــه 
رونقــی  و  نباشــد  تمدیــد  قابــل  مختلــف  دالیــل  بــه  اســت 
بــرود.  دســتتان  از  ایــد  آورده  دســت  بــه  زحمــت  بــا  کــه 
 فضــا: چــه میزان فضــا احتیــاج دارد؟ در صورتی که هزینــه الزم برای 
خریــد محلــی برای پیشــرف آینــده را نداریــد و موقتأ محــل کوچکتری 
را می گیریــد، آیــا بــرای گســترش فعالیتهــای خــود در آینــده فضــای 
کافــی در اطــراف وجــود دارد؟ یــا ناگزیــر به اســباب کشــی می شــوید؟

وضعیــت صاحــب ملــک: اگــر ملــک بــه صــورت اجــاره 
اســت، مالــک چــه برنامــه ای بــرای آن دارد؟ آیــا ممکــن اســت 
آن را بــه زودی واگــذار کنــد و شــما ناچــار بــه انتقــال شــوید؟ 
آیــا  داشــتن:  پاخــور  و  بــودن  دیــد  معــرض  در   
کســب و کار شــما نیــاز بــه در دیــد مشــتری بــودن دارد؟ اگــر 
ــا  ــت؟ آی ــد اس ــما در دی ــر ش ــورد نظ ــل م ــا مح ــت آی ــن اس چنی
می توانیــد بــرای بهتــر شــدن دیــد کاری کنیــد؟ آیــا می تــوان 
یــا خیــر؟ متوجــه ســاخت  را  نشــانه ها مشــتریان  و  تابلــو  بــا 

مرحلــه عمــر منطقــه: آیــا مــکان در یــک منطقــه تــازه 
یــا در منطقــه ای قدیمــی و شــناخته شــده؟  تأســیس اســت؟ 
ــه  ــرد: مرحل ــام ب ــکان ن ــاب م ــرای انتخ ــر را ب ــل زی ــد مراح می توان
تــازه تأسیســی، مرحلــه رشــد، مرحلــه بلــوغ و مرحلــه افــول.

خواهــد  وضعیتــی  چــه  آینــده  ســال  چنــد  ظــرف  منطقــه 
منطقــه  آینــده  بــرای  شــهرداری  ریــزی  برنامــه  داشــت؟ 
چیســت؟ کیفیــت زندگــی و مــردم ســاکن آن چگونــه اســت؟ 
ــن  ــا تأمی ــرمایه گذار ی ــک، س ــی: بان ــن مال ــای تأمی  فرصته
کننــده مالــی خاصــی در محــل وجــود دارد؟ آیــا در آن منطقــه 
توســعه  می شــود؟  حمایــت  کارآفرینانــه  فعالیتهــای  از  محــل  و 
اقتصــادی خاصــی وجــود دارد کــه ســبب بهبــود وضعیــت شــما شــود؟

ــاز  ــورد نی ــر م ــا تصوی ــه ب ــهرت محل ــا ش ــه: آی ــر محل  تصوی
تأثیــری روی  اســت؟ چــه  کارتــان ســازگار  و  از کســب  شــما 
کســب و کار شــما خواهــد داشــت؟ ســایر ســاکنان محــل بــا 
ــای  ــب و کاره ــا کس ــتند؟ آی ــق هس ــما منطب ــاز ش ــورد نی ــر م تصوی
کــه  باشــدی  مکانــی  دنبــال  بــه  دارد؟   وجــود  شــما  مشــابه 
تصویــر کســب و کار شــما را نــزد مشــتریانتان بهبــود بخشــد.

دانستنی

عاطفه ناجی

ابتکار 
در 

طراحی 
لوگوی 
چند 
برند 

مشهور

تــا حــاال بــه لوگــوی بیتــس توجــه کردیــن؟ لوگــوی ایــن برنــد 
ــل  ــط اپ ــون توس ــم اکن ــه ه ــهور ک ــی مش ــوازم صوت ــد ل تولی
خریــداری شــده در حقیقــت کلــه ای اســت کــه روی آن یــک 

هدفــون قــرار گرفتــه اســت.

ــه  ــده ک ــکیل ش ــو تش ــیگنال مون ــک س ــوی VAIO از ی لوگ
ــذارد! ــی گ ــا م ــک پ ــر و ی ــای صف ــه دنی ــان ب ناگه

در نــگاه اول ممکــن اســت فکــر کنیــد ایــن فلــش نقــش خاصی 
نــدارد. ولــی معنــای آن ایــن اســت کــه در وب ســایت آمــازون 
ــا z وجــود دارد و همچنیــن لبخنــدی کــه  همــه چیــز از a ت

بــر چهــره مشــتری مــی نشــیند در آن نمایــان اســت.
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1-مقررات دست  و پاگیر اداری
وجــود بوروکراســی اداری و مقــررات بعضــاً زائــد و وجــود 
برنامه ریــزان  بــر  تحمیلــی  خارجــی  و  درونــی  فشــارهای 
اقتصــادی موجــب بــه وجودآمــدن محدودیت هــای فراوانــی 

ــادی  ــداف اقتص ــاده ترین اه ــه س ــل ب ــت نی در جه
ــرخوردگی و  ــث س ــی باع ــن محیط ــود. چنی می ش
حتــی فــرار کارآفرینــان می شــود کــه جایــی بــرای 
ــد و خــود را  ــای خــود نمی یابن ــراز ایده ه ــان و اب بی
درکمنــد بوروکراســی و روابــط ناســالم ســازمان های 
ــزو  ــل ج ــن دلی ــه همی ــد. ب ــده می بینن تصمیم گیرن
جامعــه بی تحــرک و ســاکن می شــوند کــه شــرایط 

و محدودیت هــا چنیــن خواســته اند.

2-خانواده و نگرش جامعه به کار
ــا توجــه  خانــواده، فردفعــال بــه جامعــه تحویــل می دهــد و خانــواده ب
ــرای فعالیــت و تولیــد  بــه فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه و ارزشــی کــه ب
ــا جامعــه ای کــه  ــواده و ی ــرورش می دهــد. خان ــراد را پ ــل اســت، اف قائ
بنیــان آن اســتفاده از تــاش دیگــران و تنبلــی و کاهلــی 
باشــد، باعــث می شــود کــه افــراد حتــی کارآفرینــان از 
ــان  ــه عکــس پیمــوده و خواه ــدا مســیر را ب همــان ابت
ــه  ــرف جامع ــق ع ــت از طری ــای هنگف ــب درآمده کس
ــور  ــر کش ــم ب ــگ حاک ــال فرهن ــور مث ــه ط ــند. ب باش
ژاپــن در مــورد کار و فعالیــت ایــن اســت: اول کار، دوم 
ــه  ــی ک ــت در حال ــارم قناع ــی ، چه ــوم زندگ کار ، س
در بســیاری از کشــورهای جهان ســوم فرهنــگ کار 
ــی  ــت کم ــا از اهمی ــت و ی ــت نیس ــش در اولوی و کوش

برخــوردار اســت.

3-توقف به خاطر حفظ استانداردها
بســیار اتفــاق می افتــد کــه عــدم توجــه بــه یــک 
ــتانداردهای  ــا اس ــرت ب ــل مغای ــه دلی ــا ب ــوآوری تنه ن
ــک  ــت ی ــه شکس ــر ب ــازمان منج ــک س ــده ی تعریف ش
ــه  ــه ک ــای خاقان ــیار ایده  ه ــه بس ــود و چ ــکون آن می ش ــده و س ای
اکنــون در آرشــیوها و بایگانی هــای ســازمان های دولتــی و غیــر 

ــد. ــده ان ــکوت مان ــی مس دولت

4- عدم توجه الزم به کارآفرینی 
و تولید

جهان ســوم،  کشــورهای  از  بســیاری  در 
حمایت هــای الزم از جهــات مختلــف از کارآفرینــان 

و  ی  گــر  واســطه  و  داللــی  مشــاغل  عکــس  بــه  و  نمی شــود 
رانت خــواری از رونــق بیشــتری برخــوردار اســت و بــرای افــرادی کــه 
در ایــن بخش هــای کــه بــرای توســعه اقتصــادی نافــع نیســتند بلکــه 
عمدتــاً مضــر هــم هســتند، ســودآوری بســیار باالیــی دارد، بنابرایــن 
ــه  ــت ب ــه قصــد خدم ــان را ک ــاش کارآفرین ــت و ت ــای حرک انیگزه ه
توســعه اقتصــادی کشــور را دارنــد کم رنــگ و یــا کنــد می کنــد.

ــد  ــودن تولی ــت پایین ب ــه عل ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــی کش تمام
ــورم  ــکاری، ت ــون بی ــده ای چ ــائل عم ــر مس ــی درگی ــت ناکاف وفعالی
بــا نرخ هــای دورقمــی، بــی ســوادی، بهره وری پاییــن، کیفیــت 
ــاد اداری،  ــادی، فس ــد اقتص ــودن رش ــن ب ــدات، پایی ــوب تولی نامطل
تک محصولی بــودن اقتصــاد، وابســتگی  اقتصــادی، کســری تــراز 
ــودن  ــن ب ــورم، پایی ــرخ ت ــودن ن ــی، باالب ــراز بازرگان ــا و ت پرداخت ه
ارزش پــول، فزونــی واردات نســبت بــه صــادرات، کــم کاری، بازدهــی 
کــم و.. هســتند کــه یکــی از علــل عمــده بــروز مشــکات ذکرشــده، 

ــت. ــته اس ــان شایس ــی و کارآفرین ــه کارآفرین ــتن ب ــه نداش توج

خدمات مشاوره ای:
 در کشــورهای پیشــرفته مراکــز کارآفرینــی خدمــات مشــاوره ای در زمینه هایــی ماننــد: مدیریــت، امــور مالــی، فعالیت هــای تجــاری، بازاریابــی و 

ــت پرداخــت می شــود. ــه خدمــات از ســوی دول ــه می کننــد و هزینــه ارائ گاه تهیــه طرح هــای توجیهــی ارائ
تکنولوژی:

در کشــورهای مــورد مطالعــه مراکــز مســؤول کارآفرینــی بــر کاربــرد تکنولــوژی و کاربــری آن تأکیــد دارنــد و بــه شــیوه های گوناگــون ماننــد دادن 
وام بــرای ماشــین آالت نــو می کوشــند ایــن هــدف تحقــق  پذیــرد.

