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مقدمه گردآورنده

زندگـی و تجربـه کارآفرینـان بزرگ، هم درسـی برای زندگی اسـت، هـم راهکاری 

 صـد سـال 
ً
بـرای موفقیـت و هـم مدلـی بـرای کارآفرینـی. در طـول تاریـخ خصوصـا

گذشـته در جهـان،  همـواره کارآفرینانـی بوده انـد کـه بـا نگاهـی متفـاوت بـه زندگی،  

کسـب و کار،  منابع انسـانی، تولیـد، بهره وری و اقتصاد،  مسـیری متفـاوت رقم زده اند 

و نتیجـه ای چشـمگیر در پیـش روِی زندگـی ما قـرار داده اند.

در ایـران بـزرگ مـا،  همـواره کار و کارآفرینـی بـا مشـکالت فراوانـی روبـرو بـوده 

اسـت؛ از یکسـو فرهنـگ عزلت نشـینی و »بنشـین بـر لـب جـوی و گذر عمـر ببین«، 

از دیگـر سـو،  مشـکالت یک صد سـاله اخیر و جهان سـومی شـدن ایـران، از منظری 

دیگـر، چالش  هـا و تالطم  هـای مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و نظامـی،  

وابسـتگی، انقـالب، جنـگ، تحریم و نیـز وجود بوروکراسـی معیوب و دولت وابسـته 

بـه نفـت، همـه و همـه دسـت بـه دسـت هـم داده تـا کار و تولیـد و کارآفرینـی بـا 

چالش  هـا، مشـکالت و مسـائل مختلفـی در طـول سـالیان گذشـته مواجـه شـود.

ایـن مسـائل بـوده اسـت کـه موجـب شـده در ایـران اسـالمی، یـا تعـداد اندکـی 
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کارآفریـن موفـق وجـود دارد و یـا این کـه کارآفرینـان همـواره بـا مشـکالت عدیده ای 

روبـرو شـوند؛ بـه طوری که برخی پیشـرفتی نداشـته اند و بعضی هم ورشکسـته شـده 

و از عرصـه تولیـد کنـار رفته انـد.

امـا در ایـن میـان، برخـی کارآفرینـان بـا عشـقی وصـف ناپذیـر، سرسـختانه بـا 

همـه مشـکالت و موانع،دسـت و پنجـه نـرم کـرده و توانسـته اند در اقتصـاد و تولیـد 

ایـن مـرز و بـوم،  نقش آفرینـی کننـد. یکـی از نمونه هـای این گـروه،  آقای حاج حسـن 

آقاجانـی اسـت کـه توانسـته ثابـت کنـد در همیـن ایـران هـم می تـوان موفـق بـود. او 

کـه از کودکـی و بـه قـول خـودش از َپـِر قنـداق، َجنـِم مدیریـت و کارآفرینی داشـته با 

بهره گیـری از فرصت  هـا و اسـتفاده از اسـتعداد خویـش بـه کارآفرینی، ایجاد اشـتغال 

و تولیـد در سـطح بین المللی مشـغول اسـت و با راه انـدازی چندین کارخانـه در حوزه 

مـواد پالسـتیکی، السـتیکی و چسـب و ایجـاد اشـتغال بـرای بیـش از سـه هـزار نفر، 

عضویـت در اتـاق بازرگانـی و برنامه واردات و صادرات با بیش از بیسـت کشـور دنیا، 

یکـی از موفـق تریـن بازرگانـان ایرانی محسـوب می شـود.

تجربـه و موفقیـت ایـن مـرد بـزرگ که تـا حدودی در سـطح ملـی مغفـول مانده و 

کمتـر بـه آن پرداختـه می شـود، مـا را بر آن داشـت تـا با انجـام سلسـله گفت وگوهایی 

در زمینه  هـای مختلـف کارآفرینـی و تولیـد، شـیوه  ها و راز و رمـز مدیریـت او را جویا 

شـویم. دفتـر مشـاوره و پژوهـش BCR بـا همـکاری جمعـی از اسـاتید دانشـگاهی با 

اصـرار و پیگیری فراوان از ایشـان درخواسـت همـکاری در ارائه تجربیـات و خاطرات 

و رمـز و رمـوز موفقیـت افـزون بـر پنجاه سـاله را داشـت کـه باالخـره، آقـای آقاجانی 

ایـن درخواسـت را پذیرفـت و بـا وجـود مشـغله فـراوان بیـش از ده جلسـه مصاحبه و 

گفت گـو در ایـن رابطـه برگـزار شـد و نتیجه آن پیـش روی شـما خواننـدگان فهیم قرار 

دارد.

اثـر پیـش رو، حاصـل ایـن گفت وگوهاسـت که بعـد از حذف سـؤال ها، بـا زبانی 
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ـف، تنظیم شـده کـه هم گوشـه هایی از زندگـی و تجربیـات جناب 
ّ
سـاده و بـدون تکل

آقاجانـی را شـامل می شـود و هـم شـیوه  های مدیریـت و کارآفرینـی وی را بـه تصویر 

می کشـد و هـم خاطـرات درس آمـوز او و دیگـر کارآفرینـان را در دیـِد خواننـدگان 

عالقه منـد، قـرار می دهـد. امیـد کـه ایـن اثـر بتوانـد بـه سـهم خـود، برخـی راز و 

رمزهـای تولیـد و پیشـرفت را بـه همـه کسـانی کـه دل در گـرِو آبادانـی این مـرز و بوم 

بیاموزد. دارنـد 

پیـش از هرچیـز، الزم اسـت بـه اجمـال، ایـن کارآفرین موفـق را کـه در این کتاب 

بـا شـما صمیمانه سـخن می گویـد، معرفـی کنیم:

معربِی اجمالی حاج حسن آقاجانی
آقـای حاج حسـِن آقاجانـی در هفتم فروردین مـاه 1331 در شـهر مذهبی قم 

و در خیابـان »چهارمردان« بـه دنیا آمد.

محلـه ای کـه در آن زندگـی می کـرد،  معـروف بـه »کوچـه بـاغ« بـود و منطقه 

باصفایـی بـه شـمار می رفت کـه حتـی در تابسـتان،  دمایش بهتـر از دیگـر نقاط 

قـم بـود. پـدر، پدربزرگ پـدری و مـادری اش، همه یا تاجـر،  یا کاسـب بزرگ و 

یـا کارخانه دار بودند. بدین سـان، وی در میـان خانواده ای کار آفریـن و تولیدکننده 

رشـد کـرد. این فرصتی اسـت کـه البته بـرای برخی  از افـراد ممکن اسـت وجود 

داشـته باشـد،  امـا همـه، قـدر آن را نمی داننـد. ولـی در آن خانـواده، ایشـان از 

معـدود افـرادی بـود که قـدر ایـن موقعیـت را دانسـت و از کودکی پای در مسـیر 

کارآفرینـی و تولید گذاشـت.

دورۀ کودکـی و نوجوانـی اش در کارخانـه پدرش می گذشـت و حتی جمعه  ها 

بـا دوسـتانش در کارخانـه پـدرش بـه تولیـد می پرداخـت و بـا سـرمایه ای کـه به 

مـرور زمـان اندوختـه بود، پـس از  چنـدی از کارخانه پدر، جدا شـد، و در مدت 
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اندکـی توانسـت در صنعـت قالـی و فـرش ابریشـم قم موفقیتی کسـب کنـد و از 

درآمـد آن جمـع زیـادی از خانواده هـای محـروم قـم را بـه قالی بافـی و کسـب 

درآمـد مشـغول نمایـد. و البتـه بعـد از آن دوبـاره به عرصـه تولید  بازگشـت و در 

ایـن مسـیر نیـز توفیقات زیـادی به دسـت آورد.

آقـای حـاج حسـن آقاجانـی از نوجوانی تا امـروز در عرصه تولید گام های بسـیار 

بلنـدی برداشـته و بـا احـداث و راه انـدازی چندیـن کارخانه در زمینه  هـای مختلف، 

جایـگاه ویـژه ای در عرصـه کارآفرینی ایران کسـب کرده اسـت.

برخی افتخارات حاج حسن آقاجانی شامل موارد ذیل است:

ـ عضویت و تأسیس انجمن  مدیران در سال 67.

ـ عضویت در هیئت رئیسـه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در 24 سـال گذشـته 

و تـا امروز.

ـ عضو هیئت رئیسه اتاق صنعت ایران.

.ـ همکاری در تأسیس مؤسسه خیریه الزهراء

ـ همکاری در هیئت مدیره مسجد حضرت ابوالفضل.

ـ همکاری در هیئت مدیریه درمانگاه حضرت ابوالفضل .

ـ همکاری در هیئت مدیره های خیرین مدرسـه سـاز، مسجدسـاز، مسـکن سـاز، 

و خیرین سـالمت.

ـ عضو هیئت امناء هالل احمر و ایتام قم.

ـ تولید و پخش لباس برای افراد بی بضاعت، معروف به مؤسسه امیرالمؤمنین.

ـ عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن قم.

ـ عضو افتخاری کمیتۀ امداد امام خمینی.

ـ پایـه گـذار کارخانجات ث ث ث، اسـتحکام، پالسـتیک مروارید دانه، انسـجام 

چسـب، نیام پالسـتیک و ثنارپ.



مقدمه گردآورنده
15

ـ هفده سال صادر کننده نمونه اّول در استان.

ـ چندین بار کارآفرین نمونه استان و یک بار کارآفرین نمونه کشوری.

ـ رئیس انجمن شیمیایی استان.

ـ رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان.

این کتاب مقدمه ای اسـت برای بیشـتر آشـنا شـدن با مردی بزرگ که درعرصه های 

صنعتـی و اجتماعـی بـه شـکل بسـیار موفقیت آمیـزی فعـال بـوده و امـروز، الگویـی 

برجسـته و مانـدگار بـرای کارآفرینی و مدیریت در کشـورمان ایران اسـت.

معرفـی بیشـتر ایشـان را در ضمـن همیـن گفت وگـو ، به تفضیـل خواهیـد خواند. 

در پایـان الزم مـی دانـم از همفکـری و کمـک جنـاب اسـتاد ابوالفضل طریقـه دار در 

ویراسـتاری ایـن کتـاب و همـکاری دوسـتانم در دفتـر مشـاوره و پژوهـش BCR آقـای 

دکترمحمـد حسـن نجفـی کـه در ایده پـردازی ایـن کتـاب و مصاحبه کمک شـایانی 

کردنـد و نیـز آقایـان: علیرضا رشـیدی، مرتضی مالمحمـدی و خانم مونا پورحسـینی 

تقدیـر و تشـکر به عمـل آورم.

سید علی ناظم زاده

زمستان 1396





آغاز طخن
17

آغاز طخن

سـخنم را بـا نـام »خـدا« آغـاز مـی کنـم کـه شـروع هـر کاری با نام اوسـت 

ودرپیشـگاه بـا عظمتـش، خضـوع مـی کنـم کـه نعمـت هـای فراوانـی عنایـت 

فرمـود. همـه چیـز از اوسـت و نعمـت هـا را بـرای آزمایـش در اختیـار انسـان 

می گـذارد.

از شـما هـم تشـکر می کنـم کـه ایـن گفت وگـو را ترتیـب دادیـد. مـن سـعی 

می کنـم برخـی تجربیـات خـودم را در عرصـۀ صنعـت و تولیـد و اشـتغال، بیـان 

کنـم، شـاید بـرای خواننـدگان و عالقه منـدان اقتصـادی، مفیـد باشـد. 

نقش پدر و مادر
ابتـدا از ریشـه هایم شـروع می کنـم؛ یعنـی از پـدر و مـادرم. دو عزیـزی کـه 

همـه چیـزم را مدیـون آن هـا مـی دانـم. دو عزیـزی کـه بـا گفتـار و کـردار خود، 

 روِش درسـت زندگـی کـردن را بـه مـن آموختند. دوسـت دارم ایـن دفتر بـا یاد و 

خاطـرۀ آن هـا آغاز شـود.

پـدرم مرحـوم »حـاج محمـد آقاجانی«پنـج پسـر و دو دختـر داشـت و مـن 
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دومیـن فرزنـد پسـری ایشـان بودم،پـدرم مـردی عالقه مند بـه مذهـب و معارف 

دینـی و علمـی بـود. وی بسـیار بـا مطالعـه و خوش فکـر بـود. بی شـک، همـۀ 

 چگونـه زندگـی کـردن را از 
ً
موفقیت  هایـم را مدیـون ایشـان می دانـم. مـن واقعـا

ایشـان یـاد گرفتـم و آن مـرد بـزرگ، نه بـا زبانش کـه بـا اعمالش، سـبک زندگی 

را بـه مـا می آموخـت.

گاه بـه زمـان بـود، کتابـی از او بـه نام "کشـکول"  بـه یادگار  او مـردی عاقـل و  آ

مانـده کـه مرحوم آیت الله فاضـل لنکرانـی از آن تعریف و تمجید بسـیار می نمود. 

یـک بار حضـرت آیت الله، کتاب دیگری تحـت همین نام -که یکـی از روحانیون 

نوشـته بود- به من نشـان داد و فرمود: سـطح کتاب پدر شـما که یک کاسـب بوده 

از نویسـنده ایـن کتاب که یک،عالم وفاضل اسـت، باالتر اسـت.

یکـی از ویژگی هـای پـدرم داشـتن حافظـۀ بسـیار قـوی بـود، لـذا هـر چه از 

خردسـالی و کودکـی دیـده یـا شـنیده بـود بـه خاطر داشـت. بسـیار هـم مطالعه 

می کـرد و از هـر دری کـه سـخن بـه میـان می آمـد، اطالعات قابـل قبولـی ارائه 

مـی داد: اگـر بـا دکتـر همنشـین می شـد بحث پزشـکی می کـرد، اگر بـا مهندس 

 ایشـان یـک مخترع و مبتکـر در حد 
ً
می نشسـت بحث مهندسـی می کـرد. اصال

معلومـات خـود بـود، و چنـد نمونـه از اختراعاتـی که ژاپنی  هـا ثبت کـرده بودند 

 سـاخته بودیم؛ 
ً
مـا بـه کمـک فکری پـدرم  با مـواد و دسـتگاه و قالب ایرانـی عینا

 قالب سـاخته شـده مـا آن قدر شـبیه قالـب کفش ملی، شـده بود کـه آنها به 
ً
مثـال

جـرم این کـه قالبشـان را کپـی کرده ایـم از مـا شـکایت کردند.

شـاهپور غالمرضـا- بـرادر محمدرضـا پهلـوی- در کفش ملی سـهم زیادی 

داشـت، لذا سـاواک، سـریع ما را تحت تعقیـب قـرار داد. و در بازجویی ها مارک 

کارخانـه مـا و مارک کارخانه کفـش ملی را از روی کفش  ها پـاک کردند و گفتند: 

کدام یک از اینها سـاخت شماسـت؟ ما خودمان نمی توانسـتیم تشـخیص دهیم 
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و بگوییـم کـدام تولید ماسـت، ایـن قدر عالی سـاخته بودیم.

خاطـرات زیـادی از آن عزیـز از دسـت رفتـه دارم و همیشـه خـدا را شـاکرم 

کـه چنیـن پـدر و مـادری بـه مـن عطـا فرمـوده، کـه هـر گاه بـه ابعـاد مختلـف 

می بینـم.  کـم  را  نظیرشـان  می کنـم  فکـر  زندگی شـان 

پـدرم برنامـه اش ایـن بـود کـه هـر شـب قبـل از شـام نکته هـای اخالقـی ویا 

داسـتانی از کتاب هـای معتبـر مذهبی بـرای مـا می خواند. این درس هـا مختصر 

 از چهـار   خـط تجـاوز نمی کـرد، و بیشـتر داسـتان  ها حول 
ً
و مفیـد بـود و عمومـا

محـور چگونـه زندگی کـردن، نظافت، غذا خوردن و مسـائل کاربـردی دیگر بود 

کـه در ادبیـات امـروز از آن بـه »سـبک زندگـی« تعبیـر می کنند. مـن هرگز لذت 

از آن شـب ها را از یـاد نمی بـرم.

 در کنـار کار، بـه تربیت دینی مـن و برادران و خواهرانـم، اهتمام ویژه 
ً
او واقعـا

ای داشـت همین جا خوب اسـت بگویم:

در گذشـته، پـدران و مادرانـی کـه دغدغـۀ تربیـت داشـتند از همـان نوجوانی، 

 با احکام و معارف اسـالمی آشـنا می کردند؛ برخی مسـائل 
ً
فرزندان خود را اجماال

را خودشـان می گفتنـد و پـاره ای دیگـر را بـه عهـده روحانیـان می گذاشـتند؛ یعنی 

وقتـی فرزندانشـان به سـن بلـوغ می رسـیدند از یک روحانـی دعـوت می کردند تا 

در منـزل یـا جایی دیگر، احـکام مورد نیاز مربوط بـه »بلوغ« را بـرای آنان بگوید و 

آداب اجمالی تعلیم و تربیت را متناسـب با سـِن خودشـان تشـریح کند. این سنت 

نیکویـی بود کـه نوجـوان را با وظایـف خود آشـنا می کرد.

خاطـرۀ برجسـته ای کـه فرامـوش نمی کنـم و خیلـی برایـم بـا ارزش اسـت و 

درس بزرگـی بـرای مـن بود و فکر می کنم رشـدم از آن جا شـروع شـد این اسـت 

کـه: یکـی از شـب های بلنـد زمسـتان، زیر کرسـی دور هم نشسـته بودیم، شـب 

بسـیار خـوش و خاطـره انگیـزی بود، شـاید شـب عیـد بـود، آن موقع شـانزده-
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هفـده سـاله بـودم  و از همـان شـب  هایی بـود که پـدرم بـرای ما نـکات اخالقی 

می گفـت. آن شـب پـدرم گفت: 

بچه  هـا خـدا را برای ایـن دورهم بودنمان شـکر کنیـد، روزی می آیـد که برای 

شـما سرنوشت سـاز اسـت، روزی کـه بـرای هـر جوانـی و هـر فرزند و پـدری یا 

هـر خواهـر و بـرادری، پیـش می آیـد. بعـد پرسـید: بچه  هـا شـما چقـدر بـه من 

محبـت داریـد؟ آیـا فـردی دل سـوزتر و عالقه مندتر از پـدر و مادر سـراغ دارید؟ 

گفتیم: نه.

گفت: شما ما را چطور می بینید؟ 

گفتیم: پدر و مادری بسیار مهربان و خوب.

گفـت: روزی می آیـد که شـیطان ایـن دورهمـی و صمیمیت را به هـم می زند 

و کاری می کنـد کـه فکـر می کنید ما دشـمن شـما هسـتیم، من شـما را از آن روز 

می دهم. هشـدار 

گفتیم: چنین چیزی امکان نداردکه ما به حرف شیطان گوش دهیم.

گفت: خدا کند این طور باشد.

سـپس در حاشـیه کتـاب »عیـن الحیـات« مرحـوم مجلسـی، که قبـل از این 

گفت وگوهـا، از روی َآن برایمـان می خوانـد، ایـن جملـه را نوشـت: »در تاریـخ 

فـالن، چنیـن گفت وگویـی بیـن مـن و فرزندانـم رد و بـدل شـد«، سـپس از همه 

مـا خواسـت کـه پـای همین جملـه کوتـاه را امضـا کنیم.

 خـدا شـاهد اسـت به پنج سـال نکشـید که من و اخـوی بزرگم بـا پدرمان  بر 

سـر یـک موضوع کوچـک در رابطه با امـور کارخانه بـه اختـالف نظربرخوردیم، 

پـدرم هـر چـه می گفـت این راه اسـت و آن چـاه، مـا می گفتیم این طور نیسـت و 

حـرف خودمـان را می زدیـم. خالصـه، همان طـور که پدرچند سـال قبل گوشـزد 

کـرده بـود، اختـالف نظر اساسـی پیش آمد. 
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 مـن وقتـی آن پیـش بینـی پـدر و ایـن اختـالف نظـر، را دیـدم پـس از مدتی 

تامـل و تفکـر بـه پـدرم گفتـم: پـدر جـان مـن تسـلیمم و هـر چـه شـما بگویی 

می پذیـرم. بـرادرم هـم گفـت: پـدرم نظـر من نیـز همین اسـت.این هوشـیاری و 

تنّبـه بـه قـدری بـر روحیه پـدرم اثـر مثبت گذاشـت که شـبی مـا را جمـع کرد و 

گفـت:  می خواهـم خبر خوشـی به شـما بدهـم! از فـردا می خواهـم در مدیریت 

ایـن کارخانـه، فکر مـِن پیر و نیروی شـمای جوان با هـم توام شـود، آن گاه ببینید 

کـه اتحـاد ایـن دو نیـرو چـه می کند. مـن مدتی بـود که می خواسـتم این جلسـه 

را بگـذارم و امشـب شـبی اسـت کـه ایـن اتفـاق افتـاد و خـدا کمک کـرد که من 

ایـن ایـده را مطـرح کنم .

آری تیزبینـی و آینـده نگـری پدر بود، کـه آن پیش بینی را چند سـال قبل کرد و 

گاهی  از مـا هـم امضـا گرفت تـا مدرکش قوی باشـد و روزی به ما نشـان دهـد. آ

و بیـداری و تسـلیم شـدن مـا به پنـد آن پیر آزموده بـود که سرنوشـت زندگی ما را 

 برای من 
ً
شـکوفا کـرد و آغازی بسـیار مبارک و ارزشـمند برای بـرادران خصوصـا

گردید کـه هرگز فرامـوش نمی کنم.

 جوانـان تقدیم 
ً
مـن ایـن نکتـه را بـه عنوان یـک هدیه بـه خواننـدگان خصوصا

می کنـم کـه خدا پـدر و مادران را بـه عنوان الگوهـای صادق و ارزشـمند جلو راه 

مـا گذاشـته تا سـبب رشـد و تعالی ما باشـند و از اطاعـت آنان به پـاداش معنوی 

هـم برسـیم حـال چه پـدر و مـادر در زندگی شـان موفق بوده باشـند چه نباشـند، 

تجربـه آنهـا عالـی اسـت و می داننـد آن جـا کـه موفـق بوده انـد چـه کرده انـد؛ 

بعضـی   فکـر می کننـد کـه اگـر پـدر و مـادر موفـق نبودنـد و یـا پایین ترین شـغل 

 آنـان نیز تجربه 
ً
جامعـه را داشـتند پـس تجربه آنان هم بی ارزش اسـت، نـه اتفاقا

کافـی کسـب  کرده انـد و می داننـد کجـا اشـتباه کرده اند کـه موفق نبوده انـد، لذا 

گـوش جـان بـه تجربه هـا و گفتـار پـدر دادن ارزشـمند و مفیـد اسـت، چـون از 
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تمام وجودشـان بـرای فرزنـدان مایـه می گذارند.

اما مادرم:
مـادرم مرحـوم معصومـه بهشـتی منفرد زِن پرهیـزگار و عاقلی بـود. در زندگی 

قناعـت می کـرد و بـا سـرد و گـرم آن می سـاخت. در سـخت وآسـان روزگار و 

در پسـت و بلنـد آن، همیشـه شـاکر بـود و خـود را بـا شـرایط پدرم وفـق می داد. 

می کوشـید تـا پنـاه گاه مطمئنـی بـرای  پـدر و مـا فرزنـدان باشـد. ناهمواری ها و 

سـوءتفاهم ها را تحمـل می کـرد ویـا بـا اغمـاض گـذر می کـرد. 

در انـدک مـواردی هـم کـه بیـن پـدر و مـادرم نزاع هـای کوچـک و جزئی که 

بـه طـور طبیعـی بین همـۀ زن ها و شـوهر ها اتفـاق می افتـد، پیـش می آمد حتی 

یـک بـار هـم ندیدم کـه با پـدرم قهـر کند. هنـر آن بانـوی بزرگـوار و بـا کرامت، 

کوتـاه آمـدن و چشـم پوشـی از لغزش هـا  بـود، و بی درنـگ  خاطـرات تلـخ را 

فرامـوش می کـرد. پـدرم به سـبب شـغلی که داشـت حدود هفت- هشـت سـال 

تهـران بـود و هفتـه ای دو روز بـه قـم می آمـد. در واقـع، مسـئولیت زندگـی بـر 

دوش مـادر عزیزمـان بـود. مدیریـت پنج پسـر و دو دختـر خیلی سـخت اسـت، 

خیلـی صبـر و درایـت می خواهد. درسـت اسـت که بسـیاری اوقات  مشـکالت 

مالـِی آن چنانـی بـر مـا تحمیل نمی شـد ولـی فشـار مدیریـِت خانه، بـرای مادرم 

سـخت و سـهمگین می بـود. و چـون زنی عاقل و صبـور و مردم دار بود، همیشـه 

همسـایه  هایمان دور و بـر او بودنـد.

همین جـا بگویـم که پـدر و مادرم، هفـت فرزند دارند: پنج پسـر و دو خواهر. 

بـه نـام برادرانـم بـه ترتیـب سـن و بـدون القـاب، اشـاره می کنـم: محمدعلـی، 

حسـن )بنده(، حسـین، محمدتقـی و رضا.

یـاد دارم مـادر بـه مـن می گفت: حسـن جـان ، من از تـو راضـی ام، چون در 
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سراسـر عمـرت یـک بار هم مرا اذیـت نکردی. البته بـه دیگر بـرادران و خواهرانم 

هـم ایـن نوع قدردانـی را بر زبـان می آورد.

 پـدرم بـه علـت مشـغله کاری، زیـاد به مسـافرت می رفـت، لذا بـرای راحتی 

 صبـح چـه کسـی  و ظهـر 
ً
مـادر کارهـا را بیـن بچه  هـا تقسـیم کـرده بـود؛ مثـال

و شـب چـه کسـی مایحتـاج خانـه را تهیـه کنـد. زمـان قدیـم این طـور نبـود که 

گوشـت و نـان یـک مـاه را تهیـه و ذخیـره کننـد، بلکـه هـر روز بایـد مایحتـاج را 

می خریدند،حتـی نـان را بایـد در سـه نوبـت می خریدنـد، مـن بعضـی اوقـات 

وقتـی بـه خانـه می آمـدم می دیـدم کمیـت خانـه لنـگ اسـت و مـادر ناراحـت 

اسـت و  جـوش می زنـد، فـوری می گفتـم: مـادر غصـه نخـور مـن مـی روم و هر 

چـه بخواهـی تهیه می کنم. شـاید همیـن پذیرش به موقع از مادر سـبب می شـد  

خاطـر او از من شـاد باشـد؛ چنان چـه از دیگر بـرادران و خواهرانم هم شـاد بود 

ولـی نسـبت بـه مـن محبتـش را اظهار می کـرد  وگاهـی هم بـا بزرگـواری به من 

می گفـت: تـو فرمانبـر مـن بـودی و خـوب، اطاعـت می کردی.

همین جـا بایـد یـادآور شـوم کـه: اطاعـت از پـدر و مـادر، یکـی از رمـز و 

رازهـای موفقیت هر انسـانی اسـت. ما کـه مسـلمانیم بلکه حتی غیر مسـلمانان 

هـم بایـد بدانند که اطاعـت از پدر و مادر و همـه بزرگتر ها آثار و برکت بسـیاری 

دارد.  بایـد بـه آثـار برکت خیز این اطاعت پذیری، بیشـتر باور داشـته باشـیم. در 

کید های  قـرآن کریـم و روایـات وارده از پیامبراکـرم و ائمه معصومیـن، تأ

زیـادی در این مورد رسـیده اسـت.

همـه بایـد بدانیم کـه موفقیـت در امر اقتصـادی، علمی، سیاسـی و فرهنگی، 

بـدون تردیـد در پرتـو اطاعـت از پـدر و مـادر، نمایان تـر و روشـن تر و زیباتـر 

می درخشـد. ارزش تولیـد و کارآفرینـی و اقتصـاد، بـه ایـن اسـت کـه نگهبـاِن 

معنویـت هـم باشـیم و چـه معنویتـی باالتـر از احتـرام بـه پـدر و مـادر و گـوش 
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کـردن به خواسـته ها و راهنمایی آنان. چه بسـیار مناسـب اسـت کـه در پایان این 

قسـمت از گفت وگـو، کالم خداونـد متعـال را بشـنویم کـه در قـرآن می فرماید:

»پـروردگارت فرمان داده جز او را نپرسـتید و به پدر و مـادر نیکی کنید، هرگاه 

ف( به 
ُ
یکـی از آن دو، یـا هـر دو، نـزد تو به پیری رسـند، کمتریـن اهانتی )حتـی ا

آن هـا روا مـدار و بر آن هـا فریاد مزن و گفتـار کریمانه بـه آن ها بگو«1.

ْو ِكاَلُهَمــا 
َ
َحُدُهَمــا أ

َ
ــا َيْبُلَغــنَّ ِعنــَدَك اْلِكَبــَر أ ــاُه َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًنا ِإمَّ الَّ َتْعُبــُدوْا ِإالَّ ِإيَّ

َ
ــَك أ بُّ 1. اســراء، آیــه 23: »َوَقَضــى َر

يًمــا«. ُهَمــا َقــْواًل َكِر فٍّ َواَل َتْنَهْرُهَمــا َوُقــل لَّ
ُ
ُهَمــآ أ َفــاَل َتُقــل لَّ
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کار را از چـه زمانـی آغـاز کنیم؟ بـه نظر مـن، کار باید از نوجوانـی و جوانی، 

کید بـر درس خوانـدِن تنها، جوانـان را از  همـراه بـا درس خوانـدن آغـاز شـود. تأ

حرفـه و کار و تولیـد، دور می کنـد. امروز تعـداد فراوانی از جوانـان با تحصیالت 

بـاال، حرفـۀ خاصـی را بلـد نیسـتند و بـه امید یـک شـغل اداری نشسـته اند. هنر 

و َجنـِم یـک نوجـوان و جـوان، وقتـی بـه چشـم می آیـد کـه همـراه درس، به یک 

فـن و حرفـه و شـغلی هـم مسـلط باشـد. کار، عار نیسـت. ایـن فرهنـگ غلطی 

کیـد می شـود. بلـه، اسـتعدادهای برتـر و  اسـت کـه فقـط بـر درس خوانـدن، تأ

نوابغ، یک سـره باید به رشـته درسـی خودشـان مشـغول باشند، اما اسـتعدادهای 

متوسـط و ضعیـف، باید همـراه درس به فکر کار باشـند. از آن طرف، کار و حرفه 

هـم بایـد همراه علم و دانش باشـد. البتـه اگر تولیـد کننده عالوه بـر تجربه، علم 

و دانـش کالسـیک هم داشـته باشـد، خیلی بهتـر و موفق تر اسـت.

در مـورد شـروع کار خـودم بایـد بگویـم: پـدرم رغبتی بـه ادامـه تحصیل من 

نداشـت، چـون آن زمـان معـروف بود هر کسـی به دبیرسـتان برود دینش سسـت 
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و ضعیـف می شـود، لـذا دبسـتان هـم بـه این خاطـر مرا فرسـتاد تـا بتوانـم قرآن 

بخوانم. را 

دبیرسـتان  بـه یـک  مـرا  پـدرم می گفتـم:  ای کاش حداقـل  بـه  بعد  هـا  بنـده 

مذهبـی می فرسـتادید! و پـدر که همیشـه بـا حرف  های خـوب موافقـت می کرد، 

در جـواب می گفـت: حرفـت را قبـول دارم و راسـت می گویـی، مـن این جایـش 

را نخوانـده بـودم.از اینجـا بـود کـه مـن ضمـن کار و تـالش در کسـب و کار، در 

کالس هـای شـبانه شـرکت کـردم و تـا دریافـت دیپلـم کـه آن روزگار در حکـم 

دکتـری امروز بـود ادامـه دادم.

یک خاطره
 کالس هفتـم یا هشـتم شـبانه کـه بودم روزی از مدرسـه آمدم و دیـدم پدرم با 

حالی رنجور و افسـرده و رنگی زرد زیر کرسـی در بسـتر افتاده اسـت.

گفتم:پدر چه شده؟ 

گفتنـد: امـروز در کارخانـه، دسـتگاهی را جابه جـا می کردند و دسـتگاه روی 

شسـت پایم افتاده و  انگشـت ام  قطع شـده اسـت، دکتر می خواسـته پـا را از مچ 

قطـع کنـد که بـا مخالفت مـن این کار انجام نشـده اسـت.

بسـیار ناراحـت شـدم و در خـود، فـرو رفتـم، بـا همین حـال به پـدرم گفتم: 

چـه کاری می توانـم برایتـان بکنـم تـا ناراحتـی و رنـج شـما کمتر شـود؟ 

پـدرم بـه علـت درد و رنجـی کـه داشـت یک بـاره لـب به شـکوه گشـود و  با 

عصبانیـت گفت: شـما پسـرها به کمک مـن نمی آییـد، وگرنه نباید چنیـن اتفاقی 

بیاید. پیـش  برایم 

کتاب  هـای مدرسـه ام را بـه کنـاری گذاشـتم و گفتـم: مـن از همیـن االن در 

خدمتـم، بفرماییـد چـه کار کنم؟ 
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پـدر گفـت: اگـر می خواهـی در خدمت من باشـی، بـرو کارخانـه و کارها را 

سـر و سـامان بـده و از آشـفتگی کارخانـه جلوگیری کن.

آن موقـع یـک کارگاه تولیـد کفش  هـای السـتیکی در گاراژی در میـدان پامنار 

قـم داشـتیم، خالصـه مـن فـوری خـودم را بـه کارگاه رسـاندم و کارهـا را شـروع 

کردم.

البته این موضوع سـابقه قبلی داشـت و من قبل از آن، گاه و بی گاه در کارخانه 

کار می کـردم، زیـرا مـن از کودکـی بـه کار عالقـه داشـتم و گاهـی هـم کار را از 

پـدرم کنتـرات می گرفتـم. روزهـای پنجشـنبه، ظهر که می شـد همکالسـی  هایم 

را در کارخانـه جمـع می کـردم، بـرای ناهارشـان دو سـیخ کبـاب و یـک نوشـابه 

می گرفتـم، حقوقـی هـم بـه آن هـا  مـی دادم، و سـود خوبـی هـم بـرای خـودم 

 در اختیـار پـدر بـودم و ظهرها هم 
ً
می مانـد. سـه مـاه تعطیلـی تابسـتان هـم کال

کـه بـرای نماز بـه مسـجد می رفـت، کارخانـه را بـه من می سـپرد.

 البتـه از همـان ده-دوازده سـالگی، پـدرم و کارش را درک می کـردم، و بـه 

خاطـر پـدرم از خواسـته  های خـودم می گذشـتم و پیگیـر کارهایـی کـه ایشـان 

می خواست،می شـدم.

و خالصـه مـن از همـان روز بـه احترام پـدرم بسـیاری از خواسـته  هایم را زیر 

پـا گذاشـتم و وقـت بیشـتری بـرای کار پـدرم گذاشـتم و البتـه به تحصیل شـبانه 

هـم ادامـه دادم که سـبب موفقیت بیشـترم شـد.

بـه هـر حـال از دیـدگاه مـن، بـرای کار کـردن نبایـد صبر کـرد که لیسـانس و 

فـوق لیسـانس  و دکتـرا کسـب شـود، فـردی موفـق خواهد شـد کـه از کودکـی و 

نوجوانـی کار کـرده و بـه کار کـردن عـادت کند.
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مـن از دوران کودکـی، پـدرم را الگـوی خـود قرار داده بـودم و همـواره آرزویم 

ایـن بـود کـه در کار و تـالش و پیشـرفت  بـه پدرم برسـم. چنـدی پیـش در اتاق 

بازرگانـی صحبـت می کـردم، گفتـم: عزیـزان! مـن می خواهـم مطلبـی را برایتان 

 بچه  هایمان 
ً
بگویـم که شـاید بعضـی بـه آن دقـت نکرده انـد و آن، این کـه:  اکثـرا

حاضـر نیسـتند جای ما بیایند و شـغل ما را داشـته باشـند، ولی من دو پسـر دارم 

کـه هـر دوی آن هـا در شـغل من مشـغولند و با تمـام وجود بـا مـن کار می کنند. 

می دانیـد چـرا؟ چـون مـن هیچ وقـت زشـتی  ها و سـختی  های کار را نـزد آنـان  

 اگـر 
ً
بازگـو نمی کنـم و همیشـه اتفاقـات خـوب را بـه کار نسـبت می دهـم؛ مثـال

ماشـینم را تغییـر مـی دادم، می گفتـم ایـن بـه لطـف خـدا و از برکـت کارخانه ای 

اسـت کـه داریـم، اگـر در جایـی می دیـدم می خواهنـد ولخرجی کننـد می گفتم 

ایـن مالـی کـه خدا بـه ما داده سـهم کارگران هم در آن هسـت و همـه اش برای ما 

نیسـت؛ یعنـی طـوری این  هـا را تربیت کـرده ام کـه حواسشـان به هزینه  هایشـان 

باشـد، بعضـی   کـه پولـدار می شـوند فکـر می کننـد از زرنگـی خودشـان اسـت 
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: ایـن دارایی ها 
ً
کـه بـه آالف و الوفی رسـیده انـد، حال آن کـه چنین نیسـت؛ اوال

: بایـد بدانیـم کـه 
ً
امتحـان خداسـت، می خواهـد ببینـد مـا چـه می کنیـم. ثانیـا

مأموریـت الهـی داریـم و طبق تعالیم اسـالمی، خداونـد، روی زمیـن گروهی را 

بـه عنـوان نماینـده خود خلـق می کند تـا روزی بقیـه را به دسـت مردم برسـانند.

 در آن جلسـه بـه مدیـران گفتم:دقـت کنیـد هر کاری سـختی و راحتـی دارد، 

ولـی مـا نگذاریـم دود سـختی  ها بـه چشـم بچه  هایمـان برود،تـا آنهـا نترسـند و 

دنبـال کار را بگیرنـد.  مـن واقعـا در زندگـی ام طـوری رفتـار می کـردم کـه بچه  ها 

 افتتاح داشـتم 
ً
تـا بیسـت سـالگی لـذت کارخانـه داری را ببرند، یک روز کـه مثال

 تولیـدم خوابیـده بـود یـا کارخانـه ام آتـش 
ّ

آن هـا را می بـردم، یـک روز کـه خـِط

گرفتـه بـود نمی بـردم و بـه ایـن ترتیـب، نمی گذاشـتم روحیه شـان از کار خـراب 

. د شو

ایـن راز و هنـر کارآفرینی اسـت، یعنی اگـر می خواهید حـِسّ کارآفرینی را در 

اطرافیـان خـود ایجـاد کنیـد، در کنـار تمام سـختی ها و مشـکالت از خوبی ها و 

محاسـن آن ها هـم بگویید.
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دوباره در کنار پدر

مـن خاطـرات زیـادی از پـدرم دارم ولی خاطره ای کـه اکنـون می خواهم نقل 

کنـم سـبب رشـد اساسـی من شـد: نـوزده سـاله بـودم، کارخانـه ای داشـتیم که 

باحضـور پـدرم، توسـط اخوی بـزرگ و من مدیریت می شـد،  اخـوی کوچکمان 

هنـوز مشـغول تحصیل بـود و آن جـا نمی آمد.

روزی بـا پـدرم اختـالف نظـر پیدا کـردم، البته نه بـه صورت جـدی، چون ما 

حتـی پایمـان را جلـوی پـدر دراز نمی کردیم، منظـورم از اختالف نظـر در حدی 

بـود کـه گفتـم آقـا جـان شـما بیـن مـن و اخوی  هـای دیگـر کـه بـه جناب عالی 

کمـک چندانـی نمی کننـد، تفاوتـی نمی گذاریـد و بـا همـۀ مـا از نظـر مالـی 

یکنواخـت برخـورد می کنیـد. من فکر می کـردم که درصـد زیـادی از کارخانه را 

مـن می گردانـم، لـذا بایـد بـا دیگر بـرادران تفـاوت مالی داشـته باشـم، بحث از 

این جا شـروع شـد.

 حاج آقا گفت: اگر خیلی ناراحتی می توانی بروی.

گفتم: شما ناراحت نمی شوی؟
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 هـم پـدرم ناراحـت نبـود کـه مـن بـروم و فکـر می کـرد 
ً
 گفـت: نـه، و واقعـا

بـا رفتـن مـن بـه کارخانـه هیـچ صدمـه ای وارد نمی شـود و حتـی مـرا تهدیـد به 

بیـکاری کـرد و در آخـر گفت:بـرو ببینـم چـه شـغلی می توانـی پیـدا کنـی!

از ایـن رو مـن فـردا صبـح کارخانـه نرفتـم و کلیـد صنـدوق را بـه حـاج آقـا 

تـی عـدم حضور مـن، به 
ّ
)پـدرم( تحویـل دادم. امـا نکتـه اینجـا بـود کـه بـه عل

کارخانـه ضربـه مـی زد. بـرای بیـان ایـن علت، خوب اسـت کـه به چند مـاه قبل 

کنم: اشـاره 

 پـدرم درکارخانـه، ماشـین  های اتوماتیـک جدیـد آورده بـود، تابلـو بـرق نیـز 

جزئـی از این ماشـین  ها بود کـه مقداری پیچیدگی داشـت؛ آن موقـع قم آن چنان 

رشـد نکـرده بـود و مهنـدس بـرِق زیـادی نداشـت؛از قضا ایـن دسـتگاه  های ما 

هفتـه ای یـک بار خراب می شـد و بابـت تعمیرش یـک مهندس از تهـران می آمد 

که پـول زیـادی هـم می گرفت .

یـک روز بـه مهنـدس گفتـم: بـه جـای این که هـر دفعـه شـما از تهـران به قم 

بیاییـد نقشـه ایـن تابلوها را به مـا بدهید تا مـا خودمان اشـکال های آن را برطرف 

. کنیم

امـا او زیـر بـار نرفـت، چـون از ایـن راه درآمـد خوبـی کسـب می کـرد، لـذا 

دائمـا می گفـت: نمی شـود، کار پیچیـده ای اسـت.

یـک روز جمعـه تصمیـم گرفتم خودم نقشـه این تابلوهـا را تهیه کنـم، بعد از 

تـالش فـراوان و طاقت فرسـا باالخره موفق شـدم.

