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  آغاز  خن

گفتوگوهایخودرابایادونامخداوندمهربانوبخشندهآغازمیکنم.بنده،افزون

درامـرتولیـدوکارآفرینیفعالیت بـهلطفخداونـدمتعالـ بـرپنجـاهسـالاسـتکهـ

دارم.دراینسـالیانطوالنی،تجربیاتیبهدسـتآوردم،بامشـکالتتولیدوکارآفرینی،

ازنزدیـکدسـتوپنجهنرمکـردم،بارهابامتخصصانمختلفدرسـطوحباالیعلمی

درایـرانوکشـورهایصنعتـیدنیـا،بـهتبادلتجربـهپرداختم.صدهاکارگـروکارمندو

متخصصرادرواحدهایتولیدیخود،مشـغولبهکارکردموبهگوشـهایازامرتولید

درکشـورمخدمتنمودم.

مدتهـاپیـشبرخـیدوسـتانازمـنخواسـتندکـهتجربیـاتوراهکارهـایخودرا

درزمینـهاشـتغالوکارآفرینـیدریـکقالبمدونارائهدهم،درهمینراسـتاجلسـاتی

گفتوگومحـوردرایـنبـابترتیبدادنـد،کههنوزهمادامـهدارد.حاصلآنبحثها،

ابتداکتاِب»درسهاییازیککارآفرینموفق«بودکهدرسال1397توسطنشِرارمغان

طوبیبهچاپرسـید.اثردومنیزهمینکتابیاسـتکهبانام»کارفرآینیبرایجوانان«،

پیِشرویشماسـت.آثاردیگرنیزباعنایتایزِدمّنان،منتشـرخواهدشـد.امیدکهبرای

همۀعالقهمندانبهکاروتولیدوتجارت،بهویژهجوانان،مفیدواقعشودوچرخاقتصاد

ایـنمملکـت،باتوانفکریوجسـمیآناندرمسـیرصحیحبهحرکتافتد.

ازصاحبنظـراِنعرصـٔهتولیـدوکارآفرینـیومشـتاقاِنرشـداقتصـادکشـور،
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طریـق از سلسـلهبحثها، ایـن دربـارٔه را خـود انتقـادی نظریـات دارم  تقاضـا

وبـگاهwww.hasanaghajani.comیـابـهآدرسپسـتیناشـر،درمیـانبگذارنـد.

تردیدینیستکهایننقدهامیتوانددربیانسازندهترمباحثوتجربیات،تأثیرشایانی

داشـتهباشـدوموضوعاتراسازندهترکند.

الزممیدانمازتالشوهمکاریبیشـائبهدوسـتجوانمآقایسـیدعلیناظمزاده،

ه
ّ
مسـاعدتوکوشـشآقـایابوالفضـلطریقهدارونظـارتوهمراهیحضـرتآیتالل

هاشـعریدرنشـراینآثارتشـکروقدردانینمایم.
ّ
ناظـمزادهقمـیوحضرتآیتالل

ازخداوندمنانجهتادامٔهمسیروکمکبهاقتصادوتوسعهکشورمددمیجویم.

قمـ  حسن آقاجانی

خرداد 1398
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 رقدره

بعـدازتدویـنوانتشـارکتـاب»درسهاییازیککارآفرینموفق«شـاملگفتارهاو

خاطراتجنابحاجحسـنآقاجانی،دربارهمدیریتوکارآفرینیواسـتقبالچشـمگیر

جوانانودانشجویانازاینکتابوهمچنینبرگزاریجلساتمتعددبازخوانیومسابقۀ

کتابخوانـیدردانشـگاهها،ایـدهدیگریموردتوجهتنظیمکننـدگاناینکتابوجناب

آقایآقاجانیقرارگرفت،کهنیازامروزاکثرجوانانایرانزمیناسـتوآن،آمادهسـازی

وانتشـارکتابیدیگردرزمینه»اشـتغالجوانان«میباشد.

امـروز،ایـرانمـاازمشـکالتمتعـدداجتماعـی،فرهنگـیواقتصادیرنـجمیبرد

کـهبخـشعمـدهایازآنبـهعلتبیـکاریوعدماشـتغالجواناناسـت؛موضوعیکه

کارآفرینـانومدیـراندولتـیبهآنبسـیارپرداختهاند،اماکمترتوانسـتهاندبرایحلآن،

راهـکاریموثـروکارآارائـهکنند؛لذابرآنشـدیمکهدرسلسـهگفتارهایـیبابهرهگیری

ازتجربـهودانـشآقـایحاجحسـنآقاجانـی،بیشازپیشبهچگونگیایجادکسـبو

کارهایجدید،کمهزینه،زودبازدهوشغلهایکوچکیبپردازیمکههرجوانیمیتواند

درراسـتایآنگامبرداشـتهوفضایـیجدیدبرایخـودفراهمآورد.

کتابیکهپیشروداریدحاصِلهمینگفتارهاوسخناِنفردیاستکهبیشازپنجاه

سالدرعرصۀکارآفرینیفعالبودهوتولیدکنندۀنمونهکشوریاست،ونتیجۀتجربیات

وتامالتخودرادرزمینۀاشتغالبهزبانیساده،دستهبندیکردهوشرحدادهاست.
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درایـنگفتارهـا،دههـاروایـت،حدیث،شـعر،داسـتانوخاطرهدررابطهبااشـتغال

آمدهوبیشازیکصدشـغلخانگی،اسـتارتآپ،مشـاغلروسـتاییومشاغلمناسب

بانوانخانهدارمعرفیشـدهاسـتوسـعیشدهبازبانیسلیسوساده،مطالبیکاربردی

واثرگذاربرایایجاداشـتغالوکارآفرینیعرضهشـود.

واقعیـتایناسـتکه»اشـتغال«؛وبهویژهایجادشـغلهایکمهزینـهوکوچکدر

برنامـهاصلـیهمـهخانوادههـا،دولتها،کشـورهاوصاحبنظراناقتصادیاسـت؛زیرا

تاسـیسکارخانههایبزرگ،پرهزینهوزمانبراسـت،اماراهاندازیشـغلهایکوچک،

بـااندکـیسـرمایهمیتواندنیروهایعظیمیازافراِدجویـایکاررابهفعالیتهایمثبت

وادارد،چـرختولیـدرابـهحرکتدرآوردونیازهایجامعـهراازجنبههایمختلفتامین

کنـد.بـاچنیـناقدامیاسـتکهمیتـوانبهعرصۀفرهنگکشـورمددرسـاندوباایجاد

اشـتغالورفـعبیـکاری،زمینههایجـرموبزهکاریراازبینبردومحیطیسـالمتربرای

زیستانسانیبهوجودآوردوروحیۀشادابیونشاطرابهاجتماعتزریقکردوجامعهو

خانوادهرابهعزتوسـربلندیرسـاند.

سالهاسـتکهکشـورهایصنعتیوتوسـعهیافتهبهاهمیتمشـاغلکوچکپیبرده

وبـاایجـادسـازوکارهایمناسـب،درحمایـتازآنهاتـالشمیکنند.کشـورماهماز

روزگارانگذشته،مهدهمینمشاغلکوچکبودهودرشهرهاومحلههاوروستاها،همۀ

افرادخانوادهازمردوزنوکوچکوبزرگ،بهکارهایکوچکاشـتغالداشـتهونیازهای

خـودرابرطـرفمیکردنـدوحّتیبرخیمحصوالتخودرابهمناطقوکشـورهایدیگر

همصادرمینمودند.بیگمانامروزهنیزبایدبکوشـیمتاآنچرخۀاقتصادیقدرتمندرا

تواناترازگذشـتهبهحرکتدرآوریموبابهرهگیریازدیدگاههایصاحبانعلموتجربه،

درگسـترشآنبکوشیم.

امیدآناسـتکتابحاضر،کهحاصلبیشازدهجلسـهگفتوگوِیچندساعتهبوده

وحدودیکسالزمانبرایبرگزاریجلساتوپیادهسازیوتدوینوویرایشآنصرف

شده،موردتوجهواستفادهعالقهمندان،خصوصاجوانانایرانزمینقرارگیرد.

درپایـان،ازصبـروحوصلـهوجدّیـتجنـابآقاجانیوهمراهیوهمکاریاسـتاد

ارجمندجنابآقایابوالفضلطریقهدارکهدرتدوین،پژوهشوویرایشایناثرهمت
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گماردندتقدیروتشکرمیکنم.همچنینتوجهوعنایتبزرگانیکهاینکتابرابازخوانی

کردندوبهارائهنقدهایمهمومشفقانهپرداختند،ارجمینهموزحماتهمکارانمرادر

دفترمشـاورهوپژوهشBCRازجملهآقایانعلیرضارشـیدیوحامداخوانوخانمها

موناومتینپورحسـینیکهمرادراینمسـیریاریرساندند،سپاسمیگویم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

به امید موفقیت روزافزون جوانان ایران زمین

سیدعلی ناظم زاده

تابستان 1398
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 رعرفِی اجما ی حسن آقاجانی

آقـایحسـِنآقاجانـیدرهفتـمفروردینماه1331درشـهرمذهبیقـمودرخیابان

»چهارمـردان«بـهدنیاآمد.

محلـهایکـهدرآنزندگـیمیکـرد،معروفبه»کوچهباغ«بـودومنطقهباصفاییبه

شـمارمیرفـتکـهحتیدرتابسـتان،دمایشبهتـرازدیگرنقاطقمبـود.پدر،پدربزرگ

پدریومادریاش،همهیاتاجر،یاکاسببزرگویاکارخانهداربودند.بدینسان،وی

درمیانخانوادهایکارآفرینوتولیدکنندهرشدکرد.اینفرصتیاستکهالبتهبرایبرخی

ازافرادممکناستوجودداشتهباشد،اماهمه،قدرآنرانمیدانند.ولیدرآنخانواده،

ایشـانقدراینموقعیترادانسـتوازکودکیپایدرمسـیرکارآفرینیوتولیدگذاشت.

دورۀکودکیونوجوانیاشدرکارخانهپدرشمیگذشتوحتیجمعههابادوستانش

درکارخانـهپـدربهتولیدمیپرداختوباسـرمایهایکهبـهمرورزماناندوختهبود،پس

ازچندیازکارخانهپدر،جداشـد،ودرمدتاندکیتوانسـتدرصنعتقالیوفرش

ابریشمنیزموفقیتیقابلتوجهکسبکند.البتهبعدازآندوبارهبهعرصهتولیدبازگشت

ودراینمسـیرنیزتوفیقاتزیادیبهدستآورد.

آقایحاجحسـنآقاجانیازنوجوانیتاامروزدرعرصهتولیدگامهایبسـیاربلندی

برداشـتهوبااحداثوراهاندازیچندینکارخانهدرزمینههایمختلف،جایگاهویژهای

درعرصهکارآفرینیایرانکسـبکردهاست.
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برخیافتخاراتحاجحسنآقاجانیشاملمواردذیلاست:

ـعضویتوتأسیسانجمنمدیراندرسال67.

ـعضویتدرهیئترئیسـهوهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیدر24سـالگذشـتهو

امروز. تا

ـعضوهیئترئیسهاتاقصنعتایران.

ـعضوهیئترئیسهخانهصنعتومعدنقم.

.ـهمکاریدرتأسیسمؤسسهخیریهالزهراء

ـهمکاریدرهیئتمدیرهمسجدحضرتابوالفضل.

ـهمکاریدرهیئتمدیریهدرمانگاهحضرتابوالفضل.

ـهمکاریدرهیئتمدیرههایخیرینمدرسـهسـاز،مسجدسـاز،مسـکنسـاز،و

خیرینسـالمت.

ـعضوهیئتامناءهاللاحمروایتامقم.

ـتولیدوپخشلباسبرایافرادبیبضاعت،معروفبهمؤسسهامیرالمؤمنین.

ـعضوافتخاریکمیتۀامدادامامخمینی.

ـپایـهگـذارکارخانجـاتثثث،اسـتحکام،پالسـتیکمرواریـددانـه،انسـجام

چسـب،نیـامپالسـتیکوثنارپ.

ـهفدهسالصادرکنندهنمونهاّولدراستان.

ـچندینمرتبهکارآفریننمونهاستانویکمرتبهکارآفریننمونهکشوری.

ـرئیسانجمنشیمیاییاستانقم.

ـرئیساتحادیهصادرکنندگاناستانقم.