حمایت های اطالعاتی:
ــواردی  ــامل م ــانی ش ــن اطاع رس ــت. ای ــداول اس ــز مت ــرد نی ــای خ ــرای فعالیت ه ــانی ب ــای اطاع رس ــاوره ای حمایت ه ــات مش ــر خدم ــاوه ب ع

ــود. ــی می ش ــی وفن ــاری، مدیریت ــون وضعیت تج همچ
ظرفیت سازی علمی:

در راســتای تقویــت تکنولوژیــک و حمایت هــای اطاع رســانی، تــاش شــده اســت تــا میــان بنگاه هــای خــرد از یــک ســو و مراکــز علمــی و فنــی 
از ســوی دیگــر پیونــد برقــرار شــود. ایــن ارتبــاط از طریــق مراکــز توســعه کارآفرینــی و درحوزه هایــی ماننــد تحقیــق، آمــوزش و توســعه صنعتــی 

ــود. ــرار می ش برق
آموزش:

آمــوزش کارآفرینــی سیاســتی اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــر کمیــت و کیفیــت عرضــه کارآفریــن در یــک جامعــه اثــر می گــذارد، بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه در بســیاری از کشــورها بــه ویــژه در کشــورهای پیشــرفته کــه تــا حــد امــکان موانــع و مشــکات برطــرف شــده اند و دولت هــا 
بــه شــکوفا کــردن تــوان بالقــوه مــردم پرداختــه   انــد. در چارچــوب ایــن مجموعــه اقدامــات اســت کــه در بســیاری از کشــورها هدف هــای گوناگــون 

اقتصــادی اجتماعــی دولــت ماننــد افزایــش صــادرات و توســعه مناطــق محــروم تحقــق می پذیــرد.

موانع 

کارآفرینی در 

ایران

نکته ها

مهسا کمالی پور

تسهیالت و مدل راهبری 
توسعه کارآفرینی در 

کشورهای پیشرفته
اقداماتــی کــه در کشــورهای پیشــرو در  عمده تریــن 

حــوزه کارآفرینی)بــه خصــوص ژاپن،آمریــکا و کــره جنوبــی( 
ــت: ــوده اس ــر ب ــای زی ــت در حوزه ه ــده اس ــاهده ش مش
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طرح کسب و کار

در شــماره هــای قبلــی بــه طــور کامــل بــا بخــش هــای طــرح کســب و کار آشــنا شــدید و ســعی کردیــم بخــش هــای مهــم و ضــروری 
کــه پایــه و اســاس   تمامــی کســب و کارهــا  هســتند را ذکــر کنیم.درایــن بخــش میخواهیــم چنــد نــرم افــزار طــرح کســب و کار  را 
معرفــی کنیــم تــا شــما بتوانیــد در تنظیــم طــرح خودتــان از آن کمــک بگیریــد.الزم بــه ذکــر اســت کــه شــما بــه عنــوان فــردی کــه 
میخواهیــد طــرح کســب و کاری را بنویســید بایــد تمامــی بخــش هــا را از قبــل آمــاده کــرده باشــید و فقــط در ایــن نــرم افــزار وارد 

کنیــد .درواقــع ایــن نــرم افــزار یــک تســهیل گــر بــرای وارد  کــردن اطاعاتتــان  میباشــد.

مهسا کمالی پور

نرم افزار های طرح کسب و کار 

 COmputer Model for Feasibility اختصــار عبــارت انگلیســی COMFAR کلمــه
Analysis and Reporting  »مــدل کامپیوتــري بــراي آنالیــز امــکان ســنجي و گــزارش 
گیــري« مي باشــد. ایــن برنامــه توســط واحــد ارزیابــي اقتصــادي بخــش عملیــات یونیــدو 
در ســال 1979 در نیویــورک تهیــه و تدویــن شــده اســت. مــدل اصلــي ایــن برنامــه بــا 
اســتفاده از زبانهــاي برنامــه نویســي پاســکال و C کــه قریــب بــه 50.000 خــط )معــدل 
یــک کتــاب 2500 صفحــه اي( مي شــود توســط یــک تیــم 7 نفــره در مــدت یــک ســال 
و نیــم طراحــي شــده اســت.در تهیــه ایــن برنامــه کامپیوتــري از تجربیــات بیــش از 30 
کمیتــه ازریابــي اقتصــادي کشــورهاي مختلــف بهــره گرفتــه شــده اســت و پــس از طــي 
3 ســال دوران آزمایشــي؛ و رفــع اشــکاالت؛ بــراي اولیــن بــار در ســال 1983 بــه بــازار 
ــون دالر  ــم میلی ــک و نی ــر ی ــغ ب ــه بال ــن برنام ــه ای ــه تهی ــده اســت. هزین عرضــه گردی
بــوده و هــم اکنــون بیــش از نیــم میلیــون نســخه از آن در سراســر جهــان و بــه 15 زبــان 
ــي؛ روســي؛  ــي؛ عرب ــدي؛ ایتالیای ــي؛ هلن ــي؛ چین ــه انگلیســي؛ فرانســوي؛ آلمان )از جمل
ــرداري مي باشد.نســخه اول COMFAR ســال  ــي؛ اســپانیایي و ...( در حــال بهره ب پرتغال
ــازار عرضــه شــد و بــه دلیــل اســتقبال  ــه ب 1983 و نســخه 1.1 آن در نوامبــر 1984 ب

از آن؛ نســخه 2 و 2،1 آن در ســال هاي 1986 و 1989 ارائــه گردیــد. ایــن برنامــه هــم اکنــون توســط نظــم پویــان صنعــت نویــن تحــت 
نظــارت یونیــدو بــه فارســی برگردانــده شــده اســت و آخریــن نســخه آن در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد.

اهداف برنامه:
ــي  ــاي مختلف ــال راه حل ه ــه دنب ــذاران ب ــرمایه گ ــد؛ س ــرح گردی ــاب مط ــرمایه گذاري و انتخ ــت س ــاوت جه ــاي متف ــه ایده ه ــي ک زمان
بودنــد تــا بتواننــد بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد. امــا وجــود پارامترهــاي فــراوان )بیــش از 4000 متغیــر( محاســبات را گاهــاً آنقــدر پیچیــده 
مي کــرد کــه تصمیــم گیرنــدگان از نتایــج آنهــا اطمینــان الزم را نداشــتند. از طــرف دیگــر نگرش هــاي متفــاوت بــه یــک موضــوع خــاص؛ 
باعــث مي شــد تــا نتایــج یکســان حاصــل نشــود. بــه عبــارت دیگــر در مــورد یــک طــرح؛ برخــي از محاســبات طــرح را اقتصــادي جلــوه 
ــف و  ــودن تعاری ــتاندارد نم ــر اس ــه فک ــت اندکاران ب ــا دس ــد ت ــبب ش ــوع س ــن موض ــرد. ای ــر کًا آن را رد مي ک ــي دیگ ــي داد و بعض م
محاســبات افتادنــد. امــا مشــکل اصلــي یعنــي پیچیدگــي عملیــات محاســباتي هنــوز باقیمانــده بــود. بــراي حــل ایــن مشــکل؛ کمیتــه اي 
در UNIDO بــراي اســتاندارد و کامپیوتــري کــردن همزمــان ارزیابــي اقتصــادي طرح هــا تشــکیل شــد و نهایتــاً برنامــه COMFAR تهیــه 

و بــه بــازار عرضــه گردیــد

Comfar
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ــاورزی،  ــی، کش ــی، معدن ــای صنعت ــه پروژه ه ــرآورد هزین ــد و ب ــی درآم ــاری و پیش بین ــرح تج ط
ــزار تخصصــی  ــار انجــام می پذیرد.نرم اف ــزار کامف ــا اســتفاده از نرم اف ــوردی و ... ب ــی، دریان زیربنای

کامفــار یــک برنامــه کامپیوتــری اســت کــه از طــرح تحقیقــات قبــل از بهره بــرداری حمایــت 
ــان  ــادی را آس ــی و اقتص ــات مال ــبه گزارش ــازماندهی و محاس ــتفاده از آن س ــد و اس می کن

ایــن نرم افــزار بــر اســاس مطالعــات امکان ســنجی و یــا بــه عبارتــی  می ســازد. 
ــی  ــات فرصت یاب ــرح و مطالع ــودن ط ــا نب ــودن و ی ــراء ب ــل اج ــا قاب ــری و ی توجیه پذی

ــزار  ــن نرم اف ــج ای ــده اســت. نتای ــی طراحــی گردی ــرای هــر طــرح صنعتــی و معدن ب
بیانگــر جذابیــت اقتصــادی طــرح بــر اســاس محــدود و یــا نامحــدود بــودن بودجــه 

ــد. ــری می باش ــازمان مج ــادی س اقتص
خروجي هاي نرم افزار کامفار :

 ‑ بررسي هاي مالي
‑ برآورد سرمایه گذاري ثابت

‑ برآورد سرمایه در گردش
‑ برآورد هزینه سالیانه تولید

‑ برآورد استهاک سالیانه سرمایه گذاري
‑ برآورد کل سرمایۀ مورد نیاز طرح

‑ برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
‑ تعیین منابع تأمین مالي طرح و هزینه هاي مالي آن

‑ تحلیل درآمدها و هزینه هاي طرح
‑ تعیین عملکرد سود و زیان طرح براي کل سرمایه گذاري و آورده سهام

‑ بررسي هاي اقتصادي
‑ تعیین جریان خالص نقدي کل سرمایه گذاري

)DCF( تحلیل جریان نقدینگي تنزیل شده ‑
)IRR( نرخ بازده داخلي ‑

)NPV(تعیین ارزش فعلي خالص ‑
‑ تعیین نرخ و دورة بازگشت داخلي)PBP( کل سرمایه

‑ تعیین نرخ و دورة بازگشت داخلي براي آورده سهامداران
‑ تعیین دوره بازگشت سرمایه

‑ تحلیل نقطه سربسر
‑ شاخص سود آوري

‑ تحلیل حساسیت طرح به هزینه هاي پیش بیني نشده
‑ انجام آنالیز حساسیت پروژه و تحلیل ریسک