 بعـد از آن،دیگـر تابلوهـا را خودم درسـت می کـردم که واقعا یـک کار مهمی 

 
ً
بـود و این گونـه بـود کـه مـن در کارم به یـک موفقیت مهم رسـیدم و نقـش تقریبا

مهمـی در اداره کارخانـه بـه دسـت آوردم. از ایـن بگـذرم. بعد از این کـه با پدرم 

بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که دیگر بـه کارخانـه نیایـم، واقعیتش وضعیـت کارخانه 
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و خصوصـا دسـتگاه  ها و همیـن تابلـوی برق، بـدون حضور من با مشـکل رو برو 

شـد، از آن طـرف هـم پـدرم ایـن حـرف را به مـن زده بـود که بـرو وبا تـو کاری 

نـدارم و از طرفـی گفتـه بود بـرو ببینم چـه کاری می توانی بکنی؟این سـخن پدر 

مـرا بـه فکـر فـرو بـرد و خالصـه یـک هفتـه ای فکر می کـردم کـه از کجا شـروع 

کنـم، کار صنعـت هـم کار سـختی بـود و خسـته شـده بـودم. رفیقـی داشـتم که 

فرش فـروش بـود. بعضـی وقت  هـا صبـح کـه می رفتـم به زیـارت حـرم حضرت 

معصومـه  بـه مغازه  آن دوسـتم هم سـری مـی زدم. از همان جا دیـده بودم کار 

فـرش، کار راحتـی اسـت، از یکـی می خرنـد و بـه دیگـری، می فروشـند.  مـن با 

خـود گفتـم این شـغل فرش را انتخـاب کنم، قبال هم همسـران کارگـران کارخانه 

بـه سـبب داشـتن دارقالی چنـد تخته فـرش برای مـا بافته بودنـد و از ایـن رو من 

خیلـی بـا ایـن صنعت بیگانـه نبـودم و تصمیم گرفتم وارد فرش فروشـی شـوم.

امـا مشـکل مـن ایـن بـود کـه بـرای شـروع کار فـرش، هیـچ پولی نداشـتم. 

حقـوق منظمـی هم از پـدر نگرفته بودم کـه پس انداز کرده باشـم، فقط بـه اندازه 

خـرج روزانـه یا ماهیانـه دریافتی داشـتم. از طرفی هـم به خاطـر اختالف نظری 

کـه پیـش آمـده بـود، نمی خواسـتم از پدرم پـول قرض کنـم. از خواسـت خدای 

سـبحان، در همـان روزهـا، از جلـوی بانـک سـپه رد می شـدم کـه اتفاقـی رئیس 

بانـک را کـه دوسـتم بـود دیـدم و بـا هم گپـی زدیـم. در حیـن صحبت  هـا به من 

گفـت: حسـاب تـو در بانک خـوب اسـت نمی خواهـی از بانک مـا وام بگیری؟

 مـن هـم کنجـکاو شـدم و پرسـیدم: وام  هایتـان چـه طـور اسـت؟ گفـت: تا 

چهـل هـزار تومـان بـه شـما وام می دهیم و چهار درصد سـود سـاالنه آن اسـت. 

گفتـم: بازپرداختش چگونه اسـت؟ گفت: شـما چون مشـتری معتبر ما هسـتید، 

در 24 یـا سـی قسـط می توانیـد پرداخـت کنید.

خالصـه بـا موافقـت رئیـس بانک سـپه، چهل هـزار تومـان -کـه باالترین وام 



درس هایی از یک کارآفرین موفق
34

آن زمـان بـود ـ را گرفتـم تا به کار فرش فروشـی مشـغول شـوم، اما ابتـدا به فکرم 

رسـید بایـد جایی را درسـت کنـم که این قسـط را بتوانـم از درآمـد آن بپردازم.

 نزدیـک آسایشـگاه معلولیـن )فلکـه شـهید محالتـی قـم(، زمینـی حـدود 

سـیصد متـر خریـدم و سـقفی بـه آن زدم و بـه انبـار تبدیـل کـردم.

 کارش کـه تمـام شـد یکـی از کارخانه دارهـای قـم گفـت: این جـا را اجـاره 

می دهـی؟ گفتـم: چـرا، بـا پیشـنهاد او اجـاره ماهانـه را هـم دقیقا به اندازه قسـط 

تعییـن کردیم.  وام 

از آن پـس بـه ایـن زمینـی کـه تبدیـل بـه یـک انبـار شـده بـود بـه چشـم یک 

ـک نـگاه کـردم. از بقیـه وام 17-16 هـزار تومـان تـه حسـابم هنـوز داشـتم، و 
ّ
قل

در عـرض یکـی دو مـاه حـدود هفده دسـتگاه قالی خریـدم و میـان قالی بافان که 

می شـناختم توزیـع کـردم تا ببافنـد. قالیچه ابریشـم تولیـد می کـردم و قیمت هر 

فـرش آن حـدود سـیصد چهارصد هـزار تومـان بود.

می خواهـد  علـوی کسـی  پاسـاژ  بـاالی  طبقـۀ  در  کـه  باخبـر شـدم  روزی 

مغـازه اش را بفروشـد. آن را بـه چهـل قسـط خریـدم و باالخـره کار رابـا تـوان 

بیشـتری  شـروع کـردم. و خالصه در عرض سـه- چهـار ماه به لطف پـروردگار، 

حـدود هفـده دسـتگاه قالی با یک سـوله داشـتم کـه آن را اجـاره داده بـودم و پول 

اجـاره را هـم بـه بانـک می دادم، خـودم هـم روزی دو- سـه تخته قالـی، خرید و 

فـروش می کـردم و هزینـه زندگـی ام بـه خوبـی در می آمـد.

البتـه بعدهـا متوجـه شـدم کـه پـدرم از این کـه از کارخانـه بیـرون رفتـه ام 

 یـادم هسـت کـه چـون بـازار 9 صبـح بـه بعد شـروع 
ً
 راضـی نیسـت؛ مثـال

ً
قلبـا

 تـا 8 صبـح می خوابیـدم، یکـی از روزها حـاج آقا می خواسـت 
ً
می شـد  معمـوال

نارضایتـی اش را بـه من برسـاند ولی رویش نمی شـد بـه من بگوید بیـا کارخانه، 

ک پنجه پـا به کـف پایم زد 
ُ
لـذا سـاعت هشـت کـه من خـواب بودم آمـد دو تـا ت
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و گفـت: مـرد باید سـاعت هفت صبـح از خانه بیرون برود و مشـغول کار شـود. 

کنایـه از ایـن کـه مثـل زمان قبـل از خـواب بیدار شـو و بـه کارخانه بـرو، اما من 

متوجـه  نظـر او نشـدم،و گفتم: چشـم. 

 بلنـد شـدم، لباس  هایـم را پوشـیدم و از فـردا بـرای این کـه حـاج آقـا 
ً
فـورا

ناراحـت نشـود، تـا چنـد ماهـی سـاعت 7 صبـح از خانـه بیـرون مـی زدم و بـه 

معصومهمی رفتـم. حضـرت  حـرم  زیـارت 

 ایـن روزهـا و ماه هـا گذشـت، از آن طرف، کارگـران به من گـزارش می دادند 

کـه وضـع کارخانـه بـه هـم ریختـه اسـت و از پنـج دسـتگاه دو تـای آن از خـط 

تولیـد خـارج شـده اند و ایـن فـرد بی انصـاف )همـان مهنـدس تهرانـی( بابـت 

تعمیـر، پـول سـنگینی طلـب کرده اسـت.

 سـود یک هفتـه کارخانه را می گرفت و می آمد و تابلـو را راه می انداخت. 
ً
مثال

تابلـو هـم کـه مهندسـی نبـود و نظمی نداشـت بلکه مثـل موهای آشـفته و درهم 

تنیـده بـود و فقـط  آن مهندس و خود من می دانسـتم کارش چطوری اسـت.

روزی حـاج آقـا بـه مـن گفـت: حسـن! اگـر مشـکل مالـی داری بـه کارخانه 

برگـرد و کارت را ادامـه بـده.

گفتـم: نـه آقاجون، من مشـکلی نـدارم و بحمدلله برای خـودم زندگی راحتی 

دارم.

چـون واقعـا راحـت بـودم، لـذا بـه ایشـان گفتـم: مـن در کار جدیـدم خیلی 

موفـق هسـتم؛ بهتـر از آنچه می خواسـتم خـدا برایـم فراهم کرده. آخـرش گفت: 

هـر وقـت دوسـت داشـتی می توانی برگـردی. حاج آقا دو- سـه بـار این جوری به 

ی 
ّ

مـن گفـت، بـه مادرم هـم پیغـام داد، ولـی من فکـر نمی کـردم که ایشـان جد

می گویـد و مشـکل کارخانـه را حس کرده اسـت،لذا بـه روی خودم نیـاوردم. تا 

این کـه یـک روز پدرم بـه  دایی ام که االن هم در قید حیات اسـت، و روی من هم 
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نفـوذ داشـت، گفته بـود که حسـن از کارخانه رفتـه و وضع کارخانه هم حسـابی 

آشـفته اسـت، شـما بـا او صحبت کن کـه برگردد. حاج دایی سـراغم آمـد و حال 

و احوالـم را پرسـید، بعد گفت: حسـن چطـوری، کم پیدایی؟ گفتـم: الحمدالله 

مشـغولم و سـرم به کار و کاسـبی ام جمع اسـت. ایشـان می خواسـت حرف را به 

طـرف بازگشـتن مـن بـه کارخانه بکشـاند، ولـی من بـه روی خـودم نیـاوردم، تا 

این کـه موقعـی که می خواسـت بـرود گفت: حسـن، بابـا از تو ناراحت اسـت!

گفتم: چرا؟ 

گفـت: می گویـد از وقتـی حسـن رفته،کارخانـه هـم خوابیـده و وضـع به هم 

اسـت. ریخته 

گفتـم:  آقـا جـان خـودش بـه من گفتنـد اگـر می خواهـی برو. مـن اگـر بدانم 

آقـا جـان از مـن ناراحـت اسـت یک لحظـه تحمـل نمی کنـم و برمی گـردم واگر 

ایشـان ناراحـت بود خودشـان بـه مـن می گفتند.

خالصـه پـس از کمـی گفت و شـنود یک جـوری بـا حاج دایـی کنار آمـدم، و 

سـاعت حـدود یـازده شـب بود که ایشـان رفـت و من هـم بـه اتاقم رفتـم و برای 

خـواب آمـاده می شـدم کـه آقا جـان آمد و گفـت: حسـن خوابی یـا بیدار؟ 

گفتم: بیدارم. 

گفـت: وضـع کارخانـه خیلـی بـه هـم ریخته اسـت، از پنـج دسـتگاه، چهار 

تـای آن خامـوش اسـت، بچه  هـا نمی توانند دسـتگاه  ها را سـرویس کننـد و روی 

خط تولیـد نگـه دارند.

گفتـم: آقـا جـان اگـر کمـک می خواهید مـن می آیم و یادشـان می دهـم، ولی 

مـن برای خودم سیسـتمی چیـده ام و کارهایم خیلی راحت شـده،اگر اجازه دهید 

بـه کار خـودم مشـغول باشـم؟اما دیـدم آقا جـان در حالی کـه ناراحتـی از چهره 

و چشـمانش پیـدا بـود، گفـت :اگر نیایـی زحمات یـک عمرمان از بیـن می رود. 
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این جـا بـود کـه وجـدان درونـی ام به مـن نهیـب زد و با خـودم گفتم: حسـن 

تـو کـی هسـتی کـه  بـا نرفتـن تـو پـدرت ناراحـت باشـد؟ جـواب خـدا را چـه 

می دهـی؟ بـا ایـن نهیبـی که بـه خـود زدم یکبـاره، از تولیـد فرش منصرف شـدم 

و بـا همـه خوبـی ها و فضـای آرامی کـه برایم ایجـاد کرده بـود همه را بـه احترام 

پـدرم رهـا کـردم و بـه کارخانه برگشـتم و دل پـدر را شـاد کردم.

امـروز خوشـحال هسـتم و می بینـم خدا چـه لطفی به مـن کرد، چـون اگر در 

کارم می مانـدم و بهتریـن تولید کننـده و فروشـنده فرش هم می شـدم، به آزردگی 

پـدرم نمی ارزیـد. آری از همـان روز صبـح کـه بـه کارخانـه رفتم و تـا امروز هم 

در آن جـا هسـتم و بـه لطـف خـدا و دعای خیر پـدر به چندیـن کارخانـه بزرگ و 

کوچـک تولیـدی با بیـش از صدها کارگر و مدیر تبدیل شـده، و بـه قول معروف، 

همـان دعـای پدر سـبب شـده که دسـت به خاکسـتر زدم طـال شـد و هیچ وقت 

دسـت در جیبـم نکردم که خالی باشـد.
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اهمیم ازدواج

 من در بیسـت سـالگی به پیشـنهاد پدرم ازدواج کردم. همسـرم سـاکن تهران 

بـود. پـدرم معتقـد بود که جـوان باید بیـن هجده تا بیسـت سـالگی ازدواج کند، 

لـذا در آن موقـع ایشـان عجلـه داشـت کـه مـن ازدواج کنـم، ولی خیلـی طبیعی 

بـا مـن برخـورد می کـرد و طـوری نبود کـه بگوید حتمـا باید بـا فالن خانـواده و 

دختـر وصلـت کنـی، بلکـه می گفت: تـا خودت نپسـندی نمی شـود.

سـر انجام ازدواج مـن بـا خانـواده ای مذهبی و کاسـب بـازاری به نـام »حاج 

آقـا کیمیـا«، از دوسـتان پدرم سـر گرفت. ایشـان محصـوالت خود مـا را در بازار 

بـه صـورت تجارتـی می فروخـت. قمی االصـل بـود، ولـی چنـد سـال بـود در 

تهران سـاکن شـده بودنـد و در اولیـن برخوردم با همسـرم همدیگر را پسـندیدیم 

و ازدواج خیلـی زود صـورت گرفت.

مـن معتقـدم ازدواج انسـان را کامـل می کنـد. شـهوت چیـزی اسـت کـه در 

وجود انسـان هسـت و همیشـه خود را به روش  های مختلف نشـان می دهد و در 

 سـن جوانـی اگـر مهـار نشـود، اتفاقات بـدی می افتد، این اسـت کـه پیامبر
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هـم فرمودنـد: »کسـی که ازدواج کند نیمـی از دین خـود را حفظ کرده اسـت«.1 

در اثـر ازدواج، غریـزۀ جنسـی در مسـیر طبیعـی خـود قـرار می گیـرد و انسـان 

از گناهـان و خطـرات و هیجانـات روحـی کـه از ناحیـۀ ایـن غریـزه او را تهدیـد 

می کننـد؛ حفـظ می شـود. همچنیـن باعـث می شـود کـه انـرژی و نیرویـی کـه 

انسـان بـرای کنتـرل ایـن غریـزه بـه کار می بنـدد در مسـیر کمـال آدمـی بـه کار 

گرفتـه شـود. نکتـه دیگـر این کـه: ازدواج بـه یکـی از نیازهـای اساسـی انسـان 

پاسـخ می دهـد و زمانـی کـه نیازهـای اساسـی اش  بر آورده شـود بهتـر می تواند 

در مسـیر رشـد گام بـردارد. آدمـی بـا ازدواج و ارضـای عاقالنۀ غریزه جنسـی به 

تعـادل می رسـد و فکـر او از هیجـان و توّهـم و خیـال، نجـات می یابـد.

شـما ببینـد اروپایی  هـا رشـد فـوق العـاده ای در علـم دارنـد. البته ما قسـمتی 

از رفتارهـای آن هـا را قبـول نداریـم، امـا بـه نظـرم یکـی از علـل پیشـرفت آن هـا 

ایـن بـوده کـه غریزه جنسـی خـود را ارضـا کرده انـد. البته مـا روش هـای آن ها را 

در ارضـای غریـزه جنسـی، درسـت نمی دانیـم. ولـی صحبت مـن دربـارۀ اصِل 

قضیـه اسـت، نـه روش هـای آن. اگـر ما دسـتگاهی داشـتیم کـه مغز یـک جوان 

هجـده سـاله را کـه روی صندلی دبیرسـتان نشسـته کنتـرل می کرد بـاور کنید این 

دسـتگاه نشـان مـی داد کـه درصـد زیـادی از وقـت تخیلی و فکـری ایـن جوان، 

حـول و حوش مسـائل جنسـی اسـت. اروپایی ها چـون آزادی جنسـی دارند، آن 

را ارضـا می کننـد، لـذا بـا تمرکز بیشـتری به مسـائل علمی می اندیشـند. اسـالم 

 بـه موقـع، توصیـه 
ِ

روش بهتـری نسـبت بـه ادیـان دیگـر نشـان داده و بـر ازدواج

کرده اسـت. مـن معتقـد بـه ازدواج به شـیوۀ اسـالم هسـتم، و نظـرم ایـن اسـت 

کـه وقتـی دختر و پسـر بـه سـن ازدواج رسـیدند و حرفی نداشـتند، بایـد ازدواج 

کننـد، االن سـِنّ ازدواج در پسـران و دختـران مـا بـاال رفتـه کـه خیلـی بد اسـت 

ْحَرَزِنْصَفِديِنه« )کافی، ج3، ص286(.
َ
َجَفَقْدأ 1 . »َمْنَتَزوَّ
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و تاثیراتـش هـم در جامعـه مـا معلـوم و روز بـه روز عـوارض ناشـی از آن ظاهـر 

می شـود ، شـاید بسـیاری از اختالفـات و طالق هـا ناشـی از همین رسـم غلطی 

اسـت کـه در جامعـه ما شـاهد آن هسـتیم؛یعنی ازدواج در سـنین باال.امـا من به 

موقـع یعنـی در بیسـت سـالگی ازدواج کـردم و همین، امـر مهمی بود و به رشـد 

مـن خیلـی کمک کرد.و لـذا توصیه ام بـه فرزندانـم و همـکاران و کارگرانم چنین 

بـوده و هسـت و به شـما جوانـان عزیزی کـه خاطرات مـرا می خوانیـد نیز همین 

اسـت کـه بـه موقع و در حدود بیسـت سـالگی ازدواج کنیـد و نگذارید به سـنین 

باالتـر بـرود، و بدانیـد خداونـد با دسـت قدرت خود مشـکالت زندگی مشـترک 

شـما را حـل می کند.
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معنویم و عبادت؛ عامل حرکم

 درسـت هم 
ً
عبـادت آن طـور کـه پیشـوایان دینـی بـه مـا یـاد داده انـد- و واقعا

هسـت- معنـای گسـترده ای دارد؛ در یـک جملـه کوتاه به مـا آموخته انـد هر کار 

مـادی و معنـوی کـه بـا ایمـان بـه خـدا و بـا نّیت خالـص باشـد عبادت اسـت. 

کار، تحصیـل، اسـتراحت، شـادی، تحمـل غم هـا، صبوری در مشـکالت، همه 

و همـه، نـزد خـدا، عبـادت محسـوب می شـود. کسـی کـه در کاِر تولید اسـت، 

 کارش عبادت اسـت، البته همـه زندگی به 
ً
اگر انگیزه اش درسـت باشـد، مسـلما

کار نیسـت، بایـد معنویـت هم باشـد. یکـی از امور پسـندیدۀ معنـوی در دین ما 

انجـام واجبـات و تـرک محرمـات اسـت ، و از دیگـر عبادت هـای مهـم »قرائت 

قـرآن« اسـت، که به فضـای خانه و محیـط کار برکت و نورانیت می دهد، رسـول 
خـدا فرمـود: »فضـای خانـه خود را بـا تالوت قـرآن نورانـی کنید.«1

هـر چند اصـِل قرائـت قرآن، کار پسـندیده ای اسـت، امـا اگر قرائت بـا فهم، 

تـوأم شـود، بسـیار مؤثرتـر خواهد بـود و ما را بـا عظمـت پیام های قرآنی آشـناتر 

ُرواُبُيوَتُكْمِبِتَلَوِةاْلُقْرآِن«. 1 . کافی، ج2، ص610: »َنوِّ
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می کنـد. همیشـه توصیـه پیشـوایان دین ایـن بوده کـه قرائت قـرآن همراه بـا تدّبر 

باشـد و تدبـر در آیـات قـرآن، وقتی امـکان دارد کـه ما با معانی آن آشـنا شـویم. 

ترجمه هـای فارسـی خوبـی از قـرآن شـده کـه می توانیـم همـراه بـا قرائـت، آن 

ترجمه هـا را بخوانیـم و معانـی آیـات را بـه انـدازه فهم خـود، درک کنیم.

مدتـی اسـت کـه خیلی از قـرآن خواندن لـذت می بـرم، علتش این اسـت که 

معانـی اش را هـم می خوانم.

 هر عبادتی که عادت شـود 
ً
نبایـد قرائـت قـرآن ما از روی عادت باشـد. اصـال

و لقلقلـۀ زبـان گردد؛ خیلی مؤثر نیسـت. متأسـفانه نـوع عبادت  های مـا از روی 

عـادت اسـت. یـا اشـتباه دیگر ما این اسـت کـه عبـادت را فقط منحصر بـه نماز 

: نباید از 
ً
و روزه می دانیـم، بلـه ایـن دو، از عبادت هـای واجـب و بزرگند، امـا اوال

: در این دو، خالصه نشـود.
ً
روی عـادت باشـد، ثانیا

ل آن شـبانی اسـت 
َ
ِل اوَمث

َ
آن کسـی کـه خدا را بـا تمام وجـودش قبول دارد،َمث

کـه در زمـان حضرت موسـی مناجـات می کرد و مولـوی در »مثنوی« داسـتانش 

را آورده، بـه نظـرم مناجاتـش خیلی زیباتر از مناجات کسـانی اسـت کـه از روی 

عـادت نمـاز می خوانند.

مـا خیـال می کنیـم وقتـی خـدا را عبـادت می کنیـم، چیـزی بـه او می دهیـم؛ 

لـذا در دلمـان مّنـت می گذاریـم. خـدا از مـا هیـچ چیـز نمی خواهد مثـل پدر و 

مادرهـا کـه از بچه  هایشـان چیـزی نمی خواهنـد، فقـط احتـرام می خواهنـد، این 

احتـرام را نـه این کـه بـرای خودشـان بخواهنـد، بلکه می داننـد اگر به پـدر و مادر 

احتـرام بگذارنـد در واقـع به خـدا احترام گذاشـته اند و خـدا ثواب و اجـر فراوان 

 عبادت هـای مـا بـرای رشـد و تکامـل اسـت نـه بـرای 
ً
بـه آن هـا می دهد.اساسـا

فایـده بـه خدا.

سـخن مـن ایـن اسـت کـه هـر انسـانی در هـر عرصـه ای از کار و تـالش، به 
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موتـور محّرکـه و عامـِل انرژی زایـی نیـاز دارد تا از حرکـت نایسـتد و زندگی او با 

معنویـت پیـش رود، ایـن موتـور محرکـه، عبادت اسـت. قـرآن خوانـدن، نماز و 

روزه، احتـرام بـه پـدر و مـادر، خدمـت بـه خلق خـدا، همـه و همـه از مصادیق 

 در عرصـۀ تولیـد و اقتصـاد، که همه جـا صحبت از 
ً
عبـادت هسـتند. مخصوصـا

مادیـات و پـول و در آمـد هسـت، ضـرورت و اهمیـت معنویـت و قصد خدمت 

بـه مـردم بیش ترمـورد نیاز اسـت، و رنگ و بـوی آن را به عبـادت تبدیـل می کند.

دعـا و خلـوت بـا خـدا - هـر چنـد هـم انـدک باشـد- به انـدازه خـود به انسـان 

انـرژی می دهـد. لـذا در هیـچ حال نبایـد خـدا را در کار هایمان فرامـوش کنیم و 

از ایـن کیمیـای معنـوی کـه کار تولیدی مـان عبـادت و اجـر و ثـواب شـود غافل 

. شیم نبا
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چگونه اطتخدام کنیم؟

 یکی از روزها چند نفر از عزیزان دانشـجو پیش من آمدند و گفتند: لیسـانس 

داریم و می خواهیم اسـتخدام شـویم و پیش شـما کار کنیم. به آن ها گفتم: شـما 

بـه درد مـن نمی خوریـد، چـون می گوییـد مـا لیسـانس و فوق لیسـانس داریـم و 

توقع دارید اتاق، دفتر و منشـی داشـته باشـید.

همیـن جـا بگویـم کـه: مـن خیلـی از رویه  های سیسـتم دانشـگاهی ایـران را 

قبـول نـدارم، شـاید تا به حـال در حـدود چهارصد نفر نیـروی دکتری، لیسـانس 

و فـوق لیسـانس در کارخانـه ام آورده ام، امـا تعداد کمـی از آن هـا مانده اند؛ یعنی 

نتوانسـتند در کنـارم کار کننـد یـا نخواسـتند و یـا دیدند کـه نمی تواننـد، چون در 

سیسـتم دانشـگاهی مـا خیلی مباحـث باید تدریس شـود که نمی شـود؛ مباحثی 

ماننـد شـیوه درسـت زندگـی کـردن، هنـر حضـور در جامعـه، نحـوۀ برخـورد 

درسـت بـا مـردم و ظرافت هـای دیگـری از ایـن قبیل.

شـما می دانید که در دانشـگاه  های ما هر کسـی با هر سـطحی، بسـیار سـاده 

فارغ التحصیـل می شـود، درصورتی کـه کشـورهای  پیشـرفته و موفـق این طـور 
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نیسـت و روند فارغ التحصیلی بسـیار سـخت اسـت. 

در ایـران ورود بـه دانشـگاه های خوب سـخت اسـت، امـا خـروج از آن- که 

خیلی مهم اسـت- بسـیار سـاده اسـت، در کشـورهای توسـعه یافته ورود راحت 

اسـت امـا هرکسـی نمی توانـد به آسـانی خارج شـود و دانشـجو باید یکسـری از 

مهارت  هـای کاربـردی را بـه صـورت حرفـه ای بیامـوزد. اگر خوبـش را بخواهید 

بدانیـد  سیسـتم دانشـگاهی مـا شـبیه قیف وارونه اسـت، کـه ورود به آن سـخت 

ولـی خـروج از آن آسـان اسـت. البتـه متأسـفانه در سـال های اخیـر ورود بـه 

دانشـگاه ها هـم دیگر سـخت نیسـت.

بـه آن دسـته از دانشـجویانی کـه بـرای کار آمـده بودنـد گفتـم: یک سـؤال از 

شـما می پرسـم )می خواسـتم یـک تلنگری بـه آنها بزنم( اگر درسـت جـواب مرا 

دادیـد فـردا صبح بیاییـد کارخانـه کار کنید. 

سـوالم ایـن بـود کـه: اگـر بخواهید یـک نفـر را اسـتخدام کنیـد چگونـه و از 

چـه راه هایـی بـه او شـناخت پیـدا کنیـد؟ چـون مـن نـه شـناخت از شـما دارم، 

نـه خانـواده تـان را می شناسـم. در پاسـخ بـه سـوال مـن هـر کـدام به فکـر خود 

جـوری صحبـت کـرد و یـه طـوری جـواب داد.

خالصـه بـه آن چنـد دانشـجو گفتم: مـن االن طوری با شـما چنـد نفر حرف 

می زنـم کـه هر کدامتـان کارفرما بودیـد مرا اسـتخدام می کردید، دلـم می خواهد 

بـه مـن نمـره بدهیـد، شـرعا هم دلـم می خواهـد یک نمـره کمتـر بدهیـد، باالتر 

ندهیـد، گفتـم: مـن نـه التمـاس نـه گریـه و نـه تمنـا می کنـم، بلکـه به شـما که 

کارفرمـا هسـتید می گویـم می خواهـم بیایـم کارخانـۀ شـما کار کنـم، بعـد در 

ادامـه گفتـم: مـن دو ـ سـه ماه نـزد شـما کار می کنم، پـول هم نمی خواهـم، بعد 

از آن، شـما بررسـی کنیـد ببینید که اگر کار من ارزش داشـت و بـه دردتان خورد 

حقـوق برایـم تعییـن کنیـد، اگـر هـم کـه کار من بـه دردتان نخـورد من مـی روم. 
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آزمایشـم کنیـد، مـن دلم می خواهـد کار کنم، دنبال کار هسـتم و دنبـال این یک 

لقمـه حـالل بـرای زن و بچـه ام هسـتم، اکنون آیا شـما مـرا اسـتخدام می کنید؟ 

همه گفتند: استخدامتان می کنیم.

سـپس گفتـم: ببینیـد هـر کاری راهـی دارد. البتـه مـن توقـع ندارم چیـزی که 

مـن می دانـم شـما هـم در این سـن بدانید ولـی بدانید که من در سـیزده سـالگی 

را  بخواهـم مدیـری  وقتـی  آنهـا گفتم:مـن  بـه  ادامـه  در  را می دانسـتم،  این  هـا 

اسـتخدام کنـم حتما چند بـار او را خوشـحال و چند بار او را ناراحـت و عصبانی 

 عصبانیـت، کنتـرل خود 
ً
 آدم هـا در حالـت شـادی و خصوصـا

ً
می کنـم،  معمـوال

 فـردی کـه از 
ً
را از دسـت می دهنـد و ذات واقعـی خـود را نشـان می دهنـد؛ مثـال

حالـت بی هوشـی بـه هـوش می آیـد حرف هایـی کـه در ذهنـش بـوده بـه زبـان 

مـی آورد، بعضـی ال الـه اال اللـه می گوینـد، بعضـی   هـم ناسـزا می گوینـد، من 

خـودم تـا حاال دو سـه بـار در بیمارسـتان دیـدم بعضی  ، کـه به هـوش آمدند دعا 

خواندنـد، آدم وقتـی هـم عصبانی شـود باطـن خـودش را ظاهر می کنـد. این که 

می گوینـد هـر کـس را کـه می خواهـی بشناسـی بـا او مسـافرت کـن، واقعیـت 

اسـت، چـون در سـفر هـم نامالیمات و هـم شـادی های زیادی هسـت، و باطن 

 رو مـی شـود،خالصه بـه آن هـا فهمانـدم کـه در این دو سـه ماه 
ً
همسـفران غالبـا

شـما را بـا شـادی ها و ناراحتی هـا می آزمایـم تـا ببینـم از امتحان بیـرون می آیید 

یـا نـه. سـرانجام، آن چنـد دانشـجو تصمیـم گرفتند با مـن کار کننـد و خیلی هم 

بودند. موفـق 

آری یکـی از بهتریـن شـاه کلید  هـای شـناخت افـراد همـان طـور کـه عرض 

کـردم، خوشـحال کردن آنان و بررسـی رفتارشـان و نارحت و عصبانی کردنشـان 

و تحلیل برخوردشـان اسـت.

یـک بـار در خدمـت یکـی از بـزرگان دیـن بـودم، ایشـان تعریـف می کردند: 



درس هایی از یک کارآفرین موفق
50

یـک کارمنـد مـردی داشـتیم که همواره سـر به زیر و سـاکت و آرام بـود، یک روز 

همـراه بـا او در جشـنی مذهبـی و به مناسـبت تولـد یکـی از ائمه اطهار شـرکت 

کردیـم یـک دفعـه دیـدم ایـن کارمند بـدون هیـچ دلیلی تنهـا از آن جشـن خیلی 

شـاد شـد و وسـط جشـن بشـکن می زد و می رقصید. آن جا بود که فهمیدم هنوز 

 بازتـر یـا مجالس خوشـحالی ندیده بـودم و روی 
ً
ایشـان را در محیط  هـای نسـبتا

ایشـان شـناخت کافی نداشتم.

یـک مدیـر باید حتمـا در موقـع اسـتخدام، تمـاِم جنبه  های شـخصی کارمند 

خـود را کشـف و بدان  هـا توجـه کنـد. چـون می دانیـد کـه بزرگ تریـن شـاه کلید 

یـک مدیـر، پرسـنل یا همـان منابع انسـانی اش اسـت.

امـروزه بـزرگان مدیریـت و کارآفرینی بـه جای واژه نیروی انسـانی یا پرسـنل 

از عبـارت مهـم »منابع انسـانی« یـا »سـرمایۀ انسـانی« اسـتفاده می کنند، چون 

نیروهـای شـاغل در هـر سـازمان، نقش بسـیار مهـم و حیاتـی در فرایند رشـد یا 

افـول آن سـازمان دارند.

 یـک مدیـر اگـر بتوانـد منابـع انسـانی شـرکت اش را از بیـن افـراد متعهـد 

وحرفـه ای گزینـش کند بـه موفقیت نزدیـک اسـت، در غیر این صـورت احتمال 

شکسـتش، بسـیار باالسـت.

در رابطـه با اسـتخدام بـرای تکمیل عرایضـم باید بگویم: همان طـور که گفتم 

مـن یکـی از روش  هایـم این اسـت وقتـی می خواهم یکـی را اسـتخدام کنم، قبل 

از اسـتخدام دو- سـه بـار خیلـی خوشـحالش می کنم، دو- سـه بار هـم اوقاتش 

را تلـخ می کنـم، حتـی گاهـی اوقـات یـک مقـدار نزدیک بـه توهیـن بـا او رفتار 

می کنـم، هـدف این اسـت کـه ببینیـم در عصبانیت چـه رفتاری از خـودش بروز 

می دهـد.

انسـان در هنـگام عصبانیـت چـون مسـلط بـه اعصاب نیسـت چهـرۀ واقعی 
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دگرگونـی  می فرمایـد:»در    علـی امیرمؤمنـان  می دهـد.  نشـان  را  خـود 

می شـود«1. شـناخته  انسـان ها  باطـن  و  احوال،جوهـر 

 در واقـع ایـن روش و فراینـد جـذب نیـرو بـر اسـاس تجربه شـخصی خودم 

هسـت و آثـار فراوانـی نیـز در این سـال  ها از خود بروز داده اسـت، ایـن درحالی 

اسـت کـه اگـر بـا علـم روز مدیریـت تلفیـق گـردد، آمـوزه و آثـار بسـیار حیرت 

انگیـزی بـه وجـود خواهد آمـد، ولی متاسـفانه دانشـکده  های مدیریتـی ما، خود 

و دانشـجویان را از ایـن تجربه  هـای گرانسـنگ محـروم کرده انـد.

 یکـی از دانشـمندان مشـهور و خوشـفکر آقـای »دیـل کارنگـی« اسـت، کـه 

نـکات  دوسـت یابی«  »آییـن  معروفـش  کتـاب  مخصوصـا  ایشـان  کتاب  هـای 

جالـب و زیبایـی دربـارۀ مـالک و معیارهایـی از ایـن قبیـل را بـرای شـناخت 

دوسـت و همـکار خـوب، ارائه می کند.پیشـنهاد می کنـم که دوسـتانم این کتاب 

را مطالعـه کننـد.

حواِل ُتعرُف جواهُرالّرجاِل )غرر الحكم،ص447(.
َ
يِف األ 1.في تصار
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اهمیم ملارت در کنار علم

بـه نظـر مـن آمـوزش مهارت  هـا و فنـون از علـم خـام مهم تـر اسـت. فـن و  

آموخته هـای عملـی بی شـک  در مرحلـه اول اسـت؛ یعنی اگر کسـی فنی باشـد 

سـوادش بـه دردش می خورد و لذا یک جوشـکار کار کشـته و خـوب بیش از یک 

مهنـدس کار نابلـد، مفیـد اسـت و حتـی حقوق بیشـتری می گیـرد، پس بـه نظر 

می رسـد در خیلـی از مـوارد فـن جلوتـر از علم اسـت. 

امـا به طـور کلـی، اگـر علـم و فـن تـوأم باشـد فـرد خیلـی موفـق می شـود؛ 

 اگـر کسـی می خواهـد مهنـدس مکانیـک شـود بایـد بـرای او یـک کالس 
ً
مثـال

گذاشـت و گفـت: شـما این موتـور را تعمیر کـن. االن مهندس مکانیـک آچارها 

را کـه نـگاه می کنـد می پرسـد آچـار 16 کدام اسـت؟ علتش این اسـت کـه او به 

صـورت عملـی، کارورزی نکـرده وچیـزی در عمل تجربـه نکرده اسـت. ما باید 

سیسـتم آموزشـی را تغییـر دهیـم. االن در اروپـا رسـم اسـت که وقتی یـک مدیر 

خـوب می خواهنـد، بـا یک اسـتاد دانشـگاه که کار عملـی هم کرده باشـد تماس 

می گیرنـد و از او می خواهنـد تـا فرد مناسـبی را بـرای فالن کار به مـا معرفی کن.
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مـا بایـد این سیسـتم را جلو ببریـم. در جوامـع مختلف هر کشـوری یک جور در 

ایـن مسـیر قرار می گیـرد، ولی در جمهوری اسـالمی راه آن، چیز دیگری اسـت. باید 

بـه آن جا برسـیم که اسـتاد بیاید بـه مِن کارخانـه دار کمک کنـد اما امـروز در معرفی 

نیـرو، وضعیـت بالعکس اسـت و من بـه اسـتادکارها  ی تجربی می گویـم یک مدیر 

خـوب برایم پیـدا کن.

مـا بایـد سیسـتم را عوض کنیـم، باید اسـتاد زمانی خیالـش راحت شـود که کار 

اسـتادی اش تمام شـده و رسـالتش را انجام داده که این جوان  ها و دانشـجوها شـغل 

داشـته باشـند، اسـتادهای مـا بایـد به ایـن نتیجه برسـند که اگر دانشـجو را سـر یک 

شـغلی فرسـتادیم کار مـا تمـام شـده اسـت، امـا االن متأسـفانه اسـتاد در ایـن مورد 

احسـاس مسـئولیت نمی کنـد، چـون دانشـجو هـم از او نمی خواهد.

بـه نظـر من بایـد موضوعاتی با عنـوان چگونگی حضـور در محیـط کار، راه های 

ایجاد اشـتغال و یافتِن کاِر مناسـب و موارد دیگر از این قبیل، جزو واحدهای درسـی 

دانشـگاه های مـا باشـد. در این درس ها اسـتاد باید ضمن تدریس، خاطـرات خود را 

هـم تعریـف کند. با ایـن روش، بچه  ها هـم لذت می برنـد و هم چیز یـاد می گیرند. 

شـما االن جلسـه ای که بـا یک تولید کننـده و کارآفریـن با تجربه می گذارید خسـته 

نمی شـوید، دفعـه بعـد می خواهیـد زودتـر برویـد بـا این کـه خـود شـما هم اسـتاد 

هسـتید و خیلی معلوماتتان باالسـت ولی بازهـم خیلی لذت می برید و احساسـتان 

ایـن اسـت که وقتتـان را گذاشـته اید و نکته هـای کلیدی یـاد گرفته اید.

از اینجاسـت کـه مـن معتقـدم علم و دانـش بایـد در کنـار مهارت و فـن باشـد و 

از تجمیـع این هاسـت کـه نتیجـه حاصـل می شـود. بی گمـان در مجموعه هـا و 

کارخانجـات مختلفـی کـه بنده مدیریـت می کنم نیـز وجود افـراد با تجربـه در کنار 

کادمیک، کمک شـایانی به پیشـبرد اهداف کرده اسـت  متخّصصین و افراد علمی و آ

و در تمـام دنیـا هم از ترکیب علم و فن بوده اسـت که موفقّیت ها حاصل شده اسـت.
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اهمیم عالقه و اطتعداد به کار
 

همان طـور کـه اشـاره کـردم من از کودکـی دنبال کار و کسـب و درآمـد بودم. 

پـدرم کارگاهـی داشـت در پامنـار قـم. زیرزمینـی بـود کـه در آن جـا کفش  هـای 

السـتیکی تولیـد می کـرد. در همـان دوران کودکی؛ یعنـی حدود دوازده سـالگی 

بعـد از ظهرهـا کـه می شـد می رفتـم یـک مغـازه شـیرینی فروشـی ، چیزهایـی 

می خریـدم و سـاعت دو و نیـم می آوردم گوشـه ای، کنـار دفتر پدرم و بـه کارگر  ها 

می فروختـم و درآمـد مختصـری بـه دسـت مـی آوردم. یـا روزهایـی که مدرسـه 

تعطیـل بـود در کارخانـه کار می کـردم.

بی شـک  علـت این کـه مـن از کودکـی توانسـتم درآمد داشـته باشـم عشـق و 

عالقـه بـه کسـب و کار و تـالش بـرای پیشـرفت در کاری بـود که اسـتعدادش را 

خداونـد در جـان و روح مـن قـرار داده بـود و می کوشـیدم بیراهـه نروم.

نـداق دارد، ایـن یک مثـال قدیمی 
ُ
مـن معتقـدم هـر کس هر چـه دارد از َپـِر ق

اسـت کـه می گویـد: »خـدا هـر کسـی را بـرای کاری سـاخته اسـت.« و مـن 

معتقـدم اگـر هر کس در سیسـتم یـا کاردلخواه خودش قـرار گیرد رشـد می کند، 
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بایـد عالقـه و اسـتعداد افـراد را دیـد و آن هـا را به همـان عالقه هـا راهنمایی کرد. 

در ایـن مـورد، خاطـره ای را نقـل می کنم:

روزی یکـی از دوسـتانم کـه پزشـک اسـت به من گفت: فالنی، پسـر سـومم 

عالقـه ای بـه درس خوانـدن نـدارد و هـر کارش می کنـم درس نمی خوانـد، او 

شـما را قبـول دارد، تـو بـا او صحبت کن ببیـن می توانـی او را بـه درس عالقه مند 

کنـی؟ گفتـم بیایـد. روزی  پسـر آمد و من نیم سـاعت بـا او صحبت کـردم دیدم 

عالقـۀ زیـادی بـه کارهـای فنـی و مکانیکـی دارد. حـاال پـدرش دکتـر، یکـی از 

برادرانـش لیسـانس و می خواسـت دکتـری بگیرد، دیگـری هم دیپلم بـود و قصد 

ادامـه تحصیـل داشـت و ایـن جوان هـم دبیرسـتانی بـود، وقتـی صحبت هایم با 

او تمـام شـد، خداحافظـی کـرد و از هـم جـدا شـدیم، بـه پـدرش زنـگ زدم و 

گفتـم: پسـرت  آقـا امیـر را دنبـال رشـته و کاری کـه عالقـه دارد بفرسـت و مـن 

تشـخیص می دهـم کـه او مکانیکـی را دوسـت دارد. گفت: آخر پسـر یـک دکتر 

متخصـص بـرود میکانیکـی؟! گفتـم ببیـن در هـر رشـته ای اگر هر کسـی خوب 

وارد شـود بهره بـرداری خواهـد کـرد و بـه نتیجـه خواهد رسـید، عشـق اسـت که 

آدم را رشـد می دهـد، اجبـار هـم راه دوم اسـت، ولـی وقتی اجبار برداشـته شـود 

متوقـف می شـود. 