ایجــاد شــغل های  به ویــژه  و  کــه »اشــتغال«؛  اســت  ایــن  واقعیــت 
کم هزینــه و کوچــک در برنامــه اصلــی همــه خانواده هــا ، دولت هــا، 
کشــورها و صاحبنظــران اقتصــادی اســت؛ زیــرا  تاســیس کارخانه هــای 
بــزرگ، پرهزینــه و زمانبــر اســت، امــا راه انــدازی شــغل  های کوچــک، 
ــای کار  ــراِد جوی ــی از اف ــای عظیم ــد نیروه ــرمایه می توان ــی س ــا اندک ب
ــت درآورد  ــه حرک ــد را ب ــرخ تولی ــت وادارد، چ ــای مثب ــه فعالیت ه را ب
ــن  ــا چنی ــد. ب ــن کن ــف تامی ــای مختل ــه را از جنبه ه ــای جامع و نیازه
ــه عرصــۀ فرهنــگ کشــور مــدد رســاند  ــوان ب اقدامــی اســت کــه می ت
و بــا ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری، زمینه هــای جــرم و بــزه کاری را از 
ــه وجــود آورد و  ــرای زیســت انســانی ب ــرد و محیطــی ســالم تر ب بیــن ب
روحیــۀ شــادابی و نشــاط را بــه اجتمــاع تزریــق کــرد و جامعــه و خانواده 

ــه عــزت و ســربلندی رســاند. را ب



بخش اول:

 تعریف و اهمیت 
اشتغال های کوچک
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 تعریف اشتغال کم هزینه و انواع آن

معنایاشتغالکمهزینه،روشناست؛یعنیشغلیدرآمدزاکهبتوانآنرابهنیروی
همتوذوقوخالقیِتخودفردایجادکرد؛نهباپولومغازهوکارگاه.بهعبارتدیگر،
درمشاغلبدونهزینهیاکمهزینه،فرِدعالقهمنددرانتظارپولوسرمایهکالننیست،

بلکهبهارادهوایدهخود،تکیهمیکند.
مسـئلهاشـتغالراازدوجنبـهمیتـوانبررسـیکـرد:یک:اشـتغالدرمراکزتولیدیو
اقتصـادیبـزرگکـهکارآفرینباسـرمایهکالن،دسـتبهتاسـیسیکمرکزتولیـدیزدهو
افرادیرابرایکارکردناستخدامکند.ایننوعاقدامات،بههزینههایهنگفت،پشتوانهو
حمایتهایخصوصیودولتیوریسکپذیریباالنیازدارد.ویژگیاینمراکز،آناست
کـهازعهـدۀهمـۀمردمبرنمیآیـدوعدهخاصیتواناجراواقدامبـهچنینکاریرادارند.
دو:امـاجنبـۀدیگـرکاِراقتصادیودرآمدزاکهبتواندفـردوخانوادهاشراتامینکند،
اشـتغالهایکوچکباسـرمایههایاندکویابدونسـرمایهاست.یعنیفرد،خودشبه
تنهاییویاباهمکاریچندنفردیگروبااستفادهازایدهوفکرخویشوباکمترینهزینه
وسرمایهدستبهایجاداشتغالبزند.درادبیاتامروزاقتصاد،بهآن»استارتآپ«1هم

میگویند.بیشـترتمرکزبحثهایمارویهمینجنبهایجاداشـتغالاست.

1.استارتآپ)Startup(واژۀانگلیسیاستکهدرفارسیآنرابهکسبوکاِرنوپاوکوچک،ترجمهکردهاند.کلمۀ

اسـتارتآپ،هرچندبرایمشـاغلمرتبطبا»فنآوری«هایکوچکاسـتفادهمیشـودکهازاینترنتوموبایل،بهره

میبرند،ولیامروزهدرموردهمهنوعازکسـبوکارهایمحدود،همبهکارمیرود.
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ضرورت اشتغال های کم هزینه
ضرورتاینبحثوایننوعاشتغالازاینجهتاستکهدرجامعهامروز،انبوهیاز

جوانان،بیکارندودولتهمامکانوتوانآنرانداردکهباتاسیسکارخانههاومجتمعهای

بزرگ،زمینۀاسـتخدامکارگروکارمندرابهوجودآورد.پسالزماسـتنگاهجدیتریبه

مسـئلهاشـتغالهایکمهزینهوبدونهزینۀغیرخانگیوخانگیداشـتهباشـیموبانشـان

دادنراهکارهایـیجوانـانراجهتورودبهاینعرصههاتشـویقکنیـمتا»امید«رادرافراد

وخانوادههااحیانمودهوزمینههایفسـاِدناشـیازبیکاریراازبینبریم.امروزهدرفضای

اشـتغالوکارآفرینـیایـرانوجهـان،ضرورتراهاندازیاشـتغالهایکوچکوکمهزینه

واسـتارتآپ،بیشازگذشـتهاسـتوهمبرایدولتهاوهمبرایجوانان،بهعنوانیک

راهکارمهمواثرگذارمطرحمیباشد.عالوهبرآن،استارتآپهاهمفرصتیبرایاشتغال

استوهمفرصتیبرایپاسخگوییبهتقاضاهایآشکاروپنهانیکهدرجامعهوجوددارد.

اهمیت اشتغال های کوچک
تولیدواشتغال،همیشهبرایانسانمطرحبودهاست،امادربعضیجوامع)مخصوصا

درکشوهایصنعتیومدرن(آنراجدیترگرفتهوبهصورتعلمیوضابطهمندبرایش

برنامـهریختـهانـد،لذاچرختولیددراینجوامـع،بهتروپررونقترمیچرخد.بندهبارها

سفرهایاقتصادیمتعددیبهکشورهایپیشرفتهوصنعتیدنیاکردهام؛حدودبیستبار

به»چین«رفتهاموازنزدیکدیدهامکهچگونهحّتیدردورترینروسـتاها،اشـتغالهای

بدونهزینه،ایجادشـدهاسـت.مردمهربخشومحله،بااندکسـرمایهایبرایخود،

کاریایجـادکردهانـدوبـاهمیـنکارهایکوچک،اقتصادبزرگکشـورخـودرابهوجود

آوردهاند.اینقطرههابامشـارکتعمومیاندکاندکجمعشـدهوسـپسبهدریاتبدیل

گشتهاست.دولتوکارآفرینانبزرگچینی،توانستهاندبااستفادهازظرفیتهایبومی،

شـغلهایبدونهزینهایجادکنندومردمرادراقتصادکشورشـان،شرکتدهند.

دریکیازسفرهابهکشورچین،ازیککارخانهتولیدظروفچینیبازدیدکردم.این

کارخانهدریکیازروستاهایبزرگآنجاتاسیسشدهبودوگرانترینومدرنترین
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دستگاههاولوازمموردنیازرادرآنجامستقرکردهبودند،مادهاولیهاینظروف،ِگلو

خاکمخصوصیبودکهمسئوالنکارخانه،آنراباماشیندرروستاخالیمیکردند

وهرخانوادهایازاینخاکهابرایقالبزنیاستفادهمیکرد.کاراینمردم،کنتراتی

بـودوهـرکسـیبـههرانـدازهکهقالِبِگلیظـروفچینیراآمادهمیکردبیشـترپول

میگرفـت.مـنهنگامغروب،صفطوالنِیمردمروسـتارامیدیدمکهبرایتحویل

دادنقالبهایِگلیآمدهبودند.

 وبـهسـببهمیـنکارخانـه،کارهایکوچکمتعـددغیردولتیدرآنجاایجادشـده

بود.

دربخشهایدیگراینکارخانه،شغلهایکوچککمهزینهدیگریهمایجادکرده

بودند.ُحسِناینروشآناستکهاوال:زمینهاشتغالهایکوچکوبدونهزینهرابرای

:باایجادرقابت،محصولراارزانبهبازار
ً
گروهوسـیعیازمردمبهوجودمیآورندوثانیا

یکعددنعلبکیکهدرایرانسـیهـزارتوماندرمیآید،درآنجا
ً
عرضـهمیکننـد؛مثال

سـههزارتومانتماممیشود.

کشورچین،وسعتیبزرگازاشتغالهایکمهزینهاستکهخانوادههاوافرادمختلف،

درخانه،خانوادهودرروستایشـانبااسـتفادهازمهارتهایمختلفوباشـناختنیازها

وتقاضایموجوددربازارجهانیدسـتبهتولیدمیزنندوتوانسـتهاندباکمترینهزینه

وسـرمایه،همبرایخودوخانوادهشـاناشـتغالایجادکنندوهمبخشیازاقتصادچین

رابـهعنواناقتصاداولدنیا،مدیریتنمایند.

فواید اشتغال های کوچک و کم هزینه
تجربههایامثالآنچهدرموردکشورچینگفتمموجباعتقادبندهبهضرورتایجاد

اشـتغالهایکمهزینهشـدهاسـت.بهنظرمنایجاداشتغالکوچکوکمهزینه،اثراتو

فوایدزیادیداردکهدراینجاسعیمیکنمفوایدآنرادرمقایسهبااشتغالهایپرسرمایه

وکالن،در10عنوانبررسیکنم:

1.اشـتغالهایکمهزینه،نقشبسـیارمهمیدربهوجودآوردِنفرصتهایشـغلی

دارد.سالهاستکهبیکاری،معضِلمهمکشور مخصوصاجوانانـ برایافرادجامعهـ
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ماسـت،باالخرهبایداینمشـکلباراهحلهایمنطقیوسـازندهومفیدحلشـود؛وچه

راهحلـیبهتـرازایجادکارهایدرآمدزاوکمهزینه.

2.اینمشـاغلکوچکباعثمیشـود،اسـتعدادوخالقیِتافرادیکهبهزمینههای

تولیـدواقتصـاد،عالقـهدارنـد،شـکوفاگـرددوآنهارابـرایکارهایاقتصـادیبزرگو

سرمایهگذاریهایکالن،آمادهکند.پساینکسبوکارها،سکویپرشیبرایرسیدن

بهکارهایبزرگاسـت.

3.امیدبهزندگیوداشـتنروحیۀشـاداب،سرمایۀبزرگیاست.اینامیدبا»کار«به

وجودمیآید.همینکهیکجوانجویایکار،شـغِلکوچکیرابهعهدهمیگیرد،اقدام

بزرگیدراینجهتاست.

4.ازهمینمشاغلکوچک،نتایجتربیتیوفرهنگیبسیارمناسبیحاصلمیشود،

مانندازدواج،تشـکیلخانواده،فرزندآوریو...همچنیناشـتغال،مفاسـدراازسـطح

جامعـهمیبردومحیطیسـالمبهوجودمیآورد.

5.مشـاغلکوچک،موجبکاهشحجمدولتشـدهوبودجۀعمومیکشـوررابه

سـمتپروژههایمفیدسـوقمیدهدوازحیفومیلاموالجلوگیریمیکند.درواقع،

کسیکهبهراهاندازِیشغلکوچکیاقدامکرده،نهتنهاهیچهزینهایرابهدولتوملت

تحمیلنمیکند،بلکهبهاقتصادکشـورنیزکمکمینماید.

6.وقتیکهیکجوانرابهشغلیکمهزینهوآسان،هدایتمیکنید،درواقعاورابه

ارتباطبادیگرانوحضوردرصحنۀاجتماع،دعوتکردهایدوهمینامرباعثمیشود

کـه»رشـدهـوشاجتماعـی«پیداکند.بعضیازافـراد،هوشفردیدارنـد،اماازهوش

اجتماعـی،بیبهـرهاند؛یعنینمیتوانندبادیگرانوهمنوعانخودگفتوگویسـازنده

داشـتهباشـندودرتعامـالتعاجـزمیمانند.یکشـغلکوچک،خواهناخـواهآنهارابا

اجتماعپیوندمیزند.

زندگیانسانراباطراوت
ً
7.سـالمتجسـمیوروانی،گنجبزرگیاسـتکهاساسـا

میکند.اینگنجبایکشـغلکوچکومشـغولشـدنبهکاروبهدسـتآوردِنروحیه،

میشود. حاصل

8.وقتیافرادملتبهکارهایتولیدیگسـتردهمشـغولمیشوند،همیناشتغالآنها
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»نمایـِشقـدرتملـت«اسـت.ایننمایشقـدرتازطریقهمینکارهـایمعمولیاما

سـازندهبهوجودمیآید.