‑ تحلیل نسبتهاي مالي
‑ تحلیل اثرات متقابل طرح ها )آنالیز تلفیقي(

‑ تهیۀ صورت حسابهاي مالي

مهسا کمالی پور

  Business Plan Pro به منظور ایجاد هر نوع برنامه تجاری طراحی شده است. برنامه ای توانمند است که به کمک آن می توایند با طبقه 
بندی کردن داده ها و اطاعات کمی و کیفی نسبت به تجزیه و تحلیل کسب و کار مورد نظرتان اقدام کرده و طرح های تجاری ایجاد کنید 
. در حال حاضر سازمان های زیادی از این برنامه به عنوان بهترین شیوه برای انتخاب ، اولویت بندی ، تامین منابع و عملیاتی کردن کسب 
و کار بهره می برند . و آن را به عنوان پشتیبانی کننده تجارت دنیای امروز تلقی می کنند . از ویژگی آن می توان به 500 نمونه کار آماده 

و کامل اشاره کرد که می توان از آنها در نوشتن طرح تجاری استفاده کرد . 
 ستاپ برنامه شما را از طریق خصوصی سازی برنامه مرحله به مرحله راهنمایی می کند.وقتی برنامه جدیدی شروع می شود ، ستاپ برنامه 

)Plan Setup( یک سری سوال می پرسد:بر اساس پاسخ های شما ، ستاپ برنامه 
نمای کلی برنامه را تنظیم می نمایدهر سوالی دارای یک پاسخ پیش فرض است اگر 

مطمئن نیستید که چطور به سوالی پاسخ دهید در آن لحظه پاسخ پیش فرض را 
بپذیرید می توانید بعدا و همیشه با کلیک بر روی دکمه Plan Setup در نوار ابزار 

برای تغیر جوابهایتان بازگردید.
این کتاب شامل 5 بخش زیر است:

بررسی ادبیات طرح کسب و کار، ساختار طرح کسب وکار، معرفی و مقایسه چند 
نرم افزار در زمینه طرح کسب و کار، راهنمای نرم افزار، منابع

طرح کسب و کار

Bussiness plan pro
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نرم افزار طرح کسب و کار آینده نگر نرم افزار کاربردی‑ 
آموزشی به منظور تهیه و تدوین طرح کسب و کار مطابق با 

فرمت های استاندارد و بر مبنای اصول علمی می باشد.
این نرم افزار از سه بخش تشکیل شده است :

قسمت آموزش برنامه ریزی شده تدوین طرح کسب و 
کار:

در این قسمت آموزشی استاندارد بر اساس منابعی معتبر که 
در بخش منابع به آن ها اشاره شده است، ارائه می گردد. این 

منابع برای یک دوره آموزشی مناسب می باشد.
قسمت منابع و مقاالت گردآوری شده:

این منابع در واقع قوانین و مقررات، فرم ها، مقاالت و مطالب 
مرتبطی است که در تهیه یک طرح کسب وکار، قبل و بعد آن 
مورد نیاز کارآفرینان، صاحبان ایده و توسعه دهندگان مشاغل 

می باشد.
قسمت تهیه گام به گام طرح کسب و کار:

نرم افزار در این قسمت از شما می خواهد که یک طرح جدید 
ایجاد نمایید و به دنبال آن با جواب دادن به سواالت کوتاه 

ودسته بندی شده می توانید گام به گام به رویای خود نزدیک 
شوید.

در طول مراحل جواب دادن به سواالت، از شما خواسته خواهد 
شدکه جداولی را نیز تکمیل نمایید. این جداول اطاعات اولیه 
را از شما گرفته و در صورت لزوم محاسباتی را روی آن انجام 

خواهد داد.
در هر مرحله از کار که باشید می توانید با مراجعه به قسمت 

»وضعیت پیشرفت« از کم و کیف پیشرفت خود و مراحلی که 
پشت سر گذاشته اید یا پیش رو دارید، مطلع شوید.

 با مراجعه به قسمت گزارش گیری، نرم افزار این امکان را به 
شما می دهد که نتیجه کار را تا این لحظه پیش چشمان خود 

ببینید.
هرگاه که نیاز داشتید جواب هایی را که تا کنون داده اید 

ویرایش کرده و یا مرور نماییدمی توانید از طریق دکمه 
»ویرایش نتایج« این کار را انجام دهید.

از مزایای نرم افزار آینده نگر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
انجام محاسبات مالی و ارائه جداول مربوطه از جمله:

جدول حقوق و دستمزد ساالنه نیروی انسانی
جداول محاسبه هزینه های ثابت و متغیر

جداول فنی
گرد آوری طرح های کسب و کار متنوع در زمینه های: 

صنعت، کشاورزی و خدمات
گرد آوری مقاالت متنوع و مرتبط با کارافرینی و کسب و کار.
امکان استفاده از نمونه های تدوین شده برای پاسخ دهی به 

سواالت.
امکان دسترسی به راهنمای پاسخ به هر سوال در بخش تدوین 

طرح کسب و کار.
شامل بانک اطاعاتی درDVD پیوست شامل فیلم های 

آموزشی، پاورپوینت ها، مقاالت، مطالب آموزشی و طرح های 
کسب و کار متمایز در ارائه خدمات پس از فروش.

نرم افزار طرح کسب و کار 
آینده نگر

طرح کسب و کار
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چگونگی ثبت شرکت
ــهامی  ــرکت س ــت ش ــت ثب ــه جه ــرایط الزم اولی ش

ــاص خ
ــیده  ــی رس ــن قانون ــه س ــه ب ــت ک ــی در رشک ــو اصل ــر عض ــل 3 نف حداق

ــام( ــال مت ــند. )18 س باش

ــد حداقــل از 2 نفــر تشــکیل گــردد و اعضــا و  ــره بای  اعضــا هیئــت مدی

هیئــت مدیــره بایــد حداقــل دارنــده یــک ســهم باشــند و اعضــا و هیئــت 

مدیــره نبایــد دارای سوءپیشــینه کیفــری باشــند.

حداقــل رسمایــه رشکــت بایــد صــد هــزار )100.000( تومــان باشــد. 

طرفیــن بایــد 35 % مبلــغ تعهــد شــده را در حســاب بانکــی افتتــاح شــده 

ــد. ــز مناین واری

داشنت آدرس و کد پستی حقیقی

معایب و محاسن شرکت سهامی خاص
معایب

 وجــود مقــررات بیشــتر در شــرکت هــای ســهامی: برخــاف شــرکت خــای تضامنــی از اهمیــت و پیچیدگــی بیشــتری برخوردار 
اســت زیــرا وجــود مقرراتــی ماننــد نحــوه تقســیم ســود و زیــان و نحــوه نگهداریدفاتــر مالــی و نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی 
و نحــوه گــزارش ســود و زیــان بــه ســهامداران و ... در شــرکت هــای ســهامی بــه مراتــب پیچیــده تــر از شــرکت هــای تــک 

مالکــی و تضامنــی اســت.
    وجــود مالیــات بــر درآمــد در شــرکت هــای ســهامی بــه دلیــل اعمــال کنتــرل هــای قانونــی و بــر اســاس قواعــد و قوانیــن 
مالیــات هــای مســتقیم مــی بایســت ابتــدا 10 % از درآمــد مشــمول مالیــات بــه عنــوان مالیــات شــرکت محاســبه و بــه ترتیــب 

مقــرر در قانــون مربوطــه بــه عنــوان مالیــات پرداختنــی در نظــر گرفتــه شــود.
مزایای شرکت سهامی خاص:

ــام  ســهولت نقــل و انتقــال ســهام: از آنجاییکــه ســرمایه ســهامداران در شــرکت هــای ســهامی بــه قطعــات کوچکتــری بــه ن
ســهام تقســیم گردیــده و بعضــا ایــن ســهام بــی نــام نیــز مــی باشــد لــذا نقــل و انتقــال آن دارای ســهولت ویــژه ای اســت.

    تجمــع ســرمایه هــای کوچــک: مــی تــوان بــا جمــع آوری ســرمایه هــای کوچــک و در محیطــی دوســتانه بــه انجــام فعالیــت 
ــاری پرداخت. تج

محدودیــت مســئولیت ســهامداران در شــرکت هــای ســهامی: یکــی از خصوصیــات مهــم شــرکت هــای ســهامی ، محــدود بــودن 
مســئولیت ســهامداران در قبال ســهام آنهاســت.

ــه وســیله یــک  ــون تجــارت شــرکت ســهامی ب ــاده 170 قان ــر اســاس م ــره در شــرکت هــای ســهامی: ب تعییــن هیئــت مدی
ــد. ــان ســهام انتخــاب شــده ان ــق صاحب ــره از طری هیئــت مدی

مهسا کمالی پور

کاربردی 

ــی  ــت های ــه فعالی ــرای چ ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ش
ــبند؟ مناس

بــه طــور کلــی محدودیــت فعالیتــی نــدارد و قانونگــذار  
ــد  ــی نباش ــت آن تجارت ــد فعالی ــهامی را هرچن ــرکت س ش

ــد. ــی نمای ــوب م ــاری محس ــی و تج ــرکت بازرگان ش
ــهامی  ــرکت س ــت ش ــرای ثب ــان الزم ب ــدت زم م

ــاص: خ
یــک مــاه و نیــم الــی 2 مــاه پــس از تکمیــل مــدارک و ارائــه 

گواهــی بانکــی.

مالیات شرکت سهامی خاص چگونه  می باشد؟
همانطــور کــه جــزء معایــب شــرکت هــای ســهامی خــاص گفتــه 
شــد، شــرکت هــای ســهامی خــاص بایــد 10 % از کل درآمــد بــه 
ــد  ــات شــرکت محاســبه و وصــول شــده و از کل درآم ــوان مالی عن

ــق  ــر طب ــه ب ــه بقی ــبت ب ــر 10 % نس ــس از کس ــات پ ــمول مالی مش
بندهــای قانــون مالیــات هــای مســتقیم اعمــال مــی شــه. بــا اظهارنامــه 
ــی مناســب و حســاب و کتــاب هــای دقیــق مــی تونیــد مالیــات  مالیات

ــد. ــی بپردازی متفاوت
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  سهامی خاص
ــهامی  ــای س ــرکت ه ــت ش ــت ثب ــدارک الزم جه م

ــاص: خ
تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص.

ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
کپــی شناســنامه و کارت کلــی برابــر اصــل شــده تمامــی اعضــای 

هیئــت مدیــره و ســهامداران و بازرســین در دفاتــر اســناد رســمی 
و یــا وکیــل رســمی شــرکت.