بعـد بـه او گفتم: من دوسـتی دارم که مکانیک ماهری اسـت، اجـازه بده همین 

سـه ماهـه تعطیلـی تابسـتان را پیـش او بـرود، ببینیم آیا راسـت می گویـد که عالقه 

بـه کار فّنـی دارد، یـا می خواهـد از درس خوانـدن فـرار کنـد. معرفـی اش کـردم به 

دوسـتی کـه کار میکانیکـی انجـام مـی داد، چندوقت بعد بـه آن دوسـت مکانیک 

زنـگ زدم کـه احوال پرسـی کنم، گفت:  امیرخیلی بچۀ کاری اسـت وکافی اسـت 

مـن یـک بـار چیزی بـه او بگویـم، دقیقـا همـان را انجـام می دهد، مـدام نگاهش 

بـه دسـت و کار مـن اسـت کـه یـاد بگیـرد، خالصـه بعد از سـه مـاه تابسـتان امیر 
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بـه پـدرش گفـت: مـن دیگـر مدرسـه نمی روم.بـاز من بـه درخواسـت پـدرش به 

او زنـگ زدم و گفتـم: امیـر، مدرسـه را بایـد بروی، ایـن کار مکانیکـی وقتی خوب 

اسـت کـه درس هایـت را در کنارش بخوانـی، تو باید یک مهندس مکانیک بشـوی 

نـه یـک کارگـر مکانیک.گفـت: مغـزم نمی کشـد، گفتـم: نه، اگـر عالقـه ات را در 

کنـارش بگـذاری هـم مهنـدس می شـوی و هـم مکانیـک خیلـی خوبـی خواهی 

شـد. گفـت: شـما می گویی مـن چکار کنـم؟ گفتـم: شـما اول دیپلمـت را بگیر، 

بعـد از دیپلـم شـب  ها درس بخـوان و روزهـا بـرو میکانیکـی. گفـت: پـدرم اجازه 

نمی دهـد. گفتـم: مـن بـا او صحبـت می کنم. خالصـه، این جـواِن عالقه منـد و با 

همـت، باالخـره مکانیـک مسـلط و قابلی شـد و کار خـود را توسـعه داد و در حال 

حاضـر نمایندگـی ایـران خـودرو را در قم و دو- سـه دفتـر نمایندگی هـم در تهران 

دارد. اکنـون وضعیـت طوری شـده کـه تمام خانـواده به او احتیـاج دارنـد، برادرها 

کـه یکـی دکتـر و دیگـری مهنـدس اسـت و فامیـل و دوسـتان همگـی، او را طرف 

مشـورت قـرار می دهنـد و از تجربیـات او اسـتفاده می کنند.

سرگذشـت انسـان های بزرگـی کـه در مسـیر عالقـه و اسـتعداد خـود، قـرار 

گرفته انـد بسـیار خواندنی اسـت. و لذا  کار مهـم والدین و مربیان، اسـتعدادیابی 

فرزنـدان و دانـش آمـوزان اسـت و سـپس هدایـت آن هـا در مسـیر عالقه هـا و 

استعدادها.

جامعـه بـه همـۀ مشـاغل احتیـاج دارد و توان مندی هـا و عالقه هـای آدم هـا 

متفـاوت اسـت، و هـر کدام از این شـغل ها و عالقه ها، در جای خود مفید اسـت 

و همگـی دسـت به دسـت هـم می دهنـد و امـور مـردم می چرخد. نمی شـود که 

همـه یـک نـوع کار را انجـام دهند، اگـر همه تحصیل کـرده و مهندس یا پزشـک 

بشـوند چـه کسـی در خـط تولید کار کنـد! اصال چنین چیزی شـدنی نیسـت.

خداونـد هـر انسـانی را بـرای کاری خلـق کـرده اسـت، هر کسـی بایـد ببیند 
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ذوقـش در چـه کاری اسـت، هـر ذوق و عالقـه ای کـه دارد همـان را انجـام دهد 

البتـه ایـن را هـم بایـد در نظـر گرفت کـه همـه، حوصلـه کار تولیـدی ندارند.

مـن معتقـدم هـر کسـی بایـد هـر کاری را بـا ذوق و شـوق و هم چنیـن بـا 

تخصـص و آمـوزش انجـام دهد، چون اگـر کاری را بـدون این که قبال شـاگردی 

نکـرده انجـام دهـد موفق نخواهد شـد. انسـان بایـد قبـل از این که وارد رشـته ای 

شـود حتمـا در خصـوص آن مطالعه و تحقیـق نماید و پیش اسـتاد خوب، تجربه 

کسـب کند. بـه قـول مولوی:

ــدهیچ کــس از پیــش خود چیزی نشــد ــزی نش ــر تی ــن، خنج ــچ آه هی
ــدهیــچ حلوایــی نشــد اســتاد کار ــکر ریزی نش ــاگرد ش ــه ش ــا ک  ت

آهــن، خــود بــه خــود، خنجــر تیــز نمی شــود، بلکــه بایــد اســتاد آهنگــر، آن را در 

کــوره، بــه عمــل آورد و هیچ کــس در حلواســازی و شــیرینی پزی اســتاد نمی شــود 

مگــر آن کــه ابتــدا آمــوزش ببینــد.

بعضـی از من می پرسـند: چگونه با فرزندانمـان برخورد کنیم تـا َجنم مدیریت و 

کارآفرینـی خود را بروز دهند و تخصـص را آموزش ببینند؟

مـن در پاسـخ می گویـم: هـر زمانی باید دانسـت کـه االن وقت چه آموزشـی 

اسـت؟ امـا بیشـترین تاثیرگـذاری از ناحیـه پـدر و مادر هاسـت که با اعمالشـان 

مطالـب ارزشـمند را بـه فرزنـدان خویش آمـوزش می دهند.

مـن خـودم هـرگاه بخواهـم در هـر رشـته یـا تولیـدی وارد شـوم موفق تریـن 

کشـور را در آن رشـته پیـدا می کنم،بعـد دقیقـا پایـم را جـای پـای او می گـذارم. 

یکـی از بهتریـن روش هـا بـرای موفقیـت ایـن اسـت کـه انسـان از بـزرگان الگو 

بـرداری کنـد و از تجربـۀ  آنـان اسـتفاده نمایـد.

توصیـه ام بـه شـما عزیـزان همین اسـت کـه انسـان های موفق را الگـوی خود 

قـرار دهید تـا بـه آرزوهای خود برسـید.
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ویژگی   های کارکنان موبق و حربه  ای

همیشـه بـه کارجویـان و عالقه منـدان بـه کسـب و کار و بـه کارکنـان خـودم 

می گویـم: یکـی از راز و رمزهـای اصلـی موفقیـت در کار، احسـاِس خـودی و 

 احسـاس 
ً
یکـی بـودن بـا همـان مجموعـه ای اسـت کـه در آن کار می کنید؛ مثال

کنیـد کـه ایـن کارخانه بـرای خوِد شماسـت.

بایـد بـا خـود بگویید: اگـر این کارخانـه مال من بـود چگونه رفتـار می کردم، 

اگـر کسـی ضـرر می زد یـا سـود می رسـاند، چه برخـوردی بـا او می کـردم؟ چه 

گاه کنـم. این یکی  چیـزی از مدیـر مـن پنهان اسـت و مـن می دانـم و بایـد او را آ

از ویژگی هـای کارمنـد موفـق و حرفـه ای اسـت. در ایـن مـورد خاطـره ای نقـل 

می کنـم:

 کارگـری داشـتم به نام »مشـهدی محمد«، که سـی سـال برای مـن کار کرد. 

سـه سـال آخـر، دو انگشـتش قطـع شـد. در طول سـی سـال یـک بار هـم از من 

وسـط مـاه مسـاعده نگرفـت، یا یک بـار ندیـدم کارش را بـد انجام دهد. ایشـان 

مسـئول ضایعـات کارخانـه بـود که ضایعـات را تبدیل بـه جنس مصرفـی کند.
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جـای او در قسـمت انتهایـی کارخانـه بـود و همیـن سـبب می شـد که مـاه به 

مـاه هـم مـن او را نبینم.

انگشـتش کـه قطـع شـد بـرای عیـادت بـه خانـه اش رفتم، پـس از دیـدن من 

کلـی تشـکر کرد. مـن عذرخواهـی کردم وگفتـم: مشـهدی محمد! بـا این که من 

مقصـر نیسـتم ولـی خـودم را نمی بخشـم کـه دو تا از انگشـت  هایت را از دسـت 

دادی، خیلـی ناراحتـم و پیـش خدا شـرمنده ام.

گفـت: حـاج آقا، شـما مقصـر نیسـتید. تقصیر مـن بـوده، چون من حواسـم 

پـرت بـود و ایـن اتفـاق افتـاد.از این کـه  وقـت شـما را هـم االن گرفتـم بایـد 

عذرخواهـی کنـم.

 یکـی از روزهـا گفتـم: مشـهدی محمـد، تو که نزدیک  سـی سـال اسـت که 

در ایـن کارخانـه کار می کنـی، یـک بار هـم نیامدی مسـاعده بگیری، آیـا در آمد 

داری؟  دیگری 

گفـت: نـه. ولـی مـا یـک زندگـی سـاده و کم خرجـی داشـته وداریم، سـپس 

چنیـن توضیـح داد کـه: خانمـم اول زندگـی ام قالی می بافـت، به او گفتـم تو زن 

مـن نشـدی که برایـم درآمد کسـب کنـی، مـن دار قالـی را نمی خواهم، لـذا دار 

قالـی را بـرای مادرش کـه آورده بود، پـس فرسـتادم و گفتم: تو باید همسـر داری 

و خانـه داری کنـی و مـن هـم کار کنـم تـا باهـم زندگـی خوبـی داشـته باشـیم. 

مشـهدی محمـد در ادامـه گفت: خانـۀ قدیمی مـا در محله »لب چـال« و حدود 

هفتـاد متـر اسـت، ایـن خانه ارث پـدری بودکـه به مـا رسـیده، بـرادر و خواهرم 

هـم سهمشـان را به مـن فروختند و چیـز دیگری برداشـتند. صبح عروسـی که از 

خـواب بلنـد شـدم دیـدم در می زنند، باز کـردم مـادر خانمم بود. یـک قرص نان 

بـه همـراه پنیـر و کره آورده بـود. در آن روزگار رسـم بـود که برای عـروس و داماد 

صبحانـه می بردنـد. کیسـۀ دیگـری هـم همراهـش بـود کـه در آن یک خـروس و 
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چهـار تـا مـرغ زنـده بـود، آن هـا را انداخـت داخـل باغچه. مـا باغچـه کوچکی 

ل کاشـته بودیم. 
ُ
وسـط حیـاط داشـتیم که نیـم متر پلـه می خـورد و داخلـش گ

گفتم: حاج خانم این  ها چیست؟ این ها جهاز مریم خانم است؟ 

گفـت: آره، دختـرم از قدیـم جوجه  هایـی داشـته و مرتـب می خوابانـده، تولید 

مثـل می کـرده و مـن به هـر کـدام از بچه هایـم کـه ازدواج کرده اند چهـار تا مرغ 

داده ام و بـرای شـما هـم آورده ام، ایـن حیوانات تـه سـفره تان را می خورند و تخم 

مرغتـان را هـم مجانـی می دهنـد. مرغ  هـا را گذاشـت، صبحانه را درسـت کرد و 

رفـت. ایـن مرغ ها بـرای مـا برکت زیادی داشـت.

مشـهدی محمـد در مقـام قدر دانـی و سـپاس از همسـرش گفـت: مـن هـر 

چـه دارم ازهمسـرم دارم. او از همـان اولیـن صبـح جمعـه ای که بیدار شـدیم، و 

صبحانـه خوردیـم بـه مـن گفـت: محمـد آقـا پاشـو برویـم میدان.

گفتم: میدان برای چه؟ 

گفت: پاشو برویم خرید کنیم. 

ـۀ پامنـار قم. 
ّ
مـن یـک دوچرخـه داشـتم، با هـم رفتیـم میـدان کهنـه در محل

خانمـم درشـت ترین تـره را کـه سـالم بـود ولـی کسـی نمی خریـد بـه کمتریـن 

قیمـت خرید، سـه چهـار کیلو هم پیاز و سـیب زمینـی خریدیـم، و ارزان ترینش 

 سـیب زمینـی و پیازهـای کوچـک را جـدا می کـرد تـا 
ً
را انتخـاب می کـرد، مثـال

پـول کمتـری بدهیم. 

گفتم: این تره  های درشت را برای چه می خواهی؟ 

 می بینی. 
ً
گفت: بعدا

وقتـی آمدیـم خانـه گفـت: مـواد اولیـه غذایی یـک هفتـه را خریدم بـا چقدر 

پول؟ سـه تومـان و پنـج ریال.

بـود  از خودمـان  کـه  و تخـم مرغ هـا  زمینی هـا  و سـیب  تره  هـا   بـا همـان 
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کوکو هـای بسـیار لذیـذ و خوشـمزه ای می پخـت و شـب و روز رابا هزینه بسـیار 

انـدک گذراندیـم و محتـاج نشـدیم تـا ناچار شـویم وسـط مـاه مسـاعده بگیریم 

خـدا می دانـد ایـن مرغ  هـا در طـول سـال ها همیشـه بـرای مـا برکـت داشـتند. 

بعضـی تخم مرغ  هـا را زیرشـان می گذاشـتیم و زاد و ولـد می کردنـد و هـم 

تخم مرغ شـان را می خوردیـم و هـم بعضـی اوقـات، گوشـتمان تامیـن می شـد. 

در خانـه، هیچ وقـت کمتر از پنج مرغ نداشـتیم، آنها همیشـه تخـم می کردند 

و مـا غیـر از خـوراک خودمـان بـه قـوم و خویش  هایمـان هـم تخم مـرغ رسـمی 

هدیـه می کردیـم. غـذای اصلـی ما شـب بود، ولی همسـرم غذای شـب مـرا دو 

وعـده درسـت می کـرد هم شـام می خوردیـم و هم غـذا می گذاشـت در پارچه و 

صبـح مـی آوردم کارخانـه، خـودش هـم اگر غـذا زیاد می آمـد ظهـر می خورد و 

اگـر نبـود با غـذای مختصـر دیگری خـود را سـیر می کرد. 

مـن اولـش فکـر می کردم بـا این حقـوق ده تومانی، کـم خواهـم آورد، ولی با 

ایـن رفتـار همسـرم، همیشـه آخر مـاه کمـی از پولمان هـم اضافی می آمـد. بقیه 

پول  هـا را هـم جمـع می کـرد و می گفـت هـر سـال یـک مشـهد برویـم. مـن در 

 تمـام طـول عمـرم سـالی یکی- دوبـار به زیـارت آقـا علی بن موسـی الرضا

رفتـه ام. گاهـی هـم بعضـی می آمدنـد از ما پـول قـرض می گرفتند.

مشـهدی محمـد، شـش فرزنـد دارد: چهـار پسـر و دو دختـر، همـه آن ها هم 

کاسـبند وهـم زندگی آبرومندی دارنـد. آدم های خوبی هم هسـتند چون واقعا در 

یـک خانـواه معتـدل بدون سـر و صـدا و با یـک لقمه نان حـالل بزرگ شـده اند.

آری بـا درآمـد کـم ولـی بـا قناعـت و برنامه ریـزی صحیـح مـی تـوان هم در 

زندگـی موفـق بـود و هـم فرزندان خـوب و صالـح تربیـت نمود.

بـه نظـر مـن ویژگـی کارمنـدان موفـق یکـی همیـن قناعـت بجـا و بـه انـدازه 

اسـت. در عیـن حـال کـه مـا باید همـواره بـه سـمت پیشـرفت و تعالـی حرکت 
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کنیـم، امـا حد و حـدود خـود را هـم بدانیـم و قناعـت را در جای خودش داشـته 

باشـیم. البتـه دلبسـتگی بـه کار و عالقـۀ قلبـی و تعّهـد واقعی بـه مجموعه ای که 

در آن کار می کنیـم، موضـوع دیگـری اسـت کـه نبایـد از دیـد هیچ یـک از مـا 

بماند. پنهـان 
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مسـئولیت پذیری موضـوع مهمـی بـرای کارکنان و مدیران اسـت؛ بـرای نمونه 

در مجموعـۀ خـود، شـخصی داریـم کـه مدیـر یکـی از دفاتـر تهرانمـان اسـت، 

ایشـان در حـدود 22سـال پیـش بـه عنـوان راننـده خـاور پیش مـن آمـد و خیلی 

مسـؤلیت پذیر و در کارش موفق اسـت. در کارخانه سـه دسـتگاه ماشـین داشتیم 

کـه بارهـای کارخانـه را جابـه جـا می کردنـد، مـا گفتیـم یـک راننـده هم داشـته 

باشـیم کـه از تهـران چیزهایـی که می خریـدم برای کارخانـه جمع کنـد و بیاورد، 

از آ ن طـرف هـم بـار بزنـد و ببرد.

یکـی از دوسـتانم فـردی را بـرای رانندگـی معرفـی کـرد، مـن بررسـی کردم و 

 زیـادی از لبـاس و قیافـه و آرایـش و 
ّ

او را آدم منظمـی دیـدم. انسـان ها را تـا حـد

تیپ شـان می تـوان شـناخت.

 مـن دیـدم او بـه دلـم می چسـبد و چیـز زننـده ای در وجهـه اش نیسـت بـه او 

گفتـم: فـردا از خیابـان گمـرک کـه مرکـز ماشـین سـنگین هسـت یـک دسـتگاه 

ماشـین خـاور نـو بـا سـلیقه خـودت بخـر، بعـد بـه مـن زنـگ بـزن کـه پـول آن 
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را حوالـه کنـم. رفـت و بعـد از بررسـی ها گفـت: مـن بـه چندین نمایشـگاه سـر 

زدم، امـا یـک ماشـین هـم نپسـندیدم، ماشـین نو زیـاد اسـت، ولی به نظـرم این 

ماشـین  هایی کـه مونتـاژ آلمـان اسـت کهنه  هایـش بهتـر از نوهای ایرانی اسـت، 

اگـر شـما اجازه بدهید من یک ماشـین دسـت دوم مناسـب دیـده ام، آن را بخرم. 

گفتـم: مدلـش چیسـت؟ گفت: بـرای پانزده سـال پیش اسـت. گفتم: مـن اگر به 

ماشـین نـو اصـرار دارم بـرای راحتـی توسـت، گفت نـه، ایـن ماشـین را مکانیک 

آوردم و بررسـی کردم سـالم اسـت و ماشـین خوب آلمانی اسـت، گفتم قیمتش 

 ماشـین نو آن موقع هشـتاد هزار تومـان بود، او گفـت: قیمتش 
ً
چنـد اسـت؟ مثال

بیسـت و چهارهزارتومان اسـت. نزدیک یـک چهارم، گفتم: اگر خودت بپسـندی 

مـن مشـکلی نـدارم. باالخـره مبلغـش را پرداخت کردیم و سـندش هم زده شـد 

و ماشـین را آورد. 

او بـا همـان ماشـین، کارش را شـروع کـرد، بـاور کنیـد مـن در تمـام این 22 

سـالی کـه او کار می کنـد، حتـی یـک مـورد هـم نتوانسـتم از او ایـراد بگیـرم، او 

همیشـه جلوتـر از مـن بـه نفـع کارخانـه کار می کنـد، مـن در ایـن مدتـی کـه 

ایشـان راننـده بـود دغدغـه این کـه فـالن جنـس سـر وقـت بـه کارخانه نرسـد و 

مبـادا کارخانـه بخوابـد نداشـتم. صبـح که می شـد به انـدازۀ سـه نفر راننـده کار 

می کـرد، یعنـی هـر جنسـی را کـه صـورت می دادیم هرچقدر هم سـرش شـلوغ 

بـود همـان روز جنـس را تهّیـه می کـرد و  مـی آورد، نمی گفـت حاال امروز سـرم 

شـلوغ اسـت بگذاریـد فـردا. او نظـم داشـت هنـوز هـم ایـن نظـم را دارد، االن 

هـم در دفتـر تهـران کـه مدیر شـده، خیلـی بخواهد  زود بـه خانه برود شـش بعد 

از ظهـر اسـت، تـا حـاال نگفتـه حقـوق مـن کـم اسـت، ولـی مـن ضمـن اینکه 

طبـق وظیفـه دینـی و اخالقـی حـق او را مثـل دیگـر کارکنانـم اعـم از حقـوق و 

اضافـه کاری  می دهـم، اگـر مشـکالتی هـم از نظـر مالـی داشـته باشـد بـا دادن 
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وام بـدون سـود، و غیـره. زحمـات و تـالش او را بـه نحـوی جبـران می کنم ،وی 

ـه دارای زندگـی بسـیار خوبـی اسـت. صاحـب ماشـین و خانـه شـده و 
ّ
بحمدالل

در  خانواده شـان هـم سـمبل و نمـاد موفقیـت اسـت. علـت این موفقیـت، همین 

نظـم و مسـئولیت پذیری اوست.اینجاسـت کـه مـن می گویم مسـئولیت پذیری، 

موضـوع مهّمـی در کار اسـت، چـون اگـر کسـی مسـئولیت پذیر باشـد، هـم در 

کارش موفـق می شـود و از دیـد مدیـرش فردموفقـی اسـت و هـم در زندگـی اش 

موفـق خواهد شـد.
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یکـی از ویژگی هـای مدیر شایسـته این اسـت کـه از بخش ها و قسـمت هایی 

کـه زیرمجموعـه اش هسـتند اطالعات کافی داشـته باشـد. مقام  های بـزرگ دنیا 

 رئیـس 
ً
وقتـی می خواهنـد از جایـی کـه حرفه شـان نیسـت بازدیـد کننـد؛ مثـال

جمهـور یـک کشـوری  کـه یـک روز کارخانـه پتروشـیمی و روز دیگـر سـایت 

موشـکی و هفتـه بعـد، یـک مرکـز پزشـکی را بازدیـد می کنـد، بایـد سـنجیده و 

حسـاب شـده حرف بزنـد و الزمۀ این سـنجیدگی این اسـت که اطالعـات قابل 

قبولـی در آن مـورد داشـته باشـد. البتـه ایـن مقامـات، مشـاور دارنـد، و قبـل از 

بازدیـد بـا بخشـی از مسـائل آشـنا می شـوند . در هـر حال مدیـر موفق هـم باید 

تـا می توانـد کسـب اطالعـات کنـد و مشـاور خوب داشـته باشـد. مشـاور امین 

گاه نقـش مهمـی در سـنجیدگی یـک مدیـر و پختگـی او در تصمیم گیری هـا  و آ

دارد.

 البتـه اگـر یـک مدیـر چیزی را هـم نمی دانـد باید صراحتـا بگویـد نمی دانم. 

بـرای خود من اتفاق افتاده اسـت کـه در بعضی جاها زیرمجموعه هایم سـواالتی 
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از مـن پرسـیده اند کـه جـواب آن را نمی دانسـتم. روزی در یکـی از کالس  هـای 

دانشـگاه، دانشـجویی از مسـئله خاصـی سـؤال کـرد، چیـزی کـه من تابـه حال 

 گفتـم: »نمـی دانـم«. بعـد بـه او گفتم: پسـرم 
ً
بـه گوشـم نخـورده بـود، صریحـا

مـن می خواهـم از االن نکتـه ای را بـه تـو بگویـم و آن، ایـن اسـت کـه: »هرچـه 

را نمی دانـی بگـو نمی دانـم« و اگـر گفتـن "نمـی دانـم" برای من شکسـت اسـت 

می خواهـم شکسـت را در حضـور شـما قبـول کنم، زیرا ندانسـتن عیب نیسـت.

بازدیـدی  »دوسـلدورف«  در  دنیـا  بـزرگ  نمایشـگاه  های  از  یکـی  از  روزی 

داشـتم ، نمایشـگاهی بـه نـام "K"، کـه مربـوط بـه صنعت السـتیک و پالسـتیک 

اسـت کـه نود درصـد صنعـت دنیاسـت. ایـن نمایشـگاه درس هـای نکته آموزی 

بـرای هـر بازدیـد کننـدۀ فهیـم داشـت. در آن جـا هـر کسـی درمی یافـت کـه در 

پنـج سـال آینـده چـه صنعتـی بـه کجـا می رسـد، چـی عقب اسـت و چـی جلو 

اسـت. پسـرم همراهـم بـود، بـه او گفتـم: در آینـده اروپـا در این کار با شکسـت 

رو بروسـت. گفت:چـرا؟ گفتـم: بـا ایـن همـه کارگر ارزانـی که در چین هسـت. 

)البتـه ایـن قضیـه برای سـال 1370 اسـت( اروپـا دیگـر نمی توانـد دوام بیاورد. 

ایـن موضـوع گذشـت. ایـن نمایشـگاه، چهـار سـال یـک بـار تشـکیل می شـد. 

چهـار سـال بعـد باز بـه همیـن نمایشـگاه رفتم، ایـن حرف ها یـادم بـود و خیلی 

چیزهـای دیگر،بـاز همـان پسـرم همراهم بود بـه او گفتم: دوره قبل یادت هسـت 

مـن چـی گفتـم؟ گفـت: بلـه، گفتـم: مـن االن حرفـم را پـس می گیـرم چـون 

اروپاییـان، مشـکل خـود را حـل کردنـد، پرسـید: چگونه؟! 

کارخانه  هایمـان  از  یکـی  بـرای  قوطی  هایـی مخصـوص شـامپو  مـا  گفتـم: 

می زدیـم، در دنیـا بزرگ تریـن دسـتگاه چهـار قوطـی در هـر پـرس مـی زد. مـن 

امـروز در نمایشـگاه دیـدم اروپایی  هـا دسـتگاهی گذاشـته اند کـه هـر بـار 25 

قوطـی تولیـد می کنـد و بـا افزایـش تکنولـوژی و پرتیراژ کـردن و سرشـکن کردن 
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هزینـه تولید، آن مشـکل را جبران کردند. یعنی مشـکل نیـروی کار را حل کردند. 

در این جـا بـود کـه مـن از حـرف قبلِی خودم کـه گفته بـودم بـه زودی اروپا با 

مشـکل روبـرو می شـود برگشـتم. مدیر اگر اشـتباهی کـرد، باید اذعـان کند، اگر 

چیـزی را نمی دانـد، تحقیـق کنـد و اگر متوجه شـد که اشـتباهی کرده اسـت، آن 

را جبـران کنـد. بـا این رویکـرد، حتما موفق خواهد شـد.

خالصـۀ کالم مـن معتقـدم بـرای مدیر، دانسـتن اکثر مسـائل، مهـم و حیاتی 

اسـت، اگـر نمی دانـد باید سـؤال کنـد و بگویـد و اگر هم بـه دلیلی اشـتباه کرد و 

حـرف خطایـی زد یـا عمل اشـتباهی مرتکب شـد، الزم اسـت اعتـراف کند. این 

موضـوع نـه تنها مدیـر را خوار و کوچـک نمی کند، بلکـه او را بـزرگ می کند و با 

درس گرفتـن از اشـتباهات و خطاهـا به سـمت تعالی و پیشـرفت می رود.
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 مـن مشـورت کـردن را از پـدرم آموختـه ام، چـون او انسـان فهمیـده ای بود و 

اهـل مشـورت بـود و لـذا  مـن هـم همیشـه در زندگـی ام در هـر کاری بـا او و با 

آدم هـای باصالحیـت مشـورت می کـردم و می کنـم و معتقـدم کـه مشـورت بـا 

افـراد صالحیـت دار بـه انسـان هوشـیاری می دهـد، بـه قـول مولوی:

عقل ها، عقل مرا یاری دهد      مشورت، ادراک و هشیاری دهد 

گاهـی انسـان هنگام مشـورت با دیگـران با یک حـرف، راه های تـازه ای پیش 

پایش گشـوده می شـود. 

واقعـا مشـورت کوه های بلند و سـر به فلک کشـیده را هموار می کنـد، پیغمبر 

گرامـی اسـالم حضرت محمد عقـل کل بود ولی در کارهای کشـوری و مهم  

 از طـرِف خـدا بـه آن حضـرت امر شـد کـه باید در 
ً
مشـورت می کردنـد، اساسـا

کارهـا مشـورت کنـی: »َو َشـاِورهم ِفـى األمِر«. مـن با الهـام از همین دسـتور، 

رشـد خـودم را مدیـون مشـورت می دانـم، مدیرعامل یـک شـرکت نمی تواند در 

تمـام زمینه هـا اطالعات داشـته باشـد باید از مشـاور ها مشـورت بگیرد.
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باالخـره کارخانـه، یک کشـور کوچک اسـت و بهتریـن روش رشـد دادن این 

کشـور کوچـک، اسـتفاده از مشـاور متعهـد و توانمنـد اسـت، مـن معتقـدم اگر 

انسـان مشـاور نداشـته باشـد اصال موفق نیسـت!

شـاید در برخـی از شـغل ها ماننـد بعضـی از زمینه هـای هنـری بتـوان بـدون 

مشـاور آن هـم تـا حـدودی موفـق بـود، ولـی در بیشـتر کارهـا نیـاز به مشـاور و 

مشـورت هسـت بلکـه گاهـی  صد در صـد مشـورت الزامـی اسـت .

مـن خـود از راه تجربـه آموختـه ام کـه اگـر انسـان  مشـاور نداشـته باشـد 

نمی توانـد بیـش از شـش ماه راهـش  را ادامـه دهد؛ از ایـن رو تمام شـرکت هایم 

بـه گونـه ای اسـت که با مشـاور ها گـره خورده انـد و در حـال حاضـر در این فکر 

هسـتم که شـرکتی تاسـیس کنم تـا بتوانم مخترعیـن و نوابغ را بیشـتر وارد صنعت 

کنـم و بـا مشـورت آنـان کارها را بیشـتر پیـش ببریم.

خـوب اسـت در اینجـا نمونه ای از شـیوۀ فعالیت خودم را ارائه دهم: شـیوه ای 

از مشـورت ما، جلسـه ای اسـت کـه ماهیانه بـا نام »طوفـان ذهنـی« در کارخانه  

تشـکیل می دهـم، کـه نمونـه آن در کمتـر جایـی وجـود دارد. در ایـن جلسـه 

ماهیانـه، کارکنـان کارخانـه، هـر طرح و پیشـنهادی دارنـد می دهند و مـا به آن ها 

جایـزه می دهیـم، بعضـی وقت هـا در همیـن جلسـات، طرح هایی ارائه شـده که 

در سـال ده هـا و گاهـی صدهـا میلیـون تومان بـه نفع کارخانه تمام شـده اسـت.

در جلسـه اّوِل »طوفـان ذهنـی«، کارگـران و کارکنـان خجالـت می کشـیدند 

حـرف بزننـد، بـرای رفـع ایـن مشـکل بـرای  کسـانی کـه بهتـر حـرف می زدند، 

جایـزه تعییـن کردم. با ایـن روش، آن ها را راه انداختیم و جسـارت صحبت کردن 

پیـدا کردنـد. بـدون تردیـد جسـارت در امـِر نظـر دادن یا پرسـیدن، خیلـی مهم 

 در امـِر آمـوزش و در عرصۀ دانشـگاه اهمیـت دارد. متاسـفانه 
ً
اسـت؛ خصوصـا

بچه  هـای مـا در دانشـگاه می ترسـند حـرف بزننـد، فکـر می کننـد اگـر خـوب 
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حـرف نزننـد مسخره شـان می کننـد، ولـی نبایـد کسـی از اظهـار نظـر خجالـت 

بکشـد. مدیـران هم بایـد برای حـرف زدن دیگـران ارزش قائل باشـند تا هر کس 

جرئـت پیـدا کنـد در جامعه حـرف بزند.

مـن در مقالـه ای خوانـدم کـه در شـرکت تویوتـا در ژاپـن ماهیانـه نزدیـک به 

هشـتصد پیشـنهاد از طرف پرسـنل این کارخانه بـه صورت رایـگان و بدون هیچ 

چشمداشـتی بـرای مدیـر می آیـد و ایـن سیسـتم خیلـی از مشکالتشـان را حـل 

می کنـد، مـن دیـدم در فرهنـگ ما هیـچ پیشـنهادی رایـگان نمی آید،زیـرا این جا 

اگـر کسـی پایـش روی مار هم باشـد تا عامـل تشـویق و مادیات نباشـد پایش را 

بـر نمـی دارد. لـذا گفتـم هر کس هـر طرحـی دارد بگویـد و جایـزه بگیرد.

روزهـای اول، کارکنان ما یکی- دو پیشـنهاد دادنـد، اما االن از میان چهارصد 

تـا پانصـد پرسـنل در مـاه ده هـا پیشـنهاد برایمـان می آید، که بیشـتر آن هـا عالی 

اسـت، یعنـی در جلسـه ای نیسـت کـه منافع خوبـی نصیـب کارخانه نشـود. در 

مـورد بسـته بنـدی، نحوۀ تولیـد، ضایعـات و هرچه که مربـوط به کارخانه باشـد 

نظـر می دهنـد و همیـن نظـرات برای مـا مدیران، کارگشـا و کاربردی اسـت.

در مجموعـۀ مـا مدیـر داخلـی کارخانـه موظف اسـت طرح  هایی را کـه به او 

داده شـده کارشناسـی کنـد و آن  هایـی را کـه قابـل اجراسـت مطـرح کنـد و ما بر 

مبنـای آن طرح  هـا پاداشـی بـه او می دهیـم.

پـاداش هم بسـتگی به ایـن دارد کـه ارزش آن کار چقدر باشـد، بعضی مواقع 

حتی یک ماشـین پرایـد هم جایـزه داده ایم.

نمونه ای از طوبان ذهنی در بلره وری
جلسـات طوفـان ذهنـی بـا کارمنـدان و کارگـران و مدیـران بعضـی وقت هـا 

معجـزه هـم می کنـد. یکـی از پیشـنهادهایی کـه در ایـن جلسـه داده شـد 11 
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درصـد مصـرف کارتـن را بـه سـود کارخانـه، پاییـن آورد. قضیـه به ایـن صورت 

بـود: کارتنـی کـه بسـته بندی می کنیـم و لـوازم داخلش گذاشـته می شـود عرض 

بعضـی آن هـا بـه انـدازه یـک سـانت کوچـک و بعضـی هم بـزرگ بود، حسـاب 

کردیـم دیدیـم کـه روزانـه پنـج هـزار کارتـن مصرف داریـم و هـر کارتن هـزار و 

 هفـت میلیـون و 500 هـزار تومـان روزانـه هزینـه 
ً
پانصـد تومـان، کـه مجموعـا

کارتـن اسـت، یـازده درصدش رقم چشـم گیری می شـد. گفتنـد: کارتن  هایی که 

مصـرف می کنیـم اکثـرا یک یا دو سـانت بزرگ اسـت. کارتـن وقتی بزرگ باشـد 

چنـد اشـکال پیـدا می کنـد: اگـر اتفاقـی بیفتـد همـه لـه می شـوند، اگـر از بغـل 

باشـد بـه هـم مالیده می شـود و بـازی می کنـد و مشـکالت دیگری از ایـن قبیل. 

بـا ایـن پیشـنهاد و تغییراتـی کـه ایجاد شـد، روزانـه حدود یـک میلیـون تومان و 

در یـک سـال بیـش از سـیصد میلیـون تومان بـه نفـع کارخانه صرفه جویی شـد.

نمونـه دیگـر: یکـی از روزهـا، بـه مهندسـی که بـه تازگی اسـتخدام شـده بود 

گفتـم: فـردا جلسـه طوفان ذهنی اسـت بـرو در کارخانـه دوری بـزن و طرحی به 

جلسـه بیـاور. ایشـان آمـد وطرحی به شـرح زیر برای کـف پوش داد: ما همیشـه 

بـرای تولیـد کفپـوش اتومبیل یـک ورق کامپانـت را در قالـب می اندازیم و تحت 

فشـار قـرار می دهیـم و تزریق می شـود و زیـادی اش بیرون می آیـد و تحت پخت 

قـرار می گیـرد، چـون غلتکـی کـه کار می کنـد در هـوای سـرد و گـرم ضخامتش 

چنـد دهـم بـاال و پاییـن می شـود، لـذا مقـداری دقـت دسـتگاه پاییـن می آمد و 

چـون قبـال مواد اولیه هـم ارزان بود زیـاد برایمان مهـم نبود. ایـن مهندس گفت: 

چـرا مـا این  هـا را وزن نمی کنیـم؟ بیاییـم حسـاب کنیـم ایـن قالب بایـد هفتصد 

گـرم باشـد کـه تمام کـف را بگیرد و پر کنـد و دور ریز هم نداشـته باشـیم. با این 

پیشـنهاد حـدود 15 تا20 درصـد صرفه جویـی در هزینه  ها داشـتیم.

 یکی از پرسـنل در مورد چسـب نـواری، که ما در بسـته بندی مصرف 
ً
یـا مثال



اهمّیم مشورت در کار
77

می کنیـم، ایـده ای داد. ایشـان حسـاب کـرده بـود کـه روزانـه صـد و پنجـاه هزار 

تومـان مصـرف چسـب نـواری اسـت کـه بـا آن دِر کارتن  هـا را می بندیـم، مـا با 

چسـب  های شـش سـانتی می بسـتیم، ایشـان گفـت بـا چسـب پنـج سـانتی هم 

کارتن  هایمـان جـواب می دهـد، بعـد بررسـی کردیم و به ایـن نتیجه رسـیدیم که 

چهـا سـانت و نیـم هم جـواب می دهد و اجـرا کردیـم و مصرف چسـبمان پایین 

آمـد، اکنـون کار هـم بـه خوبـی انجـام می شـود و در کنـارش هزینـه مـان کمتر 

شـده است. 

 یـک صرفه جویی صد هـزار تومانی را در سـیصد روز کاری 
ً
 وقتـی شـما مثال

سـال محاسـبه کنید، می شـود سـی میلیون تومان در سال. 

اینهـا نمونه  هـای بهـره وری اسـت کـه من بـا کمـک کارمنـدان و کارگـران در 

همیـن جلسـات طوفـان ذهنـی توانسـته ام بـه آن هـا دسـت پیـدا کنـم و در واقع، 

دسـت آورِد مشـورت و رایزنـی بـا افـراد صاحـب صالحیت اسـت.
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پذیربتن طختی  ها و مشکالت در کار

راه انـدازی هـر کاری، سـختی  ها و مشـکالت فراوانی دارد. من هـم به عنوان 

فـردی کـه از قبـل انقـالب مشـغول تولید بـوده ام، همـواره بـا مشـکالت فراوانی 

دسـت و پنجـه نـرم کـرده ام. خوب اسـت در این جـا به یک مـورد آن اشـاره کنم.

بنـده بـا کمک تعدادی از مدیـران، »انجمن مدیران صنایع« را در سـال 1361 

در قـم تاسـیس کردیـم. ایـن انجمـن، یـک اتـاق فکـر بـود، هـر کسـی می آمـد 

مسـائلش را می گفـت، سـواالت مطرح می شـد، )آن موقـع خیلی به سـرمایه دار 

بـد نـگاه می کردند و اگر کسـی ماشـین خوب سـوار می شـد، توهیـن می کردند( 

کار مـا در انجمـن مدیـران ایـن بـود کـه اسـاتید، روحانیـون، مدیـران و کارگرها 

را کنـار هـم می نشـاندیم و بـا طـرح مشـکالت و هم اندیشـی، خیلـی از گره هـا 

بـاز می شـد. امـا بـا همـۀ زحمتی که کشـیده می شـد جـِوّ عمومـی جامعـه، دیِد 

 تحـت تاثیر تبلیغات ناجور افراد قشـری 
ً
خوبی به کارخانه دار نداشـتند و اساسـا

و کمونیسـت ها، سـرمایه دار و کارخانـه دار، فـرِد ظالـم و سـتمگر و زالوصفـت 

معرفـی شـده بـود. روزی در همان اوایـل انقالب، بـرای اولین بـار کارخانه دارها 
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را خدمـت آیـت اللـه مشـکینی بـردم، هنـوز یـادم هسـت، کـه ایشـان بـا لبخند  

گفـت: مـن کـه اکثـر شـما را می شناسـم، پـس این کـه می گوینـد کارخانه دارهـا 

زالـوی جامعه هسـتند شـماهایید؟ گفتم: بله ما هسـتیم! بعد ادامـه دادم: بانک  ها 

 بـه نـرخ آن روز( بـه مـا می دهنـد زالو صفت نیسـتند 
ً
پانـزده درصـد سـود )مثـال

ولـی مـا کـه سـرمایه مان را آوردیـم در طبـق اخـالص گذاشـتیم، اداره مالیـات، 

ادارۀ بـرق و آب و کارگـران و مدیـران و اداره هـای دیگـر، حقـوق و مزایـای خـود 

ـِد پـول بـرای این هـا شـده ایـم، و تـازه توهیـن هـم 
ّ
را از مـا می گیرنـد و مـا مول

می شـنویم. ایشـان ناراحـت شـدند. بعـد گفتم: آقای مشـکینی. شـما بـه عنوان 

بـزرگ جامعـه بگوییـد آیـا باید به مـا توهین کنند؟ مـا حقمان این اسـت؟ گفتم: 

شـما می دانـی مـن چه آدمی هسـتم، شـما کـه می دانید مـن هم خمـس و زکاتم 

را می دهـم، مـا بـا هم سـفر مشـهد رفته ایم. مـن قبـل از انقالب، ماشـین »بی ام 

و« و سـه کارخانـه داشـتم. گفـت: مـن تـو را می شناسـم.چون ایشـان سـابقۀ مرا 

می دانسـت و خبـر داشـت کـه مـا یـک گـروه بودیـم کـه وقتـی در اوج انقالب، 

شـهر در اعتصـاب بود، به کاسـب ها کمک مالـی می کردیم.خوب اسـت بدانید 

در ایـام انقـالب کاسـب های خیابـان آذر- بزرگ ترین خیابان قـم -  یک روز، دو 

روز، ده روز یـا بیسـت روز می توانسـتند مغازۀ خود را ببندند، امـا همین ها مدت 

زیـادی دِر مغـازه خود را بسـتند، چون ما به کاسـب  ها می رسـیدیم کـه البته اینها 

را بـه خاطـر خـدا و حفـظ آبرو هیـچ جا نگفتیـم، تازه، حـاال شـده ایم زالوصفت 

و اسـتثمارگر! نتیجـه ایـن جلسـه و نشسـت های دیگـر این شـد کـه  توانسـتیم با 

توضیحـات خود،تصـور مثبتـی از سـرمایه دار و کار آفریـن خدمت گـزار بوجـود 

آوریـم  تـا دیگـران نتوانند جّوسـازی کنند.