9.اشـتغال،زمینههایفسـادراکمترمیکند،اگربیکاری،بهتشـخیصکارشناسـان

وجرمشناسـان،ریشـۀاکثرمفاسـداسـت،پساشـتغالوکار،اینفسـادهارابسیارکم

میکند.دراینمیان،اشـتغالهایکوچکچونافرادبیشـتریرابهکارمشـغولمیکند،

درنتیجـه،فسـادهایزیادتـریراهـمازبینمیبـرد.پسیکیازفوایدکسـبوکارهای

کوچـک،کمترکردنمفاسـداسـتوتاثیریمسـتقیمبـرهمهجنبههـایزندگیفردیو

اجتماعـی،ازجملـه»امنیـتملـی«دارد.متخصصانوسیاسـتمداران،یکیازراههای

مهـمتامیـنامنیتراایجاداشـتغالمیدانند.

10.آرامـشروحـی،فایـدهدیگرایناشتغالهاسـت.وقتیکسـیمیبیندتوانسـتهبا

ارادهخودوتوکلبهخدا،شغلکوچکوکمهزینهایرادستوپاکند،نزِدوجدانخود

سـربلنداسـتوآرامشروحیمییابدوازانجاماینکارلذتمیبرد.اگرافرادبیکارو

بیاراده،دچاراضطرابوافسـردگیانددرمقابل،افرادیکهخودرابهکارمفیدمشـغول

کـردهاند،آرامشروحیدارند.

درکنارهمهاینها،ایننوعاشـتغالچونازذهنجوانانوافرادسـطحاجتماعایجاد

میشـود،خیلیازنیازهاوتقاضاهارابرآوردهمیسـازدکهشـایدمغفولماندهوکمتربه

آنتوجهشـدهاست.

امروزهمادرایرانوجهانشـاهدمشـاغلواسـتارتآپهاییهستیمکهباهزینههای

کموایدههایدمدستیایجادشدهاند،امابهمروررشدوتوسعهیافتهاندوجایگاهباالیی

دررفعنیازهایمردمایفاکردهاند،فروشـگاههایاینترنتیواسـتارتآپهایمختلفدر

ایرانوسراسـردنیاازجمله:»علیبابا«،»ایبی«،»آمازون«،»دیجیکاال«،»اوبر«،

»ایربیانبی«،»اسنپ«،»تپسی«،»دیوار«و...همهدراینراستاقابلبررسیهستند.

خوباستدراینجابهخاطرهایاشارهکنم:

     مسـیرهمیشـگِیمنبرایمحلکارومنزل،خیاباندورشـهرقماسـت.روزیاز

آنجامیگذشـتم.دوکودکرادیدمکهبافاصلۀحدوددویسـتمتری،جوجۀزنده

میفروشـند.یکیازآنهافقطجوجههایخودرادریکقفسسـادهگذاشـتهبودو
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خالقیـتوتبلیغاتـینداشـت،امـاآندیگـری،جوجههارارنگکردهبـودودانههای

خوراکجوجهراهمکنارشداشـتوهمراهباهرجوجهیککیسـهپالسـتیکیدان

مـرغراهـمبـهصـورترایگانمـیداد.طبعااینکودک،مشـتریبیشـتریداشـتو

خالقیتـشموجبشـدکهمنهـمازاودوعددجوجهبرایبچههاخریدم.بیگمان،

علـتپرمشـتریبودناو»خالقیـت«بود.هردو،جوجهمیفروختنـد،امادومی،با

کاروکاسبی«داشت. ابتکارتوانسـتهبودمشـتریاِنبیشتریجذبکند.اوواقعا»شِمّ

3سـالکودکیکهخالقیتبیشـتریداشـتوبه جالـباینجاسـتکـهپـساز2ـ

کارشاهمیتبیشـتریمیداددرهماندورشـهرمغازهمیوهفروشـیتأسـیسکردو

برادردیگرش،شاگرداوشدونزدهمانبرادرکارمیکرد.ایناستمعجزهخالقیت

وانگیـزهوتالش!

امــروزه، یــک جنبــه از کار اقتصــادی و درآمــدزا کــه بتوانــد فــرد و 
خانــواده اش را تأمیــن کنــد، اشــتغال های کوچــک و کم هزینــه اســت. 
ــا همــکاری چنــد نفــر و  ــا ب یعنــی یــک فــرد عالقه منــد بــه تنهایــی و ی
ــرمایه،  ــه و س ــن هزین ــا کمتری ــش و ب ــر خوی ــده و فک ــتفاده از ای ــا اس ب
ــه آن،  ــاد ب ــروز اقتص ــات ام ــد. در ادبی ــتغال بزن ــاد اش ــه ایج ــت ب دس

»اســتارت آپ« هــم می گوینــد.



بخش دوم:
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 فرهنگ اشتغال

بـهنظـرمنبرایآنکهاشـتغالبـاهزینههایکمیابدونهزینۀنقـدیرارونقبدهیم

بایدابتدا»فرهنگاشـتغال«راایجادکنیم؛زیراتاچنینفرهنگیبهوجودنیاید،اشـتغال

نیـزدوامنخواهـدیافـت.پسبایدفضایـیایجادکردکهدرآن،فرهنگاشـتغال،خودبه

خودمنجربهاشـتغالپایدارشود.

ممکناستشمابپرسید:چگونهفرهنگاشتغالرابهوجودآوریم؟اینسوالیاست

کهدرذهنهمهکسـانیکهبهاینزمینههایاقتصادیعالقهمندند،ایجادمیشـود،لذا

بنـدهدرپاسـخبـهاینسـوال،باتوجهبهتجربههـایخود،عواملمتعـددیرادرفرهنگ

سـازیتولیدواشـتغالیادآورمیشـومکهمیتوانآنهارادرقالبدسـتهبندیهایزیر،

بهصورتاجمالیمطرحنمود.اینمواردهمدررابطهبافرهنگاشـتغالاسـتوهمبه

توسـعهاشـتغالوکارآفرینیوموفقیتدرمسـیرکسبوکارکمکمیکند.

1. رقدس دانستن کار
بنـدهبـهنقـاطمختلفدنیا،ازجملهکشـورهایپیشـرفتهاروپاییسـفرکـردهامواز

نزدیکبامسـائلمربوطبهکاروتولیدواشـتغالدرآنکشـورهاآشـناییدارم.نکتهمهم

ایـناسـتکـهدرآنجوامـع،همۀمـردمازطبقاتمختلـف،کاررا»ننـگ«نمیدانند،

در
ً
بلکـهآنرا»ارزش«بـهحسـابمیآورنـدوایـناصـلراازکودکیونوجوانـیعمال
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آموزشهایدورانمدرسهودانشگاهبهکودکانونوجوانانوجوانان،انتقالمیدهند.من

افرادمتعددیراازهمۀطبقاتودرهمهسنینودرردههایمختلفسیاسیواقتصادی

وفرهنگیدرکشـورهایپیشـرفتهمشـاهدهکردهامکه»کار«را»مقدس«میدانند.

پساگرمیخواهیمبهپیشـرفتوتوسـعهاقتصادیبرسـیمگاماولآناستکهکاررا

عیبندانیم،بلکهآنراامرمقدسیبهحسابآوریمکههمدنیایماراآبادمیکندوهم

ثـوابآخرتـیبرایمـاندارد.خـوشبختانهمادینیداریمکههمهایـناصولدرآنلحاظ

شـدهاسـت؛دردیـناسـالم،بارهـابراینامرتاکیدکـهکارراعارندانیـم؛بهچندنمونه

میکنیم: اشاره

پیامبرگرامیاسالممیفرمایند:اگردرحالیهستیکهمرگتفرارسیدهودرحال
کاشتنگیاهیهستی،اگرمیتوانیگیاهرابکاری،حتمااقدامکن!1

فـردیمیگویـد:امـامصـادقرادیـدمکـهبیلیدردسـتداشـتودرزمینیکه

متعلقبهاوبودکارمیکردوعرقمیریخت.عرضکردم:فدایتشـومبیلرابهمنبده

تابهجایشـماکارکنم.حضرتفرمود:منبسـیاردوسـتدارمکهشـخص،درگرمای
آزاردهنـدۀآفتـاببرایبهدسـتآوردننیازهایزندگـیکارکندورنجببیند.2

درروایـاتخوانـدهایـمامیرمومنانعلینقلمیکنـد:روزیدرمدینه،برایپیدا

کـردنکاربـهمحلههـایباالیمدینهرفتم.درآنجاکسـیرادیدمکهخاکهاییراجمع

کـردهبـودتـاباآنهاِگلدرسـتکند،مرابهعنوانکارگربـهکارگرفتتاازچاهبادلوآب

بکشموبرخاکهابریزم.قبولکردم،درآخر،مقداریخرمابهعنواندستمزدبهمنداد.

دسـتمتاولزدهبود.لبآبرفتمودسـتوصورتخودراشسـتمونزدپیامبرآمدم

گاهکردم.پیامبرخوشحالشـدوبامنآنخرماهارا وایشـانراازآنچهگذشـت،آ
خورد.3

دراخبارحواریونویارانحضرتمسـیحآمدهاسـت:آنانبهدنبالحضرتعیسـی

میرفتند،چونگرسنهمیشدندازحضرتعیسیتقاضایغذامیکردند،حضرتهم

نهجالفصاحه،ص268. .1

2.کافی،ج5،ص76.

3.کشفالغمه،ج1،ص175.
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بـرایآنـانغـذاتهیـهمیکـردتااینکهگفتند:یاروحالله!آیاکسـیازماهمبرتراسـت؟

حضرتفرمود:»بهترازشـماکسـیاسـتکهبادستخود،کارمیکندوازکسبخود
روزیمیخورد.«1

عـالوهبـرادبیـاتدینی،درادبیاتفارسـیهمشـعرایمـا،مردموبهویـژهجوانانرا

بـه»کارکـردن«واهمیتآنتشـویقکردهاند؛اینشـعرمرحـوممحمدتقیبهار)ملک

الشـعرا(راازکودکیزمزمهکردهایمکهسـرودهاسـت:

کاربـروکارمیکـنمگـوچیسـتکار اسـت جاودانـی سـرمایۀ کـه

»کار«سـرمایۀجاودانیومقدسـیاسـتکهجامعهراازخواریوذلتنجات
ً
واقعا

میدهدوبهثروتوبلندیمیرسـاند.

همیشـهبهماگفتهاندکه»گنج«با»رنج«وکاربهدسـتمیآید،اینبیتسـعدی،

تابلویدرخشـانفرهنگماسـتکه:

مزدآنگـرفتجانبرادرکهکارکردنابـردهرنـج،گنـجمیسـرنمیشـود

فردوسیهمهزارسالپیشسرودهاست:

بیرنجنیسـت
ِ
کسـیراکـهکاهـلبودگنجنیسـتکهانـدرجهان،گنج

اگـربخـتبیداردرجوشـشاسـتهمـهکالبـدمـردراکوشـشاسـت

بله،گنجبارنجوتولیدباتالش،امکانپذیراسـت.انسـانهایتنبلوخیالپردازو

رویایـینمیتواننـددرعرصـۀکارهایکوچکوبزرگموفقشـوندوجوهرۀخودرابروز

دهند.

بهنظرمنهمهحرفهایدانشـمندانرامیتواندراینآیهشـریفهقرآن،خالصهکرد

کهفرمودهاست:
نَساِن ِإلَّ َما َسَعى«؛2 یَس ِلْلِ ن لَّ

َ
» َوأ

برایانسانچیزیجزآنچهکهازراهتالشوکوششبهدستمیآوردنیست.

بازهمخواندهایموشـنیدهایمکهامامصادقبهیکیازدوسـتانشبهنام»معاذ«

کـهکارنمیکـرد،فرمـود:»آیاازکارکردنودادوسـتدکنارهگیریکـردهاییانمیتوانی

1.بحاراالنوار،ج14،ص276.

2.سورهنجم،آیه39.
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کارکنی؟گفت:ازکارکردنناتواننیسـتم،ولیثروتزیادیدراختیاردارمکهتاپایان

عمـر،مـراازکارکـردنبینیازمیکند،حضـرتفرمود:کارراترکمکن،چونترککار،

عقـلرازایلمیکند.«

ازایـنگونـهتعالیـمحکیمانـهدرتعالیـمدینیمـاوادبیـاتایرانیمافراواناسـتو

فرصتجلسهاجازهنمیدهدمنهمهآنهارابازگوکنم.پدرم،جنابآقایحاجمحمد

آقاجانـی،کـهیـککارآفریـنموفقبودوشـرححـالاورادرکتابقبلیخـودمآوردهام،

روزیبرایـمنقلکرد:

یـکسـالمـاهمبـارکرمضاندرمسـجد،پایمنبرواعظـیمیرفتیـم،اودائمتاکید

میکردکهدرماهرمضان،بیشتربهعبادتبپردازیدوبهکارکردن،بیاعتناشوید.ماهم

تحتتاثیرسخناناوکاررادرماهرمضان،تعطیلکردیم.ماهرمضانکهتمامشد،وقتی

سـرکارآمدیم،متوجهشـدیمکهمشـتریآنچنانینداریمورقبا،بازارراازماگرفتهاند!