در صورتیکــه اعضــا هیئــت مدیــره یــا ســهامداران اشــخاص حقوقــی 
باشــند، ارائــه کپــی آخریــن روزنامــه رســمی شــخص حقوقــی 

ــنامه  ــی شناس ــرکت( و کپ ــربرگ ش ــده )در س ــی نماین ــه معرف و و نام
کارت ملی نماینده شخص حقوقی.

ــه  ــی ارائ ــخاص حقیق ــرای اش ــی ب ــهامدار خارج ــتن س ــورت داش کپــی برابــر اصــل پاســپورت و در ص
ــزد مرجــع ثبــت  ــه گواهــی ثبــت شــرکت ن ــی ارائ ــرای اشــخاص حقوق شــده حــاوی آخریــن وضعیــت شــرکت.ب

ــره،  ــت مدی ــای هیئ ــه اعض ــری کلی ــینه کیف ــدم سوءپیش ــی ع ــه گواه ــی ارائ ــرف متقاض ــرکت از ط ــان ش ــل و بازرس ــر عام مدی
ــس +10( ــز پلی ــرکت )مراک ــت ش ثب

ــه مشــمول  ــر اینک ــی ب ــرکت مبن ــل ش ــر عام ــره و مدی ــت مدی ــه اعضــای هیئ ــت کلی ــن صورتجلســه جه ــه در مت ــه اقرارنام ارائ
ممنوعیــت هــای منــدرج در اصــل 141ق.ا نبــوده و هیچگونــه ممنوعیــت قانونــی موضــوع مــواد 111 و 126 قانــون تجــارت بــرای 

آنهــا جهــت عضویــت در هیئــت مدیــره و مدیــر عاملــی وجــود نــدارد.

فرایند ثبت شرکت سهامی خاص:
فرایند ثبت شرکت به دو طریق امکانپذیر است :1‑توسط خودتان  2‑توسط وکیل و یا گروه وکا

اقداماتی که توسط شما انجام می شود:
 تماس با گروه وکای یاسا و هماهنگی جهت جلسه حضوری و یا غیر حضوری برای بستن قرارداد.

 تکمیل مدارک و اطاعات اولیه مورد نیاز
 امضاء اوراق توسط سهامداران و اعضاء شرکت

اقداماتی که توسط گروه وکالی یاسا انجام می شود:
 تکمیل مدارک درخواستی شرکت

تعیین 5 نام شرکت به ترتیب اولویت
مشخص نمودن سهام سهامداران

مشخص نمودن سمت اعضا
تعیین مبلغ سرمایه

ــرکت در  ــام ش ــه ن ــی ب ــاب بانک ــاح حس ــی افتت ــه گواه ارائ
ــوکل( ــط م ــیس )توس ــرف تاس ش

ثبت در سامانه اطاعات و گرفتن پذیرش
گرفتن نام از سامانه

گرفتن امضا اعضا در مدارک اصلی شرکت
ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت

مراجعه وکیل با پیش آگهی برای گرفتن پرونده
انجام روزنامه رسمی در سایت و پرداخت هزینه

ارائه مدارک به موکل

مهسا کمالی پور

کاربردی
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واژه نامه

Spin outزايش از پژوهش
ــازار  ــه از ب ــاي تجــاري ك ــا و فرصــت ه ــت ه موقعي
موجــود يــا از تحقيــق و توســعه جديــد ناشــي 

ند. مي شــو

Social incubatorsمراكز رشد اجتماعي
هــدف ايــن نــوع از مراكــز رشــد انگيــزش و حمايــت 
ــه  ــت ك ــركت هايي اس ــداوم ش ــد و ت ــعه، رش از توس

ــه كار مي گيــرد.  ــي كــم را ب ــا تواناي ــرادي ب اف

Spin-out firmsشركت زايش يافته از پژوهش
ايــن شــركت هــا يــا بنگاههــا، بنــگاه هايــي هســتند 
ــركت هاي  ــتقل از ش ــا مس ــود آنه ــه س ــاري ك انحص

مــادر )اصلــي( اســت.

Success storyگزارش و شرح موفقيت
بــه نمونــه عملــي موفقيــت يــك شــركت گفتــه مــي 
ــج  ــه نتاي ــه ب ــك شــركت ك ــق ي ــه موف شــود. تجرب

موفقيــت آميــز رســيده اســت.

Team – basedتيم سازي
ــا  ــخص و ب ــي مش ــك دوره زمان ــراي ي ــم ب ــك تي ي
اهــداف مشــترك گردهــم مــي آيــد و برخــاف يــك 
ــراد دور  ــه اي از اف ــاً مجموع ــه صرف ــت ك ــروه اس گ

هــم جمــع مــي شــوند.

Time hatchinزمان رشد يك پروژه در مركز رشد می باشد.زمان رشد

Professional angelsفرشتگان حرفه اي

ــي  ــغلي تخصص ــاي ش ــا زمينه ه ــرمايه گذاراني ب س
ايــن  حسابداران(هســتند.  وكا،  مانند)پزشــكان، 
در  مي دهنــد  ترجيــح  ســرمايه گذار  فرشــتگان 
مؤسســاتي ســرمايه گذاري كننــد كــه محصــوالت يــا 
خدماتــي ارائــه مي دهنــد كــه بــا تجربــه كاري شــان 
متناســب اســت و غالبــا بــه شــركت ســرمايه گذاري 
شــده نيــز نظــرات كارشناســانه مربــوط بــه تخصــص 
ــاركت  ــا مش ــه آنه ــر چ ــد. گ ــه مي دهن ــود را ارائ خ
ــن  ــوال در چندي ــا معم ــد. آنه ــي ندارن ــيار فعال بس

شــركت همزمــان ســرمايه گذاري مي كننــد.

Start upشروع يك فعاليت اقتصادي كه منجر به توسعه و شروع به تاسيس شركت
پيشرفت گردد.

Traditional incubatorsمراكز رشد سنتي

ــوان  ــه عن ــا ب ــه از آنه ــد ك ــز رش ــوع از مراك ــن ن اي
ــه  ــوال ب ــاد مي شــود، معم ــز رشــد ي نســل اول مراك
واســطه وجــود ســازمانهايي كــه عاقه منــد بــه ايجــاد 
رشــد منطقــه اي هســتند )از قبيــل: موسســات 
از  فنــاوري(  قطب هــاي  و  تحقيقاتــي  آموزشــي، 
ــكل  ــذارده ش ــاختمان هاي واگ ــازي س ــق بازس طري

مي گيرنــد. 

Seed money  ــراي تأســيس و بنيــان سرمايه )پول (اوليه نخســتين ســرمايه اي كــه ب
گــذاري يــك شــركت بــه مصــرف مــي رســد.

معرفی واژه نامه کارآفرینی

مریم زارعی 14
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معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتامعی: بیش از 96 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است

ــاغل  ــت از مش ــاماندهی و حمای ــرح س ط
مجلــس  در   1390 ســال  در  خانگــی 
ــید و  ــب رس ــه تصوی ــامی ب ــورای اس ش
پــس از تصویــب ایــن طــرح آییــن نامــه 
اجــرای آن در وزارت کار و امــور اجتماعــی 
بــرای دو هــدف تشــکیل شــد کــه هــدف 
ــی  ــاغل خانگ ــاماندهی مش ــش س اول بخ
و دیگــری بحــث حمایــت از مشــاغل 
ــه  ــی محســوب می شــود و در مرحل خانگ
هــدف  خانگــی،  مشــاغل  ســاماندهی 
ــه می شــود  ــایی مشــاغلی اســت ک شناس
در منــزل انجــام داد و بــه شناســایی 

ــت. ــی پرداخ ــاغل خانگ مش
بــه  پاســخ  در  معمارمقــدم  ابوالقاســم 
اینکــه آیــا هــر شــخص می توانــد در 
منــزل شــغلی داشــته باشــد و هیــچ 
ــق  ــرد: طب ــان ک ــدارد، بی ــی ن محدودیت
ــزل  ــد در من ــخص می توان ــر ش ــون ه قان
شــغلی داشــته باشــد و هیــچ محدودیتــی 
نــدارد  وجــود  فعالیتــش  و  وی  بــرای 
ــه  ــرا ماهیــت شــغل خانگــی طــوری ب زی
نحــوی اســت کــه هیــچ آلودگــی زیســت 

محیطــی را ایجــاد نمی کنــد.
وی افــزود: طبــق قانــون هــر شــخص 
بایــد مجــوز مشــاغل خانگــی داشــته 
باشــد و ایــن کار توســط دســتگاه های 
صادرکننــده مجــوز بازرســی می شــود 
خــاص  اســتانداردهای  شــغل  هــر  و 
خــودش را دارد کــه ایــن اســتانداردها بــر 
اســاس شــغل مشــخص شــده، محــل کار، 
متــراژ خانــه و میــزان ســر و صــدا انجــام 
می شــود کــه بعــد از بازدیــد و تأییــد 
مــوارد ذکــر شــده مجــوز مشــاغل خانگــی 

صــادر می شــود.
معــاون اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و 
امــور اجتماعــی در پاســخ بــه ســوال 
دیگــر مبنــی بــر اینکــه تــا کنــون چنــد 

ــهیات  ــدر تس ــده و چق ــادر ش ــوز ص مج
می شــود،  واگــذار  مشــاغل  ایــن  بــه 
گفــت: تاکنــون بیــش از 96 هــزار مجــوز 
صــادر شــده و یکــی از ابزارهــای حمایتــی 
ــهیات  ــت تس ــی پرداخ ــغل های خانگ ش
ــه دارای  ــرادی ک ــه اف ــنه ای ب قرض الحس
ــه  ــتند ارائ ــی هس ــاغل خانگ ــوز مش مج
ــتقل  ــرد مس ــر ف ــرای ه ــه ب ــود ک می ش

ــت. ــان اس ــون توم ــج میلی پن
وام هــای  پرداخــت  بــاز  مــورد  در  وی 
اشــتغال ادامــه داد: دولــت از ابتــدای ایــن 
ــا همــکاری بانک هــا ســهمیه های  طــرح ب
خوبــی را بــه اســتان واگــذار کــرد و 161 
میلیــارد تومــان تســهیات قرض الحســنه 
کــه بــا پرداخــت بــرای هــر فــرد مســتقل 
ــاز پرداخــت آن  پنــج میلیــون تومــان و ب