در جلسـات انجمـن مدیران، بعد از تالوت قرآن ، دبیر جلسـه صحبت  هایش 

را می کـرد، مـن هم به عنوان رییس جلسـه معضالت و مشـکالت اقتصاد کشـور 
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را می گفتـم و راه حـل مـی دادم، بعـد می گفتـم هـر کـس مشـکل اقتصـادی دارد 

بیایـد پشـت میکروفـن هـر سـوالی دارد بپرسـد، اگـر هـم نمی خواهـد در جمع 

 آن کمک 
ّ

بگویـد بـا مـن خصوصـی در میـان بگذاریـد تـا در حـد تـوان در حـِل

کنیـم. بـه یکـی وام نمی دادنـد ما بـه بانـک می گفتیم می دادنـد، یکـی  پروانه اش 

در اداره صنایـع مشـکل داشـت، حل می کردیم، هرکس هر مشـکلی بـا یک اداره 

داشـت مدیـر کل را دعـوت می کردیم و به جلسـه می آمد و خالصه  ما مشـکالت 

شـهر را بـا همین دوسـتی و رفاقت حل می کردیم. وسـرانجام توانسـتیم با تحمل 

سـختی و قبـول مشـکالت تا حـدودی به کار تولیـد قم سروسـامان دهیم.
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واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر به مـن بگوینـد در یـک جمله وضعیـت صنعت 

کشـور را توصیـف کـن، می گویم: خوب نیسـت. چـرا ؟ چون درکشـور ما قیمت 

تمام شـده باالسـت. علت آن هم سـود بانکی بـاال و نیز مالیات بـر ارزش افزوده 

اسـت، وقتـی سـود بانکی تـا 22 درصـد و همچنین مالیـات بر ارزش افـزوده به 

ظاهـر 9 درصـد اسـت ولـی در عمل، بیـش از اینهاسـت، آیـا نباید قیمـت تمام 

شـده گران باشد؟

همیـن دو عامـل، بیـش از چهـل درصد قیمت تمام شـده کاال را بـاال می برد. 

کجـای دنیـا این گونـه اسـت؟! وقتـی آمریـکا دچـار بحـران اقتصادی اخیر شـد، 

سـود بانکـی یـک و نیـم درصـد را یک درصـد کـرد، آیا مـا باید این جـا برعکس 

کنیـم؟ مـا سـود بانکـی ده درصـد را بایـد بیسـت درصد کنیـم؟ ایـن اقتصاد چه 

می گویـد و آن اقتصـاد چـه می گویـد؟! 

حـدود بیسـت سـال اسـت کـه محصوالتـم بـه عـراق صـادر می شـود. بارها 

از مسـئوالن تقاضـا کـرده ام شـما این همـه با عـراق ارتبـاط دارید، اجـازه بدهید 
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تریلـی مـن در انبـار مشـتری ام در عـراق محصولـش را خالـی کنـد تـا اجناس و 

کاالهایـم خراب نشـود، چون این تریلـی وقتی در گمرک جنـس را خالی می کند 

تریلی  هـای آن جـا وزن و تنـاژ برایشـان مهـم نیسـت، پلیـس راه آنهـا را کنتـرل 

نمی کنـد، دو تریلـی را بـه یـک تریلـی تبدیـل می کنند لـذا وقتی محصـوالت ما 

بـه آن جـا می رسـد بخشـی از آنهـا از بین رفته اسـت. 

مسـئوالن، خیلـی در جریـان ریـِز امـور اقتصـادی نیسـتند، لـذا واقعیت ها را 

 شـاید برخـی از آن هـا ارادۀ درک واقعیت هـا و موانـع را 
ً
کمتـر می بیننـد و اصـال

هـم نکننـد. دغدغـۀ دائمی آنـان کشـمکش  های دیپلماتیـک لفظـی و بی نتیجه با 

دشـمنان اسـت! شـما ببییند کشـورهای پیشـرفته مثل آمریـکا و اروپـا موفقیت  ها 

و تجربه  هـای زیـادی کسـب کرده انـد مـا می توانیـم از آن  هـا اسـتفاده کنیـم و 

حرکـت خـود را به سـوی پیشـرفت، سـرعت دهیم.

بـه نظـر مـن اگر در یـک کلمـه بخواهیـم بگوییـم چـرا مملکت ما در مسـیر 

بـد اقتصـادی پیـش مـی رود علتـش این اسـت کـه محصوالت سـاخته شـده در 

ایـران گران تریـن نـرخ تمـام شـده را در دنیـا دارد. مـن می خواهـم صـادرات کنم 

جنسـم گـران تمـام شـده و نمی خرنـد، از آن طـرف هـم، بـازار داغی مثـل چین 

و مالـزی و فـالن کشـور اجنـاس مـرا با نـرخ کمتر درسـت کرده انـد! می خواهید 

بدانیـد در کشـور مـا چقـدر فکـر نمی شـود؟ مـا 37 سـال ماشـین سـاختیم در 

خیابان  هـا ریختیـم و فکـر این کـه بنزینـش را از کجـا بیاوریـم نکردیم. کشـوری 

کـه کارگـر ماهـر و پاالیشـگاه و هنـر پاالیشگاه سـازی را دارد چـرا بایـد از خارج 

بیاورد! بنزیـن 

نسـخۀ درمـان اقتصـاد ایـن کشـور ایـن اسـت کـه بایـد دولـت از صنایعـی 

حمایـت کند که بیشـترین مواد اولیه را در کشـور داشـته باشـد مثل سـنگبری  ها، 

زمـان قدیـم سـنگبری  ها سـنگ بریـده شـده صـادر می کردنـد االن سـنگ کوپ 
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صـادر می کننـد. بایـد سـنگ را تنـی سـه هـزار دالر بفروشـد، امـا امـروزه تنـی 

سـیصد دالر بـه فـروش می رسـاند کـه حتـی هزینـه حمـل و نقلش هم نیسـت.

 اگـر قیمـت تمـام شـده کاال در کشـور مـا پایین بیایـد دیگر چه کسـی جنس 

 بـا آن کیفیت بـد- را می خرد؟
ً
چینـی – بعضـا

البتـه ایـن هـم زمـان می بـرد بایـد بـه تدریـج اصـالح شـود، مثل تب اسـت 

کـه اگـر یکدفعـه پاییـن بیاید سـرگیجه مـی آورد و اگر یـک دفعه باال برود تشـنج 

مـی آورد. اصـالح ایـن مـوارد هم تدریجی اسـت و کارهـای چند سـاله می طلبد 

و بـه مـرور باید انجام شـود.

 مشـکل مـا در صـادرات و بـازار وکسـادی، کمبـود سـرمایه تولیـد کننـده 

نیسـت، یـا سـرمایه در گـردش نیسـت، انبارهایمـان پـر از جنـس اسـت، جنس 

مـا را نمی خرنـد بـه جـای آن جنـس چینـی را می خرنـد، چـرا؟ چـون ارزان تـر 

اسـت، چین چه کار کرده اسـت که جنسـش ارزان تر شـده اسـت؟ او از ما نفت 

را می خـرد، بعـد آن را پاالیـش می کنـد، در نهایـت زیـر قیمـت بـه مـا می دهـد. 

بارهـای سـنگین ایجاد شـده در مسـیر تولید، دسـت اندازهای بـزرگ قانونی، 

مالیات  هـای بی جـا و موانـع دیگـر، همگی به اقتصاد و صنعت کشـور ما آسـیب 

است. رسانده 

االن کشـور مـا دقیقا در یک حالت آسـیب پذیری قـرار دارد، من روزی گفتم: 

از سـال آینـده مدیران خوب مشـخص می شـوند، معلوم می شـود کـه مدیر و غیر 

مدیـر کیسـت، کسـانی کـه به لطـف ارزان و گران شـدن دالر، یک شـبه سـرمایه 

آن هـا ده هـا برابر شـد، این  ها کـه مدیریت بلد نیسـتند. 

آدم بایـد حسـاب کنـد کـه چگونـه سـود عادالنـه ببـرد و نبایـد خـودش را از 

مملکـت جـدا بدانـد و فقـط بـه فکـر سـود خـودش باشـد. دولـت مـا و آنها که 

قـدرت کشـور در دستشـان اسـت چرا در امـر اقتصاد موفـق نیسـتند، چون ملت 
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را واقعـا آن طـور کـه بایـد و شـاید از خودشـان نمی داند.

 خیلـی از اقدامـات دولتـی موجـب می شـود کـه تولیـد بـرای تولیـد کننـده 

داخلـی گـران تمـام شـود و ایـن کار باعـث می شـود واردات بـه نفـع خارجی  ها 

رشـد داده شـود و بـه سـبب آن صادراتمـان را هـم از دسـت می دهیم. بـا وضعی 

 بـه 47 کشـور دنیا 
ً
کـه اکنـون داریـم، صـادرات مـا بسـیار اندک شـده، اگـر قبال

صـادرات داشـتیم حـاال چند کشـور محـدود را داریم، چـرا؟ بـرای این که مرتب 

روی اشـتباهاتی کـه مدیـران دارنـد و اعمـال می کننـد ضـرر می دهیـم.

 خیلـی از این هـا ضررهـای همـان دانشگاه  هاسـت؛ شـخصی فوق لیسـانس 

و دکتـرای اقتصـاد دارد ولـی تصمیمات عجیب می گیـرد، قـرارداد ترکمنچای در 

کشـور مـا خیلی زیاد اسـت، باید در دانشـگاه  ها از مدیران با تجربـه دعوت کنند 

کـه بیاینـد و بـه دانشـجویان آمـوزش دهند تـا بتوانند اسـتفاده کنند و مشـکالت 

مدیریتی شـان را مطـرح کننـد کـه دانشـجو ذهنـش بـا مسـائل درگیـر شـود، یک 

دانشـجو نبایـد وقتـی فـارغ التحصیـل می شـود، رابطـه اش با اسـتاد قطع شـود، 

بایـد ارتباط  هـا وجود داشـته باشـد، چـون خیلی باارزش اسـت.

 در کشـورهای بـزرگ امکان ندارد که دانشـجو ارتباطش با اسـتاد قطع شـود، 

همین االن هم دکترهای خوب از استادهایشـان جدا نیسـتند، در رشـته پزشـکی 

ایـن ارتباط  هـا بـا اسـاتید بیشـتر اسـت، امـا در اقتصـاد، نه. مهندسـی که اسـتاد 

دانشـگاه اسـت، کیمیایـی اسـت کـه در هـر رشـته ای می توانـد جوابگـو باشـد 

تجربیـات خوبـی دارد و همـان سـواالتی کـه دانشـجویان از او می کننـد خیلـی 

چیزهـا را بـه دسـت مـی آورد، ولـی متاسـفانه مـا در دولت  هایمان این مشـکل را 

داریـم و از آدم  هـای کـم تجربـه اسـتفاده می کنیم.

 مـن یادم هسـت در اوایـل انقالب، نخسـت  وزیر مـورد تأیید امـام خمینی ، 

چنـد مشـاوِر کارخانـه دار قدیمی داشـت، آنان فضایـی فراهم کردنـد که صنعت 
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در آن زمـان رشـد کـرد. او بـه کمـک مشـاوران فهیم خود، طـوری برنامـه ریزی 

کـرده بـود کـه واقعـا اجـازه نمـی داد جنـس سـاخته شـده بـه ایـران وارد شـود. 

 قابل تقدیر اسـت. 
ً
خدمات ایشـان در دوراِن چند سـاله نخسـت وزیری اش واقعا

او ایـن برنامـه ریزی هـا را در زمانـۀ جنگ و بمبـاران انجام داد. وی و مشـاورانش 

می گفتنـد هـر کـس می توانـد نمایندگـی شـرکت خارجی و یـک برنـد را بگیرد و 

 »زیروتن« یک شـرکت داخلی اسـت، که چنین 
ً
در داخـل آن را تولیـد کنـد، مثال

وضعـی داشـت، امـا االن نمی دانـم در چـه حالـی اسـت، ولـی روز اول کـه این 

کارخانـه راه افتـاده بـود وقتی ما سـفر خارج می رفتیـم می دیدم واقعـا جنس  های 

مرغوبـی کـه در داخل کشـورمان هسـت آن جا نیسـت، ما از همیـن داخل خرید 

می کردیـم، چـون بـا یک شـرکت خارجی مشـارکت کـرده بود و بـا کارگـر ارزاِن 

ایـران، بهتریـن جنس  هـا را تولیـد می کـرد، خـوب این  هـا همـه از دسـت رفـت، 

متاسـفانه هـر دولتـی می آیـد سیاسـت  ها و زحمـات دولـت قبـل را لـه می کند و 

کار خـودش را می کنـد. 

 
ً
مـا برنامـه و چارچـوب و مسـیِر تعییـن شـدۀ چندیـن سـاله نداریم، امـا مثال

در آمریـکا کسـی کـه می خواهـد رئیـس جمهـور شـود می گوینـد اگـر در قالب 

ایـن چارچـوب حرکـت کنی  مـا در مجلس سـنا به تـو رای می دهیـم، امیدواریم 

دولـت فعلـی و دولت هـای آینـده بتواننـد مسـیر درسـتی در امـر اقتصـاد کشـور 

پایه ریـزی کننـد و بـه ایـن نابسـامانی ها پایـان دهند.
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پارسـال یـک مـاه بـه عیـد بـازار مـا کسـاد بـود، بـه بخـش مالـی گفتـم یک 

ماموریـت دو- سـه روزه بـه شـما می دهـم، برویـد در صنـف کفـش، پوشـاک و 

لبـاس، لوازم منـزل، )دوازده صنـف را نام بردم( برایـم آمار بیاوریـد. گفتم بروید 

پنـج مغـازه خـوب عمـده فـروش را بگردید به آن هـا هـم بگویید مـا می خواهیم 

بدانیـم چنـد درصـد از فروش شـما داخلی اسـت و چند درصـد خارجی؟ علت 

این کـه از خارجـی اسـتقبال می کننـد یـا نمی کنند چیسـت؟

 بعـد از پنـج روز که برگشـتند یک آمار بسـیار عالی برای مـا آوردند که خیلی 

 واردکننـده لباس گفتـه بود من هشـتاد درصد 
ً
جالـب اسـت. آمار ایـن بود: مثـال

 ویتنامی اسـت. پرسـیده 
ً
فروشـم لباس  هـای چینـی و تایوانـی و تایلنـدی و اخیرا

بودنـد علـت چیسـت؟ گفته بـود لباس ترک یـا اروپایی کـه قیمت باالیـی دارد و 

فقـط پولدارهـا می خرنـد، آنهـا را کار نداریـم، ولـی این هشـتاد یا نـود درصدی 

کـه لبـاس عمـوم هسـت بچه گانـه، زنانـه، مردانه،کفش و غیـره، همه را بررسـی 

کردیـم، و نیـز در لـوازم منـزل بـه عـدد 85 رسـیدیم، یعنـی هـر صـد قلـم لوازم 
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منزلـی کـه در کشـور بـه فـروش می رسـد 85 قلـم آن از خـارج وارد می شـود، 

؟  چرا

 آمـار گرفتیـم دیدیـم میانگین سـی درصـد این ها زیر قیمت ماسـت، بررسـی 

کردیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که این سـی درصـد را دولـت راحـت می تواند 

حـل کنـد. 25 درصـد آن به خاطر سـود سیسـتم بانکی اسـت و ما بقـی مالیات 

ارزش افـزوده کـه اگـر دولـت و سیاسـت گذاران بـه ایـن امـر اهتمـام داشـتند و 

کمـی از سـود بانکـی کـم می کردنـد و بـه شـکلی مالیـات بـر ارزش افـزوده را 

بـرای تولیدکننـده داخلی حـذف می کردنـد، قیمت ما بـا قیمـت خارجی  ها قابل 

رقابـت می شـد و ایـن همـه محصوالتـی کـه در بـازار ایـران فروختـه می شـود، 

خارجـی نبـود و در عیـن حال چـرخ کارخانه  هـا می چرخید و اشـتغال هم رونق 

می گرفـت.

 مـن متناسـب بـا تجربیـات و دانسـته  های خـود و آنچـه در جوامـع پیشـرفته 

و موفـق در اقصـی نقـاط دنیـا دیـده، شـنیده یا خوانـده ام، معتقـدم مقولـه ایجاد 

اشـتغال یـا اصطالحا تولید شـغل را نباید صـد در صد بر دوش دولت گذاشـت، 

نیازهـای  درک  بـا  متناسـب  جامعـه  افـراد  خـود  بایـد  را  شـغل  اول  وهلـۀ  در 

محیطی شـان و شـناخت توانایی  هـای فردیشـان بیافریننـد و دولت موظف اسـت 

در نقـش یـاری دهنده، شـرایط را برای رسـیدن به یک اشـتغال با دوام و سـودآور 

آسـان کنـد. یعنـی دولـت بـه عنـوان مرجع اجـرای قانـون، شـرایط را بـه گونه ای 

فراهـم کنـد تـا بسـتر تـداوم اشـتغال آفرینی بخـش خصوصـی پربـازده و پایـدار 

باقـی بمانـد. اجرای دقیق قانـون و رفع موانع بـرای کارآفرینـان و صنعتگران یکی 

از زیرسـاخت  های اساسـی در نیـل بـه ایـن هـدف می باشـد.
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برخی از راه حل   های مشکالت اقتصادی کشور

هـر کـس که دغدغـۀ اقتصاد و تولیـد کشـور را دارد، وقتی موانع و مشـکالت 

را می بینـد، راه حل هایـی بـه نظـرش می رسـد. بنـده هـم بـا سـال ها تجربـه در 

عرصـه تولیـد، بعضـی راه حل هـا را مطـرح می کنم:

1.تولید محصوالتی که مواد اولیه آن در ایران اطم:
 مشـکل 

ّ
 یکـی از راه حل هـا و پیشـنهادهای مـن بـرای رونـق تولیـد و حـِل

اقتصـاد ایـن اسـت کـه دولـت و تولید کنندگان بـه سـمِت تولید کاالهایـی بروند 

کـه بیشـتر مـواد اولیـه آن در ایران باشـد.

اگـر مـن تصمیم گیرنـده بـودم می گفتـم صـدور پروانـه ممنـوع باشـد و فقـط 

پروانه  هایـی را اجـازه دهیـد که بیشـترین مواد اولیه را در خود ایران داشـته باشـند 

در ایـن صـورت، چـه اتفاقـی می افتـد؟ یک مثـال می زنم: السـتیک یـا تایر بعد 

از نفـت و پتروشـیمی، بیشـترین بازدهـی ارزش افـزوده را در کشـور دارد. نـود 

درصـد مـواد اولیـۀ آن در ایران هسـت، ما بایـد در ایـران ده ها کارخانه السـتیک 
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سـازی داشـته باشـیم و قطـب تایـر جهان شـویم، امـا می دانیـد اکنون متأسـفانه 

هشـتاد درصـد تایـر مـا وارد می شـود؟ مـا فقط هفـت کارخانه السـتیک سـازی 

در ایـران داریـم. می خواهـم بگویم چقدر در کشـور مـا فکر نمی شـود، این یک 

فاجعـه اسـت. مـن هر وقـت یاد ایـن می افتـم خـدا می دانـد قلبـم درد می گیرد. 

مـا هفـت کارخانه تایرسـازی در کشـور داریم که پنـج کارخانه تعطیل یـا زیر ده 

درصـد کار می کنـد، آن دو تـا، هم تایـر دوچرخـه و موتور سـیکلت می زند. زیر 

ماشـین پراید، السـتیک چینـی انداخته اند!

 مـن تایرسـاز نیسـتم ولـی قطعـات السـتیکی تولید می کنـم و به خودروسـاز 

شـلنگ و قطعـات رادیاتـور و امثـال این هـا را می دهـم، مـن السـتیک سـازی را 

انتخـاب کـردم و سـود هـم می کنـم ، چـون 85 درصـد مـواد اولیـه اش در ایران 

یـه در ایران 
ّ
اسـت و می دانـم چـکار کنـم، ولی اشـکال مهم گـران بودن مـواد اول

اسـت، زیـرا در کشـور مـا متاسـفانه مـواد اولیـه بـه حـدی گـران تمـام می شـود 

کـه صرفـه بـه ایـن اسـت از چیـن و کـره السـتیک بیاوریـم کـه ارزان تـر اسـت، 

کارخانـه ای کـه می توانـد 90 درصـد مـواد اولیـه اش را از داخـل تامیـن کنـد 

تعطیـل شـده چـرا؟ سـی درصـد وزن تایر، کربـن بالک اسـت که بهتریـن کربن 

بـالک بـرای ایـران اسـت، امـا مـن همیـن مـاده را از چیـن بـا 20-25 درصـد 

زیـر قیمـت می خـرم! هندی و چینـی مـواد اولیه خودمـان را می خـرد و آن طرف 

دنیـا می بـرد و بـه حال مصرفـی در مـی آورد و بعد بـا 20-30 درصـد زیرقیمت 

بـه خـودم می فروشـد، ولـی در ایـران پنـج کارخانـه کربن بـالک تعطیل اسـت. 

وقتـی بررسـی می کنـی می بینـی تایـری کـه در دنیـا تولیـد می شـود اگـر صـد 

دالر قیمتـش اسـت کارخانـه کـره ای بـا کیفیـت بهتـرش را می دهد هشـتاد دالر. 

مسـئوالن امـر بایـد این موضوعـات را تجزیـه و تحلیل کننـد، تا پی ببرنـد با این 

پتانسـیل، اصـال احتیاج نداشـته باشـیم کـه نفت خام بفروشـیم،اما هنـوز بعد از 



برخی از راه حل های مشکالت اقتصادی کشور
93

ده هـا سـال  در حاِل فروش نفت خام هسـتیم و فکـری برای ایجـاد ارزش افزوده 

نمی شـود. شـما ببینیـد کشـور چقـدر از لحـاظ فکـری فقیـر اسـت.لذا موضوع 

مهـم در رفـع مشـکالت اقتصادی کشـور، تولید محصوالتی اسـت کـه ایران در 

آنهـا تـواِن رقابتـی دارد و مـواد اولیه اش موجود اسـت. مـن مثال السـتیک و تایر 

را زدم و از این گونـه، ده هـا مـورد اسـت کـه باید مـورد تجزیه و تحلیل قـرار گیرد 

و بـه آن توجه شـود.

2.برنامه ریزی و توجه به صنایع داخلی:
مـن یـک روز از تهـران از دفتر کارخانه به طـرف قم می آمدم ، در خیابان اسـتاد 

مطهـری در ترافیـک مانـدم، یکدفعـه به فکر افتـادم که آمـاری بگیریـم و ببینم این 

ترافیـک چقـدر به ما خسـارت می زند. حسـاب کردم دیـدم هفده گلوگاه از مسـیر 

تهـران تـا قـم وجـود دارد، بعد بـرآورد کـردم دیـدم در همیـن چهـارراه تقریبا صد 

و پنجـاه دسـتگاه ماشـین وجـود دارد، همین طـور چهـار راه  های بعدی را حسـاب 

کـردم )کاری کـه دانشـجو یا اسـتاد دانشـگاه باید در طـول  زمان زیـادی بکند من 

می خواسـتم در ظـرف مـدت کوتاهـی انجـام دهـم( شـما ببینیـد این عدد نسـبی 

اسـت، امـا مـن همـه را حسـاب کـردم. وقتـی رسـیدم بـه پایـان خط، دیدم شـش 

هـزار ماشـین در ترافیـک می ماننـد، مـن شـب  هایی کـه ترافیـک نیسـت در مدت 

یـک ربـع می آمـدم ولـی آن شـب سـه ربـع طـول کشـید. ضـرب در نیـم سـاعت 

کـردم و این کـه هرسـاعت چنـد لیتر بنزین مصرف می شـود، حسـاب کـردم دیدم 

اگـر دولـت بیایـد تفاوت سوبسـیدی که بابـت بنزینی کـه از خـارج وارد می کند را 

بگـذارد) حـاال آلودگـی هوا که چقدر دارد خسـارت بـه ما می زند یا، مسـئله مالی 

آن بـه کنـار، بحث  هـای روانی، داروهایی که وارد می شـود، اسـتهالک ماشـین  ها، 

همـه این  هـا رانادیـده می گیریـم( دیـدم می شـود ماهـی یک پل یـا زیرگـذر از پول 
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سـوخت بنزیـن در ترافیک  تاسـیس کنند، این خودش کلی مصـرف بنزین را پایین 

مـی آورد، تمـام تهران شـاید چهارصد تـا پانصد گلـوگاه ترافیکی نـدارد. می توان از 

طریـق درآمـد ملی آن ها را سـاخت.

همیـن االن اگـر پنـج پاالیشـگاه داشـته باشـیم بنزیـن و نفتـش را مصـرف 

داریـم، هـر کـدام از این هـا بـه طـور غیرمسـتقیم چـه اشـتغالی ایجـاد می کند؟ 

پنـج پاالیشـگاه میانگیـن پنجـاه هـزار اشـتغال ایجـاد می کنـد.

 روزی بـا رفقـا و همکارانم به چابهـار رفته بودیم. کنار تنگـه بودیم و بزرگ ترین 

کشـتی ها پیـدا بودند. در حال قـدم زدن به فکر فرو رفته بودم و افسـوس می خوردم، 

یکـی از رفقایـم گفـت: چـرا این قـدر فکـر می کنـی؟ گفتـم: افسـوس می خـورم! 

گفـت: بـرای چـی؟ گفتـم: اگر من جـای دولت بودم یـک جایگاه سـوخت این جا 

مـی زدم، چـون هـر کدام از این کشـتی هایی که در حال رفتن هسـتند اگر ده سـنت 

بنزیـن یـا گازوئیل شـان را ارزان بدهـی، هر کدام که مصرفشـان پنجاه تـا صد هزار 

لیتـر اسـت، پـول هنگفتـی می شـود. در ایـن مملکـت از در و دیـوار، پـول بیـرون 

می زنـد مـا چـرا باید نفـت خام را صـادر کنیم؟ بـه طـور میانگین دو- سـه میلیارد 

دالر تفـاوت نفـت و بنزیـن به خارجی ها سوبسـید می دهیـم. این پـول را بدهید تا 

یک پاالیشـگاه سـاخته شود. 

روزی بـا مهندسـی که در تأسیسـات شـرکت نفـت کار می کـرد، هم صحبت 

شـدم، گفتـم: بـرای پاالیشـگاه سـاختن احتیاجـی بـه خارجی ها داریـم؟ گفت: 

نـه، گفتـم: ما شـنیدیم دسـتگاه هایی وجود دارد کـه خیلی پیچیده اسـت، گفت: 

نـه، مـا از هـر کـدام از این هـا، تعـدادی را در انبـار پاالیشـگاه خریدیـم و تعمیر 

کردیـم و موجـود داریـم و می توانیـم خودمـان بسـازیم، گفتـم: پـس چـرا ایـن 

پاالیشـگاه را نمی زنیـد که این کشـور را از بـی کاری و رکود نجـات دهید؟ گفت: 

سیسـتم فکـری و برنامه ریـزی وجـود ندارد.
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 ببینـد کشـور ما چهـار فصل را یک جا دارد: در زمسـتان یک طرف کشـور باید 

از گرمـا آب تنـی کنـی، اما در همـان فصل یک جا برف آمده اسـت. در تابسـتان و 

پاییـز و بهـار و زمسـتان هـم انـواع میوه هـای مـا بی نظیر اسـت. طعم میـوۀ مناطق 

آفتابـی در دنیا مشـهور اسـت، ولی ما چـه بهـره برداریی از این هـا می کنیم؟ 

لـذا توجـه به صنایـع داخلی و پتانسـیل های داخل ایـران، خیلی مهـم به نظر 

می رسـد کـه نباید از آن غافل شـویم.

3.حمایم جدی از تولیدکنندگان و کارآبرینان:
 اگـر بخواهیـم صنعـت گردشـگری را هم بررسـی کنیـم می بینیم مـا در تمام 

 چه هتلـی می تواند با بیسـت- سـی 
ً
کشـورمان یـک هتـل خـوب نداریـم، واقعـا

درصـد سـود بانکی رشـد کند؟ یـک هتـل دار در آمریـکا وقتی یک هتـل می زند 

طـوری می شـود کـه هـر دو-سـه سـال، قـادر بـه تأسـیس یـک هتـل دیگـر هـم 

هسـت، چـون سـندش را در بانـک می گذارد، با سـود یـک و دو درصد، درسـال 

وام می گیرد. من شـنیدم در گردشـگری یک درصد اسـت، او واِم آسـانی می گیرد 

و یـک هتـل دیگـر می سـازد، دوبـاره سـند ایـن را می دهـد و بعـد هتـل دیگـری 

می سـازد. در کیـش جلسـه ای بـا حضور یکـی از هتل داران اسـپانیا بـود، من هم 

رفتـه بـودم، ایشـان می گفـت: مـن در عرض هفـده سـال 42 هتل سـاختم! ببیند 

آن هـا چـه کار می کنند، یعنی وقتـی آدم  های نابغه سـراغ کار می آیند سیستمشـان 

طـوری اسـت کـه دیگـر کار را جلـو می بـرد. ولـی این جـا شـما می خواهیـد 

سـاختمان بسـازید یـا در صنعـت اقدامـی بکنیـد همیـن کـه زمینـی خریدیـد و 

در شـهرداری رفتیـد بـه حـدی پول از شـما می گیرنـد که دیگـر سـرمایه ای برای 

ادامـۀ کار ندارید. 

 چنـد وقـت پیـش یکـی از هتل دارهـای مشـهد را در تلویزیـون آورده بودنـد کـه 
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می گفـت: آقـای دولـت! تـو نباید بـرای من قیمـت تعیین کنی؟ مـن باید حـق این را 

داشـته باشـم کـه در طـول سـال چندبار هتـل را به قیمـت پاییـن بدهم. یـا در زمانی 

قیمـت باالتـر بدهم. چند شـب پیش یکـی زنگ زده بـود برای رزرو هتل برای شـب 

عیـد در ترکیـه، بـه او گفتـه بودند: پنج شـبانه روز شـما را می بریم در هتل اسـتامبول 

پنـج سـتاره بـا صبحانـه و امکانـات رفاهـی دیگر بـا قیمت زیر یـک میلیـون تومان، 

درحالـی که سـفر مشـهد گران تر از این می شـود، ولـی حتما در همین مشـهد، هتل 

خالـی افتـاده اسـت و این  هـا باید چیـزی را فـدای چیز دیگـری کنند. 

 در هنـگام کسـادی بایـد مسـافر را بـا ارزان کـردن هتـل جـذب کنیم تـا الاقل 

اقتصـاد بازارمـان بگـردد، این  مغـازه داری که در کنـار هتل و در خیابان من اسـت 

بتوانـد بمانـد، من امـروز ایـن را نگه می دارم فـردا او مرا نگـه می دارد، تابسـتان که 

می آیـد همـه هجـوم می آورند. ببیند داسـتان کار این اسـت،  ولی هتل دار مشـهدی 

می گفـت: دولـت آمـده بـه مـن می گویـد نمی توانـی نرخـت را پاییـن بیـاوری، 

می گویـم بابـا مـن می خواهـم مجانـی اتـاق بدهـم مـن اگـر اتـاق ندهـم مسـافر 

نمی آیـد، مـن بایـد مسـافر را بیـاورم که بیایـد ببیند چلوکبابـی که در همـه دنیا 20 

دالر بـه او نمی دهنـد ایـن جـا پنـج دالر بخـورد، مـا بایـد همدیگـر را نگـه داریم. 

متاسـفانه برنامه ریـزی  ما طوری شـده اسـت که دولـت می خواهـد در همه کاری 

دخالـت کنـد؛ درحالی کـه کـه خیلی کارهـا را بایـد به اهلش سـپرد.

در مجمـوع، سـومین نکته ای کـه به نظرم می رسـد حمایت از تولیـد کننده ها 

و کارآفرینـان اسـت؛ یعنـی اگر دولـت می خواهد مشـکالت اقتصادی کشـور را 

حـل کنـد، نبایـد از کارآفریـن و حمایـت از کارآفرینـان غافـل شـود، بایـد آنهـا 

را جـدی بگیـرد، مشکالتشـان را حـل کنـد، جلـوی راه آن ها سـد و مانـع ایجاد 

نکنـد و فضایـی فراهـم آورد کـه کارآفرینـان بتواننـد بـه راحتـی، چـرخ تولیـد و 

اشـتغال را جلـو ببرند.
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داسـتانی کـه اینـک می خواهـم نقل کنـم حکایت زندگـی مـرِد بی مانندی در 

عرصـه تولیـد ثـروت از چیزهای کوچک اسـت.  او نیاز  های جامعه را شـناخت و 

بـه آن  هـا پاسـخ داد، مرحلـه بعد نیـاز ایجاد نمـود و مردم نیز پاسـخ دادنـد! و در 

اواخـر عمـر دارای سیسـتم عظیـم حمـل و نقل دریایـی در حوزه نفـت نیز بود. 

»اوناسـیس«، کارآفریـن و سـرمایه دار شـهیر یونانـی در خاطراتش بـرای آغاز 

مرحلـه ثروتمند شـدنش، داسـتان جالبـی را می آورد کـه به نظرم آموزنده اسـت، 

او می گویـد: 

زمانـی کـه 7-8 سـاله بـودم، روزهایـی کـه از مدرسـه راهی منزل می شـدم، 

ناگزیـر بایـد از پایانـه ای عبـور می کـردم کـه مملـو از ماشـین   و آدم   بود.  

عجـب هیاهویـی از صـدای ممتـد بـوق کشـتی  ها بـود و رفت و آمـد زنـان و 

مـردان و ماشـین ها، امـا هیـچ کدام از ایـن هیاهوهـا، آن چنان مـرا درگیر خودش 

نکـرد، بیشـتر وقت  هـا مبهـوت دکه  هـای کوچک سـیگار فروشـی آن جا بـودم که 

بسـیار راحت تـر از هر کسـب و کار دیگـری در آن پایانه درآمد داشـت، تا روزی 
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کـه یکـی از ایـن دکه دار  ها مـرا صـدا زد!  و گفت:

ـ اگر بیکاری بیا به من در جابجایی این کارتون  های کبریت کمک من! 

مـن هم رفتم شـروع کـردم بـه جابجایـی کارتون  هـای کبریت و سـیگار برای 

او؛ دیگـر در پایانـه بـی کار نبـودم، مـن هـم جزئـی از تغییـرات شـده بـودم! بعد 

از کارکـردن در هـر روز حقـوق مختصـری از آن مـرد می گرفتـم و ایـن رویـه تـا 

چندیـن مـاه ادامـه داشـت،  به طـوری که نـه دیگر مـن از او پـول می خواسـتم نه 

او پولـی بـه من مـی داد، فقـط می گفت: هر چـه قـدر می خواهی از دخـل بردار. 

رویـه رفاقـت و تجـارت مـن با این مـرد دکه دار تا آنجایی رشـد کرد کـه یک روز 

کـه دیگـر قـدرت و قـّوِت جوانـی را نداشـت مرا صـدا زد و گفـت: این دکـه را تو 

از مـن بخـر! گفتـم: مـن که پولـی ندارم! گفت: قسـطی بخـر. با شـوق و ذوق آن 

دکـه را خریـدم و یـک سـالی مشـغول پرداخت قسـط  هایش بـودم، امـا همچنان 

نـگاه طمـع آلـودم را از دکه  هـای دیگـر برنداشـتم. همیـن کـه اقسـاط تمام شـد 

سـراغ دکـه بعدی رفتـم و آن را نیـز خریدم، مدتی نگذشـته بود که خـود را مالک 

تمامـی دکه  های سـیگار فروشـی پایانـه دیدم.

درآمـد از تمـام دکه  هـای تحت مالکیت مـن در پایانـه مقدار ثابتـی بود و من 

شـدیدا خواسـتار توسـعه آن بودم. روزی کـه مثل همیشـه زن  های افـاده ای پایانه 

را نـگاه می کـردم دیدم سـیگار کشـیدن آن چنان برایشـان بی دردسـر هم نیسـت،  

زیـرا فیلتـر ابـری سـیگار پـس از اولیـن و دومین پـک به آن تحـت تاثیـر ُرژ  های 

قرمز شـان زشـت و کثیـف می شـود، ابتـدا بـه ذهنم رسـید نیـازی نیسـت آن قدر 

آرایـش کننـد امـا در لحظـه دیگر فکـر دیگری بـه ذهنم خطـور کرد.

صبـح بـا چنـد گالن رنـگ بـه کارخانـه سیگارسـازی کـه مشـتری اش بودم، 

رفتـم. از آنـان خواسـتم کـه سـیگار  های درخواسـتی مـرا بـا فیلتـر قرمـز رنـگ 

درسـت کننـد! چنـد روزی از درخواسـت من نگذشـته بـود که اولین سـفارش  ها 
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از کارخانـه رسـید، بی درنـگ بـا تکه ذغالـی    روی کارتن آن سـیگار  ها نوشـتم: 

سـیگار مخصـوص خانم  هـای زیبـا و خـوش آرایش!

تا شـب، تمـام موجـودی انبار تمـام شـد، خانم  های جـوان خوشـحال بودند 

و مـن هـم  نمی کنـد  را زشـت  فیلتـر سـیگار  ُرژ لب  هایشـان  دیگـر  این کـه  از 

خوشـحال بـودم که یـک راه جدیدی پیـدا کرده ام. خیلی نگذشـته بـود که در کل 

شـهر پیچیـد سـیگارهای رنگـی کجا فـروش می روند و مـن مشـتریانی خارج از 

پایانـه هـم پیـدا کردم و مقداری از سـهم فروش سـیگار شـهر را تصاحب نمودم.

فـروش دکه  هـا حسـابی تغییـر کـرده بـود و از سـود عایـدی ایـن سـیگارهای 

فیلتـر قرمـز، دسـت بـه خریـد دکه  هـای خـارج از پایانـه زدم، امـا دوبـاره رقـم 

 بـه کارخانه 
ً
فـروش ثابـت ماند، بـاز بایـد دنبال طرح دیگـری می گشـتم، مجددا

سـیگار مراجعـه کـردم، این بـار از آنـان درخواسـت کردم تمـام سـیگار را چاپ 

رنگـی بزننـد و رنگ  هـای درخواسـتی ام را،  قرمـز،  آبـی، سـبز و مشـکی اعـالم 

کردم.

دوبـاره دسـتور دادم جلـو تمـام دکـه بنویسـند سـیگار مخصـوص خانم  های 

شـیک پـوش رسـید! بلـه این بـار خانم  هـا می توانسـتند عالوه بـر این کـه از گزند 

کثیـف شـدن فیلتـر سیگارهاشـون از ُرژلـب در امـان باشـند حتـی آن را بـا رنگ 

لباسشـان سـت کنند!

دوبـاره فـروش، جهـش بزرگـی کـرد، با سـود حاصـل از این جهـِش فروش، 

تقریبـا تمام دکه  های سـیگار فروشـی کل شـهر تحـت مالکیت مـن در آمده بود؛  

دیگـر چه می خواسـتم؟

دوباره آمار فروش ثابت ماند! حاال کجا باید تغییر ایجاد کنم؟

آهان فهمیدم! آنچه سیگار را روشن می کند: یعنی کبریت. 

و  بازیگـران   و  قهرمانـان  لیسـت  و  رفتـم  کبریت سـازی  کارخانـه  سـراغ 
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هنرپیشـگان دوران را بـه آن هـا دادم و گفتـم این  هـا را روی کبریت  هایتـان چـاپ 

 بـرای من باشـد. دیگر کسـی کـه کبریت 
ً
کنیـد و ایـن دسـت تولیـدات منحصـرا

می خواسـت از او سـوال می شـد روی کبریـت طـرح کـدام بازیگـر بخـورد؟ یـا 

قهرمان؟ کـدام 

این گونـه بـود کـه امپراتـوری مـن در حـوزه سـیگار و کبریـت شـکل گرفت و 

ایـن، ابتدایـی بـر تجارت  هـای بعـدی مـن بود.

ایـن داسـتان ثابـت می کنـد خـود فـرد در وهلـۀ اول بایـد بـا تکیـه بـر لطـف 

خـدا و توانایی  های شـخصی خـود، نیازهای جامعه را کشـف کنـد، همچنین در 

مرحلـه باالتـر، دسـت به نیازسـازی بزنـد و نگاهش بـه دولت و حمایـت دولتی 

نباشـد. چـون نقـش دولـت در ایجاد اشـتغال حمایتی اسـت تـا دخالتی.

قیت داشـته 
ّ

و کار آفریـن موفق کسـی اسـت که خـودش کار ایجـاد کند و خال

باشـد و نیازهـا را بشناسـد و بهتریـن پاسـخ را به آنهـا بدهد تا کم کم موفق شـود. 

شـناخِت نیاز، موتور محّرکۀ کارآفرینی اسـت و از همین جاسـت کـه کارآفرینان، 

ـد می شـوند و بـه تدریج همـگام با احتیاجـات جامعـه پیش می روند.
ّ
متول
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یـک بـار بـرای بازدید از کارخانـه ای عازم ایتالیا شـدیم. ایتالیا جدا از داشـتن 

غـذای بی نظیـر و منحصـر بـه فـرد در صنعـت سـرامیک،  سـنگ و مشـتقات، 

کشـوری پـرآوازه و دارای عقبـه تاریخـی قویی اسـت.