لـذادریافتیـمکـهنبایددرهرامریزیادهرویکردوهمانکاروتولیدما،درواقعخودش

عبادتاسـت!اینطرزتبلیغ،خوبنیسـت،بایددرعینروزهگرفتن،بهفکرکاروتولید

درتعالیمپیشوایانمعصومما،بزرگترینعبادتهاهمینکارکردناست.
ً
همبود.اصال

خوباستداستاندیگریهمبرایتاننقلکنم:

    چندیپیشبهایتالیاسفرکردهبودم.دربازدیدازمناطقمختلف،بهیککشاورزو

خانوادهاشبرخوردکردمکهدرسالهایقبل،بهصورتسنتیکشاورزیمیکردند،

امادخترشـانتوانسـتهبودباخالقیتیجالب،بهپدرومادرشدرکشـاورزیکمک

کند.دخترآنهاکهازدانشـگاه،دررشـتهفنی،فارغالتحصیلشـدهبود،بهجایآنکه

درکارخانهوشرکتومراکزدولتیدنبالکارباشد،تحصیالتوتخصصومهارتش

رادرزمینکشاورزیخودشانبهکارگرفتهبودودستگاهیساختهبودکهبهصورت

اتوماتیـکدرچیـدنگردوازدرختبهپدرومادرشیاریمیرسـاند.همانطورکه

میدانیددرختگردو،بسیاربلنداستوکندنگردوهمسختوطاقتفرساوزمان

برمیباشـد،امابااسـتفادهازایندسـتگاهکهدختریککشـاورزساختهبود،گردوها

بهسـهولتازدرختانچیدهمیشد.

پایهریزینظامتعلیموتربیتدربسـیاریازکشـورهابهگونهایاسـتکهفرزندان
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رادرفضـایکاروحرفـهومهارتآمـوزیبهخالقیتوابتکارمیرسـاندوکاررادرهمه

زمینهها،مقدسوارزشـمندمیپندارند.

همیـنابتـکاروخالقیـتبودهاسـتکهتوسـعهوعمرانوپیشـرفترابهوجودآورده

است.هرانسانیاگردرفضایکاریخود،خالقیتونوآوریداشتهباشد،میتوانددر

اقتصادوتوسـعهکشـورشمفیدواقعشود.

2. کار، عار نیست!
مشـکلامـروزجامعـهمـاایناسـتکهجوانانشـغلهایچشـمگیرودهـانپرکن

میخواهنـد،دیگـرنجـاریوآهنگـریولولهکشـیوبرقکشـیوکارهایـیازاینقبیل

نمیکنند،میگویندماتحصیالتعالیهداریموبایددرادارهیاسازمانیمشغولشویم.

درجاییخواندم:»جورجواشـنگتن«،اولینرئیسجمهورآمریکا،روزیدرحالی

کهسـواربراسـببودازخیابانمیگذشـت.درگوشـۀخیابان،سهرفتگربازحمتزیاد

سـعیمیکردنـد،تیـریرابلندکنند،امابهعلتسـنگینینمیتوانسـتند.مرددیگریدر

حالیکهدسـتهایخودرابهکمرزدهبودباالیسـرآنهاایسـتادهبودونگاهمیکردو

گاهی،فرمانهممیداد.جورجواشـنگتنجلوآمدوگفت:آقا،اگرشـمابهاینکارگران

زحمتکشکمککنید،اینکارزودتروبهترانجاممیشـود.آنمردباتکبرگفت:من

رفتگرنیستم،سررفتگرم.جورجواشنگتنبدوناینکهچیزیبگویداسبشرابهدرختی

بسـتوخـودشبـهکمکرفتگرانرفـت.وقتیتیـرراجابجاکردندبهسـررفتگرگفت:

درسـتاسـتکهتوسـررفتگری،امابدانکه»کار،عارنیست«.

متوجهشدکهاورئیسجمهورکشورشبودهاستودرخاطراتخود
ً
سررفتگربعدا

آوردهاسـت:آنروز،رئیسجمهورکشـورمبزرگتریندرسرابهمندادکه:»کار،عار

نیست«ونبایدبهمشاغلسطحپایینبادیدمنفینگاهکرد.ارزشآدمهابهشغلوِسمت

باالنیست.پستوِسمتهانبایدمارابهغروروتکبرونگاهازباالبهپایینبکشاند.

اگـرایـنفکـر،جابیفتدکهکار،عارنیسـت،کمکبزرگیبهمسـئلهاشـتغالکشـور

خواهـدکـردوهـرکسدرشـغلخود،محترمخواهدبود.مهمآناسـتکـهدیِدخودرا

ست،جوردیگر
ُ
عوضکنیم،بهقولسهرابسپهری،شاعرمعروف:»چشمهارابایدش
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بایددید«.اگرماچشـمخودرابشـوییمودیدمانراعوضکنیموجوردیگرببینیم،همه

 چیـزدرسـتمیشـود.ازیکیازخطباشـنیدمکـهیکیازمعاصرانامـاممحمدباقر

درسـاعاتگـرمروز،آنحضـرترادرحـالکارکـردنوعرقریختـندرحوالیمدینه

مشـاهدهکرد.ازاینکهآنحضرترادرسـنینباالودرچنینحالتیدیدآزردهشـدوبه

قصـدنصیحـتکـردنامام،خودرابهآنحضرترسـاندوگفت:خداوندکارشـمارابه

سـامانکنـد،پیرمـردیازپیرمردانقریـشرادراینسـاعتازروزودرچنینحالتیدر

طلـبدنیـامـیبینم!اگراجلشـمادراینحالفرارسـدچهخواهیدکرد؟

امـامحکیمانـهپاسـخداد:اگـرمرگمندراینحالفرارسـد،درحـالاطاعتخدا

خواهـمبـودکـهبااینعمل،خـودوخانوادهامراازتووازمـردمبینیازکردهام.اگرمرگ

مندرحالانجامنافرمانیخداوندبرسـد،درآنصورتترسـانونگرانخواهمبود.او

بیآنکهپاسـخیبرایامامداشـتهباشـد،گفت:رحمتخدابرشـماباد،درستگفتید.

منخواسـتمشـمارانصیحتکنم،اماشـمامرانصحیتکردید.

متأسـفانهفرهنگجامعهماطوریشـدهکهفکرمیکنندجوانانیکهدرسخواندهاند

نبایدکارهایمعمولیانجامدهند،حتماتوقعدارنددرمشـاغلسـطحباالکارکنند!

3. همزرانی علم آروزی و رطارت آروزی
برایایجادفرهنگکارواشتغالبایدبهفرزندانخودازدورههاینوجوانی،مهارتهای

الزمراآموزشدهیم.سالهاستکهمتاسفانهدرمدارسمافقطبهدانشآموزان،مطالب

جزدرهنرسـتانـراآموزشنمیدهند؛حالآنکه نظـرییـادمیدهنـدوهیچحرفهایـ

اشـتغالوکار،با»مهارتآموزی«معناپیدامیکندومهارتآموزیهمبایدازمدارس

شروعشود.

برایآموزشمهارتهاتاسیسشدهاندچندانکارآیی
ً
البتههنرستانهایماکهاساسا

ندارندودانشآموزانرابهسویحرفهوفننمیبرندوبهنظرمنتحولدرشیوۀآموزش

وبازنگریدرکتابهایدرسیوتبدیلآنهااز»حافظهمحوری«به»مهارتمحوری«

ِی
ّ
وآمـوزشمعلمـانوآمادهسـاختنآنهابـرایفنآموزیدانشآمـوزان،ضرورتجد

نظامآموزشیماست.
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مابایدمهارتآموزیراازدورۀدبسـتانشـروعکنیم.دانشآموزیکهمرحلۀدبسـتان

راشـروعمیکندبعدازشـشسـالدورۀابتداییوبعددورۀمتوسـطبایدازنظریادگیری

مهارتهـایزندگـِیاجتماعیومهارتهایتخصصی،درحِدقابلقبولیباشـد.

متاسفانهسالیانسالاستکهآموزشوپرورشما»دانشمحور«و»حافظهمحور«

و»نمرهمحور«اسـت.حالآنکهبرایپیشـرفتکشـوروتوسـعۀاقتصادبایدبهسـمت

»مهارتآموزی«بروند.

معـروفاسـتکـهکشـور»فنالند«درمیانممالکدنیا،سیسـتمآمـوزشوپرورِش

برتـریدارد،یکـیازدالیلمهمآن،توجهبه»مهارتآموزی«اسـت.آنهادانشآموزان

رافقطبه»حفظیات«مشـغولنمیکنند،بلکهازدورانابتدایی،بهتدریج،مهارتهای

مختلـفراکـهدرزندگـیفردیواجتماعیبهآنهانیـازدارندآموزشمیدهند.

بـرایاینکـهدانـشآمـوزانرابـهطرف»مهـارتافزایی«ببریـم،ابتدابایـدمحتوای

کتابهایدرسـیرابهطرفتوانمندسـازیدانشآموزانسـوقبدهیموسیسـتِم»نمره

محـوری«رادرمراحـلبعـدیبگذاریم.

برایاینکار،دولتبایدبودجهآموزشوپرورشرازیادترکند.درحالحاضر،بنابر

آمـاریکـهمیخواندماینبودجه،اندکاسـت؛یعنیسـهمآمـوزشوپرورشدربودجه

عمومیکشورحدود10درصداستدرحالیکهدربیشترکشورهایدنیاسهمآموزش

وپرورشازبودجهعمومیکشـوربیشاز25درصداسـت.

آموزشوپرورشمابرایاینکهدرمهارتافزاییدانشآموزان،نقشبیشـتریداشـته

:معلماِنکارآزمودهو
ً
باشدبایدبه»معلم«بهابدهدونقشاوراجدیبگیرد؛یعنیاوال

:اوراتامینکند.ازسـویدیگرآموزشوپرورشبایسـتی
ً
دورهدیدهرابهکاربگیردوثانیا

ازهرلحاظدرگزینشمعلمسختگیرباشد.درهمانکشور»فنالند«کهنامبردمتمام

معلمهابایددررشـتۀخودشـان،کارشناسیارشـدداشتهباشندودرآنکشور،دورههای

تربیتمعلم،یکیازسـختتریندورههاست.

شـنیدهامکهفنالنددریکاقدامعجیب،تدریسمواددرسـیمعمولیراکنار
ً
اخیرا

گذاشـتهودیگـردرسهایـیمثلشـیمی،ریاضی،جغرافیـاوتاریختدریسنمیشـود،

بلکـهتدریـسموضوعیوکاربردیراشـروعکـردهودانشآمـوزان،دروسکاربردیای
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میخوانندکهدرآنهامجموعهایازدانشهاومهارتهایمتنوعازمحاسـباتریاضی

پیشـرفتهتاتاریخ،بازاریابیوروانشناسـِیفروشیانحوۀبرخوردبامشـتریوجوددارد؛

درسـیباعنوان»مدیریترسـتوران«هسـت،کهدرایندرس،همریاضیات،هم
ً
مثال

حسابداری،همزبانخارجهوهماصولمدیریتوهمنحوۀبرخوردبامشتریخوانده

میشود.علتشهمایناستکهمیخواهندازهمانابتدادانشآموزان،مهارتهارایاد

بگیرنـد.اگـردرایرانهمایننگاهوجودداشـتهباشـدوچهآمـوزشوپرورشبهصورت

رسـمیوچـهوالدینخودشـاندربارهفرزندانشـانبـهمهارتآموزیتوجهنشـاندهند،

بیگمـانفرهنـگکار،بیشازپیشدرمیانمردمنهادینهخواهدشـد.

4. اعتماد به نفس 
اگرازابتدا،روحیۀاعتمادبهنفسرادرکودکپرورشدهیم،اودرمرحلۀنوجوانیو

جوانیمیتوانددرعرصههایمختلف،ازجملهکاروتولید،موفقشود.اعتمادبهنفس

یعنـیتوانایـیوباورهـایذهنـِیصحیحدرانجـامکاریکهفرد،قصـدانجامشرادارد.