بــه صــورت ســه ســاله اســت، ارائــه داد.
معمارمقــدم در بیــان اینکــه اشــتغال زایی 
در کــدام بخــش بیشــتر بوده اســت، افزود: 
پراکندگــی رشــته های شــغلی بیشــتر 
در حوزه هــای مهارتــی اســت، بخــش 
صنایــع دســتی و کشــاورزی فعالیــت 
بیشــتری داشــته اســت و بخش هــای 
ــک  ــهرهای کوچ ــای ش ــر در حوزه ه موث
ــرای جلوگیــری از مهاجــرت  و روســتاها ب

ــوده اســت. ــه شــهر ب روســتاها ب
بیمه هــای  مــورد  در  پایــان  در  وی 
در  کــرد:  اضافــه  خانگــی  مشــاغل 
ــار تســهیات  ــی در کن ــای حمایت حوزه ه
بیمــه مشــاغل خانگــی هــم در دســتور کار 
قــرار گرفتــه و آییــن نامــه آن بــه ســازمان 
ــرادی  ــاغ شــده و اف ــی اب ــن اجتماع تأمی
کــه دارای مجــوز و در مرحلــه ســاماندهی 
ــاون،  ــه اداره تع ــی و نام ــا معرف هســتند ب
ــتفاده از  ــرای اس ــی ب ــاه اجتماع کار و رف

بیمــه اقــدام می کننــد.
کســب  مجــوز  صــدور  ضوابــط 

نگــی: وکارخا
1-  شرایط عمومی :

‑ تابعیت جمهوری اسامی ایران 
‑ حداقــل ســن بیســت  ســال بــرای 

پشــتیبان  اشــخاص 
‑  نداشــتن ســابقه کیفــری موثــر بــه 
ــرای اشــخاص  تأییــد مراجــع ذیصــاح )ب

ــتیبان (  پش
یــا  خدمــت  پایــان  کارت  داشــتن   ‑
معافیــت از ســربازی بــرای متقاضیــان 

ــرد م
‑  اقامــت درمحــل اجــرای طــرح ) بــرای 

افرادمســتقل (

2- شرایط اختصاصی :
‑  حداقــل 5 ســال ســابقه کاری مرتبــط 

برای اشــخاص پشــتیبان 
ــارت در  ــوزش و مه ــی آم ــه  گواه ‑  ارائ
ــار(  ــخ اعتب ــر )دارای تاری ــورد نظ ــته م رش
‑  ارائــه گواهــی ســامت بــرای متقاضیان 
ــی و  ــواد غذای ــا م ــط ب ــای مرتب ــته ه رش

بهداشــتی 
‑  تأمیــن ســهم آورده متقاضــی حداقــل 
بــه میــزان 20% ســرمایه موردنیــاز ایجــاد 

رشــته شــغلی 
    )برای اشخاص پشتیبان(

‑داشتن ایده براي شروع فعالیت 
ــراي اداره  ــت ب ــي مدیری ــتن توانای ‑داش

کســب و کار 
ب ‑ مــدارک موردنیــاز بــرای صــدور 

مجــوز کســب و کار خانگــی
‑تصویر شناسنامه و کارت ملی 

‑تصویــر کارت پایــان خدمــت یــا معافیــت 
از خدمــت بــرای متقاضیــان مــرد 

‑گواهــی عــدم ســوء پیشــینه بــرای 
ن  پشــتیبا

مــدرک  آخریــن  گواهــی  ‑تصویــر 
تحصیلــی 

‑اصــل و تصویــر کارت مهــارت مرتبــط بــا 
رشــته شــغلی مــورد تقاضــا

ج ‑ مراحل صدور مجوز
1‑داشتن شرایط عمومی و اختصاصی 

2‑ارائــه درخواســت توســط متقاضــی بــه 
دســتگاه اجرایــی ذیربــط

ــه  ــوط و  ارائ ــای مرب ــرم ه ــل ف 3‑ تکمی
ــی  ــط متقاض ــی توس ــرح توجیه ط

ــهم  ــه س ــوط ب ــتندات مرب ــه مس 4‑ارائ
ــرای اشــخاص پشــتیبان  آورده متقاضــی )ب
5‑بررســی درخواســت و طــرح متقاضــی 
توســط دســتگاه اجرایــی ظــرف حداکثــر 

یــک هفتــه 
6‑تأئیــد طــرح از ســوی دســتگاه اجرایــی 
ــط اداره کل کار و  ــوز  توس ــدور مج و ص

امــور اجتماعــی ظــرف 48 ســاعت  

مریم زارعی

ــرای  ــد ب ــه من ــراد عالق اف
کســب اطالعــات بیشــتر میتواننــد 
ــد و  ــه کنن ــر مراجع ــایت زی ــه س ب
رشــته هــای مــورد نظــر رامشــاهده 

ــد. ــنهاد کنن ــا پیش و ی
www.mcls.gov.ir/fa/
mashaghelekhanegi

اخبار
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ــه  ــه مصاحب ــا در جلس ــش آن ه ــوارترین پرس دش
ــت؟ چیس

خب، سوال سخت این است که »با توجه به سری اعداد روبرو، 
جای خالی را پر کنید: 10، 8، 20، 50، 16و...« این پرسش از 

آن جهت دشوار است که درک ترفند طراح سئوال قدری دشوار 
است و در حقیقت اندوخته های مدرسه و دانشگاه در اینجا به 

کارتان نمی آید. الزم است تا مسئله را از باال بنگرید و اعداد را یک 
به یک از نگاهی خاقانه تر مورد بررسی قراردهید. آنگاه متوجه 

می شوید ترتیب چینش آن ها درست بر اساس تعداد حروف تنظیم 
شده است. در واقع اگر هر یک از این اعداد را به حروف بنویسید، 

خواهید دید که ترتیب آن ها با توجه به تعداد کاراکترهای 
سازنده شان است، پس مجهول ما باید کلمه ای باشد هفت حرفی 
که احتماال یکی از جواب های صحیح عدد 25 )بیست ]و[ پنج!( 

خواهد بود.
کاًل چند مرحله مصاحبه در نظر گرفته شده و عمومًا چه 

تعداد از عالقه مندان تا راند نهایی دوام می آورند!؟
عاقمندان به همکاری در شرکت گوگل الزم است تا در پنج 

مرحله مصاحبه شرکت کنند. البته این عددی قطعی نیست و با 
توجه به سیاست های کاری بخش نیروی انسانی شرکت ممکن 

است تغییراتی را به خود ببیند. در واقع »هوشمندی متقاضیان« 
حائز اهمیت بوده و هر شخصی با توجه به ضریب هوشی که دارد 

نسبت افراد دیگر متمایز می شود. پس از گذراندن این پنج مرحله، 
نتایج حاصله تحلیل شده و مقدار عددی امتیاز برای هر فرد در 

نظر گرفته می شود. علی رغم این که کلیه عاقمندان به همکاری 
باید از این مراحل گذر کنند، ممکن است استثنائاً افرادی که در 
مراحل نخستین فاقد شرایط اولیه هستند، از کل روند همکاری 

کنار گذارده شوند.
برای اینکه از پس پرسش های مطرح شده در این مصاحبه ها 

بر آییم به چه نوع هوشمندی نیاز داریم؟
الزم است تا فرد الیق و باهوشی باشید چرا که در حوزه های 

گوناگونی هوشمندی تان ارزیابی خواهد شد. مصاحبه کنندگان 
گوگل می کوشند تا سواالتی مطرح نمایند که ابتدا حوزه کاری 

شما را به خوبی بسنجد. سپس میزان مهارتتان را در 
حوزه های کاری نامرتبط ارزیابی کرده و در آخر میزان خاقیت 
فرد را برای رسیدن به پاسخ، مورد آزمایش قرار می دهد. تمامی 

سواالت مطرح شده در همین حد و اندازه است.
چطور از پس سواالت این پنج مرحله برآمده و موفق شویم؟
تنها دادن »پاسخ درست« کافی نیست. گوگلی ها بیش از آنکه به 
جواب بنگرند به راه حل های شما توجه دارند و می خواهند از روند 
فکری و ذهنی تان سر در بیاورند. در واقع آنچه که ارزشمند است 

تفسیر کلی است که از کار در ذهن می پرورانید. جالب اینکه به 
دلیل دشواری قابل توجهی که این سواالت دارند، عموماً نخستین 

راه حل و پاسخی که به ذهن متقاضیان خطور می کند، صحیح 
نیست.الزم است تا با بهره گیری از تکنیک های ذهنی همچون 

»طوفان ذهنی« تفکرات خویش را متمرکز کرده و شاخ و برگ های 
اضافی آن را بزنید، حال باید با توجه ویژه به پاسخ نهایی فکر کنید 

و در آخر به نتیجه درست، دست پیدا کنید. در واقع آنچه که 
مطلوب نظر آن ها نیست همانا رها کردن پاسخ و انجام ناقص امور 

است.
چه افرادی بهتر است به فکر کارکردن در گوگل نباشند؟ 

چرا؟
گوگل به روشنی اظهار می دارد که به دنبال افرادی برونگرا است 
و از آنجا که شرکت بر پایه  همکاری های مشترک بنا نهاده شده، 
چنین رویکردی را می توان حتی در دفتر مرکزی آن )که کمتر 
دارای محیط های خصوصی است( نیز به وضوح رصد نمود. در 

واقع همه در گوگل جزئی از یک تیم بزرگ هستند که با هم کار 
می کنند و هر زمان که به تنهایی احتیاج پیدا کنند، می توانند به 
یکی از اتاق های کنفرانس رفته و آنجا خلوت گزینند. در حقیقت 
آن دسته از مهندسان و برنامه نویسان نابغه ای که تمایل دارند به 

تنهایی یک پروژه را به اتمام برسانند و از کم ترین سطح روابط 
عمومی و تعامل با دیگران برخوردارند )افرادی که حضور دیگران 
موجب حواس پرتی شان می شود و از چنین محیط هایی بیزارند( 

بهتر است قید گوگل را زده و در جای دیگری به فکر کسب معاش 
برای اهل و عیال باشند.