منطقـه ای کـه در آن کارخانـه مـورد بازدیـد ما قرارداشـت یکی از روسـتاهای 

اسـت،  ایتالیـا  کشـوِر  جنـوب  در  خودمختـار  ایالتـی  سیسـیل  بـود.  سیسـیل 

منطقـه ای معـروف بـه آلکاپون  هـا و پدرخوانده  هـا و پیتزاهای خوشـمزه. روسـتا 

حـدود پنجـاه هزارسـکنه داشـت کـه بیشـتر آنـان امـرار معـاش و درآمدشـان 

ارتبـاط مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، بـه کارخانـه آن روسـتا داشـت. پس از رسـیدن 

بـه سیسـیل ابتـدا بایـد بـه هتلی کـه برایمـان رزرو کـرده بودنـد می رفتیـم،  هتلی 

بـه غایـت بـزرگ کـه دارای بیـش از چهارصد اتاق و سـوئیت بـود! در بـدو ورود 

ایـن ایتالیایی  هـای خـون گـرم و خـوش برخـورد از مـا پذیرایـی کردنـد و مـا را 

بـه سـمت اتاقمـان هدایـت نمودنـد، ولـی هـر چه بیشـتر داخـل هتـل می رفتیم 

ایـن عالمـت سـوال در ذهـن مـن بزرگ تـر می شـد کـه ایـن هتل بـه ایـن بزرگی 
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متناسـب با سـطح گردشـگر در ایـن منطقـه و جمعیت نسـبتا کم روسـتا چگونه 

کسـب درآمـد می کنـد و روزگار می گذرانـد! پاسـخ بـه ایـن سـوال هنـوز کمـی 

زمـان می خواسـت، صبـح بـرای بازدیـد از کارخانـه راهـی فاصلـه حـدود چهل 

کیلومتری روسـتا شـدیم و در مسـیر بازگشـت از مالک کارخانه سـوال کردم این 

هتـل بـا ایـن عظمـت در ایـن منطقـه چـه توجیـه اقتصـادی دارد؟ انـگار بارها و 

بارهـا از صاحـب کارخانه این سـوال پرسـیده شـده بود، در پاسـخ بـه من گفت: 

مـا بـه مالـک آن می گوییـم معجـزه گر! مالـک هتل یک مـرد کارآفریـن و خوش 

ذوق اسـت، او چندسـال پیـش ایـن هتـل را کـه در معـرض متروکـه شـدن بود با 

قیمتـی نـازل از دولـت طـی اقسـاط بلند مـدت خرید.

 طـرح جـذب مشـتری و مسـافر بـرای پرکـردن اتاق  هـای هتـل بـه این شـرح 

اسـت که او سـال را به پنجاه هفته تقسـیم نموده و در هر هفته جشـنواره، کارنوال 

 هفتـۀ مسـابقات دوچرخه سـواری، 
ً
و یـا مسـابقه خاصـی برگـزار می کنـد ،  مثـال

جشـنواره غذا، مسـابقه اسـب دوانـی و... و به سـبب ایـن جشـنواره  ها چهارصد 

اتـاق ایـن هتـل در چهار شـب هـر هفتـه کامال پر اسـت!

در ابتـدا ایـن صحبت  هـاِی مـرد کارخانه دار که پسـر عموی همـان معجزه گر 

معـروف نیـز بـود بـرای منـی کـه از وقتی کـه در هتـل اقامت داشـتم تنها بیسـت 

اتـاق ُپـر دیـده بـودم خیلـی قابـل بـاور نبـود، تـا این کـه تصمیـم گرفتیـم بمانیم 

و آخـر هفتـه کـه اتفاقـا مسـابقه اسـب سـواری بـود را از نزدیـک ببینیـم! صبـح 

پنج شـنبه بـر خـالف روزهـای قبـل که بـا شـفق خورشـید و صدای گنجشـک  ها 

بیـدار می شـدیم، صـدای همهمـۀ کلـی ایتالیایـی مـا را از خـواب بیـدار کـرد! 

تصویـری کـه مـن از پنجـره اتـاق بـه بیـرون می دیـدم غیرقابـل بـاور بـود، تمـام 

هتـل پـر شـده بـود از آدم،  در همیـن حین کـه متعجب از ایـن ازدحام بـودم یادم 

افتـاد بـرای امشـب اتاقمـان را تمدیـد نکرده ایـم، وقتـی به رسپشـن بـرای تمدید 
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ّ

خال
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اتـاق مراجعـه کـردم، درخواسـتم را نپذیرفت و گفـت: هیچ اتاقـی در هتل خالی 

نیسـت و اتاقتـان تا امـروز ظهر در اختیار شماسـت، خالصه پـس از گفت وگوی 

زیـاد بـا آن مسـئول و ارتبـاط با مدیرعامل هتل بنا شـد شـب اضافه را مـا در اتاق 

شـخصی مالـک هتـل به سـر کنیم.

از  خیلـی  اسـت.  کارآفرینـی  در  قیـت 
ّ

از خال جالبـی  نمونـه  ایـن خاطـره، 

کارآفرینـان موفـق و تولید کننده هـا و بازرگانـان پیشـرو، بـا خالقیـت و ایجـاد و 

توسـعۀ ایده هـا ی نـو توانسـته اند، خـود را از دیگـران جـدا کننـد و موفق شـوند.

مـن هـم در طـول زندگـی چـه در زمینـۀ کارهـای خـودم و چـه در نمونه های 

قیـت در کارآفرینـی را با 
ّ

افـراد موفـق که مشـاهده کـرده ام، همـواره اهمّیـت خال

تمـام وجـود حس کـرده ام.





کارآبرینی طخم نیسم!
105

کارآبرینی طخم نیسم!

در شـهر قـم در نزدیکـی »آرامسـتان بـاغ بهشـت«، مـردی با موتور سـیکلتی 

کـه در انتهـای آن یـک مکعب شیشـه ای قـرار دارد قطاب  هایی می فروشـد که در 

کل شـهر کم نظیـر اسـت. ایـن قطاب  هـا را خـودش درسـت می کنـد که جـدا از 

طعـم متفاوتشـان شـکلی غیرمعمول نیـز دارند.

در یـک روزعـادی کـه داشـتم از آن حوالـی می گذشـتم یکـی از دوسـتانم را 

دیـدم کـه برای سـوار کردنش ایسـتادم. پـس از خـوش و بش کردن با آن دوسـت 

صمیمـی، یـک قطاب غیر معمـول را به مـن داد. ابتدا به خاطر نحوۀ فروشـش از 

خـوردن آن امنتـاع می ورزیـدم ولی با اصرار دوسـتم، خـود را آلـوده قطاب  هایی 

نمـودم کـه دیگـر دسـت شسـتن از آن  ها با آن مـزه بی نظیـر، کمی دشـوار بود. 

داسـتان ایـن مـرد قطاب فـروش نیـز جالـب اسـت، حکایـت او را دوسـتم به 

نقـل از وی چنیـن تعریـف کرد:

 مـن جـزو کارکنـان یـک قنـادی بـودم، امـا هیـچ گاه قـرار دادی بـا مـن نوشـته 

نمی شـد و همیشـه در معـرض خطر از دسـت دادن شـغلم رو به رو بـودم تا این که 
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یـک روز عـذر مـرا خواسـت. هـر چـه بـه مدیر قنـادی گفتـم اگـر اخراجـم کنید. 

زندگـی زناشـویی مـن تحـت تاثیر زیـادی قـرار خواهـد گرفـت و احتمـال این که 

همسـرم مـرا ترک کند خیلی زیاد اسـت، در او تاثیری نگذاشـت و مـن راهی منزل 

شـدم و خـودم را داشـتم بـا مخاطره  هـای بی پولـی و بیـکاری آمـاده می کـردم.

 وقتـی وارد محلمـان شـدم مثل همیشـه بقال مهربـان محله، حالم را پرسـید 

ولـی وقتـی چهـره ناامیـد و بـه هـم ریختـه مـرا دید گفـت: چرا ایـن همـه به هم 

ریختـه ای؟ شـرح ماجرا را گفتم. وقتی داشـتم حکایت اخراجـم را با این عبارت 

"شـانس نـدارم" پایان مـی دادم مرد بقـال ابروهای خـود را در هم کشـید و گفت: 

نگو شـانس نـدارم بگو لیاقـت ندارم! 

او از آن دسـت قدیمی  هـا بـود کـه همیشـه یک راه حـل داشـت از آن هایی که 

تعدادشـان خیلـی کـم شـده، بی درنـگ گفت: بلند شـو بـرو اراک، من یک پسـر 

خالـه دارم کـه شـیرین  های خاصـی می پـزد، یـاد بگیر و بیـا این جا درسـت کن!

سـپس سـراغ تلفن قدیمی خـودش رفـت و هماهنگی  هـا را انجـام داد؛ وقتی 

نظـر مثبت پسـر خالـه را گرفت بارقه  هـای امید دوبـاره در من تابید؛ همان شـب 

رفتـم اراک و مشـغول یـاد گرفتـن چگونگـی پخـت آن قطاب  هـای کذایی شـدم 

و بـا هـزار امیـد برگشـتم بـه قـم، و در ایـن محل مشـغول بـه کار شـدم و االن به 

وسـع خـودم یـک کارآفریـن شـده ام! جـدا از این کـه صاحـب یـک شـغل برای 

خـودم هسـتم، همسـرم و خواهـرش را نیـز در این کسـب و کار سـهمی داده ام، 

آنـان شـیرینی  ها را می پزنـد و مـن می فروشـم.

سـاعت های حضـور مـن در نقـاط مختلـف ایـن محلـه کامـال مشـخص و 

حسـاب شـده اسـت. ایـن برنامـه ریـزی عالوه بـر این کـه فـروش مرا در سـطح 

 سـاعت ده 
ً
مشـخصی حفـظ می کنـد مشـتریانم را در جریـان می گـذارد که مثال

هسـتم. کجا 
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وقتـی مـردم منفعالنـه بـا پدیـده اشـتغال برخـورد کننـد و مسـئولیت ایجاد و 

حفـظ آن را برعهـده نگیرنـد،  ناگزیـر دولـت آن را بـه عهـده می گیـرد. اشـتغالی 

کـه دولـت بیافرینـد ارزش آفرین نیسـت، یـک اشـتغال بی نتیجه اسـت، این نوع 

ایجـاد کسـب و کار عـالوه بـر این کـه هیـچ گاه به سـوددهی نمی رسـد کـه اصل 

سـرمایه اولیـه را برگردانـد همیشـه نیازمنـد یارانـه بـرای ادامـه مسـیر بی نتیجـه 

اسـت. خویش 

دولـت اعـالم می نمایـد مـن ماهانـه x مقـدار بشـکه نفـت می فروشـم که در 

آمـد حاصـل از آن، طبـق بودجـه مشـخص شـده بـرای پرداخـت یارانـه، حقوق 

کارمنـدان و هزینـه اسـتخراج همـان نفت اسـت و اگر فروشـم زیاد شـد سـرریِز 

ایـن هزینه  هـا را خـرج آبادانـی می کنـم، ایـن حرف درسـتی اسـت. 

در کشـور  های موفـق اقتصـادی، دولـت به عنـوان طالیـه دار اقتصاد شـناخته 

می شـود کـه وظیفـه آن راهبـری اسـت، ایـن راهبِر کالن، موظف اسـت مسـیر را 

همـوار و هـدف را مشـخص کنـد؛ الگـوی ایجـاد اشـتغال دولتـی یـا کارآفرینی 

توسـط دولـت همان تفکر کمونیسـتی اسـت کـه در حـال حاضر فقط دو کشـور 

ورشکسـته کـره شـمالی و کوبـا بـه آن اعتقـاد دارنـد و حتـی در مهـد تولـد ایـن 

ایدئولـوژی مـردوِد اقتصـادی، یعنـی روسـیه کنونـی نیز دیگـر پذیرفته نیسـت.

واگـذاری تولیـد شـغل یـا همـان اشـتغال آفرینی به بخـش خصوصـی عالوه 

بـر این کـه شـغل پایدار ایجـاد می کند سـبب خلـق فضـای رقابتی برای رسـیدن 

بـه تولیـد بهتـر و بهینه نیـز می گـردد. تولید بهتـر و بهینه  یکی از شـروط اساسـی 

زنـده مانـدن در دنیـای اقتصـادی امـروز اسـت. امـروزه کاالیـی در بـازار موفـق 

: توان 
ً
: بـه نیازهای مردم پاسـخ بدهـد، ثالثـا

ً
اسـت کـه اوال: بـه روز باشـد، ثانیـا

: در فرایند تولید 
ً
رقابـت کیفـی و قیمتـی با دیگر شـرکت  ها را داشـته باشـد، رابعـا

آن، هزینه  هـای اضافـی کاهـش داده شـده باشـد؛ یعنـی فراینـد تولیـدش بهینـه 
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باشـد که سـبب ازدیاد حاشـیه سـود گـردد،  خامسـا: بتوانـد ارزش آفرینـی کند و 

سـرمایه اولیـه را در سـریع ترین زمـان ممکـن برگرداند.

اگـر همـۀ جوانـان کـه می تواننـد و َجنـِم مدیریـت دارند از خودشـان شـروع 

کننـد و بـرای توانمندی هـا، مهارت هـا و انگیـزه و عالقـه ای کـه دارنـد، دسـت 

بـه ایجـاد کارآفرینـی بزننـد، هـم خودشـان و هـم جامعه و کشـور، سـود زیادی 

خواهد بـرد و آینـده نسـل های آتـی نیـز تضمیـن خواهد شـد. بنابرایـن بـاز هـم 

کیـد می کنـم: کارآفرینـی سـخت نیسـت! تأ
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از موضوعـات مهـم در هر کسـب و کاری توجه به مشـتری و مشـتری مداری 

 شـعار 
ً
و مثـال توجـه اسـت  پیشـرفته خیلـی مـورد  اسـت؛ کـه در کشـورهای 

می دهنـد. »مشـتری، پادشـاه اسـت«، و در ایـران هـم کم کـم ایـن موضـوع در 

حـال جـا افتادن اسـت.

  بـه عنوان نمونه، شـرح فعالیت و چگونگی تاسـیس شـرکتی را کـه زادگاهش 

خـاور دور اسـت نقـل می کنم. ایـن شـرکت در ابتـدای راه انـدازی اش از دو نفر 

تشـکیل شـده بـود: موسـس آن و همسـرش! شـاید بـاورش سـخت باشـد که در 

حـال حاضـر کـه فقـط پنـج سـال از عمـر تاسـیس آن می گـذرد بیـش از 3800 

پرسـنل دارد!  شـرح فعالیـت ایـن شـرکت به ایـن صورت می باشـد کـه متقاضی، 

کاالی مـورد نظـر خـود را درخواسـت می دهـد و شـرکت آن را دِر منـزل تحویـل 

می دهـد.

در مصاحبـه تصویـری کـه از موسـس ایـن شـرکت -کـه حـدود 53 سـال 

داشـت- مشـاهده می کـردم، ضـرب آهنـگ محکـم و بـا انـرژی مـوج مـی زد. 
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او تعریـف می کـرد کـه گاهـی در ابتـدای تاسـیس شـرکت وقتـی یـک مشـتری 

 یک جعبه شـیر خشـک، شـاید تا سه سـاعت در ترافیک 
ً
درخواسـتی می داد مثال

بودیـم تـا سفارشـش را برسـانیم، ولی به هیـچ وجه بیـان نمی کردیم حـاال که ما 

در ترافیـک بودیـم قیمت شـیر خشـک x مقـدار افزایـش می یابد! قیمـت اجناس 

سـفارش شـده را فـارغ از هـر گونـه مصائـب حمـل و راه، همان قیمـت مصوب 

بـا مشـتری حسـاب می کردیـم. البتـه به ایـن نکته هم اشـاره کـرد که اگـر بنا بود 

قیمت  هـا را افزایـش دهیـم بـه سـرعت مشـتریانمان را از دسـت می دادیـم؛ 

او  بـه  اسـتخدام شـود  کـه می خواسـت  تاسـیس، هـر کسـی  اول  در سـال 

می گفتـم بایـد یـک ویژگـی خـاص داشـته باشـی و یـک مطلـب را بدانـی و یک 

شـرط را بپذیـری و آن، مشـتری مـداری و امیـدواری اسـت.

بایـد بـه آینده مان امیدوار باشـی و این مطلـب را بدانی االن حقـوق آن چنانی 

در انتظـار شـما نیسـت و ایـن شـرط را بپذیری که اصلی ترین رسـالت مـا احترام 

به مشـتری است.

او دوبـاره روزهـای اول را یـادآوری می کنـد؛ همـان روزهایـی کـه کمتـر از 

پنـج سـفارش داشـتند و حتی کمتـر از پنـج دالر درآمـد! درحالی کـه هزینه یک 

روزشـان بیـش از هفتـاد دالر بـود، او و همسـرش آن شـرایط سـخت درآمدی را 

بـا صرفه جویـی در پرداخـت حقـوق کارمنـدان، صرف نظرکـردن از هزینه  هـای 

شـخصی و جانبـی خـود بـه همـراه صبـر و تحمل پشـت سـر گذاشـته اند.

او می گفـت سـختی  های آن روز  هـا اکنـون  بـه شـیرینی تبدیل شـده چون در 

یـک کوچـه معمولـی بیـش از ده مشـتری را همزمـان کاال می دهیم.

یکـی از ارکان موفقیـت هـر شـرکت، داشـتن وجـوه تمایـز خـاص و منحصر 

بـه فـرد اسـت، این شـرکت هـم اصلی تریـن وجه تمایـزش نـوع نگاه به مشـتری 

اسـت، آنـان معتقدنـد همیشـه و همه جـا ودر هر صورت حق با مشـتری اسـت! 
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صـد  در  صـد  می زننـد  کـه  حرف  هایـی  مشـتری  ها  از  بعضـی  اوقـات  گاهـی 

خـالف واقـع و ناصحیـح اسـت، امـا بی درنـگ آن را می پذیریم و حـق را به آنان 

می دهیـم بـرای همیـن اسـت کـه در این چنـد سـال فعالیت هنـوز هیـچ پروندۀ 

شـکایت علیـه ما ثبت نشـده اسـت.

ایـن شـیوه و سـبک کار مشـتری مـداری امـروزه اهمیـت زیـادی پیـدا کـرده 

اسـت و هیـچ کارآفریـن یـا مدیـر کسـب و کاری نبایـد از آن غافـل باشـد.
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خـود مـن کارم را زمانـی آغـاز کـردم کـه هنـوز محصـل بـودم؛   هـوای گـرم 

تابسـتان بـه عطش من برای پیشـرفت افزوده بـود. آن زمان مرحوم پـدرم کارخانه 

تولیـد گالش  هـای السـتیکی داشـت. در فرایند تولیـد، مقداری السـتیک خام به 

آسـتر  های ایـن کفش  هـا می چسـبید، آن السـتیک  های خام نـه آن قدر ارزشـمند 

بـود کـه بخواهیـم بـرای به دسـت آوردنشـان کارگر بگذاریـم نه آن قـدر بی ارزش 

کـه از آن هـا صـرف نظـر کنیم. آن جـا بود کـه اولیـن تجربه  های خود را به دسـت 

آوردم، تجربیاتـی کـه بی بدیـل بودنـد. فرصـت را مغتنم شـمردم و دسـت به کار 

شـدم، تعـدادی از دوسـتان خـود را جمـع کـردم و طـرح و برنامـه را بـا آن  هـا در 

میـان گذاشـتم. تصمیـم بر این شـد پـدرم کیلویی یـک تومان این السـتیک  های 

خـام را از مـا بخـرد و مـن از این مبلغ کیلویی شـش ریـال بابت این جداسـازی 

بـه دوسـتانم بدهـم و باقـی بـرای خـودم. این جداسـازی السـتیک  های خـام که 

چندیـن سـال هـم طـول کشـید دو نتیجـه مهـم بـرای مـن داشـت: اول این کـه 

 بـا اسـتفاده از آن، کسـب و کار خـودم را 
ً
سـرمایه ای برایـم فراهـم کـرد تـا بعـدا
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بسـازم و دوم این کـه نعمـت پختـه شـدن به من بخشـید.

آری وقتـی شـروع بـه سـاخت چهارچوب  هـای اصلـی کسـب و کار خـودم 

کـردم همیشـه بـه ایـن موضوع می اندیشـیدم مسـیری را انتخـاب کنم که شـرایط 

آن، هـر روز دسـت خوش تغییر نشـود و تحـت تاثیر عوامل خارجـی کمتری قرار 

بگیـرد؛ در حـال حاضـر مـا در یکـی از کارخانه هـا بیـش از هفتـاد نوع چسـب 

تولیـد می کنیـم، از ایـن هفتـاد محصـول تولیـدی، شـاید دو مـورد آن در طـول 

سـال محکـوم بـه تغییـر فرمول یـا بازیابی شـود و مابقـی در همان وضـع موجود 

باقـی می ماننـد. البتـه ایـن نکتـه را یـادآوری کنـم کـه حـدود 90% از محصـول 

مـا بـه صـورت B2B می باشـد و حـدود 10% مصـرف عـام دارد. شـاید این مدل 

کسـب و کار ایـن مطلـب را در ذهـن تداعـی کنـد کـه مـا آن چنـان نیازمنـد بـه 

روزرسـانی نیسـتیم! الگوی سـازمانی ما دقیقا خالف این ذهنیت اشـتباه اسـت، 

همیشـه ایـن را گفتـه و می گویـم صنعـت تـا زمانـی زنده اسـت که بـا تکنولوژی 

روز حرکـت کنـد. نبض حیات یـک کار صنعتـی در گرو بروزرسـانی، نوآوری و 

هم سـو شـدن با نیاز  هـای روز اسـت.

از  بـروز رسـانی قیمت  هـا  تولیـدی خـود و  بـرای معرفـی محصـوالت  مـا 

ابزارهـای جدیـد بازاریابـی ماننـد شـبکه  های اجتماعی اسـتفاده بهینـه می کنیم؛ 

همچنیـن حضـور موثر در نمایشـگاه  های بین المللی در دسـتور کار شـرکت قرار 

دارد. بـا الگوبـرداری از شـرکت  های همـکار خارجـی و داخلی بـه زوایای پنهان 

آنـان بیشـتر پـی می بریـم و بـه ایده  هـای جدیـد دسـت پیـدا می کنیـم و مهم تـر 

از آن، جایـگاه خـود را در بیـن رقبـا در می یابیـم و نقـاط قـوت را حفـظ و نقـاط 

ضعـف را پـس از کشـف، بهبـود می دهیم. 

االن دنیـای تجارت آزاد اسـت، الزمـه حضور موفق و پربـازده در این عرصه، 

به روزبودن اسـت.



به روز بودن الزمه کسف و کار موبق
115

سـخِن اصلـی مـن دربـارۀ بـه روز بـودن اسـت کـه ممکن اسـت بـه صورت 

اختـراع یـک وسـیله جدید باشـد یـا نـوآوری در طرح هـا و برنامه هـای تبلیغاتی 

و عملیاتـی یـا این کـه در قالـِب ایجاد تغییـرات در رونـِد مجموعه و امـور جاری 

نمـود پیـدا کند.
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 دوسـتی داشـتم کـه بـه آمریـکا مهاجـرت کـرد و فـوق لیسـانس معـدن را از 

آن کشـور گرفـت. بـه او گفتـم: دوسـت عزیـز یـک سـوال از تـو می کنـم خوب 

فکـر کـن و جـواب بده، چـون می خواهـم از آن اسـتفاده کنـم. گفتم: چـه دلیلی 

 موفقنـد و مـا موفق نیسـتیم؟ مـن خودم 
ً
دارد کـه فـارغ التحصیـالن آن جـا اکثـرا

االن حاضـرم بـه یـک خارجـی ده- پانـزده هـزار دالر حقـوق بدهم تـا مدیریت 

کارخانـه ام را بـه عهـده بگیرد.آن جـا وقتـی یـک نفـر فـوق لیسـانس یـا دکتـرای 

رشـته ای را دارد، واقعـا کامـل اسـت ولی مـا متاسـفانه القابمان جلوتـر از فهم و 

اسـت. دانشـگاهمان  مهارت 

 گفـت: مـن اولین سـالی که بـرای تحصیل به آمریـکا می رفتم همۀ هسـتی ام 

را فروختـم، امـا در میـان راه پول هایـم همـه بـه سـرقت رفت، شـرح آن بـه طور 

خالصـه این بـود: یک پسـرعمو در آمریکا داشـتم تصمیـم گرفتم که بـروم آن جا 

درس بخوانـم. در ایـران خیلـی راحـت می توانسـتم فـوق لیسـانس بگیـرم، ولی 

دلـم می خواسـت علـم و دانـش یـاد بگیـرم، به خانـواده ام هـم گفتم مـن می روم 
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برنامـه شـما را هـم درسـت می کنم کـه بیاییـد. رفتیم فرانکفـورت پیاده شـدیم تا 

از آن جـا بـه آمریـکا برویـم. یک کیف داشـتم کـه تمـام زندگی ام )حدود سـی ـ 

چهـل هـزار دالر( در آن بـود، رفتـم دست شـویی، آمـدم بیـرون یکی دو سـاعت 

بعـد یـادم افتـاد که کیـف را جا گذاشـتم و همه هسـتی ام هم داخل آن اسـت. به 

پلیـس اطـالع دادم، امـا کیـف و تمـام پولـم رفته بـود. زنـگ زدم به پسـر عمویم 

کـه فالنـی تـا فرانکفـورت آمـدم امـا االن می خواهـم بـه ایـران برگـردم، چـون 

هسـتی ام از بیـن رفـت. پسـر عمویـم گفـت: نمی خواهـد چیـزی بیـاوری، مـن 

ایـن جـا تنها هسـتم و خانـه هم دارم بیـا برای خـودت زندگی کن. از بس ایشـان 

اصـرار کـرد قبـول کردم.خالصـه بـا هماهنگی هایـی که او کـرد رفتیـم و ماندگار 

شـدیم. در دانشـگاه مشـغول تحصیل شـدم و طوری سـرگرم درس و بحث شدم 

کـه موضـوع از بین رفتـن تمام هسـتی ام را فرامـوش کردم. 

تـرم اولـی کـه می خواسـتم امتحـان بدهـم اسـتاد بـه هر یـک از افـراد کالس 

– کـه 23 نفـر بودیـم- پنج سـوال داد و گفـت: این امتحان شـما اسـت، 25 روز 

بـرای پاسـخ دادن بـه آن ها وقـت دارید. 

مـن بـا خـود گفتـم: عجـب مملکـت گل و بلبلـی اسـت. جـواب این هـا را 

می تـوان از هـر کـس پرسـید و زیرش نوشـت یـا از کتابی رونویسـی کـرد، دیگر 

درس خوانـدن نـدارد، عجـب راحـت می گیرنـد. ایـن هـم شـد امتحان؟!

در ایـن بیسـت روزه یـک ماشـین هـم بـا کمـک پسـرعمو خریـده بـودم، زن 

و بچـه را برداشـتم و گفتـم مـا کـه تـا حـاال ایـن جـا را نگشـتیم برویم یـک دور 

بزنیـم. پنـج روز بـه امتحانـات بـود کـه برگشـتیم. گفتـم: کم کـم بـرای جـواب 

 نوشـته پنـج تـا 
ً
سـوال ها آمـاده شـوم، رفتـم و سـوال ها را بـاز کـردم دیـدم مثـال

بهتریـن معدن هـای خلـوص بـاالی زغال سـنگ دنیا و پنـج تـا از معدن هایی که 

خلوصـش پاییـن اسـت و پنـج تـا از معدن هـای زغـال سـطحی را نام ببریـد. به 
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هـر کـس هـم یـک سـوال متفـاوت داده بود. بـه رفقایـم زنـگ زدم کـه فالنی دو 

دقیقـه کارت دارم و ایـن سـوال ها را جـواب بـده، طـرف هـم گفـت: فالنی خدا 

می دانـد مـن این هـا در ذهنـم نیسـت، از ایـن پنـج سـوال شـاید یکـی از آن ها را 

االن یـادم باشـد. خالصـه، به هـر کدام از رفقـا زنـگ زدم نتیجه نـداد. آخر کار، 

یکـی از رفقـا گفـت برویـم کتاب خانه دانشـگاه، آن جـا کتاب های معدن هسـت 

مطالعـه کـن و بنویـس. مـن رفتـم و به مسـئول کتاب خانـه گفتم: مـا می خواهیم 

در رابطـه بـا معـدن مطالعـه کنیـم. یـک میـز جلـوی مـا گذاشـت بـا چهارصـد 

جلـد کتـاب دربـارۀ معدن. خیلـی تعجب کـردم از این انبـوه کتاب هـا. با کمک 

دوسـتم گشـتیم، 24 سـاعت طـول کشـید تا کتاب هـای مـورد اسـتفاده را از بین 

آن هـا انتخـاب کـردم. من پنج شـبانه روز، روزی بیسـت  سـاعت مطالعـه کردم 

و آخـر هـم نمـره چهـارده گرفتـم. امـا االن اگر کسـی نصف شـب بلنـدم کند و 

بپرسـد: بزرگ تریـن معـدن کجاسـت؟ مـن در ذهنـم مانده اسـت و همیـن طور 

دیگر. درس هـای 

آن جـا سیسـتم طوری اسـت کـه باید خـودت دنبال کنـی وپی گیـری نمائی، 

اگـر نـدوی و دنبـال نکنـی از قافله عقـب می مانـی. اما متاسـفانه در دانشـگاه ما 

چنیـن روشـی نیسـت و درس هـا را راحـت می گیرند و باعـث تنبلی دانشـجویان 

می شـود. دولـت و وزارت علـوم و شـورای عالـی انقـالب فرهنگی بایـد تدابیری 

بیندیشـند تـا روش هـای بهتـر علم آمـوزی را در ایـران پیـاده کننـد تـا مشـکِل 

عقب افتادگـی دانشـگاه  ها و کم سـوادی بعضـی دانشـجویان جبـران  شـود، کـه 

وقتـی از دانشـگاه فـارغ شـدند چیزهایـی که فـرا گرفته اند به یادشـان باشـد و در 

عمـل بـه کار بیآید.
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 در زندگی 
ً
بهـره وری، اصـل مهمی اسـت که در زندگی شـخصی و خصوصـا

اجتماعـی و در امـر تولیـد و صنعـت، کارایـی زیـادی دارد. اگر مدیـران در منابع 

مـادی و در منابـع انسـانی به بهـره وری توجه کنند، به رشـد و شـکوفایی خواهند 

رسـید و از خطـِر تعطیلـی و ورشکسـتگی نجات پیـدا می کنند. خوب اسـت دو 

خاطـره در ایـن زمینـه نقـل کنم تـا این مفهوم روشـن تر شـود:

1-بلره وری در منابع مادی
کارخانـه  از  یکـی  مدیـران«،  »انجمـن  در  روزی  بـود،   62-61 سـال  های 

دارهـا بـه مـن گفـت: فالنـی من چهـل میلیـون تومـان بدهـی دارم و ایـن بدهی 

نزدیـک اسـت کارخانـه ام را نابود کنـد، اعتبار هم نـدارم که از بانکـی وام بگیرم، 

شـما بانـک یـا کسـی را بـه مـن معرفی کـن تـا وام بگیـرم. گفتـم: سـود وام االن 

ـ دوازه درصـد اسـت می توانـی بدهـی؟  گفت: چـاره ای نـدارم، کارخانـه ام در  ده 

حـال ورشکسـتگی اسـت و بر سـود بدهی هایم دائـم اضافه می شـود. گفتم: من 
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بایـد از نزدیـک کارخانـه ات را ببینـم بعـد نظـرم را می گویـم. 

قصـدم از بازدیـد، ایـن بود که ببینـم، وضع و اوضاع ماشـین ها و دسـتگاه ها، 

 
ً
نـوع کار، میـزان سـرمایه و امکانـات او چگونـه و در چـه حـد اسـت، آیـا اصـال

 کارخانـه اش را بفروشـد و 
ً
بـه بازسـازی مـی ارزد؟ یـا این کـه بهتـر اسـت اصـال

بـرود. می خواسـتم یـک بـرآورد کنـم کـه به چالـۀ دیگـر نیفتـد.  به هـر جهت به 

کارخانـه اش رفتـم، ابتدا چشـمم به یـک لیفتراک افتـاد، و در انبـارش یک حلقه 

کابـل پانصـد متـری دیـدم که در گوشـه ای خـاک می خـورد )کابلی کـه من روز 

قبلـش قصـد کـرده بـودم بـرای کارخانـه خـودم بخـرم( دور کـه زدم دیـدم یـک 

مینی بـوس بـرای سـرویس کارگرها هـم دارد.

مـن سـر انگشـتی حسـاب کـردم و پی بـردم که چنـد میلیـون تومـان، ارزش 

همیـن چنـد قلـم اسـت. گفتـم: لیفتـراک را بـرای چـه می خواهـی؟ گفـت: مـا 

روزی یـک بـار خمیـر کالبـاس و سوسـیس را کـه چهارصـد کیلـو وزن دارد باید 

بـاال بگذاریـم. گفتـم: بـا جرثقیل دسـتی هـم می توانید ایـن کار را بکنیـد و بعد 

گفتـم: ایـن مینـی بـوس را چنـد می خرند؟ گفـت: فالن قـدر خریـده ام. خالصه 

همین طـور کـه راه می رفتـم و ابـزار و امکانـات را بررسـی می کـردم، بـه راه حلی 

رسـیدم. بعـد از ایـن بررسـی ها بـه دفتـرش رفتیم، بـه او گفتـم:  اگر مـن طرحی 

بدهـم کـه هیـچ قـرض نگیـری و بـا همیـن امکاناتی کـه داری، مشـکالتت حل 

شـود چـه می گویـی؟ گفـت: این کـه معجـزه اسـت! گفتم: پـس یادداشـت کن. 

ایـن مینـی بـوس را چنـد می خرند؟ این کابـل و لیفتـراک را چنـد؟ و همین طور، 

اقـالم غیرضـروری دیگـر را بـرآورد کردیـم و ایشـان هم قبـول کـرد و فروخت و 

مشـکلش بـا همیـن مبالـغ کم کم حل شـد.

 مـا سـه شـنبه  های هـر هفتـه جلسـه داشـتیم، ایشـان در سـخنرانی اش در 

سه شـنبه بعـدی که جلسـه داشـتیم شـروع کـرد از من سـتایش کردن، که ایشـان 
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بـر اسـاِس صرفه جویـی در امکانـات و بهـره وری از منابـع مـادی، راه حلـی داد 

و مـرا از ورشکسـتگی نجـات داد و کارگرانـی را به اشـتغال امیدوار کـرد و امروز 

کـه خدمت شـما هسـتم، بـا همـان طـرح، بدهی هایـم را داده ام و کارخانـه ام در 

حـال تولید اسـت.

2-بلره وری در منابع انسانی
 بهـره وری یعنـی اسـتفادۀ هوش مندانـه و حداکثـری از امکانـات و نیروهایـی 

را دور  بهـره وری، نمی تـوان هـر چیـزی  اختیـار دارد. در بحـت  کـه مدیـر در 

ریخـت و هـر کـس را کنـار گذاشـت، بایـد از هـر چیز و هـر کس بـا روش های 

ویـژه، اسـتفاده کـرد. در مسـئله بهـره وری، محـور کار، هوش منـدی و ظرافـت 

اسـت؛ یعنـی مدیـر بایـد بدانـد بـا چـه روش هایـی و چگونـه از منابـع مـادی و 

یـا انسـانی کـه در اختیـار دارد، اسـتفاده کنـد. یک خاطـره از بهـره وری در منابع 

مـادی برایتـان گفتـم، اکنـون خاطـرۀ دیگری دربـارۀ چگونگـی اسـتفاده از منابع 

انسـانی می گویـم:

دولتـی  بـزرگ  ریخته گـری  کارخانـه  یـک  از  بازدیـدی  پیـش  وقـت  چنـد 

داشـتم. وقتـی بـه آن جـا رفتـم پرسـیدم: ظرفیـت ایـن کارخانـه چقـدر اسـت؟ 

گفتنـد: ظرفیـت واقعـی آن در سـال هفت هـزار تـا از چرخ هـای لوکوموتیو برای 

معـادن اسـت )چرخ هـای گاری کـه در معـادن زغـال سـنگ و معـادن دیگر کار 

می کننـد(  امـا اکنـون با یـک دهم ظرفیـت کار می کند. بعـد از بازدید و بررسـی 

بـه رئیـس کارخانـه گفتم: می خواهـی طرحی بدهم تـا تولید کارخانـه به ظرفیت 

واقعـی اش برسـد؟ گفـت: مگر امـکان دارد؟ گفتـم: بله من طرحـش را می دهم. 

  ایـن کارخانـه در یکـی از مناطـق عشـیره ای و طایفـه ای ایـران بـود، کار بـه 

 اگـر شـیفت اول پنـج تـن تولیـد می کردنـد بـه 
ً
صـورت سـه شـیفت بـود و مثـال
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شـیفت دوم و سـوم ناسـزا و بـد و بیـراه می گفتنـد کـه حـق نـداری از ایـن تعداد 

باالتـر تولیـد کنـی و ایـن باعـث می شـد کـه تولیـدات کارخانـه طبـق ظرفیـت 

واقعـی پیـش نـرود، حتـی اگـر گاهـی اوقـات بیشـتر از آن حـد تولیـد می کردند 

گوشـه سـالن می گذاشـتند که جزو آمـار تولید فردایشـان بیاورنـد و از حد امروز 

نرود. باالتـر 

 مـن بـه این نتیجه رسـیدم که در این کارخانـه  باید یک تحول اساسـی به وجود 

آیـد. وقتـی درختـی میـوه خـوب نمی دهـد آن را از بیـخ نمی برنـد، بلکـه پیوندش 

می کننـد،  ایـن کارخانـه هـم بایداز یـک جا بریـده می شـد و پیوند زده می شـد. 

وقتـی کـه داخـل کارخانـه دور می زدیـم، نزدیـک رخت کـن کارگرهـا، فضـای 

حـدود بیسـت متـری مناسـبی را دیـدم، بعد در قسـمت دیگـر، تختـه و پالت های 

زیـادی را مشـاهده کـردم. اکنـون بـه طـرح خود رسـیده بـودم؛ یعنی سـاختن یک 

تختـه سـیاه خوب و مناسـب بـا این چوب هـا و نصـب آن در همان فضای بیسـت 

متـری در جلـوی چشـم کارگـران. بـه مدیر گفتم: مـن با ایـن چوب ها تولیـدات را 

بـه هفـت هـزار تـن برمی گردانـم، مدیر با خنـده گفـت: چوب هـا را برداریـم و به 

جـان کارگرهـا بیفتیـم!؟ گفتم: نـه، یک تخته سـیاه از ایـن پالت  هـا، در این فضای 

بیسـت متـری جلـوی رختکـن درسـت کـن و هـر وقت درسـت شـد به مـن زنگ 

بـزن. چنـد روز بعـد گفـت: تخته سـیاه را سـاختم و بسـتم. گفتم: حـاال در همان 

تخته با رنگ، سـی سـتون درسـت کن و شـیفت یک و شـیفت دو و شـیفت سـه را 

بـه صـورت ردیفـی قـرار بـده و اعـالم کـن می خواهیـم ماهی یکبـار، بـه هر کس 

کـه بیشـترین تولیـد را دارد جایزه بدهیـم. در این تخته، تولید شـیفت  های مختلف 

 یک تختـه فرش بگذار.
ً
درروزهـای ماه از 1 تا 30 نوشـته شـود و جایـزه را هم مثال

او ایـن کار را کـرد، من هم یک روز درمیان زنگ می زدم و نتیجه را می پرسـیدم. 

امـا می گفـت: هیچ کـس زیـر بـار نرفتـه و همـه بـه ایـن طـرح می خندند! تـا روز 
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سـی ام صبـر کردیـم هیـچ نتیجـه ای نـداد. روز سـی ام گفتـم: مرحلـه بعـدی این 

اسـت کـه انبـاردارت را عـوض کنـی و یک نفـر از خـودت بگـذاری تا آمـار دقیق 

تولیـد را بـه تـو بدهـد. پرسـیدم: کـدام شـیفت  هایت بدتـر از همه اسـت؟ گفت: 

شـیفت فـالن )اسـمش را بـرد( که خیلی گـردن کلفت و بـد دهن اسـت و فرزندان 

 اگر این 
ً
مدیـران قبلـی را چنـد دفعـه دزدیده اسـت! گفتم: بـه انبـاردارت بگو مثـال

گـردن کلفـت روزی پنجاه تا تولید می کنـد در جدول برایش بنویسـد 52 تا. گفت 

چـه اتفاقـی می افتـد؟ گفتم: رقابـت ایجاد می شـود. 

بـاور نمی کنیـد اتفاق جالبـی افتاده بود، با همین شـیوه، کارگران بقیه شـیفت  ها 

بـه خانـۀ آن فـرِد یاغی رفته و فحش داده بودنـد که تو زیادتر از قرارمـان کار کرده ای 

و می خواهـی جایـزه را ببـری؟ حاال ما نشـانت می دهیـم. فردای آن روز، یکی سـه 

تـا بیشـتر و دیگـری چهـار تـا بیشـتر تولیـد کـرده بود. هـر کدام هـم کـه نمی زدند 

 همه 
ً
بـه انبـاردار می گفتیـم تعـداد باالتر ثبـت کند. خالصـه این کارگـران که قبـال

نقشـه می کشـیدند کـه تولید بـاال نرود حـاال خودشـان به مسـابقه و رقابـت افتاده 

بودنـد و بـه این ترتیـب، کارخانه بـه ظرفیت مطلوب خود رسـید.

 راه تولید و شـکوفایی شـده بودند بهره 
ّ

بایـد ایـن گونه از منابع انسـانی که سـِد

بـرداری کـرد و آن هـا را بـه عاملـی بـرای پیشـرفت و افزایـش تولیـد، بـدل نمود. 

همیشـه نبایـد منابـع و نیروهـای انسـانی را با خشـونت کنـار زد بلکـه گاهی هم 

بـا روش هـای هوش مندانـه و ابتـکاری بایـد آن ها را احیا کـرد. این احیـا کردن ها 

هـم بـه خوِد منابـع انسـانی و خانواده های شـان کمـک می کند و هم چـرخ تولید 

و اقتصـاد را پیـش می برد.

به نظر من، در هر تجارت و کارخانه و کسب و کاری،توجه به بهره وری در 

منابع مادی و منابع انسانی اهمّیت زیادی دارد و مصداق های فراوانی از این 

موضوع وجود دارد که من فقط دو نمونه از آن را مثال زدم.
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توجه به ریزه کاری  ها در مدیریم حربه  ای

مدیـر موفـق، ویژگی هایـی دارد کـه یکی از آن هـا توجه به ریزه کاری هاسـت. 

 در مدیریـت کالن، کارهـای کوچـک و جزئـی را نمی بیننـد امـا مدیـر 
ً
معمـوال

موفـق فـردی اسـت که عـالوه بـر نـگاه کالن، به ریـزه کاری هـا هم توجـه کند و 

از هـدر رفـِت سـرمایه در نقطه هـای جزئـی، جلوگیـری نمایـد و بـا جمـع کردن 

قطره هـا دریـا به وجـود آورد: او بایـد مصداق روشـِن این ضرب المثـل حکیمانه 

باشـد کـه: »قطـره قطره جمـع گـردد وانگهی دریا شـود«. 