جوانانیکهبهمیداناشـتغالهایکمهزینهواردمیشـوند،یکیازسـرمایههایاصلی

آنان»اعتمادبهنفس«اسـت.اگربخواهیماعتمادبهنفسرادرآنهامشـاهدهکنیمباید

نشانههاییراببینیم.

یکیازایننشـانهها،»مسـئولیتپذیری«درکاراسـت.انسـانیکهمسـئولیتپذیر

نیسـت،اعتمادبـهنفسندارد.

نشانۀدیگر،»پیشرفتگرایی«است.انساندارایاعتمادبهنفس،براساسواقعیتها

دائمادرصددپیشـرفتکاروکسـبخوداسـت.البتهبایسـتیتوجهکردکهبلندپروازی

بـاپیشـرفتگراییواعتمـادبهنفس،فرقدارد؛بلندپروازهانـهتنهاواقعیترانمیبینندو

مهمتـراینکـهفعالیتیهمنمیکنند،بلکههموارهدرخیالپردازیهایخودغوطهورند.

نشانۀدیگر،»قاطعیت،همراهمشورت«است.یعنیابتدابرایراهاندازیشغلوکار

خود،باافرادصاحبصالحیت،مشـورتمیکندوجوانبقضیهرامیسـنجد،بعدکه

بهیکتصمیممشـخصرسـیدبا»قاطعیت«آنرااجرامیکند.

    روزیدرکشـورهلندودرشـهر»آمسـتردام«بادوسـتانم،دریکپارکقدممیزدیم،
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درهمیناثنازنوشوهریرابایککودکیکهتازهراهافتادهبود،دیدم.کودک،بالباسی

حرکت
ً
زیبا،پشـتسـِرپدرومادرشمیآمدکهناگهاندردسـتاندازیافتاد.منفورا

کردمتاآنکودکراازداخِلگودیبیرونآورم.دراینهنگام،پدرومادر،خودشـانرا

کمکشدندوبالبخندمراازاینکارنهیکردندوبهکودکگفتند
ِ
بهمارساندندومانع

کهخودشبایدازجابلندشـود.

مـننکتـۀتربیتیاینکارآنهارافهمیدم،منظورشـاناینبـودکهکودکبایدازهمان

کودکـی»اعتمـادبـهنفس«و»برپایخودایسـتادن«رابهتدریجیادبگیرد.

5. ضرورت داشتن ا تاد
عاملدیگرموفقیت،ازنظرمناسـتادداشـتناسـت.برخیمیخواهندبدوناسـتاد

با
ً
بهجاییبرسـندومراحلکاریرایکبارهطیکنند.این،فکراشـتباهیاسـتومعموال

شکسـتوخسارتتواماست.

هسیدحسـندیباجیرا؛ایشـانیکیازعلمـایپرهیزکار
ّ
    خـدارحمـتکنـدآیتالل

وفّعـالدرخدمـاِتاجتماعـیوعرصههایانقالبیوکمکرسـانیبهجبههوجنگ

ومـردمبـود.باهمدوسـتبودیموهمکاریجدیوصمیمانهایدرحلمشـکالت

مردموجامعهداشتیم.امامجماعتمسجِد»مالجعفر«دربازارقمبودندودرسیام

رجب1425قمری،درسفرحجبهرحمتایزدیپیوستکهدرشهرمکه،قبرستان

ابوطالب،بدنشرابهخاکسـپردیم.

ایشانروزیبهمنگفت:کسیورشکستهشدهومیخواهیمدرجلسهایمشکالت

اورابررسـیکنیمتادوبارهبهعرصۀکسـبوکاربرگردد.جلسـهتشـکیلشـد،پدر

وبـرادراناوهـمبودنـد.درحیـنصحبتهـا،پدرفـردگرفتارباغرورگفـت:مایک

خصوصیتوامتیازداریمکههیچگاهشـاگردینکردهایموهموارهآقاوسـرورخود

بودهایموکاسـبیراخودمانشـروعکردهایم.جالباینجابودکهبااینادعا،چند

مرتبههمورشکسـتشـدهبودند!آقایدیباجیبهشکلیجلسهراهرچهزودتربدون

اینکهکارخاصیانجامبدهد،بهاتمامرساندوبعدازجلسه،بهمنگفت:نبایددر

اینکارمشـارکتکنیم،پرسـیدم:چرا؟گفت:چونآنهامیگفتند:اودراینشـغلی
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کهواردشـدهبود،اسـتادینداشـته،بلکهخودششـروعکردهونیازیهمبهاسـتادو

مدیراحسـاسنکردهاست!

شکست
ً
کسیکهچنینکندومغرورانهخودراازاستادوراهنما،بینیازببیند،حتما

میخوردواموالمردمرابرایچندمینبارهمازبینمیبرد.

مولـویدرمثنـویخـود،اشـعارزیباییدراینبـارهدارد،نقلچندبیتازاشـعاراو،

میتوانـدفضـایبحثهایمـارالطیفترکند:

نشـدهیچکسازپپیِشخودچیزینشـد تیـزی خنجـر آهـن، هیـچ

اسـتادکار نشـد حلوایـی نشـد1هیـچ شـکرریزی شـاگرد کـه تـا

ایشـانمیگوید:هیچوقت،آهن،خودبهخود،شمشـیروخنجِرتیزنمیشـود،بلکه

بایدآهنگربررویآنکارکندتاکاربردداشـتهباشـدوهیچکسخودبهخود،صنعتگر

ماهرینمیشـود.هیچحلواسـازوقنادی،استادنمیشـودمگراینکهنزِداستادماهری،

شـکرریزیوقنادیوحلواسازییادبگیرد.

همۀعقالیجامعه،اذعاندارندنبایدبهافرادیکهمهارتینیاموختهاندوبهاصطالح

»کارنادیده«هسـتندودرجایینزداسـتادی،کاردیدهنشـدهاندکاریراسپرد،بازمولوی

میگوید:

روزگار شـود ضایـع کـه بــهناکــاردیده،مفـــرمــایکــارنخواهـی

اگرکاررابهدستکسانیبسپاریمکهمهارتنیاموختهاندوکارنادیدههستندوتجربه

ندارند،نتیجهدلخواهیحاصلنمیشود.

6 . احساس رفید بودن
انسـانبایـددرخود،احسـاسمفیدبـودنراایجادکند،بهتریـنراهچنینامری،کار

است.داسـتانیجالبشنیدهام:

   زنیسـالخورده،کشـانکشـانراهیرامیپیمودکهناگهانجوانیسـررسـیدوازاو

سـراغمغازهایراگرفت.زننتوانسـتآدرسرادرسـتوحسابیبدهد،لذاپیشنهاد

کـردجـوانراهمراهـیکنـد.راهافتادنـدومشـغولصحبتشـدند.اتفاقاآنمسـیر،

مثنوی،دفترسوم. .1
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سرباالییبودوراهرفتنبرایزنمشکل،امااوبانیروییفوقالعادهتمامراهراطیکرد

ومغازهرابهپسرکنشانداد.جوانکهبسیارشرمندهشدهبودازاوتشکرکرد،امازن

سـالخوردهگفت:الزمبهتشـکرنیسـت.منبایدازتوممنونباشم.جوانحیرتزده

پرسـید:چراشـما؟جوابداد:توامروزبهمنثابتکردیکههنوزهممیتوانمکار

مثبتیانجامدهموبهکسـیکمککنم.تواحسـاسمفیدبودنرادرمنزندهکردی.

اگرراهبیفتیموکاریراشـروعکنیم،درخوداحسـاسمفیدبودنرامییابیم.

شندهونابودکننده
ُ
مقابِلاحسـاسمفیدبودن،احسـاسبیهودگیاسـتکهبسیارک

میباشـد.اگردرمورداشـتغالوکار،بهخودبگوییمکهبهدرِدهیچکارینمیخوریم

ویـاجرئـِتاقـدامبـهعملـیرانداریـم،درخـودحالـِتنامطلوبیحـسمیکنیمکه

روانشناسـانبـهآن،»احسـاسبیهودگـی«میگویند.کسـانیکهبهجـایکارخالق

وپویـا،سـرمایهخـودرابـهبانکهـامیسـپارندوازسـوِدآنزندگـیمیکننـد،گرچه

همیشـهدرحالاسـتراحتند،اماازروحیهشـادیبرخوردارنیستند.احساسبیهودگی،

باتالقـیاسـتکههمهاسـتعدادهایانسـانرادرخـودفرومیبردوزندگـیرابیمعنا

میکند.اینگونهانسـانهااطرافیانخودراهماز»امید«و»شـادابی«،خالیمیکنند

و»خالقیت«هـارابـهطورکلـیازبینمیبرند.

برایایجادفرهنگاشـتغالالزماسـتکههمدسـتگاههایمتولیوهمخودجوانان

حـسمفیدبـودنرابیشازپیشدرخـودنهادینهکردهوپرورشدهند.

7 . اهمیت به فکر و اندیشه
درگرو

ً
اشـتغالوتولیدبا»اتاقفکر«پابرجامیماند؛موفقیتدرکسـبوکارصرفا

سرمایهونیرویانسانینیست،بلکهبایدافرادیخالقوباتجربه،مشورتدهندودائما

بـرکارهـانظـارتکننـدوبافکروخالقیتخود،بنبسـتهاراازبیـنببرند.اتاقفکرو

کسـبمشـورتهمچنانکهازنامشپیداسـت،مجموعهایاسـتکهبریکسـازمان،

نظـارتومشـکالتآنرابررسـیمیکنـد.درواقعیکیازآسـیبهایجـدیدرحوزه

مدیریتـی،گرفتـارشـدنمدیـراندرمسـائلجـاریواجراییاسـت.مدیرانباشـرکت

درجلسـاتمتعددوپاسـخگوییبهامورروزمره،فرصتچندانیبرایتفکرواندیشـه
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ندارنـد،لـذابـهمجموعـهاینیازدارندکهبافکـرخودآنهاراحمایتکننـد.اگرمدیران

درگذشـتهصرفـابـاتکیهبردانششـخصیبـهادارهامورسـازمانهمتمیگماشـتند،

درروزگارحاضـربـابهـرهگیـریازتفکـرجمعیواتاقفکروجذبمشـاورانمختلف،

ضمنشناسـاییفرصتها،تهدیدهاونقاطقوتوضعف،خطاپذیریعملکردخودرا

میتواننـدبهحداقلممکـنکاهشدهند.

البتهآنچهامروزهبهناماتاقفکر،مطرحاسـت،درسـنتواقوالگذشـتهنیزسـابقه

داشـتهاسـت.براینمونه،تاکیدپیشـوایاندینیبرارزشواهمیتفکرواندیشهازهمین

رسـولخدافرمود:»یکسـاعتفکرکردن،برترازشـصتسـال
ً
باباسـت،مثال
عبادتاست.«1

اتاقفکر،اگرمتشکلازنیروهایباتجربهوخالقوترکیبیازنیروهایمسنوجوان

باشدمیتواندیکسازماِنارزشمندراازبنبستبیرونآورد،ومشتریانراراضیکندو

ازحساسیتهایاجتماعیبکاهدودردهاییرادرماننماید.

    درشهرتوکیو،دریکیازخطوطمترو،مسئوالنآنجامتوجهشدندکهبهبعضیاز

صندلیهایآنجاتیغکشـیدهشـدهوزشـتشدهاند.چندبارآنصندلیهاراعوض

کردنـد،امـابازهمهماناتفاقمیافتاد.خودشـاننتوانسـتندعلـتراپیداکنند،لذا

مشـکلرابهیک»اتاقفکر«کهدرزمینههایاجتماعیتخصصداشـتند،سـپردندو

ازآنانخواسـتندکهعلترابیابند.

اتـاقفکـر،ایـنموضـوعراپذیرفتومشـکلراازجنبههایمختلفبررسـیکرد:آیا

گرمایاسـرماباعثکالفهشـدنبرخیمسـافرانمیشـودواینکالفگیوعصبانیت

راباخطانداختنبهصندلیها،نشـانمیدهند؟آیاسـروصداباعثاینکاراسـت؟

آیاشلوغیوتراکمجمعیت،علتاینموضوعاست؟و...افرادکارشناس،همۀاین

گزینههارابررسـیکردندتاسـرانجامروییکگزینه،بیشـترمتمرکزشـدندوآناین

که:آیـااینقطار،تاخیرندارد؟

اینعاملراموردبررسـیقراردادندوسـرانجامپیبردندکه:اینخِطمترو،درهر

سـفرحدوددو-سـهدقیقهتاخیرداردوهمینتاخیرباعثمیشـودکهمسافراندیرتر

1. »َتَفُکر َساَعًة خیٌر مین ِعبادِة ِسّتیَن َسَنًة«)بحاراالنوار،ج68،ص327(.
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بهکارخودبرسـند،لذاکالفهوعصبانیمیشـوندواینعصبانیتونارضایتیخود

رابـاخطانداختـنبهصندلیهابروزمیدهند.