رمز استخدام شدن در گوگل 
چیست؟

فناوری اطالعات

نیما منوچهری پور

ــیاری  ــوگل آرزوی بس ــون گ ــی چ ــرکت بزرگ ــردن در ش کارک
ــد  ــا رون ــنایی ب ــچ آش ــا هی ــا آی ــت. ام ــی اس ــره خاک ــن ک در ای
جــذب نیــروی انســانی در ایــن کمپانــی میلیــون دالری داریــد؟ 
ــد  ــواردی را بای ــه م ــون و چ ــه آزم ــد مرحل ــد چن ــا می دانی آی
ــه  ــی ب ــول جســتجوگر اینترنت ــن غ ــا در ای ــد ت از ســر بگذرانی
ــه را  کار مشــغول شــوید؟ پــس اگــر هنــوز بیکاریــد ایــن مقال

ــان باشــد! ــدی برایت ــه امی ــه بارق ــد شــاید ک ــال کنی دنب
بــرای آنکــه از رمــز و راز کار در کمپانــی گــوگل ســر در بیاوریــم بــا ویلیــام پوندســتون، خالــق آثــار پرفروشــی 
ــه میــزان کافــی باهــوش هســتید؟«، »چطــور کــوه فوجــی را جابجــا کنیــم؟« )برتریــن کتــاب  ــرای کار در گــوگل ب ــا ب چــون »آی
غیرداســتانی کتابفروشــی آمــازون در ســال 2005( و »فرمــول موفقیــت در آینــده« مصاحبــه ای را ترتیــب داده ایــم. وی کــه بــرای 
نشــریاتی چــون نیویــورک تایمــز، هارپــرز، هــاروارد بیزینــس ریوویــو و ویلــج ویــس نیــز بــه طــور مرتــب ستون نویســی می کنــد از 

ــد: راهکارهــای پشــت ســر گذاشــتن مراحــل ســخت مصاحبــه شــغلی گــوگل می گوی
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 NGO ها تشکلهاي غیر دولتي مي باشند که توسط مردم 
ایجاد مي گردند و خارج از بروکراسي دولتي بر طبق قوانین جامعه 

به فعالیتهاي خیرخواهانه در راستاي اهداف تعریف شده اساسنامه 
هاي خود فعالیت مي نمایند . برخي از این تشکلها در حیطه محیط 

زیست ، برخي در خصوص فعالیتهاي اجتماعي ،برخي در زمینه 
بهداشت و سامت و برخي دیگر در زمینه هاي فرهنگي و علمي 

فعالیت مي نمایند.

 )NGO( ویژگی سازمانهای مردم نهاد
1. غیر دولتی بودن ))Non Governmental: بدین معنی 

که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه 
عمومی انجام نگیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی 

مؤسس آنها باشند، البته سازمانهای مردم نهاد و مجموعه دولت 
دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.

2. غیر انتفاعی بودن)Non Benefite(: بدین معنی که 
دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهای تجاری و صنفی 

انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و 
کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم 

نهاد را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد.
3. تمایل به استقال: بدین معنی که سازمان مردم نهاد سعی می 

کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد 
ممکن از درجه استقال باالیی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان 

قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرد.
4. خودجوشی و نیاز طبیعی: سازمانهای مردم نهاد بنابر نیاز 

طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش ها، خصوصیت ها و 
آرمانهای مشترک افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش 

و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند.
5.غیر سیاسی بودن: اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی 

است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

 اهداف NGO ها:
امروزه نقش مؤثر سازمان هاي غیر دولتي یا NGO با اشکال و 

اهداف مختلف بر کسي پوشیده نیست. این سازمانها در عرصه هاي 
گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي فعال مي باشند.هر 
چند واژه )NGO( به طیف وسیعي از تشکل ها وسازمان ها اطاق 

مي گردد اما اصوالً مي توان یک سازمان غیر دولتي راسازماني 
دانست که مستقیماً جزئي از تشکیات رسمي دولت نیست. 

آمارهاي مختلفي در خصوص تعداد NGOهاي فعال در دنیا وجود 
دارد اما بدون شک بسیاري از آنان در طي دو یا سه دهه اخیر پا به 

عرصه وجود گذاشته اند.

 )NGO( شرایط اعضاء مؤسس سازمانهای مردم نهاد
1( تابعیت ایرانی و داشتن هیجده سال تمام

2( دارا بودن صاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان در 
خصوص موضوع فعالیت سازمان

3( عدم عضویت در گروههایی که بر اساس رأی دادگاه صالح، 
محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری 

به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
 

 )NGO(اقدامات سازمانهای مردم نهاد
اقدامات اجرایی

1( عضوگیری: رسمی و غیر رسمی
2( برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی

3( بهره وری: منابع طبیعی و محیط زیست
4( امور حمایتی: دستگیری از مستمندان، بیماران خاص

5( درآمدزایی: خیریه، نمایشگاه، تحقیقات، انجام پروژه های 
مشترک، کمک ها) دولتی، مردمی، بین المللی(

6( اطاع رسانی: خبرنامه، پوستر، اطاعیه، اینترنت و..
فرهنگ سازی

1( جلسه های مذهبی
2( تبلیغات و هنر: تئاتر، موسیقی، نقاشی، فیلم و..

3( ایجاد هویت: فردی و جمعی
4( مسئولیت بخشی به مردم

5( حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی
آموزش عمومی

1( شرکت در کنفرانسهای آموزشی
2( برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی

3( تربیت نیروی متخصص
4( بازدید : سفر تحقیقاتی، اردو

5( سخنرانی عمومی و علمی
6( مشاوره: کارکنان، مدیران ارشد، مردم

پژوهش
1( نیاز سنجی اجتماعی

2( افزایش کارآیی
3( معرفی نمونه ها

4( روان کاوی نظرها
ایجاد ارتباط با بخش های دولتی

1(دادن مشورت و برگزاری جلسات مشترک
2(انجام پروژه مشترک

3(بیان اشکال ها و پیشنهاد در راستای بهبود امور
4(نظارت و کنترل پروژه های دولتی

  

 NGO چیست؟

نوشین سرشوق

دانش افزایی
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جشنواره بین المللی فارابی
اهداف:

بسترسازی تولید دانش بومی اسامی و ایرانی
   کمــک بــه تبییــن نقــش مؤثــر علــوم انســانی 
ــتگذاری  ــزی و سیاس ــد برنامه ری در فراین

ــی ــی و بین الملل مل
   کمــک بــه کاربــردی شــدن 
ــایی  ــق شناس ــانی از طری ــوم انس عل
ــران  ــتره ای ــائل در گس ــن مس مهم تری

ــام ــان اس و جه
ــوزه  ــر در ح ــتعدادهای برت ــایی اس   شناس
ــدی  ــت بهره من ــامی جه ــانی ـ اس ــوم انس عل

ــا ــی آنه از توانای
  تقویــت و توســعه ایــده و برنامــۀ بومی ســازی 
علــوم انســانیـ  اســامی در ایــران و جهــان اســام
ایــن  در  شــرکت  شــرایط 

: ه ر ا جشــنو
 جشــنواره فارابــی ویــژه تحقیقــات علــوم 
انســانی و اســامی توســط وزارت علــوم، 
ــاوری برگــزار می گــردد. در دو  تحقیقــات و فن
ســطح »جــوان )زیــر 35 ســال(« و »بزرگســال« 
ــردازد.  ــده می پ ــار برگزی ــاب آث ــی و انتخ ــه بررس ب
ــار  ــوزه داخل)آث ــی دو ح ــرو جغرافیای ــث قلم از حی
ــه  ــانی ک ــارج )کس ــان( و خ ــط ایرانی ــده توس ــد ش تولی

ــد. ــش می ده ــتند(را پوش ــی نیس ــت ایران دارای تابعی
زمان برگزاری جشنواره :

برگــزار  ایــران  در  بــه صــورت ســاالنه   
ــنواره در  ــتین دوره جش ــود. نخس می ش

ــد. ــزار ش ــاه 1386 برگ ــن م بهم
آثــاری کــه درجشــنواره فارابــی 

پذیــرش و ارزیابــی مــی شــوند:
آثار پژوهشی

 تصحیح انتقادی آثار تاریخی، ادبی، فلسفی 
 نظریه پردازی و نقادی 

 فصلنامه  علمی و نشریه علمي‑پژوهشي برتر
 ترجمه یا مترجم برتر در حوزه اهداف جشنواره

 مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه اهداف جشنواره
 تقدیر از پیشکسوتان علوم انسانی

 تقدیــر از بــزرگان علمــي دانشــگاهي و حــوزوي 
کشــور بــه ســبب مجمــوع آثــار و خدمــات علمــي 

ن نا آ
ــیخ  ــي ش ــن آفرین ــنواره ف ــز جش جوای

ــي: بهای
* تسهیالت نظام  وظیفه  * جوایز تحصیلي

* سفر عمره مفرده   * اعتبار پژوهش و نوآوري
* وام نوآوري و شکوفایي * وام مسکن
* اعتبار پژوهش ویژه استادیاران جوان

* تسهیالت محققان پسادکتري

  معرفی جشنواره های کارآفرینی
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جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی:
اهداف:

ترویــج و توســعه فرهنــگ خاقیــت، نــوآوری ، فــن آفرینــی 
سراســر  فن آفریــن  ایرانیــان  تشــویق  و  شناســائی  و 

ــان جه
شرایط شرکت در این جشنواره:

1‑ کلیــه زمینه هــای فــن آفرینــی اعــم از فنــی 
و مهندســی، پزشــکی و بهداشــت، علــوم پایــه، 
کشــاورزی، علــوم انســانی، فرهنــگ و هنــر و 

ــرد. ــر می گی ــات را در ب خدم
ــی  ــا تحصیل ــیتی ی ــنی، جنس ــت س ــچ محدودی 2‑ هی

ــدارد. ن
3‑ محــدوده جغرافیایــی ایــن جشــنواره بــه کشــورمان 

ــم خــارج  ــن مقی ــان فن آفری ــوده و ایرانی محــدود نب
ــه ایــن جشــنواره دعــوت مــی شــوند و در  نیــز ب

بخشــهای مختلــف آن شــرکت داده می شــوند.
ــی در دو  ــیخ بهای ــنواره ش جش

ــود: ــی ش ــزار م ــش برگ بخ
1‑بخش مسابقه ای:

ــان،  ــن فن آفرین ــامل برتری ــش ش ــن بخ ای
برتریــن طراحــان کســب و کار و برتریــن حامیــان 

ــد. ــی باش ــن م فن آفری
2‑ بخش غیر مسابقه ای :

شــامل نمایشــگاه، بــورس ایده و ســمینارهای آموزشــی 
ــد. می باش

زمان برگزاری جشنواره :
ــالروز  ــا س ــان ب ــال همزم ــر س ــت ه اردیبهش

ــزار  ــان برگ ــیخ بهایی«در اصفه بزرگداشت»ش
می گــردد.