 مـن خاطـره ای می خوانـدم از یکـی از بـزرگان اقتصـاد کـه می گفـت: یکـی 

از دوسـتانم بـه مـن زنـگ زد و گفـت: من بـرای پاالیشـگاه کارخانه ام یـک مدیر 

خـوب می خواهـم، تو که اسـتاد دانشـگاه هسـتی، اگـر یکـی از فارغ التحصیالن 

ممتـازت را سـراغ داری بـرای من بفرسـت. من دیدم ایـن کارخانه پاالیشـگاهی 

بـا هفـت هـزار پرسـنل اسـت و نمی شـود هـر کسـی را فرسـتاد، تحقیـق کـردم 

و یکـی را معرفـی کـردم و بـه او گفتـم: اگـر میـزان حقـوق را از تـو پرسـید چـه 

می گویـی؟ گفـت: همـه چیـز بـا شماسـت. گفتـم: راجـع بـه حقـوق صحبـت 
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نکـن، بـرو مشـغول شـو، بعـد گزارشـی تهیه کن کـه چـه کار می خواهـی بکنی. 

او بعـد از ده روز بـه مـن زنـگ زد و گفـت: مـن گزارش  هایـم را تهیـه کـردم 

بـرو  گفتـم: خیلـی خـوب  انجـام دهـم.  این جـا  کارهـای خوبـی می توانـم  و 

برنامه  هایـت را بـه مدیریـت پیشـنهاد بـده، ببیـن تاییـد می کنـد یـا نـه؟ 

گفـت: برنامه  هـا و تحقیقاتم بر محور توجـه به ریزه کارهای هـا و صرفه جویی 

 در جایی سـه قطره 
ً
در قسـمت هایی بـود که به چشـم دیگـران هم نمی آمـد؛ مثال

قلـع، داخـل یک قوطـی ریخته می شـد،  بـه اپراتـور دسـتگاه گفتم دو قطـره بریز 

ببینـم چـه می شـود. دو قطره ریختیـم، بعد بـه آزمایشـگاه دادیـم، جوابش مثبت 

بـود. از آن پـس از 5تـن قلـع، 1تـن و 700 کیلـو گـرم بهینگـی و صرفه جویی به 

دسـت آمد. 

مـورد بعـد، صرفه جویـی در بـرق بـود؛ بـه ایـن صـورت کـه همـه روشـنایی 

کارخانـه را بـه دقـت بررسـی کـردم و پـی بردم کـه بعضـی از نورافکن هـا زیادی 

اسـت، دسـتور دادم خامـوش کنند.

ه ها بـود، یعنی به مدیـران اعالم کردم 
ّ
مـورد دیگـر، کنتـرل و جلوگیـری از چک

ه هـا را بدهـد، 
ّ
کـه هـر کـس در بخـش خـودش موظـف اسـت آمـار دقیـق چک

ه در یک 
ّ
دادنـد که پس از بررسـی معلوم شـد 170 مـورد چکه وجـود دارد. )چک

پاالیشـگاه بـزرگ مهـم اسـت(. بعـد سـالن غذا خـوری را زیـر نظر گرفتـم دیدم 

در آن جـا هـم هدررفـت زیـاد اسـت و پیشـنهادهایی دادم. خالصـه، همین طور 

قسـمت ها را یـک بـه یـک زیـر نظـر گرفتـم و بـه امـور جزئـی آن، خیلـی توجـه 

کـردم و امـکان صرفه جویـی را بررسـی نمودم.

نتیجـۀ تحقیقـات اولیه مـن ـ پیـش از کار در کارخانه ـ در قالـب طرحی ارائه 

شـد و ماحصـل اش این بـود که با به کار بسـتن آن، هفتاد هـزار دالر صرفه جویی 

! می شد
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خـوب چنیـن مدیـری حتمـا اسـتخدام می شـود و حتما هـم موفق می شـود. 

اگـر مدیـر حرفه ای باشـد و حواسـش به همـه جوانب  بهـره وری، منابع انسـانی، 

تولیـد و قسـمت های دیگـر باشـد، موفقیتـش حتمی اسـت.

او می گویـد: بعـد از اسـتخدام نهایـی هـم برنامۀ آمـار تولید را بررسـی کردم 

و بهبودهایـی در ایـن زمینـه فراهـم آوردم، همچنیـن کارگرهـای خـوب و بـد را 

تفکیـک کـردم، بعضـی   یکنواخـت بودنـد و هر جـا کار بکنند یـا نکننـد فرقی با 

دیگـری ندارنـد و برخـی هـم باید ترفیـع پیـدا می کردند. بـه هر حـال، وضعیت 

کارخانـه کامـال متحـول شـد. بعـد از یک سـال و نیم کـه از معرفی این شـخص 

گذشـته بـود، رئیـس کارخانه به فرد واسـطه زنگ زده بـود و گفته بـود: مرا نجات 

دادی. از وقتـی کـه ایـن مدیـر را معّرفـی کـردی، دیگـر بـه حضـور مـن هـم در 

کارخانـه نیـاز نیسـت، چـون او همیشـه جلوتر از مـن فکر می کنـد. صاحب این 

 در زمان خـودش چنین 
ً
کارخانـه بـرای ایـن مدیر حقوقـی درنظر گرفتـه که مثـال

حقوقـی در کل کشـور وجـود نداشـت، غیر از این، همیشـه یک چک سـفید هم 

بـه عنـوان  پـاداش به او مـی داده تـا هر چـه می خواهد بنویسـد .

روش من در توجه به ریزه کاری ها
مـن بعضـی وقت هـا کـه وارد کارخانـه می شـوم حتـی بـه دیوارهـا هـم نـگاه 

می کنـم کـه ببینم کسـی بـاال یا پاییـن نرفته اسـت. روزی در کارخانـه دیدم روی 

پالت  هـای کنـار دیـوار جـای پاسـت، بـا خـود گفتـم این جـا، جایـی نیسـت که 

کسـی از آن بـاال بـرود، دیـدم نردبانـی در کنـار ایـن هسـت، فهمیـدم نردبـان را 

روی دیـوار کارخانـه می گذاشـتند و شـب جنس خـارج می کردند. مدیـر از رد پا 

می توانـد یـک مسـیر سـرقت را ببیند.

مـورد دیگـر: داخـل تمـام گوشـِی تلفن هـای ما برچسـب شـماره آن گوشـی 
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را گذاشـته ایم. شـبی نگهبـان شـب خوابـش بـرده بـود و تلفن  هـای گـران قیمت 

را بردنـد. عصـر همـان روز یکـی از تلفـن فروشـی ها گفـت: یـک نفـر دو عـدد 

گوشـِی تلفـن آورده و مـن داخـل آن ها آدرس شـما را دیدم، مشـکوک شـدم، لذا 

بـا همیـن شـماره تلفنـی که شـما در داخـل تلفن گذاشـته بودیـد تمـاس گرفتم. 

مـن تشـکر کـردم و گفتم: بله، از ماسـت و سـرقتی اسـت. بعد از همـان طریق، 

رِدّ سـارق را پیـدا کردیم.

 این هـا ریزه کاری هایـی اسـت که در هیـچ دانشـگاهی درس نمی دهند، بلکه 

بایـد در ضمن تجربه و هوشـیاری به آن ها رسـید. 

شـاید اولیـن کارخانـه ای کـه دوربیـن گذاشـت مـا بودیم. ایـن دوربیـن برای 

بچه  هـا مسـئولیت مـی آورد. می خواهـم بگویم بعضی جاها الزم اسـت که شـما  

بـه ریزه کاری هـا و جزئیـات توجـه کنیـد. وظیفۀ یک مدیـر فقط توجه بـه کلیات 

و کلی نگـری نیسـت، بلکـه جزئی نگـری و توجـه به جزئیـات نیز او را در مسـیر 

موفقیـت و پیشـرفت، هدایـت می کند.
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َجنم مدیریم

منظـورم از »َجنـم«، همـان جوهـره و خمیرمایـۀ اولیـه اسـت. هـر کسـی بر 

اسـاس نـوع تربیـت و اسـتعداد و عالقـه ای که دارد نوعـی از »َجنـم« در او ظاهر 

می شـود. بعضـی از َجنم هـا خـوب اسـت و بعضـی هم خوب نیسـت، بسـته به 

ایـن اسـت که از همـان ابتـدا چگونه تربیت شـده اسـت. البته این را هـم بگویم 

کـه سرشـت و خمیرمایـۀ اولیـه، خیلی مهم اسـت. علی سـخن زیبایی دارد 

می فرماید: کـه 

»آن چیـزی کـه میـان مـردم، تفـاوت بـه وجـود آورده اسـت، آغاز سرشـت و 

آن هاسـت«.1  طبیعت 

البتـه علمـای اسـالمی و همچنیـن دانشـمندان تعلیـم و تربیت گفته انـد: اگر 

در ذات و سرشـت کسـی، صفـات بـد وجـود داشـته باشـد می تـوان بـا تربیـت 

صحیـح، آن هـا را از بیـن بـرد یـا شـدت آن را کـم کرد.

1 . نهج البالغه، خطبه 224.



درس هایی از یک کارآفرین موفق
132

قرآن هم مى فرمايد: 
»از زمیـن پـاک بـا اذن پـروردگارش، گیـاه سـودمند بیـرون مى آيد 
و از زمینـى كـه ناپـاک اسـت جز گیـاه انـدک و بدون سـود، بیرون 

نمى آيـد.«1 
مـن اعتقـادم ایـن اسـت کـه خداونـد تبـارک و تعالـی در روزی بـه نـام "روز 

السـت" سرشـت و درون مایـه آدم ها را معلوم کرده اسـت، بعضی بـا اختیار خود 

متدیـن و درسـتکار و بعضـی هـم با اختیـار خود خالفکارنـد. اعتقـاد دیگرم این 

اسـت کـه رفتـار پـدر و مـادر و لقمـه و نانـی کـه بـه فرزنـد می دهنـد در خلق و 

خـوی و در سرنوشـت او موثر اسـت.

ایـن کـه هـر فـرد در آینـده چـه خواهـد شـد از بـدو تولـد و حتـی قبـل از آن 

مشـخص می شـود.  اسـالم می گوید: تربیـت را از قبـل از این که فرزنـدی به دنیا 

بیایـد شـروع کنید، چـرا می گویـد باید مواظـب لقمه و رفتارتان باشـید. شـما به 

بچه هـای کوچکـی کـه در خانـه هسـتند، توجـه کنیـد تمـام این  ها حالـت پدر و 

مـادر بـر آن هـا اثـر داشـته اسـت؛ یعنـی می تـوان دانسـت کـه بچـه آن موقع که 

نطفـه اش در حـاِل انعقـاد بـوده آیـا پدر و مـادرش دغدغه فکـری داشـته اند یا نه. 

این کـه در تاریـخ آمـده اسـت: پیامبر یک مـاه قبل از انعقـاد نطفه حضـرت زهرا 

)س( عبـادت می کـرده و مراقبت هـای بیشـتری داشـته اسـت، به خاطـر اهمیت 

لـق و خـوی فرزنـد اسـت. پیامبـری کـه ذاتـش پاک اسـت هـم باید 
ُ

رفتـار در خ

از یـک مـاه قبـل بـه صـورت خـاص اعمـال و رفتـارش انجام شـود تـا حضرت 

د شـوند. این ها 
ّ
زهـرا متولـد شـود و از دامـان او اهـل بیـت معصومینمتول

چیزهایـی اسـت کـه مـن معتقـدم بایـد در آن هـا دقـت شـود و کـم کاری   از پدر 

ومادرنبایـد باشـد. پـدر و مـادر نمی داننـد وقتی فرزنـدش معتاد می شـود مقصر 

«.سوره اعراف، آیه 58.
ً
 َنِکدا

ّ
 الَیخُرُج إال

َ
ُبث

َ
ذی خ

ّ
ُه بإذِن َرّبِه َوال

ُ
ّیُب َیخُرُج نبات

َ
 الط

ُ
1 . »َو الَبلد
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خودشـان هسـتند کـه کـم کاری کرده انـد. انسـان نباید همیشـه دیگـران را مقصر 

بدانـد، از خـودش بایـد شـروع کنـد. پـس رفتـار پدر و مـادر در شـکل گیری و یا 

تغییـر سرشـت آدم هـا مؤثرنـد. عامل دیگر، دوسـت و رفیق اسـت یعنی دوسـت 

هـم بـر سرشـت آدمـی تأثیر می گـذارد، چنـد نمونـه نقـل می کنم :

کسـی چهار پسـر داشـت دو تـا خیلـی آرام و خوب و متشـخص بودنـد و در 

مقابـل، دو فرزنـد دیگـر خیلی لجـوج. من به شـوخی به او گفتم: چـه کار کردی 

کـه این دو تا شـیطان هسـتند؟ گفت: حـق دارند، مـن در دوران چموشـی خودم 

بـودم کـه بچـه دار شـدم، مـن هم دقیقـا مثـل این ها بـودم، بعد که سـن به سـرم 

آمـد بـا دوسـتان خوب نشسـتم و ثمـره اش آن دو بچـه آرام و خوب شـد. آدم باید 

حواسـش جمـع باشـد کـه دوسـتان خوبی بـرای خـود انتخـاب کند. مـن خودم 

بـه ایـن اصل مهـم عمل کرده ام و دوسـتان و رفقایـم را از خوبان انتخـاب کرده ام 

چـون می دانـم بایـد از یـک کانالی عبـور کنم کـه در و دیـوارش کثافت نباشـد و 

اال تـا چرتـم ببـرد لباسـم مالیـده می شـود، بایـد مسـیرت را اصالح کنـی که اگر 

حواسـت هم نیسـت آلوده نشـوی.

نمونـه ای از خـودم نقـل می کنـم: مـن یـک بـار در باغـی میهمان بـودم، قبل 

از نهـار دیـدم در اتـاق دیگـر بسـاط تریـاک و منقـل چیده انـد، حـدود ده دقیقه 

نشسـتیم و همین طـور بـه ما هم تعـارف کردند. هرچـی آوردند نکشـیدم. در این 

 می گوینـد می ترسـی 
ً
جـور جلسـات بـرای این کـه خودشـان را مبـرا کننـد دائمـا

معتـاد شـوی و فـالن شـوی؟ بـه آن هـا گفتـم: هـر چـی می گوییـد من همـان را 

قبـول دارم ولـی مـن لذتـی از ایـن کار نمی بـرم، چون می بینـم همـۀ آدم  هایی که 

کشـیدند بعد از بیسـت سـال، یک مشـت پوسـت و اسـتخوان شـدند و افتادند، 

مگـر آدم دیوانه اسـت چیزی کـه خاصیت ندارد اسـتفاده کند، حتـی اگر بگویید 

لـذت دارد، مـن می گویـم لـذت را بـا چـه چیز عـوض می کنی؟ شـما هـم ببیند 
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بـه کجـا می رسـید. اوقاتـم تلـخ شـد و بلنـد شـدم، هـر چـه گفتنـد بـرای ناهار 

بمـان، گفتـم نمی خواهـم، دیگـر هم اگر جایـی منقل بـود مرا دعـوت نکنید بدم 

می آیـد، بعـد هم بـا این گونه افـراد، قطـع ارتباط کردم. پـس در انتخاِب دوسـت 

و رفیـق، دقـت کنیم و با هر کس، همنشـین نشـویم، چون همنشـینی بـا آدم های 

نابـاب حتـی سرشـِت اولیـه و تربیـت خانوادگی را هـم بر بـاد می دهد. 

نمونۀ دیگـر:در مجلـه ای خواندم کـه یک جـوان خالفکار که خانـوادۀ خوبی 

داشـت، داسـتان خود را ایـن طور تعریف کـرده بود:

»دوسـتان نابـاب مـرا از راه صحیح بـه در بردنـد و از من یک سـارق حرفه ای 

سـاختند. مـن از یـک خانـواده مذهبی بودم کـه پدر و مادرم همیشـه مـرا به نماز 

و اطاعـت خـدا دعـوت می کردنـد و از کارهای زشـت، نهـی می نمودنـد ولی با 

کسـانی دوسـت شـدم کـه نابـاب بودنـد و مسـیر درسـتی نداشـتند، لـذا رفتار و 

کـردار آن هـا در مـن اثر کـرد و تربیـت خانوادگـی را هم از بیـن برد. مـن از تمام 

جوانـان خواهـش می کنـم که دوسـتان ناجـور انتخـاب نکنند.«1 

توصیه هـای فراوانـی از روان شناسـان و مربیـان تعلیم و تربیت هسـت که :  ای 

عزیـزان، دوسـت خوب انتخـاب کنید و از دوسـت بـد بپرهیزید. در دیـن ما هم 

در ایـن مـورد سـفارش های فراوانی اسـت، علـی می فرماید:
»تمام شرور و بدی ها در همنشینی با دوست بد، جمع شده است«. 2

بحـث دربـارۀ »جنـم مدیریت« بـود و مجبور شـدم از سرشـت و خمیر مایه، 

صحبـت کنـم تا مطلـب را روشـن تر کنـم. غرضم این اسـت که جنـِم مدیریت، 

گویـی در خمیـر مایـۀ بعضـی بـه صـورت وراثتی هسـت و بـه تدریج کـه بزرگ  

می شـوند، خـود را نشـان می دهـد؛ منتها ایـن جنم وقتی خـود را بـروز  می دهد 

کـه زمینـه و عرصـۀ آن برایش به وجـود آید. 

1 . مجلۀ جوانان، شماره 1027.
وء«. ِر فی مقارنِة قریِن السُّ

ّ
2 . غررالحکم، ص372: »جماُع الش
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بنـده هـم چون پـدرم مدیر خوبـی بود، ایـن صفت را از ایشـان بـه ارث بردم 

و چـون زمینـه و محیـط بـروز آن را پیدا کردم با ذوق وشـوق آن را شـکوفا کردم و 

بـا انتخـابِ  دوسـت خـوب و پرهیـز از رفقـای ناباب، نگذاشـتم تا این اسـتعداد 

پژمرده شـود.
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راز ملِم موبقیم: همگامی با تغییرات

از  یکـی  در حـال حاضـر  کـه  بگویـم  را  مـی خواهـم سرگذشـت شـرکتی 

بزرگ تریـن تولیـد کننـدگان لبـاس در کشـورمان می باشـد، زادگاه ایـن کمپانـی 

شـهر مقـدس مشـهد اسـت.

در زندگی نامـۀ موسـس ایـن شـرکت آمـده بـود: زمانـی کـه محصـل بـودم، 

ظهرهـا چنـد سـاعتی جای پدر در مغازه می ایسـتادم تـا هم پدر اسـتراحتی بکند 

و نهـاری بخـورد و هـم مـن بیشـتر بـا فضـای کسـب وکار آشـنا شـوم و تجربـه 

بیندوزم.

یکـی از روز  هـا کـه پـدرم در حال رفتـن به خانه بـود به من گفت: بـرای مغازه 

مقـداری پاکـت کاغذی سـفارش داده ام امروز آن  ها را می آورنـد، تحویل بگیر.

حـدود سـاعت 2 بعد از ظهر بـود که مرد پاکت فروش به همـراه تعداد زیادی 

پاکـت وارد مغـازه شـد،  او پاکت  ها را مطابق سـفارش تحویل داد و بابتشـان پول 

خوبـی گرفـت. وقتـی مـرد پاکت فـروش رفـت، دیدم سـاخت پاکت  هـا پیچیده 

نیسـت و از روزنامـه و سـیریش درسـت شـده اند. همیـن طـور کـه پاکت  هـا را 



درس هایی از یک کارآفرین موفق
138

وارسـی می کـردم نگاهـم بـه سـیریش  هایی افتاد کـه از بـس نخریده بودنـد پدرم 

گاه ذهنـم به انبـاری خانه رفـت؛ جایی  آنهـا را جلـو دکان گذاشـته بـود، ناخـودآ

کـه کلـی روزنامـه باطله داشـتیم و مادر همیشـه از زیادی آن ها شـکایت می کرد.

وقتـی بـه قضیـه جدی تـر نگاه کـردم دیـدم پاکـت را کیلویـی چهار تومـان با 

مـا حسـاب کـرده در حالـی کـه آن روزنامه  هایـی که همیشـه مـادرم سرشـان غر 

می زنـد کیلویـی یـک ریـال اسـت! این جـا بود کـه داسـتان من آغاز شـد.

شـروع کـردم بـه پاکـت سـازی؛ روز اول حـدود دو کیلوگـرم پاکـت را آمـاده 

نمـوده و گذاشـتم روی پاکت  هایـی که تازه خریده بودیم. شـب که برای سـر زدن 

بـه پـدرم بـه مغـازه رفتم دیـدم پاکت  ها نیسـت! گفتـم: بابـا پاکت  ها کجاسـت؟ 

پـدرم همین طـور که سـرش بـه چرتکه قدیمـی اش برای حسـاب و کتـاب بقالی 

جمـع بـود بـدون این که نگاهـی به من بکنـد با آرامـش خاصی گفـت: مصرفش 

کـردم! و ایـن بـود آغـاز ماجرایی که تـا االن هم ادامـه دارد.

شـب، آرام بـود امـا مـن نـاآرام! کلـی فکرهـای بلنـد داشـتم، طـرح سـاخت 

آن پاکت  هـای کاغـذی نامنظـم و غیراصولـی، در ذهـن مـن اصـول کارآفرینـی 

را شـکل مـی داد؛ صبـح فـردا شـرح سـاخت پاکت  هـا را در مدرسـه بـا چند تن 

از دوسـتانم مطـرح کـردم، بـا توافق مالـی فی مابیـن، آنان نیـز وارد ایـن صنعت 

خـود بـاوری شـدند، ما پاکـت نمی سـاختیم مـا خودمان را می سـاختیم؛ شـاید 

در آن زمـان این چنیـن فکـر نمی کردیـم ولـی در حقیقت ما داشـتیم آمـوزش کار 

حرفـه ای، نحـوه مدیریت زمـان و منابع انسـانی، بازاریابی و توسـعه را می دیدیم.

کارمـان حسـابی رونـق گرفـت دیگـر نـه تنهـا پاکت  هـای کاغـذی محلمـان 

را تامیـن می کردیـم، بلکـه صـادرات بـه خـارج از محلمـان نیـز داشـتیم! آن قدر 

عطـش توسـعه در مـا بود که زمـان اتمام یـک روز کاری را تاول  هـای خونی روی 

اعـالم می نمود!  دسـتمان 
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در یکـی از روزهـای گرم تابسـتان که مشـغول بـرش روزنامه بودیـم مردی که 

از کنارمـان می گذشـت، این تاول  های دهشـتناک دسـتانمان را دیـد و گفت: چه 

کار می کنیـد! بـرای این کار راه آسـان تری هم هسـت! 

آن جا روز آشنایی ما با صنعت بود! بله ماشین... .

آن مـرد در واقـع یکـی از اهالی محـل بود کـه چاپخانه داشـت، او کاغذهای 

مصرفـی یـک مـاه را برایمـان با ماشـین آالتـی کـه مبهـوت آن بودیم بـرش داد؛ 

وقتـی بـه ماشـینی نگاه می کـردم کـه کار چندماه ما را که سـبب تاول  هـای خونی 

هـم می شـد، در یـک ثانیـه انجـام می دهـد بـه ایـن جملـه طالیـی پـی بـردم که 

قطعـا راه دیگـری نیـز وجـود دارد فقـط بایـد پیدایـش کنیـم؛ حـاال کـه در عصر 

انقـالب صنعتـی دوران پاکت سـازی کودکی مـان بودیم چـرا نبایـد تولیداتمان را 

تـا تهـران برسـانیم... پاکت  هـا به تهـران هم رسـیدند.

همین طـور کـه داشـتیم اوج می گرفتیـم یک رقیب جدی نیز داشـت سـریع تر 

از مـا رشـد می کـرد، نه در میـزان تولید یا گرفتن سـهم از بازار بلکـه در ذات کار. 

تکنولـوژی! چیـزی کـه یـک روز بـه دادمـان رسـید ولی اکنـون علیه ما شـده 

نان مـان  می خواهـد  االن  ولـی  می بریـد  برایمـان  را  روزنامه  هـا  روزی  او  بـود! 

را ببـرد! عصـر پاکت  هـای کاغـذی سـر رسـیده بـود ... پاکت  هـای پالسـتیکی 

داشـتند بـازار و طبیعـت را همزمـان می گرفتنـد! درسـی کـه از آن ماشـین گرفتم 

دوبـاره در ذهنـم زنـده شـد، بایـد یـک راه دیگر نیـز باشـد: لباس. لبـاس کاالیی 

بـود کـه هـم همیشـه مصـرف داشـت و هـم رقیبی نداشـت. پـس، نقشـه دوم ما 

ایـن بـود: تولیـد لباس و پوشـاک.

درسـت در زمانـی که غـول پاکت  های پالسـتیکی را علیه پاکت  هـای کاغذی 

دیـدم فریـاد وامصیتـا سـر ندادیـم، بلکـه آمدیـم راه دیگـری انتخـاب کردیـم؛ 

همان طـور کـه شـرکت  های بزرگ دیگـری ایـن کار را کردنـد مانند نوکیـا که یک 
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روز چـوب بـری بود و یـک روز موبایل سـازی.

دو راه بیشترنیسـت، یـا بایـد بـه اسـتقبال تغییـرات رفـت یـا منتظـر مانـد کـه 

تغییـرات سـرزده بـه سـراغمان بیاینـد! آمدن تغییـرات قطعی اسـت باید همیشـه 

نقشـه  های دیگـری نیـز داشـته باشـید و خودتـان را آمـاده کنیـد.

این موضوع در مورد هر کسب و کاری صدق می کند، شما باید به روز باشید 

و همواره همراه با تغییرات، تغییر و اصالح الزم را در کار خودتان ایجاد کنید. 

قبل از آن که تغییرات و تکنولوژی شما را به اجبار تغییر دهد، خود شما باید 

تغییر الزم را ایجاد کنید.
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صربه جویی؛ الزمه مدیریم

 مـن معتقـدم کـه مدیـر بایـد بـا تمـام وجـودش بـرای صرفه جویـی آمادگـی 

داشـته باشـد؛ یعنـی خـودش را بـه صرفه جویی عـادت داده باشـد. اگـر مدیر در 

محاسـبات خـود بگویـد هـزار تومـان چیـزی نیسـت برای مدیر شـدن مناسـب 

نیسـت، چـون او ممکن اسـت روزانه صد سـند را امضـا کند، که اگـر در هریک 

هـزار تومـان اسـراف کنـد، می شـود صـد هـزار تومـان! همیـن بی مباالتی هـای 

کوچـک او را عـادت می دهـد که رفته رفتـه، رقم های بـزرگ را هم نادیـده بگیرد.

افتـادن بـه چـاه اسـراف اسـت. مـن بارهـا در  دور شـدن از صرفه جویـی، 

ه هـای کوچـک السـتیک را از 
ّ
کارخانـه بـرای تربیـت بچه  هـا خـم می شـوم و تک

روی زمیـن برمـی دارم و در السـتیک  ها می انـدازم تـا یـاد بگیرند. شـاید ده برابر 

آن، هزینـه مایـع دست شـویی  اسـت کـه بایـد دسـت هایم را بشـویم، ولـی  ایـن 

یـک فرهنگ سـازی اسـت و بچه  هـا بایـد بداننـد اگر ایـن السـتیک  ها دور ریخته 

شـوند اسـراف اسـت. چقـدر کار شـده اسـت تـا یـک السـتیک درسـت شـده 

اسـت، نفتـی کـه از همـان ابتدا مصرف شـده و شـما خودتـان می دانید کـه برای 
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بـه دسـت آوردن یـک قطره آن، چـه زحمات  هایی کشـیده می شـود و چقدر طول 

می کشـد کـه آسـمان و زمیـن دسـت بـه دسـت هـم دهند تـا یـک قطره نفـت به 

وجـود آیـد. این خیلی مهم اسـت و نباید سـاده از کنارش رد شـد. این اسـت که 

قـرآن می فرماید:»خداونـد، اسـرافکار را دوسـت نمـی دارد«1. مسـئله سـر هزار 

تومـان و صـد هـزار تومان نیسـت، یک مدیـر باید بدانـد چقـدر طبیعت زحمت 

کشـیده تـا بتوانـد بـه اندکـی از کاالهـای مصرفی ما دسـت پیـدا کند.

لـذا یکـی از رازهای مهـِم موفقیـت و درس هایی که من در صنعـت آموخته ام 

و از آن خیلـی بهره منـد شـده ام، صرفه جویـی اسـت. شـاید در نـگاه مخاطـب، 

خنـده دار بـه نظـر برسـد کـه یـک صنعت گـر بـزرگ و تاجـر موفـق و کارآفرین، 

خـود را درگیـر مسـائل جزئـی کند و بـه صرفه جویـی بیندیشـد، امـا راز موفقیت 

صرفه جویـی  همیـن  تاریـخ  طـول  در  موفـق  افـراد  و  کارآفرینـان  از  بسـیاری 

بوده اسـت.

الُمسِرفيَن)سورۀأعراف،آيۀ31(. ُهالُيِحبُّ 1.إنَّ
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در هـر نـوع مدیریتـی چـه سیاسـی و چـه اقتصـادی و فرهنگـی و اجتماعی، 

بیشـتر مواقـع، امـور بـه صـورت عـادی پیـش مـی رود، اما گاهـی در اثـر علل و 

عواملـی، وضعیـت غیرعادی می شـود و به اصطـالح، »بحران« پیـش می آید. در 

علـم مدیریـت به چنیـن وضعیتی، اهمیـت می دهند و رشـته ای با نـام »مدیریت 

بحـران« بـه وجـود آورده انـد و بـه مدیران آمـوزش می دهند که متناسـب با رشـتۀ 

خـود، چگونـه بـا بحـران، مقابلـه کننـد. در کار و تولیـد و صنعـت هـم، چنیـن 

وضعیتـی هسـت و هنـر مدیر در این اسـت کـه بتوانـد در هنگام بحـران، اوضاع 

را بـا تسـلط مدیریـت کنـد و بحران را پشـت سـر بگذارد.

 اگـر یکـی از خط  هـای تولیـد یـا یـک دسـتگاهی ناگهان خاموش شـود 
ً
مثـال

یـا بسـوزد یا یـک آتش سـوزی ایجاد شـود یا یکـی از کارگـران حیـن کار،صدمه 

ببینـد، فـوت کند، هیچ کـدام مرا به عنـوان مدیر، آشـفته و درهم ریختـه نمی کند، 

چـون طبـق قانون، همـه کارگـران و کارمنـدان و دسـتگاه  ها را بیمه کـرده ام، چند 

شـب پیـش به مـن زنگ زدنـد و گفتنـد کارخانه آتش گرفته اسـت. خـوب چکار 
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کـردم؟ هیچ! فقط با خونسـردی، لباسـم را پوشـیدم و آمدم تـا از نزدیک، موضوع 

را بررسـی کنـم، چـون مـن پایـم را محکم گذاشـته ام، لـذا در بحـران، مضطرب 

نمی شـوم.

مـن همـه مقدمـات را انجـام دادم ولـی در هـر حـال خـدا بایـد حفـظ کنـد. 

خـدا می گویـد تـو کارت را محکـم کـن، بقیـه اش را تـوکل کـن. همـه کارگران و 

کارمنـدان ما سـه نوع بیمـه دارند: بیمه مسـئولیت کارفرما، بیمـه تامین اجتماعی 

و بیمـه حوادث.

 مقـداری را از خـود کارکنـان می گیـرم و بخشـی را هـم خـودم می دهـم. در 

همـان جلسـات طوفـان ذهنـی کارکنـان را می نشـانم و آن هـا را توجیـه می کنم و 

می گویـم: اگر شـما حسـاب کنیـد در ماه دو هـزار یا پنـج هزار تومـان می دهید، 

اگـر خدایـی نکـرده اتفاقی برای خودتـان بیفتد من تـا چهارصد میلیـون می توانم 

از بیمـه بگیـرم و بـه خانواده  هایتـان بدهـم، مقـداری را مـن می دهم و بخشـی را 

بدهید. شـما  هم 

یکـی از ظرافت هـای مدیریـِت بحـران، پیش گیـری از بحـران اسـت؛ یعنـی 

بایـد گلوگاه هـا را بسـت تـا بتـوان از بحـران، جلوگیـری کـرد.

مـن دو گلوگاه  هـا را خـوب کنتـرل می کنـم: یکی فـروش اسـت و دیگری  هم 

 وقتـی می بینیـم جنسـمان زیادتـر از حـد معمـول فـروش مـی رود، 
ً
انبـار. مثـال

می فهمـم یـک موضوعـی در کار اسـت، یـا یـک اشـکالی پیـدا شـده اسـت، یا 

رقبایمـان جنـس خوبـی تولیـد نمی کننـد، یـا مـن دارم ارزان می دهـم.

مدیـر خـوب باید همه جا حواسـش باشـد. شـما باید نبـض فروش را داشـته 

باشـید، در دفتر تهران یک تابلو باالی سـر پرسـنل نصب کرده ایم و درآن، فروش 

تمـام محصـوالت را از سـال 90 تا 95 به صورت نمودار سـتونی نشـان داده ایم. 

مـن ماهـی یک بـار به طور جـدی به این نمـودار نـگاه می کنم؛ یعنـی هم جدی 
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هـم صـوری. مدیـر گاهی اوقـات اگر به طـور صوری و گـذرا هم بـه آمارها نگاه 

کنـد آن کسـی کـه باید حسـاب کارخـودش را بکند می کنـد. آن آمارهـا خیلی به 

دردمـان می خـورد و زنگ  هـای بیدارباشـی اسـت کـه در بحران  هـا بـه مـا کمک 

می کنـد. من سـه مـاه یک بـار قیمت تمـام شـده جنس  هایـم را در مـی آورم، این 

خیلـی واقعّیـات را بـه مـن نشـان می دهـد: یکـی این کـه از قیمـت روِز کاالها با 

 بعضی جنس  ها یـک دفعه گـران و در بازار کـم و قیمتش دو 
ً
خبـر می شـوم؛ مثـال

برابـر می شـود و اگـر حواسـمان نباشـد می بینـی دو ماه اسـت کـه داریـم با ضرر 

آن هـا را می فروشـیم و سـود نکردیـم، بـه خاطـر این که فـالن جنـس را از خارج 

می آوردیـم یـا از داخـل می خریدیـم یا زمینـۀ آن کم می شـد و قیمـت آن دو برابر 

شـده، اینهـا را بـه مدیـر خریدمان می گوییـم که هر وقـت می خواهی مـواد مورد 

نیـاز را از سـه تـا پنـج درصد باالتر یـا پایین تـر بخری بایـد  مجوز کتبـی بگیری، 

بـا ایـن ترفندها بحـران را مدیریـت می کنیم. 

بنابرایـن چـه بحران هـای مهـم و تأثیر گـذار و چـه بحران هایـی کـه ممکـن 

اسـت خـوِد مـا هم خبـر نداشته باشـیم و نسـبت بـه آنهـا بی توجه  هسـتیم، همه 

توسـط یـک مدیـر موفـق باید نظـارت، پایـش و کنترل شـود و در زمـان الزم هم 

گردد. مدیریـت 
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تفویـض اختیـار، در واقـع نوعی تقسـیم کار اسـت کـه مدیِر یـک مجموعه را 

قـادر می سـازد تـا وظایف اصلی خـود را کـه برنامه ریـزی کالن و نظـارت عمده 

بـر کارها اسـت بهتر انجـام دهد. مزایای ایـن واگذاری اختیـار، افزایش بازدهی، 

ازدیـاد عالقه مدیـران و کارکنان زیردسـتی به کار، تقویت روحیه همکاری دسـته 

جمعـی و جلوگیـری از اتـالف وقت مدیران اصلی اسـت.

: فـرِد مناسـب را 
ً
نکته هـای اساسـی در تفویـض اختیـار ایـن اسـت کـه اوال

 :
ً
بـرای دادِن اختیـار پیـدا کنیم، چـون به هر کسـی نمی تـوان کارها را سـپرد. ثانیا

بعـد از این کـه فـرد مناسـب را پیـدا کردیـم بایـد او را در وظایفش توجیـه کنیم تا 

: بعـد از تفویـض و توجیـه، بایـد نظارت هـم کرد. 
ً
بدانـد چـه بایـد بکنـد. ثالثـا

ایـن نکتـه مهمی اسـت، چـون بارهـا گفته ام اگـر نظارت نباشـد شـیرازه کارها از 

می پاشـد. هم 

پـس تفویـض اختیـار، کار بسـیار الزم و سـودمندی اسـت و باعث می شـود 

کـه بازدهـی افزایـش یابد، مدیـران و کارکناِن زیردسـتی بـه کار عالقه مند شـوند، 
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روحیـه همـکارِی دسـته جمعی تقویـت شـود و از اتـالف وقـت مدیـِر اصلـِی 

مجموعـه جلوگیـری می کنـد.

سـپردن یکبـاره شـرکت  های بـزرگ بـه یـک مدیـر و تفویـض اختیـار بـه او 

بـا شـرکت  های کوچـک تفـاوت می کنـد؛ چـون اشـتباهات در آن، مسـاوی بـا 

 مدیـر یـک سـوپرمارکت اگر چهـار کیلـو نخـود را پایین تر 
ً
نابـودی اسـت؛ مثـال

بدهـد، مشـکل آن چنانـی ایجـاد نمی کنـد، ولـی در رابطـه با شـرکت  های بزرگ 

نبایـد یـک بـاره اختیـارات را تفویض کـرد، بلکه بایـد تدریجی باشـد و مدیریت 

را طـوری عـادت دهـی کـه با تو مشـورت کند. من خـودم به این شـکل مدیریت 

می کنـم؛ یعنـی کارهـا را بـه مدیـرم هم صـد در صد می دهـم و هم صـد در صد 

نمی دهـم. مـن بـه مدیرانی که بـه آن ها اطمینـان دارم و آن هـا را بـه کار گمارده ام 

می گویـم تـا مـن نیسـتم هـر کار می خواهید بکنیـد، ولی اگـر دلتان خواسـت با 

مـن مشـورت کنیـد، مخصوصـا در تصمیم  هـای مالـی. گفتم بـرای خودتان یک 

 بگویید تا صـد میلیـون تومان.
ً
سـقفی قائـل شـوید که قابـل تحمل باشـد، مثـال

 تفویض و کنترل
درسـت اسـت که باید کارهـا را تفویض کرد، امـا باید گلـوگاه را کنترل نمود. 

مـا در علـم اقتصـاد و صنعـت به پل  هـا، » گلـوگاه « می گوییـم. اگر یـک گلوگاه 

 گلـوگاه مالـی کارخانـه را کنتـرل کنیم تمـام گلوگاه  هـا کنترل می شـود، دزد 
ً
مثـال

در کارخانـه ات اگر باشـد می فهمی، گران فروشـی و ارزان فروشـی و راسـتی ها و 

کژی هـا را می فهمـی. مـن گلوگاه هـا را کنتـرل کـردم، پول را در دسـت مسـئوالن 

ذی ربـط، رهـا کردم ولـی گلوگاه  هـا را کنتـرل می کنم.

 بایـد هوشـیار بود، مـن بـه مدیرانم همیشـه می گویم: 
ً
در امـر نظـارت، واقعـا

خـدا، دو چشـم بـه شـما داده اسـت: با یک چشـم، کارکنـان خـود را بدترین آدم 
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ببینیـد و بـا چشـم دیگـر بهتریـن آدم؛ با یک چشـم بگویید این آدم خوبی اسـت 

و قابـل احتـرام ولـی بـا چشـم دیگـر بگویید ممکن اسـت خطـا کنـد و کنترلش 

کنیـد، خداونـد دو مالئکه روی دو شـانه  های ما گذاشـته اسـت: یکـی گناهان ما 

را می نویسـد و دیگـری کارهـای خـوب را، در همـه چیـز اگـر خـدا را الگـو قرار 

دهیـم هیـچ موقـع ضربـه نمی خوریـم، خـدا بـا قلـم خلقـت همـه چیـز را به ما 

گفتـه اسـت، اینها شـاه کلید مدیریت اسـت.
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مـن بـرای سـنجش مدیـران خـود، یـک معیـار دارم، کـه در واقـع از شـاه 

کلیدهاسـت، و آن معیـار ایـن اسـت کـه دقـت می کنـم آیـا کارمنـد مـن، بـه 

رقم هـای کوچـک مالـی اهمیـت می دهـد یا نـه، آیا بـه نگـه داری اجنـاس ریز- 

کـه شـاید به چشـم کسـی هم نیاید- حسـاس اسـت یـا نه؟ اگـر اهمیـت بدهد 

مـن او را مدیـر شایسـته ای می دانـم و گرنـه روی او حسـاب نمی کنـم.

 اگـر یـک مدیر گفـت: به حسـاب آوردِن این حبـه قند چیزی نیسـت، به 
ً
مثـال

نظـر مـن، مدیـر خوبـی نیسـت، چون مدیـری کـه می گوید هـزار تومـان چیزی 

کیـد فراوان  نیسـت بـه مـرور میلیون ها و میلیاردهـا را هم به حسـاب نمی آورد. تأ

اسـالم بـر دوری از اسـراف، بـه خاطـر همیـن اسـت کـه بـا کوچک هـا عـادت 

نکنیـم تـا بـه تدریج رقم هـا و اجنـاس بزرگ تر را از دسـت بدهیم. تعبیـر قرآن در 

 قـرآن می فرمایـد: »خداوند، اسـراف کنندگان 
ً
این باره بسـیار شـدید اسـت؛ مثال

را دوسـت نـدارد«1. یا: »به درسـتی که  تبذیر کنندگان برادران شـیطان هسـتند.«2 

الُمسِرفيَن«. 1 . سوره انعام، آیه 141: »إّنُهالُيِحبُّ
ياطيِن«. يَنکاُنواإخواَنالشَّ الُمبّذر 2 . سوره اسراء، آیه27: »إنَّ
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این کـه خـدا، کسـانی را دوسـت نداشـته باشـد یـا این کـه افـرادی را از بـرادران 

شـیطان بدانـد، حرف کمی نیسـت، خیلی شـدید اسـت.