نتیجۀتحقیقخودرابهمسـئوالنمتروارائهدادند،آنهاتاخیررارفعکردندوبعداز

چندروزمتوجهشـدندکهدیگررویصندلیهاخطینیسـت!

درآنجـابـرایمسـئوالن،رضایتمنـدیمردم،بسـیاراهمیـتداردوتمامتالشخود

رابـهکارمیبرنـدتامردمراضیباشـند.آنهامردمرافقـطبرایرایدادنوانتخابات

نمیخواهند،بلکهخودشـانراوقـفرضایتمردممیکنند.

درجوامـعپیشـرفته،همـۀمراکـزتولیـدیویـاسـازمانهایمربـوطبـهخدمـات

اجتماعـیوبهداشـتیوسـالمتیبـاچنیناتـاقفکرهاییکارمیکننـد؛یعنیازطریق

مشـورتکردنباافرادصاحبنظرواسـتفادهازنیرویفکرواندیشـه،بنبسـتهارا

ازبیـنمیبرند.

صاحبنظرانرشـتۀمدیریتمعتقدندکهمهمترینعامِلرشـدتکنولوژیواقتصاد

درکشـورهایینظیرژاپنوآلمان،اسـتفادۀفراگیرازاتاقهایفکروبهرهبردنازسیسـتم

پیشـنهادهادرمدیریـتسـازمانهاودسـتگاههایبـزرگتولیدیاقتصـادی،خدماتیو

آموزشـیبودهاست.

خوباستبهیکمثالدیگرهمدراینزمینهاشارهکنم:

   زمانیسازماِنمترویآلماناعالمکردکهاینوسیلهحملونقلعمومیدرآلمان،

چهلدرصدضررمیدهد،موضوعرابااتاقهایفکردرمیانگذاشـتومبلغقابل

توجهـیرابـرایحـلایـنمشـکلپیشـنهادداد.یکـیازاتاقهایفکر،ایـنپروژهرا

پذیرفتواعالمکردکهمیتوانداینمشکلراحلکند.پسازمدتیمطالعهگزارش

دادکه:علتضرردهیایناسـتکهقیمتهایشـمافقطبرایکسـانیکهبلیطیک

یادونفرهدارندباصرفهاسـت.ضرردهیسـازمانشـمابا»ارائهبلیطخانواده«حل

میشـود؛بهاینصورتکهبلیطهاییرابرایخانوادههایسـهنفربهباالتهیهکنیدو

بهقیمتپایینتربهآنهابفروشـید.اینکارباعثمیشـودکهمردمدرسـفرهاییکه

بـاخانـوادههسـتنددیگراتومبیـلخودرابیروننیاورندوبهدلیـلارزانبودن،ازمترو

استفادهکنندوهمینمقرونبهصرفهبودنسبباستقبالمردمازمترومیشود؛یعنی
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تعدادبیشـتریازقطارشـهریاسـتفادهمیکنندوبلیطهایبیشتریفروختهمیشود.

اینطرحپیادهشدوعالوهبراینکهخسارتچهلدرصدیراجبرانکرد،45درصد

همسـودآوریبهدستآورد.

دردینمانیزبراسـتفادهازنظراهلتخصصوصاحبنظرومشـورتکردنباآنان

بوده-به
ّ
بسـیارتاکیدشـدهاسـت.قرآنکریمدرچندآیه،پیامبرخودشرا–کهعقلکل

مشـورتبـادیگـرانتوصیـهمیکند؛بـراینمونهدریـکآیهمیفرمایـد:» َوَشـاِوْرُهْم ِفى 

ْمـِر«.1همچنیـنامـامعلـیمیفرماید:»هیچپشـتیبانیمورداعتمادترازمشـاوره
َ
األ

نیست.«2

البتهموضوعاینجاسـتکهبرخیافرادیامدیرانیاصاحبانفکرواندیشـه،مشـورت

میکننـد،امـانتیجۀمشـورترادرعملبـهکارنمیبرند.تاریخچندقـرناخیربهخوبی

نشـانمیدهـدکهپیشـرفتعلموتکنولـوژی،اکتشـافاتواختراعـاتونظریهپردازی

درزمینههـایمختلـف،محصـولهـماندیشـیوتعاملفکـریوبهرهبـردنازایدههاو

اندیشـههایدیگـراناسـت.درواقـعمشـورتکـردنباعثمیشـودکهمـاازعقلهای

دیگـراننیزبهرهبریم،بـهقولمولوی:

دهـد وهشـیاری ادراک دهـد3مشـورت یـاری مـرا عقـل عقلهـا،

سعدیهمسرودهاست:

تدبیـر کنـد بیمشـورت کـه تیـرهـر نیایـد غـرض بـر غالبـش

بنشـانی کـه بیمشـورت پشـیمانی4بیـخ، جـز بـه نیـارد بـر

یعنیهرکسبدونمشـورتبهکاریاقدامکندبهغرضوهدفخودنمیرسـدواگر

گیاهونهالی)بیخ(رابدونمشورتبنشانی،ثمرهایجزپشیمانیندارد.

مـنبـهجوانانتوصیهمیکنمهموارهدرهرکسـبوکاریکـهمیخواهندراهاندازی

کنندازمشـورتوایجاداتاقفکرغافلنشـوندوآنراموضوعیاساسـیدرتوسـعهکار

بدانند. خود

1.سورۀآلعمران،آیه159.

2. »َل َظهیَر کالُمشاورة«)نهجالبالغه،حکمت54(.

3.مثنوی،دفتراول.

4.سعدی،مواعظ.
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8 . دو ت داشتِن رشتریان
برخورِدخوبودوستداشتنمشتریانازعواملمهممعنویواخالقیدراشتغالو

کاراست.مغازهداریکهدرآمدشازخریدمشتریانتامینمیشودنبایدباآنهامتکبرانه

برخوردکند،بلکهبایدقدرشناسآنانباشد.

داستانیرانقلمیکنمکهمیتوانددرسآموزباشد:

   دوشـعبدهبازدرمکانی،هرهفتهبرنامهاجرامیکردندکهیکیموفقبودودیگری

طرفـدارچندانـینداشـت.روزیشـعبدهبازناموفـقازهمکارشپرسـید:درکاِرتو

چهرازیاسـتکهتماشـاچیاندوسـتتدارندودورتجمعمیشـوند؛درحالیکه

تـواذعـانداریکارمـنحرفهایتروهنریترازکارتوسـت.شـعبدهبازموفقجواب

داد:ازتوسـوالیدارم:احساسـتبهکسـانیکهشبهادورمیزتجمعمیشوندوبه

کارهایتچشـممیدوزند،چیسـت؟گفت:منبهآنهااحساسیندارم.فکرمیکنم

عـدهایبیـکاروپولـداردورهمجمعشـدهاندومـنمجبورمبـرایچندرغازآنهارا

بخندانم.شـعبدهبازموفقگفت:امااحسـاسمنبهتماشاچیانایناستکهدائمابه

خودممیگویماگراینآدمهاینازنین،پولشـانراصرفشـنیدنودیدنکارهایمن

نمیکردندچهاتفاقیبرایمنمیافتاد.بااینطرزتفکرخودرامدیونآنهااحساس

میکنمودرنتیجه،همهشانرادوستدارموچوناینعالقه،صمیمانهاستبردل

آنهـامینشـیند.یکضربالمثـلمیگوید:»چونمیوهدرختراخوردی،شـاخه

رامشکن.«

بـهنظـرمـنرشـدوتوسـعهاشـتغالوکارآفرینـیدرگروایـنموضوعاسـت؛یعنی

دوستداشـتنمشـتریانواحتـرامبـهآنها.

9 . صرفه جویی
درمدیریـتتولیـدواشـتغال،صرفهجویینقشمهمیدارد.یکاشـتغالکوچکیا

بـزرگ،وقتـینتیجهمیدهدکهدرهمهزمینهها»صرفهجویی«شـود.صرفهجویییعنی

پیـداکـردنروشهاینوآورانهبرایاسـتفادهبهترازمنابعمحـدود.اگرمدیریاکارمندی
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بتوانـدبـاخالقیـتخـود،صرفـهجوییکند،درواقع،شـرکتوسـازمانرابـهموفقیت

میرساند.

سخنامیرمؤمنانعلیجالباستکهفرمودهاند:

»هرگاهخداوند،خیربندهایرابخواهدبهاوصرفهجوییوُحسـنتدبیرعطامیکند
وازبیتدبیریواسراف،دورشمیسازد.«1

بعضـی،صرفـهجوییرابهمعنایکممصرفکـردنمیدانندامااقتصادداناندربارۀ

نحوهمصرفبهایننکتهتوجهمیکنندکهمرادازصرفهجویی،کممصرفکردننیست،

بلکهبهاندازهنیازوبدوناسراف،مصرفکردناست.

مدیـرخـوبمیتوانـدیکتـاپنجدرصدهزینههاراباصرفهجویـیپایینبیاورد.این

کاررامیتوانـدبهکمکمـواردذیلانجامدهد:

بازیابیآب،تفکیکزبالههاوامثالاینها؛
ً
1.صرفهجوییدرهزینههایجاری؛مثال

2.بهکارگیرینیروهایماهر؛

3.آموزشنیروهاوکارکنان؛

4.مدرنکردنابزارهاوماشینآالت؛

5.تفکیکزبالههاوفروشآنها؛)مادرکارخانهخودمانازراههمینتفکیکزباله،

درآمدقابلتوجهیداریم.(

    روزیباهواپیمابهشیرازمیرفتم.بامسافریکهکنارمنشستهبود،سالمواحوالپرسی

کردموبااوآشـناشـدم.پرسیدم:شغلشماچیست؟گفت:رشتهمدیریتهتلداری

خواندهامواکنونمدیرهتلیدرشـیرازهسـتم.اوداسـتانزندگیاشرااینگونهشرح

داد:

قبـالدرآمریـکاهتـلداریکردهاموبهخاطرمـادرمآنجارارهاکردموبهایرانآمدم. 

برایپیداکردنکاردررشـتۀخودمبهمشـکلبرخوردم،تااینکهدرشـیرازباصاحب

هتلـیصحبـتکـردموبهاوگفتمکهمنمیتوانماینهتلرابهوضعبهتریبرسـانم.

بـرایاطمینـاندادنبـهاوگفتـمکهتاچندینماهحقوقهـمنمیخواهمورایگانکار

میکنم.اوپذیرفتومنباخوشحالیمشغولشدم.مبنایکارمرابر»صرفهجویی«

َبُه سوَء الّتدبیِر َو اإلسراَف«)عیونالحکم،ص131( 1. »إذا أراَد الّلُه ِبَعْبٍد خیرًا ألَهمُه القتصاَد َو ُحسِن التدبیِر و َجنَّ
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گذاشـتم؛یعنیبررسـیکردمتاببینمازچهراههاییمیتوان،هزینههاراکمترکرد.

ه
ّ
بـهتاسیسـاتفنـیوشـیرآالتدقـتکـردموپـیبـردمکهبسـیاریازشـیرها،چک

میکنند،دستوردادمتعمیرکنندوجلویهدررفتنآبرادرهرکجاکهبودگرفتند.

تماسهایشخصیکارکنانراباتلفنهایهتلبسیارمحدودکردم.بهکارکنانگفتم:

غذاهایخوِبنیمخوردهوالبتهدستنخوردهرادورنریزندوخودمانکهازکارکنان

اینهتلهسـتیمازهمینغذاهااسـتفادهکنیمودسـتبهغذاهایتازهنزنیم.خودم

هـمازهمـانغذاهایموجودمصـرفمیکردم.المپهایپرمصرفراهمتبدیلبه

کممصرفکردم.