جوایز جشنواره فن آفریني 
شیخ بهایي:

برگزیدگان استاني در المپیاد:
 رتبه نخست : دو نیم سکه، 

رتبه دوم : یک نیم سکه 
رتبه سوم: یک ربع سکه

برگزیدگان ملي المپیاد و کسب و کار 
آزاد:

 رتبه ی نخست:20سکه بهار 
آزادی  وحضور در جشنواره 

SLUSH فناند
رتبه دوم:10 سکه 

رتبه سوم: 5 سکه بهار آزادي
مراکز کار آفریني برگزیده:

ــال و حضــور در  ــون ری ــه نخســت: 500میلی  در رتب
ــد ــنوارهSLUSH  فنان جش

 رتبه دوم : 300 میلیون ریال 
 رتبه سوم: 200میلیون ریال

معرفی

مهسا اشرفیان فر
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المپیاد ملی طرح کسب و کار
اهداف:

توسعه کارآفرینی، خاقیت و نوآوری در کشور 
عرصــه  هــای  برتریــن  از  تقدیــر  و  شــناخت   
کارآفرینــی در جهــت توســعه شــرکت هــای 

ــان  ــش بنی دان
 ایجــاد فضــای تعامــل بیــن فعــاالن 
ــی و  ــف کارآفرین ــای مختل ــه ه عرص
تجــاری ســازی دســتاوردهای فنــاوری 
ــطح  ــی در س ــای فرهنگ ــام فعالیت ه  انج
کــردن  فعــال  و  کشــور  دانشــگاه های 

دانشــجویان در بحــث کســب و کار
تبدیل دانش به ارزش

معرفی: 
 ایــن المپیــاد در هــر اســتان بــه مدیریــت و هماهنگی 
پــارک مربوطــه در ســطح دانشــگاهی برگزارمــی 

 . د شو
برترینهــای اســتانی تعییــن و تشــویق 
و بــه جشــنواره شــیخ بهایــی معرفــی 
ــی بــه  مــی شــوند، تــا در عرصــه مل

ــد. ــت بپردازن رقاب
 المپیــاد در ســه مرحلــه دانشــگاهی، اســتانی 

و ملــی برگــزار  مــی شــود.

بخشــهای مختلــف المپیــاد طــرح 
وکار: کســب 

المپیــاد طــرح  شــرکت کننــدگان در بخــش 
بایــد  حتمــا  دانشــجویی  کار  و  کســب 

باشــند.  دانشــجو 
ــش آزاد  ــدگان در بخ ــرکت کنن   ش
طــرح کســب و کار محدودیــت خاصــی 

ــد. ندارن
  شــرکت کننــدگان در بخش فــن آفرینان 
حتمــا بایــد از شــرکت های بخــش 

ــند.  خصوصی باش
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و  خوارزمــی  جــوان  جشــنواره 
جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی

اهداف  جشنواره خوارزمی:
در  برتــر  اســتعدادهاي  از  حمایــت  و  شناســایي 

صنعتــي و  علمــي  مختلــف  زمینه هــاي 
ارج نهــادن بــه مقــام واالي پژوهشــگران، مخترعان، 

ــوآوران و فناوران ن
ــراي همکاري هــاي  ایجــاد بســتري مناســب ب

علمــي و فنــاوري بیــن مراکــز علمــي و 
ــور ــارج از کش ــل و خ ــي داخ پژوهش

محورهاي پژوهشي جشنواره خوارزمی: 
پژوهش هاي بنیادي
پژوهش هاي کاربردي
پژوهش هاي توسعه اي
اختراع ابتکار و نوآوری

تفــاوت جشــنواره جــوان خوارزمــی و 
بیــن المللــی خوارزمــی:

جشــنواره بین المللــی در عرصــه جهانــی و 
ــژه اســاتید  ــگان به وی ــا مشــارکت فرهیخت ب
 ، نــوآوران  دانشگاه ها،پژوهشــگران، 

فنــاوران و متخصصــان داخــل و خــارج کشــور 
ــود. ــی ش ــزار م برگ

دانشــجویان،  مشــارکت  بــا  جــوان  جشــنواره   
دانش آموختــگان، نــوآوران و متخصصــان جــوان داخــل 

کشــور )بــا شــرط ســنی زیــر ســی ســال( برگــزار 
. د می شــو

زمینــه هــای علمــی مــورد پذیــرش در 
ــنواره خوارزمی:  جش

ریاضــی وشــیمی ،فیزیــک ونجــوم ،بــرق و 
ــاورزی  ــران ، کش ــک  ،عم ــر، مکانی کامپیوت

ــات  ــمی ، ادبی ــای تجس ــکی، هنره ، پزش
فارســی ،علــوم اســامی و اجتماعــی
زمان برگزاری جشنواره جوان خوارزمی 

آذرمــاه هــر ســال ، در هفتــه پژوهــش بــا 
حضــور وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات 

و فنــاوري برگــزار مــي شــود.
ــن  ــنواره ف ــز جش جوای

آفرینــي خوارزمــی:
ورود بــه دانشــگاه بــا شــرکت 

ــد  ــب ح ــور و کس در کنک
ــر %۸۵  نصــاب علمــی براب

ــش آزاد در  ــره گزین ــا ۹۸% نم ت
ــورد تقاضــا. رشــته م

ــز  ــگاه ها و مراک ــه دانش ــور ب ــدون کنک  ورود ب
ــی درصــورت اخــذ پذیــرش از دانشــگاه و  آمــوزش عال

ــوط. ــی مرب ــوزش عال ــا مؤسســه آم ی

معرفی

مهسا اشرفیان فر
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راز موفقیت 
در کسب و 

کار آزاد
مایــکل  محتــوا:  خاصــه 
گربــر در ایــن کتــاب رازهــاي 
بــراي  کــه  را  اي  نهفتــه 
ــق الزم  ــب و کار موف ــک کس ــردن ی ــروع ک ش
اســت، آشــکار مــي ســازد و نشــان مــي دهــد 
ــع از راه  ــي مان ــات معمول ــه فرضی ــه چگون ک
انــدازي یــک کســب و کار موفــق مــي شــوند.

او شــما را قــدم بــه قــدم بــه مراحــل مختلــف 
ــه  ــي ب ــرد.از نوجوان ــي ب ــب و کار م ــک کس ی
ــي  ــارت و پختگ ــوغ، مه ــیني، بل دوران تکنیس
و دیــدگاه کارگشــایي کــه نقطــه ي اوج تمــام 
ــه  ــد و ب ــي باش ــق م ــاي موف ــب و کاره کس
شــما نشــان مــي دهدکــه چگونــه از تجربیــات 
اي  زنجیــره  شــبکه  یــک  هــاي  سیســتم 
اســتفاده کنیــد و کســب و کار خــود را موفــق 

ــازید.  س
نویسنده: مایکل اي گربر

تعداد صفحات: 256 برگ

مدیریت استراتژیک 
و سیاست کسب و 

کار
خاصه محتوا: کلیه فصل های کتاب »مدیریت 

استراتژیک و سیاست کسب و کار« الگویی 
یکسان دارند. هر فصل با موردی از دنیای واقعی 

شروع شده و سپس مباحث اصلی با استفاده 
حداکثری از نمودار و جدول ارائه می شود.

در پایان هر فصل »پیش بینی هایی برای قرن 
بیست و یکم«، »سواالتی برای بحث«، »تمرین 

عملی در زمینه مدیریت 
استراتژیک« و »واژه های 

کلیدی« مربوط به آن فصل 
گنجانده شده است.

 نویسنده: توماس ال.ویلن ‑ 
جی.دیوید هانگر

 ترجمه دکتر سید محمد 
اعرابی و دکتر هاشم آقازاده 

ناشر: سما 

پیشگامان تحقیقات 
کارآفرینی و کسب و 

کارهای کوچک
خاصــه محتــوا : امــروزه در سراســر جهــان 
ــی  ــه موضــوع کارآفرین ــده ای ب ــه ی فزاین عاق
و کســب و کارهــای کوچــک مشــاهده مــی 
شــود.در دوره ای کــه تعابیــر و نظــرات درســت 
نقــش  خصــوص  در  بســیاری  نادرســت  و 
کارآفرینــان و کســب و کارهــای کوچــک وجــود 
ــی  ــت دانش ــی الزم اس ــن کناب ــرای چنی دارد. ب
را کــه از برجســته تریــن تحقیقــات ایــن حــوزه 

بــه دســت آمــده اســت، یــک 
و  کــرده  آوری  جمــع  جــا 
خاصــه کنــد. چنیــن دانشــی 
در  را  خوبــی  دســتاوردهای 
سیاســت گــذاری و حمایــت از 
کارآفرینــان و صاحبان کســب 
و کارهــای کوچــک فراهــم 

ــد. ــی کن م
هانــس  دکتــر  نویســنده: 

م و ســتر لند
تعداد صفحات: 215 برگ

سازمان های 
کارآفرین 

خاصــه محتــوا : هــدف خلــق 
یــا تاســیس یــک ســازمان 
نویســنده  بلکــه  نیســت. 
ــران  ــه رهب ــت ب ــیده اس کوش
یــادآور شــود کــه در هــر زمان 

ــه  ــی ک ــا )رویای ــداز. روی ــم ان ــد دارای چش بای
ــه عمــل پوشــاند( و رســالت  ــه آن جام ــوان ب بت
باشند.پیوســته در دیــدگاه خــود تجدیدنظــر 
کنند.واقعیــت را بپذیرنــد،دارای بصیــرت باشــند 
ــد. ــایی کنن ــازار را شناس ــود در ب ــا موج و خ