بـه این تعبیـرات قرآنی توجه کنید که چقدر با گناه اسـراف و گناه تبذیر1، با شـدت 

و کلمه های تند برخورد کرده اسـت. سـیرۀ پیشـوایان معصـوم ما هم همـواره مبارزه با 

اسـراف  و تبذیـر– حتی در امور کوچـک و جزئی- بوده، به این داسـتان دقت کنید:
روزی رسـول خـدا از کنـار سـعد می گذشـت، در حالـی که او مشـغول وضو 
گرفتـن بـود. پیامبر مالحظه کرد که سـعد، بیش از مقـدار الزم برای وضـو گرفتن آب 
اسـتفاده می کند، لذا از او پرسـید: چرا اسـراف می کنی؟ سـعد گفت: آیا در آب وضو 
هـم اسـراف اسـت، اگرچه وضو گرفتـن از آب رودخانه ای باشـد، فرمـود: بله، همین 
هـم اسـراف اسـت2.فکر معمولـی آدم هـا می گویـد: آب رودخانـه کـه خیلی فـراوان 
اسـت و اگـر مقداری بیـش از حد وضو، بیرون بریزد، اشـکالی نـدارد، اما فکر عمیق 
و همه جانبه نگـر پیامبـر حتـی ایـن اسـراف ها و تبذیرهـای بسـیار کوچـک را هم 
نمی پسـندد، چـون می داند که فرد باید تربیت شـود تـا حتی در امور انـدک و کوچک 

هـم اسـراف نکند، همین اسـراف های کوچـک مقدمۀ اسـراف های بزرگ اسـت.
مـا بایـد بدانیـم کـه اسـراف و تبذیـر، حتـی ثروت هـای فـراوان را هـم بـه باد 
می دهـد، مـوالی مـا امیرمؤمنان فرمود: »اسـراف، ثـروت زیاد را هـم به باد 
فنـا می دهد.«اگـر ثـروت و سـرمایه ای در جایـی ایجـاد شـده، از طریـق همیـن 
عددهـای اندک اسـت؛ یعنـی سـرمایه های کوچـک، بنگاه های بـزرگ اقتصادی 
را بـه وجـود آورده اسـت. در سـیلوی بزرگی که گنـدم فراوانی هسـت، دانه دانه به 
ایـن صـورت درآمده، سـعدی در »گلسـتان« همین نکته را به شـعر گفته اسـت:

ه در انبار
ّ
دانه دانه است غل         اندک اندک به هم شود بسیار  

 مـن بـه مدیـران می گویـم دقـت کنیـد. اگـر بفهمـم کـه می گوییـد چیـزی 

نیسـت دیگـر بـه شـما اطمینـان نمی کنـم.

1 . اسراف یعنی زیاده روی در مصرف، و تبذیر، یعنی دور ریزی نعمت خدا.
2 . سنن ابن ماجه، ص179.



نقش نظارت و کنترل در مدیریم
153

نقش نظارت و کنترل در مدیریم

کنترل و نظارت همه جانبه
کنتـرل و نظـارت همه جانبـه در هر سـطحی از مدیریت الزم اسـت؛ از جمله 

در مدیریـت تولیـد و صنعـت. می دانیـد کـه نظـارت سـه نـوع اسـت: نظـارت 

آشـکار، نظـارت درونـی و نظـارت مخفـی و پنهـان. در نظـارت آشـکار، مدیـر 

 وارد عمل می شـود و بـر امور نظارت می کند و نظارتـش در دیِد همگان 
ً
مسـتقیما

هسـت. نظـارت درونـی، همان چیزی اسـت کـه به آن »تقـوا« می گوییـم؛ یعنی 

نیـروی خودکنترلـی کـه فرد را بـدون این که نیـروی بیرونـی تحت کنتـرل بگیرد، 

بـه وظایفـش وادار می سـازد. ایـن نـوع نظـارت بـه خودسـازی خـود فـرد و نـوع 

تربیـت و ایمان او بسـتگی دارد.

امـا نظـارت پنهـان و مخفی، آن اسـت که افرادی ناشـناس، عملکـرد کارکنان 

را تحـت نظـر بگیـرد و بـه مدیـر گـزارش دهـد. بنـده در عیـن اعتقـاد بـه دو نوع 

نظـارت اول، نظـارت سـوم یعنـی نظـارت مخفـی را بسـیار مهـم می دانم.

 بر تقـوا و عامِل 
ً
امـام و پیشـوای بـزرگ مـا حضـرت علی بـا این که دائمـا



خودکنترلـی تاکیـد می فرمـود، امـا بـاز هـم بـه نظـارت مخفـی اعتقاد داشـت و 

وجـود آن را در مدیریـت الزم می شـمرد بـه طوری کـه در نهـج البالغـه در همان 

عهدنامـۀ مشـهور، بـه مالک اشـتر دسـتور می دهد:

»ای مالـک، بـا فرسـتادن مامـوران مخفـی، راسـتگو و بـا وفـا، کارهـای افراد 

خـود را زیـر نظر بگیر، زیرا بررسـی مداوم و پنهانی سـبب می شـود کـه کارگزاران 

تـو بـه امانـت داری و مدارا کـردن با زیر دسـتان ترغیب شـوند.«

در مدیریـت تولیـد و صنعـت هـم وجـود ایـن ناظـران ضـروری اسـت. مـن 

همیشـه بـه مدیـران می گویـم کـه بایـد ناظـر مخفـی در کارخانـه وجـود داشـته 

باشـد. در کارخانه هـای مـن همیشـه کسـانی هسـتند کـه گـزارش کارخانـه را به 

مـن می دهنـد. مـا قمی  هـا می گوییـم بایـد آدم، پشـت گوش  هایـش هـم چشـم 

باشـد. یعنی پشـت سـرش را هـم ببیننـد. ناظـران مخفی هـم از خـوِد کارمندان 

و کارگراننـد و انسـان های خوش طینتـی هسـتند و غـرض و مـرض ندارنـد. وقتی 

تـی صبر 
ّ

هـم گـزارش می دهنـد حواسـمان هسـت و بـرای این کـه لـو نرونـد مد

می کنیـم بعـد اقدامـات را انجام می دهیـم. ناظر مخفـی باید در کارخانه باشـد، 

اگـر نباشـد واویال اسـت.

دو هفتـه پیـش بـه من زنـگ زدنـد و گفتند: فالن فرد هشـتصد قوطی چسـب 

تاریـخ می گـذرد و کارخانـه گـزارش  از آن  کـم آورده، مـن دیـدم هشـت روز 

نمی دهـد، چیـزی نگفتـم تـا دوروز قبـل در جلسـه گفتـم: بـه مـن گزارش شـده 

کـه هشـتصد قوطـی چسـب کم شـده اسـت، پیگیـری کردیـد؟ یکـی از مدیران  

گزارشـی آورد و بـه مـن نشـان داد. خودشـان پی گیـری کردند و نتایـج خوبی هم 

گرفتنـد، بعـد گفتـم خوب، حـاال نتیجه تان چیسـت؟ به ایـن نتیجه رسـیدیم که 

دسـتگاه طـوری بـوده کـه هر چسـبی را یـک گـرم اضافه می زده اسـت.

 کارخانـه اگر پشـت سـرش چشـم نداشـته باشـد واقعـا نابود می شـود، چون 
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وجـدان کاری مـردم خیلـی کمتـر از قدیـم شـده اسـت، لـذا در کارخانـه مدیـر 

 بایـد کسـانی را بـه عنـواِن گزارشـگر امیـن و بی غرض داشـته باشـند و در 
ً
حتمـا

واقـع چشـم و گوش او باشـند.

گلوگاه کنترلی
 مـا در تولیـد، گلوگاه  هـای اصلی داریم که اگر شـما آن ها را کنتـرل کنید همه 

گلوگاه  هـا کنتـرل می شـوند. اولیـن گلـوگاه انبـار اسـت که شـما باید جنسـی که 

وارد انبـارت می شـود کنتـرل کنـی. همان طـور که اشـاره کـردم یـک مدیر خوب 

بـه هیـچ کـس اطمینـان نمی کنـد، یـک چشـمش همـه را بهتریـن آدم می بیند و 

چشـم دیگـرش همـه را خالفکارتریـن آدم می بینـد، همیشـه هم با چشـم خوب 

نـگاه می کنـد تـا خالفـش ثابـت شـود ولـی همیشـه دو تـا ذره بیـن بایـد داشـته 

 ظالـم یـا دزد به دنیـا نمی آید هر کسـی به مـرور زمان به 
ً
باشـد، هیچ کـس فطرتـا

خاطـر رفیـق بـد، مشـکالت جامعـه، رانده شـدن و عوامـل انحراف آفریـن دیگر 

بـه راه کج، کشـیده می شـود.

پـس گلوگاه هـای کنترلـی یکـی اش انبـار اسـت، دوم جلوگیـری از ضایعـات 

اسـت؛ یعنـی شـما بایـد آمار خـام و در کنـار آن، آمـار جنـس انبار را هم داشـته 

باشـید و ببینیـد چقـدر ضایعات داشـتید. آمار خیلی مهم اسـت؛ به خصوص در 

ایـن زمینـه کـه ببینی چـه مقـدار ضایعات داریـد و چقـدر جنس تولیـد می کنی. 

کنترل دقیق
 مـن بـه لطـف خداونـد شـشـ  هفـت کارخانـه دارم، هر کـدام مدیـری دارد 

 موفق انـد. وقتـی تعـداد کارهـای یـک مدیر 
ً
و همـه هـم بحمدللـه فعـال و نسـبتا

زیـاد می شـود، یکـی از کارهـای مـن در مدیریـت کالن، کنتـرل دقیـق اسـت. 

غیـر از کنتـرل دائمـی، گاهـی اوقـات سـرزده اسـناد و مـدارک را کنتـرل می کنم 
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و می گویـم: دفاتـر را بیاوریـد می خواهـم کنتـرل کنـم، همین طـور ورق می زنم، 

 در دفتـر چک  های برگشـتی می بینـم فالن چک 
ً
چهـار تا سـوال می پرسـم؛ مثـال

برگشـتی اسـت می گویـم فـالن چک را بیاور ببین وصول شـده اسـت یـا نه، همه 

را می بینـم یـا بحـث تولیـد و انبار را بررسـی می کنـم و کنترل هایی از این دسـت 

کـه هـم دقیق اسـت و هـم خیلـی وقت گیر نیسـت.

بایـد کنتـرل کـرد و از سیسـتم های مخصـوص بـه ایـن کار هم به خوبـی بهره 

بـرد. بـا اینکـه کارخانه هـای تولیدی بنـده همه در بیابان مشـغول کارنـد، تا حاال 

پنـج بـار هم سـرقت شـده اند، اما هـر پنج بار هـم اجناس پیدا شـده اسـت. من 

تمـام جاهـا را دوربین بسـته ام؛ یعنی غیر از دو چشـم خود، چشـم سـومم را هم 

بـه کار انداختـم. دوسـتی می گفـت: فالنـی اگـر یک جایـی دوربین سـوخته هم 

داری آن را نصـب کن.

بایـد نهایـت احتیـاط را بـه کار ببندیـم، بقیه اش با خداسـت، مفهوم درسـت 

»تـوکل« نیز همین اسـت. توکل این نیسـت که شـما بی حسـاب و کتـاب، کارها 

را رهـا کنـی و بگویی خـدا خودش نگه دار اسـت، نه، این مفهوم از توکل اشـتباه 

اسـت، بلکـه بایـد خـودت محکـم کار کنی و بعـد بگویی تـوکل به خـدا. چنان 

کـه روزی یکـی از اصحـاب پیامبربـا شـتر خـود بـه جایـی آمد، شـتر خود 

را بـدون این کـه ببنـدد، رهـا کـرد و گفـت: توکل بـه خـدا. پیامبـر او را نهی 

کـرد و فرمـود: تـو، زانـوی شـتر را ببنـد و کارت را محکم کـن، بعد بگـو توکل به 

ل«1. مولوی هم ایـن واقعه را به 
ّ
ـوک

َ
ـل وت

َ
خـدا، اصـل حدیث این اسـت که: »إعق

شـعر درآورده اسـت کـه: »بـا توکل زانـوی اشـتر ببند«. این شـعر مولـوی اکنون 

بـه صـورت یک ضـرب المثـل حکیمانه برای رسـاندِن مفهـوِم صحیح تـوکل در 

آمـده اسـت، که البتـه اصل فرمایـش از پیامبر گرامی اسـالم اسـت.

1 .شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج11، ص201.
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هم تشویق و هم تنبیه

 در مدیریـت هـم تشـویق الزم اسـت و هم تنبیه، هـم جاذبه و هـم دافعه. 

مدیـر در کار خـود تـا آن جـا کـه امـکان دارد بایـد از »تشـویق« اسـتفاده کنـد و 

کژی هـا را از ایـن راه اصـالح نمایـد. البته »تنبیـه« هم به جای خود الزم اسـت، 

امـا »تشـویق«، کاربـرد بیشـتری دارد. در تعلیـم و تربیـت هـم ایـن طـور اسـت 

کـه تشـویق، حربـۀ موثـری اسـت. یـک نمونـه را کـه خـودم بـه کار بسـتم، نقل 

می کنـم:

 سـیگار کشـیدن در کارخانـه ما ممنوع اسـت، روزی در کارخانـه قدم می زدم 

دیـدم در دستشـویی کارخانـه، تـه سـیگار خیلـی زیـادی ریخته اسـت، فهمیدم 

کارگـران در دستشـویی سـیگار می کشـند- مشـکل اینجاسـت که کار مـا با مواد 

شـیمیایی اسـت کـه مثل بمـب عمل می کنـد، همیشـه انـواع بخارات شـیمیایی 

در فضـا هسـت- بچه  هـا بـه مـن گفتنـد: اینهـا را اخـراج کنیـم، چون هـر کاری 

می کنیـم و هـر چـه می گوییم بـاز هم سـیگار می کشـند، یکـی در جورابش قایم 

می کنـد و دیگـری در کفشـش. مـن گفتـم: نـه، اخـراج نمی کنیـم، مـن بـا چنـد 
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تختـه فـرش شـش متری ایـن مشـکل را حـل می کنـم. اعـالم کردیـم: هـر فـرد 

سـیگاری اگـر سـیگار را تـرک کند شـب عید نـوروز یک تختـه فرش بـه او جایزه 

می دهیـم. بعضـی  از آن هایـی کـه از تـرس گفته بودند سـیگار نمی کشـند آمدند 

و اظهـار  کردنـد کـه سـیگار را ترک می کنیم. در جلسـه دوم تشـویق بیشـتر کردم 

و گفتـم: بچه  هـا نترسـید مـن می خواهـم بـه شـما خدمـت کنـم، من دنبـال این 

نیسـتم کـه سـیگاری ها را اخـراج کنـم، هـر کـس کـه بیایـد سـیگاری بودنش را 

اعـالم کنـد من تضمیـن می کنم که دوسـال در این کارخانـه او را نگـه دارم، باور 

می کنیـد ایـن روش انجـام شـد و االن تعـداد کمی سـیگاری در کارخانـه داریم! 

مثـال دیگـری بزنم: من دوسـتی داشـتم کـه در یکـی از دانشـگاه  های بلژیک 

درس می خوانـد. می دانیـد در دانشـگاه دانشـجوها عضـو گروه  هـای مختلفـی 

مثـل هـالل احمـر، صلیـب سـرخ و امثـال این هـا می شـوند. ایشـان می گفـت: 

روزی در دانشـگاه اعـالم کردنـد: دانشـجویان در کارهـای امـدادی و مردمـی به 

مـا کمـک کننـد، از جملـه کمک بـه پلیـس در امـر ترجمه، چـون پلیـس اعالم 

کـرده بـود بـرای صحبت بـا کسـانی کـه قاچاقـی از کشـورهای دیگـر می آیند به 

مترجـم احتیـاج دارد. مـا هم به عنـوان مترجم ایرانی رفتیم و اسـم نوشـتیم، یکی 

از شـب ها از پاسـگاه بـه مـن زنـگ زدنـد که یـک خانـوادۀ ایرانـی آمده انـد و ما 

نمی توانیـم بـا آن هـا حـرف بزنیـم، شـما در ترجمـه بـه ما کمـک کنید.

سـریع بـه پاسـگاه رفتـم و دیدم یـک زن و شـوهر ایرانی را به همراه پسـر سـه 

ساله شـان را کـه مجـّوز ورود نداشـته اند، دسـتگیر کرده انـد. پلیـس گفـت: مـا 

می خواهیـم بـرای اینهـا پرونـده تشـکیل دهیـم و زبانشـان را نمی دانیم، شـما به 

اینهـا بگـو چـرا ایـران را تـرک کرده ایـد؟ طـرف گفـت: من نه سیاسـی ام نـه اهل 

کارهـای خالفـم، بـرای کار آمـده ام، اهـل کرج هسـتم، آهنگـری را خیلی خوب 

بلـدم، چـون در ایران کار، کم اسـت. گفـت: بپرس نظرت راجع بـه آقای خمینی 
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چیسـت؟ گفـت: هیچ نظـری ندارم، چون سیاسـی نیسـتم. گفت بپـرس: چقدر 

پـول همـراه داری؟ گفت: سـیصد دالر. 

همـه سـواالت را -کـه هفـده تا بـود – پرسـیدم. سـپس از طرف دولـت آن جا 

بـه او گفتنـد: کار شـما دو سـه مـاه طـول می کشـد، مـا یـک آپارتمـان بـه شـما 

می دهیـم و یـک کارت صلیـب سـرخ، هـر کجـا ایـن تابلـو را دیـدی و مریـض 

شـدی مداوایـت می کننـد. مقـداری پول هم بـه او دادنـد و گفتند: ایـن برای یک 

ماهـت، بعـد از یـک ماه دوبـاره بیـا و کارتـت را تمدیـد کنیم. 

وقتـی پلیـس سوارشـان کـرد که بـه آپارتمانشـان ببرد، مـن به آن رئیـس پلیس 

بـه شـوخی گفتـم: بی خـود نیسـت همـه دوسـت دارنـد اینجـا بیایند، شـما پول 

مفـت بـه مـردم می دهیـد و تشـویق می شـوند بیایند. پلیـس گفت: ما پـول مفت 

بـه کسـی نمی دهیـم، من خـودم مامـور حفاظتی یک شـرکت خارجـی در آبادان 

بـودم، در آن جـا جـرأت نمی کردیـم یک ماشـین مدل باال سـوار شـویم تـا پارک 

می کردیـم، اطـراف آن را خـط می انداختند. در آبـادان روزی نبود کـه معتادان در 

کمـپ مـا سـرقت نکننـد. اگر مـا ایـن فـرد را االن تأمیـن نکنیم، چون شـکمش 

گرسـنه اسـت ناچـار می شـود دزدی کند، یـا تریاک  بفروشـد، و به هـر کاری تن 

بدهـد. شـما نـگاه کنیـد در تمـام بلژیک یـک نـرده اطـراف سـاختمان ها وجود 

نـدارد، ولـی در ایـران هـر سـاختمانی چنـد درصـد هزینـه اش بـرای حفاظتـش 

اسـت، مـا یـک دهـم پولـی کـه می خواهیـم بـرای حفاظـت و نرده کشـی خـرج 

کنیـم این جـوری هزینـه می کنیـم و در عوض کشـورمان را سـالم نگه داشـته ایم.

البتـه در همـان کشـور بلژیـک اگـر کسـی خـالف مهمـی مرتکب شـود و از 

قوانیـن و چهارچوب هـا خـارج شـود بـا تنبیه هـای جـدی مواجـه خواهد شـد و 

اگـر هـم مهاجـر باشـد کـه در اسـرع وقت اخـراج خواهد شـد.

بنابرایـن چـه در آموزه هـای دینـی و چـه در تجربّیـات کشـورهای موفـق و 
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جوامـع مـدرن، همـواره تشـویق وتنبیه در کنار هم مطرح شـده و مدیـر موفق هم 

بایـد بتوانـد در جای مناسـب و زمان مناسـب از هـر دو عامل در روند پیشـرفت 

کند. بهره گیـری  سـازمان 
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لزوم قانون  مداری

قانون مـداری و پذیرفتـن ضابطه هـا در هـر کاری پسـندیده و الزم اسـت. اگر 

انسـان ها بـه قانـون پای بنـد نباشـند شـیرازۀ امـور در هر قسـمتی به هـم می ریزد 

و هـرج و مـرج به وجـود مـی آورد. ایـن اصل، بـه قدری مهم اسـت کـه گفته اند: 

»قانـون بـد، بهتـر از بی قانونـی اسـت«، امیرالمؤمنیـن هـم بـه ایـن مضمـون 

فرمـوده: »حکومـت بـد، بهتـر از بی حکومتـی اسـت«1. توجه داشـته باشـیم که 

نمی گوینـد: حکومـت بـد یا قانون بد، خوب اسـت، بلکه منظورشـان این اسـت 

کـه بی حکومتـی و بی قانونـی خیلی بد اسـت. اگر انسـان بـه قانون پای بند باشـد 

هـم خـودش بهره می بـرد و هـم جامعـه و دیگران.

حـدود پنجـاه سـال قبـل، روزی وارد کارخانه ای شـدم، دیدم دارنـد دو کارگر 

را داخـل کارتـن می کننـد! گفتـم: این هـا چـکار کرده انـد؟! گفـت: کارمنـد بیمه 

آمـده، لـذا ایـن دو نفـر را کـه بیمـه نیسـتند، مخفـی کرده ایـم تـا اسمشـان را در 

لیسـت بیمـه رد نکنـد و از ما پـول نگیرد. 

ــُدُوُم«،)بحاراالنــوار،ج72،ص359(.ودرجــایديگــرنيــزفرمــودهاســت:»البــَدِللّنــاِس 1.»ســلطاٍنَظلــوٍمَخيــٌرِمــنِفَتــٍنَت
أوَفاجــٍر«)نهــجالبلغــه،خطبــه40(. ِمــنأميــٍرِبــرٍّ
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 در مـاه هر کارگـری دو 
ً
گفتم:مگـر چقـدر پـول بیمـه آنهاسـت؟ گفـت: مثـال

تـا سـه تومـان. گفتم: خـب مگر کارگـران برای شـما درآمـد ندارند؟ گفـت: چرا 

،گفتـم: اگـر درآمـد دارنـد چـرا مبلغـی هـم بـرای بیمه شـان نمی دهیـم؟ ایـن 

چـه وضعـی اسـت؟! حتـی بعضـی کارگـران کـه بیمـه نبودنـد از در کوچکی که 

کارخانـه بـه رودخانه داشـت بـه محض دیـدن مامور بیمـه در را بـاز می کردند و 

می رفتنـد در کنـار رودخانـه تـا مأمـور بیمـه بـرود و مـوارد دیگر. 

گفتـم: ایـن کار شـما قانون شـکنی اسـت به عالوه خوب اسـت ایـن کارگران 

بیمـه شـوند و بعـد از چنـد سـال بـا رفـاه زندگـی کننـد، ایـن کارگـری کـه برای 

مـن سـود دارد، بایـد آینـده او تأمیـن باشـد. بیمه کـردن کارگـران، عالوه بـر رفاه 

حـال آنـان بـرای ما هم رشـد داشـت، یک مرتبـه هـم در کارخانه پـدرم  دیدم دو 

تـا از دسـتگاه  ها خوابیـده، گفتـم: آقاجـان چـرا خوابیده اسـت؟ گفـت: مأموران 

بیمـه نمی گذارنـد. مـن همان اسـتدالل قبلـی خودم را بـرای ایشـان گفتم،گفت: 

بـرو هـر کار می خواهـی بکـن. من آمـدم قانـون گذاشـتم، سـاعت کاری همه را 

می نوشـتیم، لیسـت بیمـه همـه را رد می کردیـم، پنـج شـنبه  ها و جمعه هـا کار 

می کردنـد، گفتـم: هـر روز کـه دولـت تعطیـل اعـالم کـرده کارخانۀ ما هـم باید 

تعطیـل باشـد. از آن پـس کارخانـه ما رشـد بسـیار مطلوبـی کرد.

توجـه بـه قوانیـن حکومتـی و آیین نامه هـای داخلـی یـک سـازمان بـه کار 

مدیـر نظـم و نظـام خاصـی می دهـد و او را از بی نظمـی و روزمّرگـی و گرفتاری 

و مشـکالت رهایـی می دهـد. شـاید برخـی فکـر می کننـد دور زدن قوانیـن کار 

مفیدی اسـت و زرنگی محسـوب می شـود، اما همین روش، سـازمان و پرسـنل 

را بی نظـم و گریـز از قانـون بـار مـی آورد و مجموعـه را بـا مشـکالت زیـادی 

روبـه رو می سـازد.
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اهمیم ارتباط و مذاکره در کار و تولید

 ارتبـاط و گفت وگـوِی هوش مندانـه در هـر امـری، ثمـره دارد، در تولیـد 

هـم همین طـور اسـت. اگـر یـک مدیـر صنعتـی و تولیـدی، بتوانـد در جنبه های 

مختلـف، بـا ظرافـت و زیرکـی، مذاکـره و گفت وگـو کنـد، می توانـد در پیشـبرد 

اهدافـش موفـق شـود. الزمۀ ایـن کار، برخـورداری از نوعـی روان شناسـِی ذاتی 

و زیرکـِی ناشـی از تجربـه اسـت، یعنـی این کـه در برخوردهـا، روحیـه افـراد را 

بشناسـد و متناسـب بـا همـان روحیه، نـوع برخـورد بـا او را انتخاب کنـد. بداند 

فـردی کـه روبـروی او نشسـته مغـرور اسـت یـا متواضع، تنبل اسـت یـا چابک، 

خودخـواه اسـت یا مردم دوسـت و خالصه متناسـب با همان روحیـه، برخوردش 

را بـا او تنظیـم کنـد. در ایـن مـورد خاطـره ای نقـل می کنم:

 یکـی از روزهـای اوایـل انقالب بـود، ورود کاال از خارج واخـذ ارز از دولت 

بـرای واردات خیلـی سـخت بـود و بایـد مجوزهـای مرکـز تهیـه و توزیـع گرفتـه 

می شـد. دولـت هـم برنامه  هایـی داشـت کـه مـا خبـر از پشـت پـرده نداشـتیم. 

جنگ شـروع شـده بـود و وضع ارزی کشـور بد بـود، دولت ارز را بـرای کارهای 
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جنـگ و مـواد غذایـی نگـه می داشـت. آخر سـال که می شـد یـک میلیـارد دالر 

باقـی مانـده را بـه صنعتگـران مـی داد. اگـر مراکـز تهیه و توزیـع مجـوز می دادند 

بانـک مرکـزی ارز و سـفارش مـی داد و محصـول می آمـد، واردات جنـس هـم 

خیلـی بـا ارزش بـود. یـادم هسـت دالر اولش شـش تا هفـت تومان بـود ولی به 

تدریـج بیشـتر هم می شـد. بعضی که سـوء اسـتفاده می کردند وقتـی مجوز صد 

هـزار دالری را می گرفتنـد آن موقـع دویسـت تـا سـیصد میلیون تومان برای شـان 

سـود می کـرد، چـون مـواد اولیـه را گران تـر در بـازار می فروختنـد، لـذا در مراکز 

حسـاس، آدم  هـای متدیـن و انقالبـی و سـالمی را گذاشـته بودنـد و اینهـا به این 

راحتـی اجـازه نمی دادنـد کـه هر کسـی بخـور بخـور کند.

 مـا هـم بالتبـع بـه خاطـر ایـن محدودیت  هـا، مشـکالت زیـادی در تولیـد 

داشـتیم. یـک روز مـن بـه کارمنـدم گفتـم: تـو کـه هـر روز دنبـال ایـن کار ارز 

مـی روی چـرا بـه نتیجـه نمی رسـی؟ مـا االن از اول سـال حـدود ده پروفرما )به 

معنـای پیـش فاکتـور Proforma( دادیـم ولـی اقدامی نشـده، بـرو با این مسـئول 

صحبـت کـن و ببیـن چـرا مجـوز نمی دهـد؟ کارخانـه در حـال خوابیدن اسـت 

و همـه مـواد اولیـه  تمـام شـده اسـت. ایشـان گفـت: بـاور می کنیـد مـن جرئت 

نمی کنـم از سـایه اتـاق مسـئول عبـور کنـم؟ چون بـا تنـدی می گوید: کـی به تو 

گفـت بـاال بیایـی؟ اگـر موافقـت شـد در لیسـت، اعالم می شـود.

طرحـی بـه فکـرم آمد تا شـاید بتوانم با برخورد و آشـنایی با روحیۀ او مشـکل 

را حـل کنـم، لـذا روزی بـا کارمنـدم رفتیم. بـه او گفتـم اتاقش کجاسـت؟ دیدم 

ایـن کارمنـد مـا حتی بـرای نشـان دادن اتاق او هـم احتیـاط می کند، لـذا خیلی 

خـودش را جمـع و جـور کـرد و اتاقـش را نشـان داد. در اتـاق. نیمـه بسـته بـود، 

در زدم و داخـل شـدم. در ایـن فکـر بـودم کـه کلیـد برقـراری ارتبـاط با ایـن آدم 

را پیـدا کنـم، وقتـی وارد اتـاق شـدم دیـدم تمام اطـراف اتـاق او، گل چیده شـده 
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و واقعـا گل خانـه ای اسـت، خیلی لـذت بـردم. آن فرِد مسـئول بداخـالق گفت: 

بفرماییـد! گفتـم: واللـه ایـن گل  هـای زیبایی که شـما این جـا پـرورش داده اید و 

بـا ایـن زیبایـی چیده اید مـن حرفم یـادم رفت، اما اجـازه می دهیـد روی صندلی 

بنشـینم و یـک نفسـی بکشـم و از ایـن محیـط زیبـای شـما لـذت ببـرم؟ گفت: 

بفرماییـد. کمـی نشسـتم و دیـدم که یک فالسـک چایـی هم روی میزش اسـت، 

گفتـم: خیلـی معـذرت می خواهم من یـک کارخانه دار هسـتم و خیلی خسـته ام 

تـازه از سـر کار آمـده ام ولـی در ایـن بهشـت شـما مـن هـوس یک فنجـان چای 

کـرده ام. ایـن آدمـی کـه اولش زیرچشـمی نـگاه می کـرد که چـه طوری مـا را از 

اتـاق بیـرون کنـد، بلنـد شـد و یـک چایی گذاشـت جلوی مـن و کنارم نشسـت 

و گفـت: رشـتۀ کاری شـما گل و گیاه اسـت؟ گفتم: نه، اما شـما کی بازنشسـت 

می شـوید؟ گفـت: من تـازه اول کارم هسـت، گفتم: کاش بازنشسـت می شـدید 

و مـن با شـما یـک گل خانـه می زدیم. 

و  کـردن  تعریـف  گل  از  کـرد  و شـروع  کـرد  بـاز  را  باالخـر سـر صحبـت 

عالقه منـدی اش بـه گل و گیـاه و منزلـش کـه مرکـز انـواع گل هاسـت. خالصـه 

طـوری بـا ایشـان دوسـت شـدیم کـه ایشـان بـه مـن گفـت: شـما کاری بـا مـن 

 
ً
داشـتید؟ مـن گفتـم: ایـن زیبایـی تو مـرا مدهوش کـرد اصال یـادم رفـت، اصال

ولـش کـن. دائمـا او اصـرار می کـرد کـه کارت را بگـو و مـن می گفتـم بگـذار 

بـرای بعـد. گفتـم: اگـر افتخـار بدهی یک ناهـار دفتر من باشـید و مـن خدمتتان 

می گویـم، فقـط شـما بایـد اجـازه دهیـد من هفتـه ای یک بـار این جا یـک چایی 

 آدرسـت را بـده می آیـم. 
ً
بخـورم و بـروم، گفـت: چشـم حتمـا

مـن بـه راحتـی با فـردی رفیق شـدم کـه بعضی   حاضـر بودنـد آن موقـع چند 

میلیـون بدهنـد تـا بـا امثال ایـن فرد دوسـت شـوند و ارتبـاط بگیرند.

خالصـه، آخـرش بعـد از اصـرار او گفتـم: واقعیتـش این اسـت کـه کارخانه 
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مـا در قـم اسـت و مـواد اولیه احتیـاج داریم و درخواسـت دادیـم، موادهایم تمام 

شـده و فعـال مشـکل داریـم. یک سـال اسـت هـر چـی پروفرمـا می دهیـم فقط 

دسـته بندی می شـود و بی جـواب می مانـد. مـن هـم همـۀ تولیـدات کارخانـه را 

فروختـه ام دیگر چیزی ندارم، گفت: اسـم شـرکتتان چیه؟ اسـم شـرکت را گفتم، 

در دفتر این فرد مسـئول، سـتون هایی از پوشـه روی هم گذاشـته بودند، یعنی هر 

پوشـه ای بـرای یک مجوزی، شـاید هزاران پوشـه در دفتـر او بـود. در دفتر بزرگی 

کـه برحسـب حـروف الفبـا تنظیـم شـده بـود، خودش بـا کمـک مـن  پرونده ها 

را درآورد و بـاال و پاییـن کردیـم و باألخـره پرونـده را پیـدا کردیـم، ُنه تـا پروفرما 

یـا همـان »پیش فاکتـور« بـود. گفـت: خیلی وقتـه مجوز به شـما ندادیـم، گفتم: 

آره، گفـت: کـدام یـک از این هـا را می خواهـی؟ گفتـم: هر چی شـما لطف کنید 

 از هرکـدام، درصدی 
ً
ولـی ایـن مواد همـه الزم و ملـزوم هم هسـتند، ما معمـوال

را بـا هـم ترکیـب می کنیـم، اگـر فقـط یکی از آن هـا را به مـا بدهید اصـال جواب 

نمی دهـد. خالصـه ُنـه پروفرمـای ما را تـا حدود چهـار میلیون دالر امضـا کرد و 

بـه مـن داد. کارمند ما کنار در ایسـتاده و سـایه اش پیـدا بود. به آن مسـئول گفتم: 

مـا یـک کارمند بـرای پیگیری کارهـا داریم اجـازه بدهیـد پیش شـما بیاید، االن 

هـم پشـت در ایسـتاده اگـر اجـازه دهیـد داخل شـود؟ گفـت: تشـریف بیاورند، 

نگاهـش کـرد و گفـت: فالنـی تویـی؟ گفـت بله، گفـت: مـن ده بـار او را از این 

بـاال پاییـن کـردم، امـا دوباره برگشـته، ولی خوشـم آمـده که پشـت کارش خوب 

اسـت بیـا داخـل! بعـد از آن مشـکل ما حل شـد. آن مسـئول، انسـان وارسـته ای 

بـود، امـا از بـس مراجعـات بی مـورد به او می شـد، ناچـار برخوردش نامناسـب 

بـه نظر می رسـید.

آری بـا هشـیاری و برخـورد صحیـح و ارتبـاط درسـت می توان بر مشـکالت 

فائـق آمـد. چـه در تولیـد چـه در تجـارت و چـه در زندگـی اجتماعـی، ارتبـاط 
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خـوب و مؤثـر اسـت کـه می توانـد مـا را در مسـیر پیشـبرد اهـداف یـاری کند.

در این رابطه خوب است یک خاطره دیگر از شیوه تعامل تعریف کنم:

لی 
ّ
مـن سـال 59 تـا 60 کـه انقـالب تازه جـا افتاده بـود، به فکـر افتادم تشـک

از کارآفرینـان و تولیـد کننـدگان، به وجـود آوردم. آن زمـان، جـّو بسـیار بـدی 

علیـه سـرمایه داران و کارخانـه داران بـود، به طوری کـه هـر کارخانـه داری را کـه 

می دیدنـد می گفتنـد ایـن خـون مسـتضعف را می مکـد! پانـزده نفـر از همیـن 

رفقایـی کـه االن سی سـال اسـت دور هـم هسـتیم و کارخانه  های خوبی داشـتند 

و مدیـران قابلـی بودنـد جمـع کردیـم و »انجمـن مدیـران« را تشـکیل دادیـم. 

روزهـای اول کارگرهـا فکـر کردنـد مـا آمده ایم تـا علیه شـان کار کنیـم، چند بار 

بـر ضـد انجمـن مدیـران صنایـع صحبـت کردند و قـرار بـود شیشـه  های انجمن 

را بشـکنند. اولیـن جلسـه ای کـه با خانۀ کارگر داشـتیم بـه مسـئوالنش گفتم: هر 

وقـت بـا کارگـران جلسـه داری خبـر کـن مـن می آیم، گفـت: جـدی می گویی؟ 

گفتـم: بلـه. تـا روزی مـرا خبر کردنـد. آن روز که می خواسـتم بروم بـه رفقا گفتم 

کسـی مـرا همراهـی می کند تـا اگر قـرار بر کتـک خوردن باشـد با هـم بخوریم، 

بـاور کنیـد هیچ کـس دنبـال مـن نیامـد و همـه »نـه« گفتنـد. گفتم: مـن می روم 

تـوکل بـه خدا. حرکـت کـردم، روز کارگر بـود و به همین مناسـبت در ورزشـگاه 

حیدریـان قـم مراسـم گرفته بودنـد. به رئیـس خانۀ کارگـر گفتـم: ده دقیقه ای هم 

بـرای مـن وقـت بگـذار تا درمـورد انجمـن صحبـت کنم. نوبـت به من رسـید و 

صحبت  هایـم را کـردم و گفتـم: کارگـران عزیز! مـن رئیس انجمن مدیـران صنایع 

هسـتم، عـده ای از شـما فکـر می کنیـد مـا علیـه شـما انجمـن تشـکیل داده ایم، 

امـا بدانیـد کـه این طـور نیسـت، کارفرمـا و کارگـر دو بـازوی توانمنـد اقتصـاد 

هسـتند، مـا اگـر با هـم نباشـیم هیـچ هسـتیم و کارایی نداریـم. خالصـه در این 

بـاره صحبـت مفصلـی کـردم، کارگـران بـه وجـد آمـده بودنـد و مکّرر بـرای من 
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کـف می زدنـد. از آن بـه بعـد هـر وقـت جلسـه داشـتند رئیـس خانـه کارگـر مرا 

دعـوت می کـرد.

بـه ایـن ترتیـب، نوعـی رفاقـت و صمیمیـت میـان کارگـر و کارفرمـا ایجـاد 

کـردم. واقعیـت هـم ایـن اسـت که مـا دو تـا الزم ملـزوم هم هسـتیم، هـر کدام 

نباشـیم، دیگـری بـه تنهایـی نمی تواند کار کنـد. به لطـف خدا »انجمـن مدیران 

صنایـع« رشـد پیدا کـرد، از کنارش »اتـاق بازرگانـی« و »خانه صنعـت« در آمد 

و اکنـون قـم یکـی از قوی تریـن تشـکل  ها را دارد. مـا خیلی اوقات با وزرا جلسـه 

داریـم و حرف هایمـان را می زنیـم. در هـر حـال آن کاری کـه می شـده و در حـد 

تـوان و وظیفـه مـان بوده اسـت انجـام داده ایـم. و همه اینهـا از ارتباطـات ایجاد 

شـده است.
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 یکـی از مسـتحبات معاملـه و خرید و فـروش، تخفیف گرفتـن و به اصطالح 

عاّمـه مـردم، َچـک وَچـک کـردن و چانـه زدن اسـت. در اسـالم، تاکید شـده که 

در هنـگام خریـد کاال، تخفیـف بگیریـد و َچـک وَچـک کنیـد. روِش خـوِد مـن 

 در خریـد کـردن، تخفیـف گرفتـن اسـت، وقتـی این حدیـث را از امـام باقر

دیـدم خیلـی برایم جالـب بود که ایشـان فرموده اسـت: »تخفیف گرفتـن و چانه 

 به فروشـنده، مبلغ اضافـه ای داده 
ً
زدن، اطمینـان خاطـر مـی آورد، هـر چند بعـدا

شـود، زیرا کسـی که در معامله مغبون شـود نه کارش پسـندیده اسـت و نه اجری 
دارد.«1

فایـده ای کـه امـام باقر بـرای چانـه زدن، ذکر فرموده این اسـت کـه برای 

خریـدار، اطمینـان خاطـر مـی آورد؛ یعنی متوجه می شـود که واقعـا قیمت همین 

اسـت. فایـده دیگـر آن ایـن اسـت کـه فروشـنده هـر قیمتـی کـه دلش خواسـت 

نمی گویـد و روز بـه روز، قیمت هـا بـاال نمـی رود و خریـدار مغبون نمی شـود.

اْلَمْغُبــوَنِفــيَبْيِعــِهَو ــِإنَّ يــَل،َف ْعَطــىاْلَجِز
َ
ْفــِسَوِإْنأ ــُبِللنَّ ْطَي

َ
ــُهأ 1 . وســائل الشــیعه، ج17، ص455: »َماِکــِساْلُمْشــَتِرَيَفِإنَّ

ُجــوٍر«.
ْ
ــُرَمْحُمــوٍدَواَلَمأ ِشــَراِئهَِغْي
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یکـی از اصحـاب امام صـادق نقل می کنـد: در صحرای منـا، قربانی ها، 

کمیـاب و گـران شـد. دیـدم که امـام صادق کنـار گله گوسـفند ایسـتاده و بر 

سـِر قیمـِت گوسـفند بـه سـختی چانه می زنـد، مـا منتظر ماندیـم، چـون معامله 

تمـام شـد، امـام نـزد مـا آمـد و فرمـود: »گمـان می کنـم از چانـه زدن مـن، 

شـگفت زده شـده اید«، گفتیـم: بلـه، فرمـود: »همانا مغبون، نه سـتودنی اسـت و 

نـه اجـری دارد«.1 یعنـی این کـه می خواسـتم بـا چانه زنـی، مغبون نشـوم.

 مـن می گویـم وای بـه حال کشـوری کـه در آن، تخفیف گرفتن عار و زشـت 

تلقـی شـود، مثـل روزگار مـا. بالها بـرای تنبیـه و تنّبه مـردم فرق می کنـد، زمانی 

قحطـی مـی آورد، ولـی امـروزه بـا ماشـین و هواپیما کـه هزاران تـن بـار را از این 

سـوی دنیـا بـه دورتریـن نقـاط می برنـد دیگـر کمتـر قحطـی وجـود دارد و همـه 

چیـز در همـه جا هسـت، امـا گرانی، بـالی امروز ماسـت.