پـسازسـهمـاهیـکگـزارشکاربهصاحبهتلدادم.خیلیخوشحالشـد،درآمِد

هتـلازراهصرفـهجوییبیشـترشـدهبود،منتوانسـتمازراههمیـندرآمدها،هتلرا

بازسـازیکنموآنراازسـهسـتارهبهچهارسـتارهبرسـانم.پسازچندسـال،اعتماد

مالکهتلبهمنبیشـترشـدوتوسـعهفراوانیدرهتلوخریدهتلهایدیگرداشـتیم

وتعدادهتلهایمادرشـیرازوشـهرهایدیگراضافهشـد.

بیگمـانایـنهمـهخیـروبرکـتازراهصرفـهجویـی،نصیـباینفردشـدکهامروز

سـهامدارهتلهـایخـوبوزیادیدرایراناسـت.

10. ا تفاده از و ایل راکد
دربحثاشتغالوتولید،بایدازسرمایههاحفاظتکردواجناسووسایلراکدرا

بهپولتبدیلنمود.درمنزلودرمحیطکار،وسایلولوازمراکدوغیرقابلاستفادهای

وجـودداردکـهاگـربهآنهاتوجهشـودوبهحرکتافتدوتبدیلبهسـرمایهشـوند،رقم

همگفتـمکهمادرکارخانهخـود،ازراهتفکیک
ً
بسـیارقابـلتوجهـیخواهدشـد.قبال

زبالههاوفروشآنهاچنینکاریراکردیم.اگرشمابهاطرافخودنگاهکنیدوانباری

منـزلیـاکارگاهوکارخانـهرابررسـیکنیدخواهیددیدکهسـرمایههاییدرآنجانهفته

اسـتکـهاگـربـهجریانبیفتند،ثمـراتزیادیدارد.الاقلبرخـیازآنهامثلکفشو

کیفوبرخیوسـایلدیگرراتعمیرکنیدوبهنیازمندانبرسـانید،سـرمایهآخرتیبرای

خودهـمفراهممیکنید.
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چندیاستکهخارجیهابهقوچانآمدهاندوازراهخریدضایعاتوکاغذومقواهای

زایـد،یـککارخانـهمقواسـازیاحداثکردهاند.ایـنابتکارخوبیاسـت؛یعنیایجاد

اشـتغالازراهوسـایلراکدیاضایعات.یادرشـهرهایدیگرکهبحثضایعاتواستفاده

ازآنرونقگرفتهاسـت.

اگردرخانه،لباسوپوشـاکوکفشـیداریدکههنوزقابلاسـتفادهاسـتوباتعمیر

جزییواصالحآن،میتوانیدازآناسـتفادهنماییدویااگردرمحیطکسـبوکارخود

میبینیدکهوسایلوتجهیزاتومنابعیدرگوشهوکنارهستکهمغفولماندهوبهعنوان

سرمایههایقابلاستفادهمیتواندموردبهرهبرداریقرارگیرد؛همینهاستکهمیتواند

نقطهتمایزشـمابادیگرانباشد.

بـهنظـرمنبهرهگیریازوسـایلراکدازمهمترینعرصههایایجادوتوسـعهفرهنگ

اشـتغالاسـتکهنبایدازآنغافلماند.

11 . ارانت داری و صداقت
رازهرپیشرفتیدرایندوصفتاست:امانتداریوصداقت.

درامرتولیدوتجارت،مخصوصامشـاغلکوچک،انسـانوقتیپیشرفتمیکندکه

ایـندوویژگـیراازخـودبروزدهد.همینباعثمیشـودکهدیگـرانبهاواعتمادکنندو

مشـتریانشروزبهروززیادشـودوسرمایهاشاضافهگردد.

وقتیزندگیتاجرانبزرگرامطالعهمیکنیممتوجهمیشویمکهآنانباهمینامانت

داریوصداقت،ازشغلهایکوچکبهرتبههایباالیبازرگانیوتجارترسیدهاند.

انسـانازراهصداقت،درسـتکرداریوامانتداریمیتواندبهرشـداقتصادیبرسد.

یعنیاینصفاتانسـانی،عالوهبراینکهبرایفرد،دردنیایدیگر،رسـتگاریمیآورد،

درهمیندنیاهمازمواهِبدنیویبهرهمندمیگردد.درکارواشـتغال،همیشـهعناصر

مادی،کارسـازنیسـتند،بلکهآنچهبهکارمعنامیدهد،عناصراخالقیومعنویاسـت.

البتهشایددرنگاهکوتاهمدت،آدمیباصداقت،سودکمتریحاصلکند،اماصداقت،

سیاسـتیاسـتکهدربلندمدت،فردرادرمسـیرزندگیوکسبوکارموفقخواهدکرد.

داسـتانزیباییشـنیدهامکهدراینزمینهدرسآموزاست:
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    داستان َحَسُنک

مردمشـهریزدبهلهجهخودشـان،»حسـن«را»َحَسُنک«صدامیکنند.داستانزیر،

سرگذشتاوست.

سـالهاپیش،نوجوانیکهاورا»حسـنک«صدامیکردنددریکیازروستاهایشهر

یـزدبـههمـراهپدرومادروخواهـرانوبرادرانش،زندگیسـختیرامیگذراندند.پدرش

فـوتکـردواوبسـیارناراحـتبود.بهدنبالکار،بهشـهرمیآیدتابتوانـدخانوادهخودرا

ادارهکنداماکاریپیدانمیکند.ازقضابهصورتاتفاقی،درخیابان،اتوبوسـی،مسـافر

بهکربالمیبردهاسـت.زائرانجمعشـدهبودندتاسـوارشـوند.حسنکجلومیرودوبه

چهرهوحالتزائران،خیرهمیشود.ازقبلهمتوصیِفکربالوامامحسینراشنیده

بود.باخودمیگوید:یاامامحسین،آیامنهممیتوانمزائرتوباشم؟!دلشمیشکندو

اشـکدرچشـمانشمیپیچد.ناگهانفکریدرذهناوجرقهمیزندوبهرانندهاتوبوس

میگوید:شـاگردمیخواهی؟اینداسـتانمربوطبهقبلازانقالباست،کهکاروانهاو

اتوبوسهانظمخاصینداشـتندوسـازماندهیشدهنبودند.

رانندهاتوبوس،نگاهیبهچهرهحسنکمیاندازدوچیزینمیگوید.حسنکدوباره

درکارهایخوداز
ً
حرفخودراتکرارمیکند.رانندهکهشـاگردیهمنداشـتهومعموال

همانزائرانکمکمیگرفته،بهدلشمیافتدکهحسـنکرابهعنوان"شـاگردشـوفر"ببرد.

وقتیحسـنک،ازرانندهجوابمثبتگرفت،موجیازشـادیدرقلبشپیچید.حسـنک

عازموزائرکربالشـدوباخودگفتوقتیراهافتادمودرمسـیرقرارگرفتمبهشـکلیبه

خانوادهامخبرخواهمدادکهعازمکربالشدهام؛پسبدونرفتنبهمنزلوباهمانلباسی

کهبهتنداشـت،بهعنوانشـاگردرانندٔهمسیرکربال،مشغولشد.

اتوبوسحرکتکرد.چندروزدرراهبودندوحسنک،وظایفخودرابهخوبیانجام

میدادوبهخوبیکمکحالرانندهبود.تااینکهباالخرهبهکربالرسـیدند.حسـنکتا

نگاهـشبـهگنبـدوبارگاهامامحسـینافتـاد،چونابربهاریاشـکمیریخت.باور

نمیکردکهبهزیارتقبرامامیآمدهکهسـالهادرمصیبتاوگریسـتهاسـت.اوخودرا

دیگرخوشبختمیپنداشت؛اکنونحسنکهمبه»زیارت«آمدهوهم»کار«پیداکرده
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اسـت.اسـتادرانندهاشهم،بسـیارازویراضیبود،چراکهحسنکدرطولمسیر،اوج

امانتداریواخالقوصداقترابهنمایشگذاشـت.

حسـنکبـهخانـوادهاشهمخبردادوچنـدروزیدرکربالبودوتاحدودیبافضای

شـهرکربالآشـناشـدهبود،روزیدرکربالبههمراهرانندهبهیکمغازۀ»کبابی«میرود

تـاغـذابخورنـد.درایـنمغازه،نشسـتهبودندکهآرزومیکندکاشمیشـددراینمغازه

میمانـدم؛هـمکارمیکـردموهـمدرجـوارامامحسـینبـودم.اینآرزورابااسـتاد

خـودشدرمیـانمیگـذارد،اوهموقتیشـوِقحسـنکرامیبیندقبـولمیکند،لذانزد

صاحبمغازهمیرودوموضوعراطرحمیکندوازحسنکهمتعریفمیکندکهفردی

کاریوامانتداراسـت.

حسنکازاینکهمیبیندپیشنهادشقبولشدهخوشحالمیشود،امابااستادشرط

میکنـدکـه:مـنبتوانمسـهوعدهنمـازمرابخوانـموگاهیهمبهزیارتبـروم.صاحب

مغـازهمیپذیـردومیپرسـد:جاییبـرایخوابیدنداری؟حسـنکمیگوید:مندراین

شـهرغریبـموفقـطآقاامامحسـینرادارم،میتوانمکنارحـرماوبخوابم.صاحبمغازه

مناسـبیبرایخوابیدنهسـت،شـبهاهماینجا
ً
میگویـد:درایـنمغازه،اتاقتقریبا

بخواب.

سـهسـالبههمینروشگذشـتوحسـنکاکنوندیگرباشهرکربال،بهترآشنا دوـ

شـدهبود.اوگاهیبرایتاجرانوکاسـبانهمکباببهدِرمنازلشـانومغازهشـانمیبرد

وازهمینطریقباآنانآشـناشـدهبود.روزییکیازتاجرانقندوشـکرکهرفتارخوِب

حسـنکرادیدهبود،بهاوپیشـنهادمیکندکهاگراسـتادکبابیراضیمیشـود،درحجرۀ

منکارکن.

حسـنک،ایـنقضیـهرابااسـتادکبابیدرمیـانمیگذاردواوهرچنـدناراحتبوده،

میپذیرد. اما

اکنـوندیگـرحسـنکدرحجرۀتاجرقندوشـکر،مشـغولبهکارشـدهبـودودراین

کارهمخودشرابهخوبینشـاندادهبود.روزیاسـتادشیککشـتیشـکربهتاجری

ازاهالـی»کاظمیـن«میفروشـد،اماپسازچندروز،تاجـرکاظمینی،جنسرامرجوع

میکند.اسـتادحسـنکازتاجرکاظمینیعصبانیمیشـودبهفکرشمیرسدکهاینبار
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کشـتیرابهنامحسـنکبزند،لذابهحسـنکمیگویدکهاینمحمولهبرایتوسـتواین

همکاغذفروشآن.تاجرقصدشاینبودهکههمحسـنکرابهسـرمایهایبرسـاندوهم

اگـرخریـداردیگـریبرایاینبارشـکرآمدبگویـدفروختهاموخریدارمجبورشـوداز

حسـنکبهقیمتباالتریبخرد.

یکهفتهبعد،جنگجهانیدوم،شـروعمیشـودوقیمتشـکرچندینبرابرمیشود؛

بـهطـوریکـهدربـازار،نایابمیگردد.تاجربهحسـنکمیگوید:همهاینشـکرمالتو،

هرطورکهصالحمیدانیبفروش؛اماحسـنکوسوسـهنمیشودوبهاستادمیگوید:این

بار،مالشماسـتوفقطبارنامهاشبهناممناسـتومنحقیندارم.اسـتادازایناخالق

حسنکبهوجدمیآیدوبخشعمدهایازسودحاصلازاینکاررابهحسنکمیبخشد.

ازآنپس،حسنکصاحِبثروتفراوانیمیشودوهمچنانبااستادخود،بهکارش

ادامهمیدهد.حسـنکبهفکرمیافتدکهازدواجکند،میدانسـتکهتاجردختریدارد،

پیشـنهادازدواجمیدهـدوتاجـرودختـروخانـوادهاشچونرفتاروکردارحسـنکرابه

خوبیمیدانسـتند،قبولکردندوبدینترتیب،دامادآنخانوادهمیشـود.