نویسنده: راجر کارت رایت
تعداد صفحات: 200 برگ

مهسا کمالی پور 20
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پیشنهاد

کارآفرینان 
پیروز،زنان 

سازنده
ــروز،  ــان پی ــاب کارآفرین کت
ــر  ــط نش ــازنده توس ــان س زن

ــن  ــان کارآفری ــی زن ــن مل ــت انجم ــا حمای ــرا و ب ف
ــد. ــر ش منتش

ــان ســازنده« حــاوي  ــروز، زن ــان پی ــاب »کارآفرین کت
ــات  ــه تجربی ــت ک ــي اس ــي زنان ــاي واقع ــتان ه داس
ــر  ــه ب ــب و کار و غلب ــروع کس ــاره روش ش ــود درب خ
ــد. ــي گذارن ــان م ــما در می ــا ش ــت را ب ــع موفقی موان

ناشر :انتشارات فرا
نویسنده : لوگیمسون/ الیسون میشل

مترجم :حسین حسینیان/ عاطفه پاشازاده

مدیریت 
استراتژیک 

در کسب 
و کارهای 

کوچک
بــه تازگــی پژوهشــگران مدیریــت اســتراتژیک، 
ــک و  ــای کوچ ــب وکاره ــت کس ــه اهمی متوج
متوســط شــده اند. کتــاب حاضــر کــه بــه 
مدیریــت اســتراتژیک در کســب وکارهــای 
کوچــک و متوســط بــه صــورت تخصصــی توجه 
ــن  ــر از معروف تری ــط دو نف ــت، توس ــرده اس ک
ــک  ــازمان های کوچ ــه س ــان در زمین متخصص
و متوســط تهیــه شــده و جــزء کتاب هــای 

ــه اســت.  ــن زمین مطــرح دانشــگاهی در ای
ناشر :انتشارات امیرکبیر

نویسنده :فرهاد آنالویی ، اژدر کرمی
ــاس  ــاش ، عب ــی کف ــدی حقیق ــم :مه مترج

خــدادادی

اسرار سخنرانی و 
ارائه های جابز

ــورد  ــه در م ــي ک ــاب های ــدود کت ــي از مع یک
ــده  ــته ش ــي و کار او نوش ــز و زندگ ــتیو جاب اس
 The Presentation Secrets of Steve ــاب ــت کت اس
Jobs اســت. کتابــي کــه در مــورد خاقیــت هــا، 

نحــوه ســخنراني و جــذب مخاطــب در کار و 
بیزنــس وي صحبــت مــي کند.شــاید تصــور 
ــقان  ــه کار عاش ــا ب ــاب تنه ــن کت ــه ای ــد ک کنی
جابــز یــا فنــاوری مــی آیــد، امــا بایــد گفــت کــه 
کتــاب حــاوی اطاعــات ارزشــمندی بــرای همــه 
کســانی هســتند کــه مــی خواهنــد در کار خــود 
نــوآوری کننــد و خریــداران کاالهــا یــا خدمــات 

یــا مخاطبــان خــود را بــا 
ــای  ــخنرانی ه ــا و س ــه ه ارائ
متفــاوت، شــگفت زده کننــد.

نوشته: کارماین گالو 
ناشر:نسل نواندیش

ترجمه:سعید جعفري 

کارآفریني : 101 
تکنیک حل خالق 

مسئله
ــا  ــد ب ــاي جدی ــن آوري ه ــوا: ف ــه محت خاص
ــد،  ــي گذارن ــه م ــه عرص ــا ب ــریعي پ ــگ س آهن
ایجــاد  کار  نیــروي  در  چشــمگیري  تنــوع 
ــه  ــع از جمل ــود برخــي از مناب ــي شــود. کمب م
کارگــران خیلــي ماهــر ،  بــه چشــم مــي خــورد.

ــر  ــي ب ــه مبتن ــک جامع ــه ی ــي ب ــه صنعت جامع
ــن  ــه همی ــد ب ــي ده ــت م ــر حال ــش، تغیی دان
درســت  انجــام  و  بررســي  جهــت  علــت 
کارهــا و در حقیقــت کارآفرینــي ، نیــاز بــه 
دســتورالعملهایي دارد کــه در 
ــه  ایــن کتــاب ســعي شــده ب

ــود. ــاره ش ــا اش آن ه
نویسنده: جیمز ام.هیگینز

ــور  ــود احمدپ ــم: محم مترج
ــی داریان

ناشر: امیرکبیر
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»عبــاس برزگــر«، زاده و ســاکن یــک روســتای بســیار کوچــک بــه نــام »بــزم« شهرســتان بوانــات در اســتان فــارس اســت؛ روســتایی کــه نــه آنقدرهــا 
حاصلخیــز اســت و نــه جاذبــه خاصــی دارد امــا بــا موقعیت شناســی درســت ایــن جــوان روســتایی توانســته در کتــاب راهنمــای گردشــگری یونســکو، 

عنــوان شــگفت انگیزترین تجربــه گردشــگری ایــران را از آن خــود کنــد.

یک مرد روستایی ایرانی با درآمد میلیاردری

مســیر کســب و کار و زندگــی عبــاس در یــک شــب بارانــی 
ــه  ــیکلتم از کوچ ــا موتورس ــرد: ب ــر ک ــایی تغیی ــزه آس ــور معج به ط
ــه دو  ــان ب ــه ناگه ــردم ک ــور می ک ــتایمان عب ــای روس ــس کوچه ه پ
ــم  ــی و گ ــاران، تاریک ــیدم. ب ــان رس ــی و مترجمش ــگر خارج گردش
ــود.  ــرده ب ــان ک ــته و کافه ش ــابی خس ــت حس ــدن در راه برگش ش
آنهــا را بــه خانــه خــود دعــوت کــردم تــا شــب را در آن جــا بگذراننــد.

میهمانــان آلمانــی ســرزده آمــده بودنــد و در ســفره فقیرانــه عبــاس 
برزگــر بــه جــز دمپختــک گوجه فرنگــی، ماســت محلــی و ترشــی لیته 
ــواده  ــار خان ــم درکن ــا شــب را ه ــد. آنه ــدا نمی ش ــری پی ــز دیگ چی
همســرش  دســت دوز  ملحفه هــای  و  رختخواب هــا  در  و  برزگــر 
ــود  ــاله ای ب ــوان 20 س ــر ج ــه پس ــا ک ــی از میهمان ه ــد. یک گذراندن
ــواب  ــم در ج ــید. مترج ــر می رس ــه نظ ــر ب ــن و پک ــت غمگی بی نهای
کنجــکاوی عبــاس می گویــد کــه فــردا روز تولــد اوســت و او از 
این کــه نتوانســته اســت بــه کشــورش برگــردد و تولــدش را در کنــار 

ــرد ناراحــت اســت. ــواده، دوســتان و در زادگاهــش جشــن بگی خان
را  موضــوع  برزگــر  عبــاس  فرزنــدان خردســال  زهــرا  و  علــی 
ــک و  ــد بادکن ــادر، چن ــی م ــرخ خیاط ــک چ ــز کوچ ــنوند. می می ش
کیــک خانگــی تنهــا بضاعــت آنهــا بــرای خوشــحال کــردن میهمــان 
آلمانــی اســت. میهمــان جــوان از دیــدن جشــن تولــد روســتایی اش 
ــواده  ــد. خان ــرداری می کن ــا فیلمب هیجــان زده می شــود و از صحنه ه
برزگــر بعدتــر می فهمنــد کــه مــادر روزنامه نــگار آن میهمــان 
ــران را رســانه ای کــرده اســت. اســتقبال  ــد در ای ــی جشــن تول آلمان
مخاطبــان، خانــواده برزگــر را بــه ســرعت محبــوب می کنــد. از 
ــه  ــد ک ــر می دهن ــر خب ــاس برزگ ــه عب ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می س

ــد. ــدش در راهن ــان جدی میهمان
ایــن ســرآغاز توســعه هتــل روســتایی عبــاس برزگــر می شــود. حــاال 
ــتایی او  ــل روس ــه هت ــه مجموع ــم ب ــایری ه ــای عش ــیاه چادره س

ــایر. ــی عش ــکان واقع ــل اس ــان مح ــوند. در هم ــه می ش اضاف

همه چیز از یک اتفاق ساده شروع شد

راز موفقیت: میهمانانم را فریب 
نمی دهم

ــی را  ــگران خارج ــا گردش ــدادم تنه ــام ن ــی انج ــد:کار خاص ــاس می گوی عب
ماننــد اقــوام و فامیــل خــودم در خانــه پذیرایــی کــرده ام، بــا غذاهــای محلــی 
ــان هــم  ــه میهمان ــر گوســفندی. البت ــان، چــای آتشــی، ماســت و پنی خودم
ــادی نداشــتند تنهــا می خواســتند چنــد روز زندگــی روســتایی در  ــع زی توق

ایــران را تجربــه کننــد.
عبــاس برزگــر میهمانانــش را بــه تماشــای علف چینــی و میوه چینــی 
روســتاییان می بــرد، در عروســی ها و حنابندان هــای روســتایی میهمــان 
ــوت  ــش دع ــار آت ــش کن ــم والیتی های ــینی های ه ــه شب نش ــد و ب می کن
ــورد.  ــی می خ ــای آتش ــده و چ ــاب ش ــی کب ــیب زمین ــا س ــا آنه ــد. ب می کن
ــا او شــیر می دوشــند و کشــک درســت می کننــد  گاهــی هــم میهمانانــش ب

ــد. ــام می دهن ــر انج ــواده برزگ ــه خان ــت ک ــام کاری نیس ــن تم ــا ای ام
تمــام غذاهــا از باکیفیت تریــن و مرغوب تریــن مــواد اولیــه محلــی و روســتایی 
ــش  ــرای میهمانان ــه ب ــذا از مزرع ــش از غ ــه پی ــوند. 10 دقیق ــه می ش تهی
ــازه  ــل ت ــاب عس ــوع آفت ــل از طل ــا قب ــد و صبح ه ــازه می چین ــبزیجات ت س
ــر  ــش در دفت ــرد. میهمانان ــه می ب ــد و ســرمیز صبحان ــدو خــارج می کن از کن
ــود  ــواده خ ــار خان ــد در کن ــاس می کنن ــته اند »احس ــش نوش ــادگاری هتل ی
ــا  ــر ب ــاس برزگ ــاوت اساســی کســب و کار عب ــن تف ــد.« و ای زندگــی می کنن

ــد. ــه اعتمــاد مشــتریان خــود را خدشــه دار می کنن ــی اســت ک دیگران