 چـک وچـک نکـردن، جامعه مـا را به سـوی گرانـی و نابودی سـوق می دهد 

، شـما در بـازار می بینیـد یـک کاسـب، جنسـی را هزار تومـان می دهـد، دیگری 

همـان جنـس را دو هـزار تومـان. بـه خاطـر این کـه مـردم هـر قیمتی که کاسـب 

بـه آن هـا می گویـد چون و چـرا نمی کننـد و بـا کاسـب بـر سـر قیمـت، کلنجـار 

نمـی رود. گاهـی ایـن کار را بـد، و نشـانۀ خسـیس بـودن می داننـد، درحالی کـه 

این گونـه نیسـت بلکـه همیـن چک وچک کـردن و با کاسـب، چون وچـرا کردن، 

باعـث می شـود کـه او قیمـت هایـش را بی جهـت و هـر روزه، بـاال نبـرد، گویی 

همیـن چون وچـرا کـردن، نوعـی نظـارت مردمـی بـرای تثبیت قیمت هاسـت.

 گاهـی اوقـات کـه بـا خانمم بـه بـازار می رویـم می گویـم: امکان نـدارد من 

بـدون چـک وچک خریـد کنم، لـذا با سـخت ترین کاسـب ها هم چـک و چانه 

می زنـم و قیمـت را کـم می کنم. 

َضاِحي…«.
َ
ِتاْل اَجَماَعًةِبِمًنىَفَعزَّ 1 . اصول کافی، ج4، ص496، »ُکنَّ
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 خاطره ای از سـی سـال پیـش نقل کنم: اوایـل انقالب بـود، پنیرهای هلندی، 

کوپنـی بـود و پاکت  هـای آبی رنـگ چهارگوش داشـت. من از سـوپر محلمان در 

تهـران کـه مدتـی در آن جـا بـودم، خریـد می کـردم. تابسـتان بـود بچه  هـا چنـد 

روزی بـه سـاختمان تهـران آمـده بودنـد. مـن رفتـم پنیـر را خریـدم 270تومان، 

چنـد روز بعـد رفتـم دیـدم ایـن مغـازه دار یـک یخچالـی دارد و چندیـن کارتـن 

پنیـر داخلـش چیـده، از همـان پنیر دوبـاره به مـن داد، امـا ده تومـان گران تر، در 

مـدت یـک هفتـه هـر بار پنـج تـا ده تومـان گران کـرده بـود، پیـدا بود کـه همان 

پنیرهـای قبلـی اسـت و هنـوز خریـد جدیـد نکـرده بـود، در یـک گفـت وگـوی 

دوسـتانه بـه او گفتـم: ببین مـن که می دانـم تو همین پنیـر را در مدت یـک هفته، 

دائـم گـران کـردی، ایـن چـه وضعـی اسـت کـه جنـس را بی ضابطه و سـرخود، 

بـاال می بـری؟! نگاهـی به مـن کرد کـه اعتراضـی بکنـد، صدایمان بلند شـد، به 

او گفتـم: بایـد فاکتـورت را نشـانی دهی، من مامـور کنترلم. خالصـه داد و بیداد 

کردیـم. چنـد نفـر ایسـتاده بودنـد و گوش می دادنـد، دو سـه نفر بـه حمایت من 

در آمدنـد و گفتنـد: چـرا قیمـت را بـاال می بـری مـا هـم از تـو هـر دفعـه گران تر 

می خریـم، امـا چیـزی نمی گوییـم، ولـی ایـن بنـده خـدا دلـش بـرای جامعـه 

می سـوزد، می خواهـد رسـیدگی کنـد، فاکتـورت را نشـان بده. 

فاکتـورش را هـم نیاورد ، چون دسـتش باز می شـد. بـاور کنید مـن از فردا که 

بـه آن جـا برای خرید می رفتـم از آن روز قیمت  ها ثابت شـد. مـن آن روز فهمیدم 

ایـن چـک و چـک و چون وچـرا کـردن چـه خاصیتـی دارد. بـه همـان کاسـب، 

بعدهـا کـه رفیـق شـدیم گفتم: فالنی تـو به خاطـر خدا ایـن کار را بکن تـا ارزان 

فـروش محله شـوی تا فروشـت ده برابر بشـود.
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در محلـۀ میـدان کهنـه قـم، کاسـبی بـود که مغـازۀ خراّزی داشـت و همیشـه 

سـرش شـلوغ بـود، هـر وقـت می رفتیـم جمـع زیـادی خانـم جلـوی مغـازه اش 

ایسـتاده بودنـد. قرقـره و دکمـه و نـخ و از ایـن قبیـل اجنـاس می فروخـت. پسـر 

خواهـرش در کارخانـۀ مـا کار می کـرد. یـک روز کـه آمـده بـود پیـش مـا تـا 

سـفارش خواهـرزاده اش را بکنـد به او گفتم: راسـتی چـه کار کرده ای کـه این قدر 

مشـتری داری، ولـی همـکاران دیگر تو کـه در همین خیابان و در همسـایگی ات 

هسـتند، مشـتری آن چنانـی ندارنـد! او گفـت: مـن چهار قلـم جنس را کـه مردم 

قیمت  هایـش را می داننـد بـه قیمـت خریـد می دهـم، اما بقیـه اجناس را با سـود 

می فروشـم؛ یعنـی چنـد قلـم جنـس مثل قرقـره و دکمه و نـخ که هر زنـی می آمد 

قیمـت جاهـای دیگـر را می دانسـت ارزان مـی دادم، لـذا فـروش قرقـره ام در مـاه 

پنجـاه کارتن اسـت بـازار تهـران هم بـا خریـد هرپنجاه کارتـن، چهـار کارتن به 

مـن اضافـه می دهـد. مـن ابتدا تعـداد فروشـم را باال بـردم بعـد توانسـتم از تیراژ 

بـاال سـود بگیـرم. یعنی اول گذشـت کـرده، بعد نتیجـه اش را دیده اسـت. همین 
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روش، شـاه کلیـد موفقیـت او بود.

ببینیـد هـر چیزی دلیلی دارد، خدا هر کسـی را که دوسـت دارد یـک کاری را 

یـادش می دهـد، شـما می رویـد در یـک خیابـان می بینیـد از ده تا سـوپری فقط 

دوتایشـان مشـتری بیشـتری دارنـد، اینهـا راه دارد، اگـر در کارشـان دقـت کنـی، 

می بینـی حتمـا شـاه کلیـدی در این رشـته دارند.

 یکـی از موفقیت  هـای  مـا بـه لطـف خـدا ایـن بـوده کـه همیشـه در تولیـد با 

سـود کـم قانـع بودیم و لذا همیشـه با فـروش بـاال کار کردیم؛ یعنی اگـر رقبا این 

جنـس را با 50 درصد سـود می فروشـند، ما با سـود کمتـری تولیدمـان را به بازار 

عرضـه می کنیـم، وبا ایـن کار فروش بـاال می رود.

 ممکـن اسـت بـه جـای پنجـاه درصـد، ده درصـد سـود بگیـری، ولـی وقتی 

فروشـت ده برابـر شـد صـد در صـد سـود می بری. همیشـه بایـد کیفیـت کاال و 

بسـته بنـدی را خـوب انجـام داد، ایـن دو کار کـه انجـام شـد قیمـت را هـم باید 

متعـادل داد. ممکـن اسـت شـش مـاه سـود نبری ولـی وقتـی مقبولیت جنسـت 

ثابـت شـود و خـوب تولیـد کـردی ایـن کار جـا می افتـد. البتـه گاهـی بعضـی 

رقبـای  مـا ممکن اسـت اعتـراض کننـد و بگویند تو بـازار را خـراب می کنی، اما 

مهـم نیسـت بایـد خـدا را در نظـر گرفت و بـه خاطر رضـای او قیمت  هـا را گران 

نکـرد، چـرا 50 درصد سـود؟ مگـر چه کار می کنیـم که بخواهیـم روی یک کاال 

50درصـد سـود ببریم؟

سـود گرفتن زیاد در دسـتورهای تجارتی پیشـوایان معصوم: هم مذمت شـده 

 ایـن کار را مکـروه دانسـته اند؛ به طوری کـه امـام صـادق در یک کار 
ً
و اصـال

بازرگانـی کـه بـا یکـی از اصحابـش شـریک شـده بـود، وقتـی برایـش سـود باال 

آوردنـد نپذیرفـت، داسـتان از این قـرار بود که:

عائلـه و هزینـه زندگـی امـام صـادق زیاد شـده بود، ایشـان به فکـر افتاد 
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کـه از طریـق کسـب و تجـارت، عایداتـی بـه دسـت آورد تـا جوابگـوِی مخارج 

سـالیانه اش باشـد. هـزار دینـار سـرمایه فراهـم کـرد و بـه یکـی از یارانش بـه نام 

»ُمصـادف« داد و فرمـود: ایـن هـزار دینـار را بگیـر و آمـادۀ مسـافرت تجـاری 

بـه »مصـر« بـاش. مصـادف هـم رفـت و بـا آن پـول، کاالهایـی را کـه در مصـر 

خریـدار داشـت، بـا خـود برد و قبـل از ورود به شـهر مصـر اطالع یافـت که این 

کاال در آن شـهر، بسـیار کمیـاب اسـت، لذا با دیگـر همراهان پیمان بسـتند که با 

صددرصـد سـود متاع هـای خـود را بفروشـند! و به ایـن طریق، مصـادف هم در 

آن جـا سـوِد صـد در صد کرد و برگشـت و بـه حضور امـام رسـید و قضیه را 

تعریـف کـرد. امـام آن سـود را نپذیرفت و سـوِد صد درصـدی را به مصادف 
داد و خـود حضـرت بـه اصـل پول خـود اکتفـاء کرد!1

منظـور ایـن اسـت که سـوِد کم، روش درسـِت کسـب و کار و تجارت اسـت 

و از همیـن راه، مـردم بـا آرامـش و خاطر آسـوده زندگـی می کنند.

خاطرۀ دیگر
روزی در دفتـر تهـران منشـی ام بـه مـن گفـت: یـک نفـر اصـرار دارد با شـما 

مالقـات کنـد، گفتـم: بفرمایند داخـل. چندثانیه ای نگذشـت که مـردی با چهرۀ 

 زیبـا و لباس آراسـته وارد اتاق شـد.
ً
نسـبتا

مـن  گفـت:  احوال پرسـی  و  سـالم  از  بعـد  بـود،  خوش برخـورد  بسـیار  او 

بـی کارم، امـا حرفـه ای بلـدم کـه بـا آن می توانـم بـه شـما کمـک کنم! پرسـیدم: 

چـه حرفـه ای؟ گفـت: من آشـپز خوبی هسـتم و این فرصـت را به مـن بدهید تا 

رایـگان بـرای شـما آشـپزی کنم!

تـا  می بیننـد  اتهـام  معـرض  در  را  افـراد  کـه همیشـه  مـردم  بقیـه  برخـالف 

1 . فروع کافی، ج5، ص161.
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خالفـش ثابـت شـود، ولی مـن بـه او احسـاس خوبی داشـتم و خلـوص نیت را 

زدم. حـدس  حرف هایـش  در 

گفتـم: مشـکلی نیسـت، ولـی مـا در دفتـر بیـش از 8-7 نفـر نیسـتم! گفت: 

شـما یـک بـار دسـت پخت مـرا امتحـان کنیـد. من هـم در جـواب گفتـم: قبول 

امـا بـه شـرطی که تو هـم بـه قوانیـن من احتـرام بگـذاری!

بـا هـم دسـت دادیـم و شـرایط هـم را قبـول کردیم. ایـن یـک توافِق بـردـ  برد 

بـود؛ بـرد او ایـن بـود کـه می توانسـت از مهـارت و اسـتعدادش بهـره ببـرد و هم 

صاحـِب کاری شـود و بـرد مـن هـم ایـن بود کـه غذا بـرای دفتـر تهـران ارزان تر 

تمـام می شـد. در آخـر به او یـادآوری کردم من غـذای رایـگان نمی خواهم! %10 

از هـر هزینـه ای کـه می کنـی مزدت باشـد، امـا تخلـف و فاکتور سـازی نکن که 

اگـر بفهمـم برای من غیرقابل چشـم پوشـی اسـت!

فـردا اولیـن سـری از غذاها آمد! باور کردنی نبود بسـیار لذیذ و دل چسـب بود، 

تمام دوسـتان و همکاران نیز از آن تعریف و تمجید کردند. روز دوم تعداد سـفارش 

مـا زیاد تر شـد! روز سـوم همین طور، به ایـن ترتیب با افزایش سـفارش  های بیرونی 

مبلغ دریافتی او نیز بیشـتر و بیشـتر می شـد و پس از گذشت چندسـال، االن همان 

آقایـی کـه روزی آماده بود و می خواسـت رایـگان کار کند، در تهـران روزانه بیش از 

سـه هـزار پرس غذا تحویـل می دهد و یکـی از برتریـن کترینگ  های غـذای تهران 

اسـت، امـا هنوز با همان فرمول 10%  سـود بـه کارش ادامه می دهـد. من فقط یک 

بـار بـه او گفتـم: رمـز موفقیت مـن درتـداوم کار صنعتـی ام، تولید زیاد با سـود کم 

اسـت، توهم در کار خود، همیـن را رعایت کن.

او االن صاحب کسب و کاری است که بیش از بیست پرسنل دارد.

اگـر روند توسـعه ایـن آشـپز 10درصـدی را مجـددا واکاوی کنیم بـه دو نکته 

مهـم پـی می بریم:
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 دانـه بپاشـیم بعد منتظـر درو بمانیـم، دانه 
ً
 اول این کـه: ابتـدا بایـد اصطالحـا

پاشـی یعنـی تمـام همـت خویـش را بـرای جـذب مشـتری بگذاریـم، گاهی از 

جیـب هزینـه کنیم و در بیشـتر مواقـع به حداقل منافع راضی شـویم، سـپس درو 

نماییـم. امـا یادمـان باشـد طـوری درو نکنیـم کـه زمین مـان دیگـر قابل کشـت 

نباشـد! یعنـی کـِم کار نگذاریـم، از کیفیـت نزنیـم، دروغ نگوییـم و همـان طور 

مثـل سـابق مشـتری را تکریـم کنیم. 

نکتـه دوم این کـه: خـود آن مـرد، دسـت بـه کارآفرینـی زده اسـت و منتظـر 

دولت ننشسـته اسـت، این خوداتکایی سـبب ایجاد کسـب وکاری ایمـن و پایدار 

می شـود؛ کسـب وکاری مطمئـن کـه در مقابـل بحران  هـا تـاب و تـوان بیشـتری 

نسـبت بـه اشـتغال  های ایجاد شـده توسـط دولـت دارد.

بعضـی از اسـاتید دانشـگاهی رسـالت خویـش را فقط آموزش علـم می دانند 

و از انتقـال فنـون و مهارت  هـای اجتماعـی و شـگردهای حضور موثـر در جامعه 

بـه شـاگردان خویـش غفلـت می ورزنـد کـه جای بسـی تأمـل دارد. هنـِر چگونه 

ظاهـر شـدن در جامعـه یکـی از اصلی تریـن تضمین  هـای موفقیت پایدار اسـت 

کـه متاسـفانه در نظـام علمی مـا کمتر بـدان پرداخته می شـود. 
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درس از شکسم

 روزی پـدرم برایـم تعریـف کـرد کـه من سـه بار ورشکسـت شـدم: یـک بار 

قبـل از ازدواج، دو بـار هـم بعـد از ازدواج، ولـی هر دو بـار را نگذاشـتم مادرت 

مـرد  کنـار هـر  در  این کـه می گوینـد  تعریـف می کـرد مصـداق  بعـد  بفهمـد. 

موفقـی یـک زن باتدبیـر هسـت، همیـن مادِر شماسـت. مـادرت گاهـی اوقات، 

ورشکسـتگی مـرا می فهمیـد ولـی بـه رویم نمـی آ ورد.

 مـادرم هـم در یکـی از روزهایـی کـه دور هـم نشسـته بودیـم گفتـم: یـادت 

هسـت کـه پـدر می گفـت سـه مـاه بـا یـک گونـی سـیب زمینـی و مقـداری نان 

خشـک زندگـی می کردیـم؟ گفـت: آره می فهمیـدم، ولـی یک بـار هـم بـه روی 

حـاج آقـا نیـاوردم و بـا همان سـیب زمینی هـا چند رقم غذا درسـت می کـردم تا 

شـما طعـم ورشکسـتگی را حـس نکنید. 

مـن معتقـدم کـه خدا به همه انسـان ها – چـه دینـدار و چه بی دیـن – همه چیز 

داده، و او بـه همـه مهربان  اسـت و بندگانش را حتی از پدر و مادر بیشـتر دوسـت 

دارد. و رحمتـش را بـه همـه می دهد، ما باید درسـت برداشـت کنیم.
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خاطـره ای از جهالـت یک کاسـب و رحمت سرشـار خـدا، نقل کنم: سـالی 

بـه کاظمیـن رفتـه بودیـم. کنـار هتـل مـا بازارچـه ای بـود، گاهـی در آن جـا قدم 

مـی زدم، روزی ناگهـان دیـدم گوشـه ای از بازارچـه شـلوغ شـد و یـک نفـر فریاد 

مـی زد! جلـو رفتـم و دیـدم یکـی از کاسـب  های بازارچـه، کفشـش را از پایـش 

در آورده و بـه طـرف آسـمان پرتـاب می کنـد و بـه خـدا فحـش می دهـد! علتش 

را پرس وجـو کـردم فهمیـدم چنـد خانـم ایرانـی بـه مغـازه اش رفتـه و بعـد از زیر 

و رو کـردن اجنـاس و پرسـیدن قیمـت آخـرش خریـد نکـرده و سرشـان را زیـر 

انداختـه و بیـرون آمده انـد. لـذا ایـن کاسـب بـه خـدا فحش مـی داد کـه این چه 

شـغلی اسـت کـه بـه مـن دادی. مـن از جهالـت و بددهنِی ایـن مرد خیلـی بدم 

آمـد بـه طوری کـه حتـی دوسـت نداشـتم از کنار مغـازه اش رد شـوم. گفتـم: اگر 

او از ایـن کفرگویـی دود نشـود خـوب اسـت. آن چنـد روزی کـه کاظمیـن بودم 

هـرگاه می خواسـتم از کنـار مغـازه اش رد شـوم بی اختیـار فاصلـه می گرفتـم تـا 

خشـم خـدا بـه آن مرد کاسـب مـرا نگیـرد، ولـی رحمت خـدا طوری شـامل آن 

مـرد جاهـل و هّتـاک شـد، که از یک سـاعت بعـد از این ماجـرا هـرگاه از دور به 

مغـازه او نگاهـم می افتـاد می دیـدم مغازه اش پر از مشـتری اسـت، گفتـم: خدایا 

تـو خیلـی بزرگی! تـو خیلـی کریـم و رحیمی.

مـن گاهـی بـا خـدا حـال می کنـم، و در اوقاتـی کـه خیلی خسـته یا شـادابم 

می گویـم: خدایـا بـه خـودت قسـم از تـو بزرگ تـر، حکیم تـر و بـا عظمت تـر 

سـراغ نـدارم و اال یـک دقیقـه بندگـی ات را نمی کـردم. تـو از هـر بـدی مّبرایـی 

و در خوبـی، کامـل هسـتی. حتـی بـه کسـانی کـه تـو را نمی پرسـتند و یـا بـه تو 

بی اعتنایـی می کننـد یـا به سـاحت مقدسـت ناسـزا می گوینـد و از َسـِر نادانی و 

جهالـت بـه تـو پشـت می کننـد، مهربانـی می کنـی و از خزانـۀ رحمـت خـود به 

آنـان می بخشـی. آری آن مرِد کاسـب به سـبب نادانـی فحش می داد، امـا خدا به 
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او بخشـید و مشـتری زیـادی را به سـوی مغازه اش حوالـه داد. اگر این ناسـزاها را 

بـه انسـانی بگویـد تا آ خـر عمر بـه فرزندانش هـم می گوید بـا او معاملـه نکنید، 

امـا خـدا بـا ایـن قدرتـش این طـور بخشـش می کنـد.  مـن معتقـدم خـدا همـه 

چیـِز هسـتی و اجتمـاع را بـرای عبـرت آمـوزی و درس گرفتن خلق کرده اسـت، 

ولـی مـا نگاه عبرت آمـوز نداریـم و از حوادث و اتفاقـات اطراف خود، َسرَسـری 

می گذریـم، و تأمـل و تعمـق نمی کنیـم.

شکست هاسـت  باشـد،  مـا  عبـرت  مایـۀ  بایـد  کـه  موضوعاتـی  از  یکـی 

باالخـره در هـر تجـارت و تولیـد و کسـب و کاری مشـکالت وعقـب رفت ها  و 

شکسـت هایی وجـود دارد، یـا بعـد از شکسـت ها باید غّصـه بخوریـم و به عالم 

و آدم، بـه روزگار و اطرافیـان بـد و بیـراه بگوییـم یـا این کـه از شکسـت ها درس 

بگیریـم و آنهـا را بـه پـل پیـروزی و مقدمـه موفقیـت بـرای خـود مبدل سـازیم.
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ضرورت تحصیالت کالطیک

در زندگـی بـرای هـر کسـی ـ از جملـه بنـده ـ فرصت هـای از دسـت رفتـه ای 

هسـت کـه برای آن افسـوس باید خورد. من خیلـی خودم را درگیر کار کـرده بودم و 

از تحصیـالت کالسـیک بـاز مانـدم. االن که فکر می کنـم می بینم مـن باید درس 

می خوانـدم و دکتـری می گرفتـم تا بیشـتر و بـا آگاهـی افزون تر خدمـت می کردم. 

یکـی از اشـتباهات زندگیم این بود که ادامه تحصیل نـدادم. البته پدرم هم به خاطر 

شـرایط آن روزگار مخالـف ادامـه تحصیـل مـن بـود. االن حـدود پنجـاه مهندس 

تحصیل کـرده، همـکار من هسـتند، ولی خودم تحصیالت کالسـیک دانشـگاهی 

نـدارم. اگـر تحصیل بیشـتری کرده بودم شـاید می توانسـتم برای جامعـه ام و خودم 

مفیدتـر باشـم. یعنـی حرف هایـم نفوذ بیشـتری داشـت، چـون ادغـام تئوری های 

علمـی بـا تجربه های عملـی، جذاب تر اسـت. امـروزه در جامعه ما لفـظ »دکتر« 

دهـان پر کن شـده و هرکـس به هر بهانـه ای دکتـری می گیرد، درجـای خود خیلی 

خـوب اسـت ، زیـرا تأثیر رفتار و گفتـار او در مخاطب از یک دیپلم بیشـتر اسـت، 

اما میـدان عمل، خالی اسـت.
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 مـن گاهـی بـه مسـئوالن آمـوزش عالـی می گویم کـه بیاید بـه مدیـران موفق 

ـ کـه بـه هـر دلیـل از تحصیـالت کالسـیک جـا مانـده انـد ـ دکتـرای افتخـاری 

 افتخـاری ـ امـروزه در جامعه ما، 
ً
بدهیـد، چـون همین اسـم »دکتـر«ـ مخصوصا

بـه حـرف هـا، نفـوذ بیشـتری می دهـد، چـون می گوینـد این کسـی اسـت که با 

تجربـه بـه ایـن جا رسـیده کـه بـه او دکتـری افتخـاری داده انـد، این خیلـی مهم 

 . ست ا

البتـه مـن اگـر یـک بـار دیگـر بـه زندگـی می آمـدم هیـچ چیـزم را عـوض 

نمی کـردم: همسـرم، فرزندانـم، مسـیر زندگیـم، تـالش و کوشـش و اعتقـادم را 

تغییـر نمـی دادم، بلکـه تنها چیزی کـه عوض می کـردم درس خواندن تـوأم با کار 

عملـی بـود، از همیـن روسـت که به جوان  هـا توصیـه می کنم از نیـروی جوانی و 

سـن یادگیـری اسـتفاده کنند، درس خوانـدن توأم بـا کار عملی را جـدی بگیرند. 

 من هر 
ً
در کودکـی و نوجوانـی و جوانـی، می تـوان همـه چیز را یـاد گرفت؛ مثـال

چـه قـرآن و داسـتان از حفـظ هسـتم مربـوط بـه دورۀ نوجوانـی و جوانی اسـت، 

مـن االن بعضـی از سـوره  های کوچـک قـرآن را از حفـظ هسـتم، در نوجوانـی 

می توانسـتم همـه قـرآن را حفظ کنم و افسـوس می خـورم، چرا نکـردم و اآلن هم 

در ایـن سـن و سـال، تـوان ذهنـی برای حفـظ کردن نـدارم.
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هـر کـس بـه انـدازۀ تـوان فکری یـا مالـی خـود بایـد در سـطح اجتمـاع هم 

فعـال باشـد و بـرای رفـع مشـکالت مـردم و جامعـه بکوشـد. خـوب نیسـت که 

 طبابت یا 
ً
 دائمـا

ً
انسـان، یـک سـره بـه همـان شـغل خـود، مشـغول باشـد؛ مثـال

تولیـد کنـد و از دردهـای اجتماعـی بی اطـالع باشـد. اعضـای جامعـه، بـه قول 

شـاعر برجسـته مـا »سـعدی«، هماننـد اعضـای یک بـدن و یـک پیکرنـد و اگر 

عضـوی بـه درد آیـد، عضوهـای دیگر هم بـه ناراحتـی و درد خواهند افتـاد و اگر 

کسـی هـم بـی خیـال باشـد و درد و محنـِت همنوعـان خـود را نداشته باشـد در 

واقع، انسـان نیسـت:
پیکرنــد یــک  اعضــای  آدم  گوهرنــدبنــی  یــک  ز ینــش  آفر در  کــه 

روزگار آورد  درد  بــه  عضــوی  قــرارچــو  نمانــد  را  عضوهــا  دگــر 

آدمــیتــو کــز محنــت دیگــران بی غمــی نهنــد  نامــت  کــه   نشــاید 

بنـده بـرای فعالیت هـای اجتماعـی، عرصـه هایـی را انتخـاب کـردم کـه بـه 

گوشـه ای از آن هـا اشـاره می کنـم.
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در دوران انقالب و جنگ
قبـل از انقـالب روحیۀ خودبـاوری و اسـتقالل در ما کمتر بـود، چون خطوط 

کلـی برنامه هـای اقتصـادی و سیاسـی در دسـت هـزار فامیـل و نیـز  قدرت های 

بـزرگ بـود. کمتر کسـی می توانسـت میـدان فعالیت و ابتـکار و خالقیت داشـته 

باشد. 

بعـد از پیـروزی انقـالب احسـاس کردیـم کـه انـگار قدرتـی بـه مـا دسـتور 

نمی دهـد، لـذا به شـور و وجـد آمدیم تا مملکـت را بسـازیم. اما متأسـفانه چند 

مـاه از انقـالب نگذشـته بـود کـه جنـگ آغـاز شـد، جنـگ به حـدی گسـترده و 

خانمـان سـوز بـود کـه مـا تصمیـم گرفتیـم همـه زندگی مـان را رهـا کنیـم و در 

خدمـت جنگ باشـیم. آیـت الله دیباجـی روحانی وارسـته ای بود کـه در قم 

بـه عنـوان نماینـده علمای قـم کارهای سیاسـی و اجتماعـی انجام مـی داد، او در 

مسـجد بـازار نمـاز می خوانـد و بـه امور مردم می رسـید و بسـیار خوش فکـر و با 

سیاسـت بـود. بـه ایشـان گفتـم: می خواهـم در رابطـه بـا جنگ کمـک کنم. 

گفـت: شـما بـرای پشـتیبانی جنگ فکـر و برنامه ریـزی کنید، چون پشـتیبانی 

مهـم تـر از خـود حضـور در جبهه هـا هسـت، اگـر پشـتیبانی نباشـد در خطوط 

درگیـری و نبـرد موفق نخواهیـم بود. 

من چون ایشـان را بسـیار قبول داشـتم، سـخنش را پذیرفتم و سـتادی متشکل 

از تّجـار و بازرگانـان وتولیـد کنندگان قم تشـکیل دادیم و کار را شـروع کردیم.

جنـگ، اولویـت مـا بـود و تـالش می کردیـم کـه به انـدازه تـوان خـود، آن را 

پشـتیبانی کنیـم. گاهـی هـم بـه جبهه هـا سـر می زدیـم، یعنـی بـرای این کـه در 

حـال و هـوای جبهـه قـرار بگیریـم، بـه همـراه تعـدادی از بازاری هـا و کارخانـه 

دار هـا بـا قطـار بـه جبهـه می رفتیـم تـا فضـای جنـگ را از نزدیـک لمـس کنیم. 
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شـرح پشـتیبانی جنـگ، مفصل اسـت و بایـد در فرصت دیگـری به آن بپـردازم، 

 توانم و بـا کمک همشـهریان عزیـز ومتدّین قمی 
ّ

و خـدای را شـاکرم کـه در حـد

آنچـه میّسـر بـود بـرای پیـروزی رزمندگانمـان  بـر دشـمنان انجـام دادیـم و از 

خداونـد بـزرگ پـاداش آن را آرزو داریـم.

تشکیل انجمن مدیران صنایع
بـه لطـف خدا پس از هشـت سـال، جنـگ نابرابر بـا پذیرش قطع نامه توسـط 

امـام خمینـی تمام شـد. بـه فکر افتادیـم کـه االن جبهه واقعـی تولید اسـت، لذا 

شـروع کردیـم بـه برنامه ریـزی تولیـدی و اقتصـادی کـه در زمان جنـگ نیمه کاره 

رهـا شـده بـود. ابتـدا یـک تشـکل الزم بـود، تحقیـق کردیـم و پـی بردیـم کـه 

تشـکلی بـه نـام »انجمـن مدیـران صنایـع« در تهـران مشـغول کار اسـت، چنـد 

جلسـه در آن شـرکت کردیـم، آدم هـای خوش فکـری عضـو آن بودند که قلبشـان 

بـرای مملکتشـان می تپیـد، لـذا بـا آن هـا هماهنـگ شـدیم و بـه نـام »انجمـن 

مدیـران« شـعبه ای را در قـم زدیم. در انتخابات ریاسـت این انجمـن، اکثریت به 

این جانـب رأی دادنـد و مـن شـش دورۀ متوالی هم ریاسـت انجمن را داشـتم که 

ایـن لطـف بـزرگان بـود، وگرنه دوسـتان دیگـر از هر حیـث از من باالتـر بودند و 

 چهارده سـال این دوره ریاسـت طول کشـید، 
ً
ایـن قرعـه به نام بنـده افتـاد. تقریبا

تـا بـه امروز هـم این انجمـن مدیـران فعال اسـت و یک سـاختمان خیلـی عالی 

با پـول خـود اعضا سـاختیم.

همدلـی بـا مردم و کارگـران را از »انجمن مدیران« شـروع کردیم تـا ذهن ها را 

 اشـاره کـردم عموم 
ً
بـه واقعیـت نزدیـک کنیـم، چـون آن زمان همان طـور که قبال

مـردم فکـر می کردنـد کـه سـرمایه داران زالـو صفت انـد. جلسـه های توجیهـی 

بـرای ضـرورت تولید و سـرمایه و اهمیـت دادن به آدم های اقتصـادی و کارآفرین 
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بـا بـزرگان و علمـای قـم داشـتیم تـا ایـن توّهـِم زالوصفتـی را از ذهن مـردم دور 

کنیـم. بـا کارگـران هـم در همیـن رابطه، جلسـه های خوبـی برگـزار می کردیم.

» انجمـن مدیـران« بـه تدریـج جـا افتـاد و ماهـی یـک بـار جلسـه داشـتیم، 

هـر مشـکلی بـا هـر مسـئولی در رابطـه بـا قـم داشـتیم، در ایـن انجمـن طـرح 

می شـد، دسـت کارخانـه دار را در دسـت مسـئول می گذاشـتیم و مشـکالت را 

حـل می کردیـم.و از ایـن طریـق گام های مؤثـری در امـر اقتصـاد و کار آفرینی و 

برداشـته  شـد. تولید 

اتاق بازرگانی
 
ً
مـن از بـدو تأسـیس اتـاق بازرگانـی قـم بـودم و بـرای تشـکیل اتـاق قم)قبال

اتـاق قـم زیـر مجموعه اتـاق کاشـان بود، هر کـس کاری داشـت باید به کاشـان 

می رفـت( آن موقـع سـِنّ مـا طـوری نبـود کـه بتـوان ایـن کار را کـرد لذا پـدرم را 

آوردم و اتـاق بازرگانـی قـم را تاسـیس کردیـم تا فعـاالن اقتصادی قم، به کاشـان 

و تهـران نرونـد. اولیـن دفتـری کـه گرفتیـم داخـل پاسـاژ موسـی بن جعفـر بود. 

آبدارخانـه ای را بـه دفتـر اتاق تبدیـل کردیـم و آرام آرام آن را به سـاختمانی که در 

خیابـان باجک داشـتیم منتقـل کردیم.

تشـکیل و فعالیـت اتـاق بازرگانـی بـا انتخابـات شـروع شـد و هیئت رئیسـه 

 نزدیک سـی سـال اسـت که عضـو هیئت مدیـرۀ اتاق 
ً
تعییـن کردیـم. بنـده تقریبا

هسـتم، در هیئـت نماینـدگان اتاق بازرگانـی و نیز اتاق ایران هم عضو هسـتم. در 

کمیسـیون ها شـرکت می کنیـم چند کمیسـیون صنعـت، کشـاورزی، بازاریابی و 

گردشـگری از قـم نماینـده دارد. بعد اتحادیـه صادرکنندگان و نیز انجمن شـیمی 

را تشـکیل دادیم.

ایـن نکتـه را یـاداوری کنـم هیـچ مشـکلی نیسـت کـه قابـل حـل نباشـد، 
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مشـکالت یـا بـرون اسـتانی اند یا درون اسـتانی. ما مشـکالت داخل اسـتان را با 

 دل سـوز 
ً
جلسـاتی کـه با مدیـران دولتی گذاشـتیم حل کردیـم، مدیران ما معموال

و خوبنـد و وقتـی می بیننـد معضـل اجتماعـی هسـت همـه کمـک می کننـد لذا 

نیاز اسـت در قالب تشـکل ها مسـائل مطرح شـود و ما بحمدالله در این مسـئله 

بودیم. موفـق 

امور خیریه
وقتـی کـه جنگ تمام شـد، بـاز هم آیت اللـه دیباجـی دعوت کرد تـا همچون 

گذشـته جلسـات مـا بـا نـام »مبـازره بـا فقـر« ادامه پیـدا کنـد. من چـون خودم 

در ایـن کارهـای اجتماعـی تجربـه داشـتم مخالفت کـردم و گفتم: مبـارزه با فقر 

را آقـای طباطبایـی-از محترمیـن قـم- چندین سـال اسـت کـه دنبـال می کنند،و 

االن وضـع بـه گونـه ای اسـت که هـر ماه بیشـتر از مـاه قبل بـه نیازمنـدان کمک 

می کننـد، لـذا مـن معتقـدم به جـای کمک مسـتقیم بـه نیازمنـدان، به آن هـا وام 

قـرض الحسـنه بدهیـم کـه دو فایـده دارد: هـم ثوابـش ده برابـر اسـت و خداوند 

 از روی حکمتـی ثـواب قرض الحسـنه را از ثـواب صدقه بیشـتر قـرار داده، 
ً
قطعـا

و از طرفـی، چـون قرض گیرنـده بایـد سـعی  کنـد کـه پـول را برگردانـد و لـذا  

بی جهـت ایـن پـول را نمی گیـرد.

خالصـه گفتم: مـن با دادن وام قرض الحسـنه با باز پرداخـت طوالنی موافقم 

 به دسـت نیازمنـدان واقعی نمی رسـد، لذا 
ً
و گفتـم: کمک هـای بالعـوض، اکثـرا

پیشـنهاد دادم پنـج نفر از افرادی را که درخواسـت کمک بالعـوض داده اند بدون 

لطمـه خـوردن به آبرویشـان، تحت نظـر بگیریم تـا ببینیم آیـا نیازمندنـد یا خیر. 

هفتـه بعـد کـه وارد جلسـه شـدم همـه خندیدنـد! فکـر کـردم حرف مـا برعکس 

از کار درآمـده اسـت، بعـد گفتنـد: تـو درسـت می گفتی ما بررسـی کردیـم و پی 
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ـی اند.
ّ

بردیـم بیشـتر آن هـا دروغ می گوینـد و بـه فکـر راحت طلبی و یا کالش

در همیـن جلسـه، آقـای سـید حسـن امامـی رئیـس مؤسسـۀ خیریـۀ الزهـرا 

کیدشـان بـر وام ازدواج بـود، زیرا  پیشـنهادی بسـیار شـبیه فکر من داد. ایشـان تأ

مشـکل اساسـی بیشـتر جوانـان همیـن بـود، و ایـن طـرح خیلـی موفـق بـوده تا 

جایـی کـه بنـده خـودم یـک سـاختمانم را در اختیـار آن هـا قـرار دادم، و االن در 

سـال، چهارصـد تـا پانصـد وام ازدواج یـا جهیزیه از ایـن طریق در اختیـار مردم 

قـرار می گیـرد.

بنـده جـدا از موسسـه الزهـرا در موسسـه خیریـه مسـجد حضـرت ابوالفضل 

در منطقـه نیـروگاه هـم عضـو هسـتم و کمیته ای تشـکیل دادیم تحت نـام »لباس 

مـوال امیرالمؤمنیـن« که سـاالنه مقدار زیـادی لبـاس در مدارس توزیع می شـود 

کـه ایـن لباس هـا در رنگ هـا و طرح هـای گوناگـون اسـت. تفـاوت رنگ هـا هم 

بـه ایـن دلیل اسـت که سـبب از بیـن رفتن آبروی کسـی نشـود.

در خّیریـن مسـکن، کـه صدها و شـاید هزارها مسـکن بـرای نیازمنـدان تهیه 

شـده اسـت در خّیریـن مدرسه سـاز و در خّیریـن بهداشـت نیـز کمـک هایـی 

 توانم 
ّ

کرده ایـم، و در کمیتـه امداد و سـازمان بهزیسـتی نیز عضو هسـتم و بـه حد

له مـورد قبـول درگاه الهی باشـد.
ّ
کمـک فکـری یا مالـی دارم، ان شـاال

چرا در زمره خیرین وارد شدم!
یـک روز جمعه مثل همیشـه آمـده بودم زیـارت حضرت معصومـه، آن موقع 

دِر حـرم بـه طـرف میـدان آسـتانه بـاز می شـد و سـوهانی ها در کنار حـرم بودند 

و اتوبوس هایـی کـه می خواسـتند بـه شـهر های دیگر برونـد نزدیک حـرم توقف 

می کردنـد.

نزدیکـی غـروب بـود کـه دیـدم یـک ماشـین بنـز آخریـن مـدل پـارک کـرد و 
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یـک مـرد جـوان همـراه با خانمـش ـ که بسـیار محجـوب بـود- به همـراه کودک 

خردسالشـان از آن پیـاده شـدند. رویـم را به حضـرت معصومه کـردم و گفتم: یا 

حضـرت معصومـه، مـن هم چنیـن زندگیـی می خواهم، از خـدا برای مـا بخواه!

ایـن موضـوع گذشـت، باور کنید که چندسـال بعـد از این، من همان سـاعت 

می رفتـم حـرم حضـرت معصومـه، ازدواج کـرده بـودم و خانمـم بـا فرزنـد اولم 

 زندگی ام شـبیه همان مردی شـده بود 
ً
ـ کـه دختـر بـودـ  همراهم بـود. دیدم دقیقـا

 دیـده بودمش! ناگهـان از خود بی خود شـدم و بـر زمین افتادم و سـجده 
ً
کـه قبـال

کـردم و خـدا را سـپاس گفتـم؛ به گونـه ای که خانمم فکـر کرد من زمیـن خوردم!

داخـل حـرم رفتـم و رو به حضرت معصومـه عرض کردم: می دانـم این لطف 

خـدا، بـه دعـای شـما بانـوی کریمه اسـت، ولـی من قـول می دهـم از امـروز به 

بعـد هـر کار خیـر و  مفیـد کـه انجام دهـم ثوابش برای شـما. ایـن قـرار داد ما با 

بود. حضرت معصومـه 

مـی خواهـم بـه جوانـان بگویـم : جوانـان! هرچه هسـت پیش خـدای متعال 

اسـت؛ خـدا هم بعضـی از عزیزانـش را که پیامبـر و اهل بیت گرامی اش هسـتند 

بـرای هدایـت مـا قـرار داده اسـت. دامـان ایـن بـزرگان را رهـا نکنید! مـن هرچه 

دارم از دعـای خیـر ائمـۀ معصومیـن و حضرت معصومه اسـت.

آخرین یادآوری:
در حـال حاضـر به لطف خـدا چندین کارخانـه بزرگ و کوچـک تولیدی دارم 

و تقریبـا همـه آن هـا فّعالنـد؛ بـا وجـود این کـه در ایـن چنـد سـاله اخیـر، خیلی 

نابسـامانی در اقتصـاد خـرد و کالن کشـور بـوده اسـت، ولـی از دعـای خوبـان 

شـان داشته باشـم،کارخانه ها با رشـد 
ّ

و کسـانی کـه توانسـته ام مسـاعدتی در حق

بیشـتری دایـر اسـت و هیچ کـدام زیـر رشـد نبوده اند.
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اکنـون کـه ایـن گفت وگـو بـه پایـان می رسـد امیـد دارم کـه رحمـت واسـعه 

خداونـد متعـال و عنایت هـای پیشـوایان معصـوم و فرزنـدان آنـان، همچنـان در 

زندگـی و جامعـه مـا جـاری باشـد. هرچـه هسـت از خـدا اسـت و با اسـتعانت 

از او بایـد برخاسـت و اسـتعدادها و اندیشـه هـا و ابتکارهـا را بـه کار گرفـت و 

دچـار غـرور نشـد، امـا اعتمـاد بـه نفـس داشـت و بـا خودبـاوری، بن بسـت ها 

را شکسـت و ایـران عزیـز را بـه سـوی توسـعه و شـکوفایی بـرد و به نبـوغ جوانان 

احتـرام گذاشـت و تجربـه کهـن سـاالن را سـرمایه بزرگـی دانسـت و دسـت در 

دسـت هـم، ایـران را سـربلندتر از همیشـه بـه دنیـا معرفـی کنیم.

شـک نیسـت که گفتنی هـا بیش از این هاسـت، اما آنچـه برزبانم آمـد کلّیات 

تجربیـات افـزون برنیـم قـرن ایـن خدمـت گـزار کوچک عرصـۀ تولیـد و اقتصاد 

اسـت و زبـان حالـم این اسـت که: بـه پایان آمـد این دفتـر، اما حکایـت تولید و 

کارآفرینـی، همچنـان باقی اسـت. مـرا ببخشـید و عفو کنید.