پسازیکی–دوسـالصاحبفرزندهممیشـوند.اوکهازشـاگردیاتوبوسشـروع

کردهبود،باصداقتواخالقوبهتدریجتبدیلبهیکتاجرثروتمندباهمسروفرزندان

میشودوالبتهچندسالیازروستاوخانهوخانوادهاشدوربودوخبریهمازآنهاوآنجا

نداشـت.لذاتصمیممیگیردکهباهمسـروفرزندش،مسـافرتیبهیزدبکند.همسـرش

موافقتمیکندوراهییزدمیشـوندویکسـرهبهسـراغروسـتایخودمیرودوبهدنبال

خانـهومـادروخواهـرانخـودمیگردد.کسـیرانمییابد.عمهایداشـتهکههنوزدرآن

روستابودهاست.خودشرابهعمهپیرمعرفیمیکند.عمه،داستانخانوادهاشرابرایش

تعریفمیکندومیگوید:مادرت،پنجسـالپیشفوتکرد،خواهرانتشـوهرکردهاند

ودرحـالحاضر،دریزدزندگیمیکنند.

حسـنک،آدرسخواهـرانراازعمـهمیگیـردوسراغشـانمـیرود.آنهـابـادیـدن

حسـنک،بسـیارخوشحالمیشـوندوازسـویدیگرازماشـینمدلباالوسـرووضع

حسـنکمتعجبمیگردندکهچگونهبهاینجارسـید.حسـنک،داسـتانخودرابرای

خواهـرانشـرحمیدهـد.خواهران،زندگیفقیرانهایداشـتند؛حّتیازداشـتِنخانههم
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محرومبودند.حسـنکتصمیممیگیردکهآنانراازاینوضعنجاتدهد،لذادرایامی

کـهدریـزدبـودبـرایآنانخانهمیخـردوبهزندگیآنانرسـیدگیمیکند.

اینداستانفردروستاییوفقیراستکهباهمتوتالشوصداقتوامانت،توانست

زندگـیخـودوخانوادهاشرابسـازد.داسـتاِنحسـُنکامـروزدربرخیروسـتاهاییزد

معروفومشـهوراسـتوالبتهالگوییاسـتبرایهمهکسـانیکهمیخواهندازصفر

کنند. شروع

12. تو عه تدریجی
کموبیشدرفضایاقتصادوکسـبوکاربامفهوم"زودبازده"روبرومیشـویم،اما

اصطالح»زودبازده«درکارهایاقتصادیبهاینمعنانیسـتکهکسـبوکار،تدریجی

نباشـد،بلکهبهاینمعناسـتکهرسـیدنبهزمانبازدهی،زیادطوالنینباشـد.پسباید

متوجهباشیمدرمشاغلیکهانتخابمیکنیم،به»توسعهتدریجی«اعتقادداشتهباشیم،

زیـراکسـانیکهصبورنبودهومیخواهندکارشـانخیلیزودنتیجـهبدهد،بهموفقیتو

رونقنمیرسـند.شـهربزرگوتاریخی»ُرم«باآنبناهایعظیم،یکسـالهساختهنشد،

بلکهصدهاسـالطولکشـیدتابهشـکلکنونیدرآمد.دههاپادشـاهووزیررابهخوددید

تاشـاهدچنینعظمتیشـد.تمامیتاجرانوتولیدکنندههایبزرگنیزهمگیبهتدریج

توانسـتهاندبهثروتوموفقیتدسـتپیداکنند.

»توسـعهتدریجیدرصورتیحاصلمیشـودکهاشـتیاقوبرنامهریزیراباچاشـنی

صبروحوصلهدرآمیزیم«؛اینجملهبایدبرسـردِرهربنگاهاقتصادینوشـتهشـود.

ازطرفی،توسعۀتدریجیدرمشاغلبهاینمعنانیزمیباشدکهتمامامکاناترایک

جاعرضهنکنیم،بلکهبهمروراینکارراانجامدهیموفایدهاش،ایناستکهنارضایتی

کمتریدرمشتریانبهوجودمیآیدومشتریبادیدناینمسیرپیشرفت،اعتمادبیشتری

بـهشـماخواهـدنمـودوکارآفریـن،فرصـتاینراداردکهمشـکالتوموانـعوراههای

پیشـرفتراتجزیهوتحلیلکندواگردرسـالهایاولفعالیتبهمشـکلیبرخوردندو

سـودچندانیحاصلنکردند،باصبروحوصلهبهسـودبرسـند.پدرممرحومحاجمحمد

آقاجانی،جملهجالبیداشـتومیگفت:کیمیاگریهمسـهسـالاولش،ضرراسـت!
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یعنیاگرشمامسراهمبهطالتبدیلکنید،ازاولنبایدانتظارسودسرشارداشتهباشید

وبایـددرصـورتدیدنضرر،صبروحوصلهکنید.

البتهبایدبرایننکتههمتاکیدکنمکهبهنظرمن،تدریجدرکسـبوکار،بهمعنای

درجازدننیسـت،بلکه"سنجیدهحرکتکردن"است.

13 . رویایی نبودن
هنگامآغازفعالیتومشـغولشـدنبهکارهایکوچک،بیجهترویاپردازینکنید

ونخواهیددرهمانروزهاوماههایاول،بهثروتکالنبرسـید.بایدباواقعیتزندگی

کنید.زندگیباواقعیت،انسـانهاراعاقلوواقعبینومقبولهمگانمیکند.برعکس،

رویایـیبـودن،آدمرامقابـلدیگـران،سسـتعنصـر،جلوهمیدهدوهیـچکسحاضر

نیسـتباآدمهایرویاییکارکند.

    روزیکسیبهدفترمآمدوازمنتقاضاکرداورابهشغلیراهنماییکنم.سرمایه

نداشـت،اماارادهکاردراوبود.درضمنگفتگوهادریافتمکهخیلیرویاییاسـت

وهنـوزکارنکـرده،طرحهـایبلنـدپروازانهایدرذهـندارد.خیلیحرفمیزدو

بیـشازاینکـهازمـنمشـورتبگیرد،رویاهایـشرامیگفت.مـنتصمیمگرفتم

دراولیـنگام،خصلـِترویایـیبـودنراازاوبگیرم.لـذاحرفهایشراقطعکردم

وعمدابلندشـدمکهجلسـهراترککنم.تعجبکرد،گفتم:مشـکلتورویاپردازی

اسـتابتدابایداینصفتراازخوددورکنیتابتوانی،کاریرابهسـامانبرسـانی.

درضمـنبایـدبرایخودتهدفوآرمانداشـتهباشـیوحتمابـهواقعیتهاتوجه

کنی.اینرویاهاتورامیشکندونمیتوانیموفقشوی.توبایدازکارهایکوچک

شروعکنی.

همینجایادداسـتانیازناصرالدینشـاهافتادم.ویدرمسـافرتیکهبهاروپاکرد،در

بازدیـدخـودازلنـدنازملکهانگلسـتان،علتموفقیتبانکانگلیسرادرایرانپرسـید

وگفـت:روزیکـهایـنبانکدرپایتختایرانشـعبهبازکرد،یکرئیس،یکحسـابدار

ویکپیشخدمتبیشنداشـتوباسـرمایۀکوچکمشـغولکارشـد.چطوردراندک

زمانیموفقیتیشـایانبهدسـتآوردوسـودزیادی،نصیبششده؟
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ملکهپاسـخداد:ملتانگلیسهرگزاسـرارموفقیتخودرابهمللبیگانهنمیگویند،

ولیمنبهپاساحترامشـماآنرامیگویم:

مامردممغربزمین،خصوصامردمانگلستان،هموارهکارراازجایکوچکشروع

میکنیمتااگرسـودینبردیمراهبازگشـتبرایمانبازباشـدوبادادِنضررناچیز،نقشهرا

وضعموجودراتوسـعهدهیم.
ً
دگرگونکنیمواگرسـودبردیم،فورا

اماچیزیکهمنمیبینمایناستکهمتاسفانهاغلبافراد،بهجایبرنامهریزیبرای

اهدافخودونیزراهحلهایعملیدرجهتتحققآن،روزها،ماههاوشایدهمسالها

باافکاروآرمانهایذهنیخویش،َسرمیکنندوهرگزبدانمجالخودنمایینمیدهند.

کسـانیکهدائمارویاهایخامدرسـرمیپرورانند،رفتهرفتهدچارتوهممیشـوندودر

تصوروخیالخود،همهنقشههایشانراعملیمیپندارند،اماغافلازآنکههمچنان

درنقطهشروعدرجامیزنند.

سـخنرانیهاوسـمینارهایانگیزشـیوموفقیتخیلیخوباست،امانبایدجوانان

رابهسمترؤیاییبودنوخوابوخیالوتوهمببردوازمسیردشوارموفقیتدورکند.

14 . ا تقارت و پشت کار
رونقکارهابا»استقامتوپشتکار«امکانپذیراست.کمرونقی،کسادیوپستیو

بلندیدرابتدایهرکاریطبیعیاست.بایدصبرکرد،استقامتداشتومایوسنشد.

یکیازرازهایمهمموفقیتهمینپشتکاروخستهنشدناست.

داسـتاِنیکـیازمـرداناقتصـادیبـزرگ،جالباسـت.اومیگوید:مـنازکارهای

کوچکشـروعکردهبودم،ازقضابهعللی،شکسـتخودم،مایوسشـدمازکار،دسـت

رمادربزرگمرفتم.گوشـهاینشستم
ّ
کشـیدموخسـتهوسـرخوردهبهمنزلکوچکومحق

ودرفکربودم،ناگاهچشـممبهحشـرهایافتادکهقصدداشـترویآنسـنگصافباال

برودوباالیستونکنارچراغیبنشیند.منازآخرشبتانزدیکیصبحدرکنارآندیوار

نشسـتهبودموبهباالرفتناینحشـرهدقتمیکردم،بارهاوبارهاباالرفت،اماازمیانه

راهمیافتـاد،تـاسـرانجام،توانسـتباالبـرودودرکنارچراغیآرامگرفت.منازپشـت

کاروارادۀاینحشره،درتعجبماندم.بادیدناینصحنهبرخاستموبهخودمگفتم:تو
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میتوانـی!بـهراهافتـادموبـاعقلوحوصلهوصبر،مسـیرکارمراادامهدادم.هرطوربود،

سـرمایهاندکیجمعکردموکارراشـروعکردمتااینکههرروزهکسـبوکارم،پررونقتر

ازقبلشد.

درهمینموضوع،درباره»تیمورلنگ«هماینداستانراآوردهاندکهپسازشکست

دریکـیازجنگهایـشبـهخرابـهایپنـاهبـردودرحالیکهزانویغـمدربغلگرفتهبود

وبهسرنوشـتاندوهبارشمیاندیشـید،نگاهشبهمورچهایافتادکهقصدداشـتدانه

گندمـیرااززمیـنبـاالببـرد.مورچهباآنکهسـعیخودرامیکرد،هربـاردرنیمهراهبه

زمینمیافتادتاباالخرهپسازچندبارتالشموفقشدکارخودرابهآخربرساند.دیدن

اینمنظره،تیمورراچنانتحتتاثیرقراردادکهباارادۀاسـتواربرخاسـتوپسازتالش

پیگیـر،لشـکریانپراکنـدهاشراجمـعکـردودوبارهمبارزهراازسـرگرفتوسـرانجامبه

رسید. اهدافش

بـهنظـرمـنتمامـیموفقیتهادرعرصـهکارآفرینیازاسـتقامتوپشـتکارحاصل

میشودوهرکسدراینعرصهسربلندباشد،بیشکدرعرصهکارهمموفقخواهدبود.

15 . حمله به رشکالت
بحثمادربارۀایجادفرهنگاشـتغالوعواملپیشـرفتورونقدرآناسـت،یکیاز

آنهادرگیرشـدِنمنطقیبامشـکالتاسـت.درهرکاروزندگیای،مشـکالتوجود

دارد.اگرکسـیازپیشپایاینمشـکالتفرارکند،شکسـتمیخورد.درکسـبوکار

هممشـکالتزیادیاسـت:کسادیبازار،بدقولیمشـتریان،رکود،تورم،تامینجنس،

نیرویانسـانیودههانوعمشـکلجورواجوردیگر.

راهموفقیتایناستکهباسالحعقلوبرنامهریزیبهمشکالتحملهکنیموآنها

راازپایدرآوریم.پاپسکشیدنیعنیشکست.

    روزی،عقابـیکـهپیـروازکارافتـادهشـدهبـودونفسهـایآخـرشرامیکشـید،

کالغهایـیرادیـدکـهاطرافشحلقهزدهوقصدداشـتندالشـهاشرابخورند.عقاب

مغـرورکـههرگـزخـودراچنیـنخـواروضعیفندیدهبودبهخشـمآمـدوازآخرین

نیرویشمددگرفتوبهآنهاحملهکرد.باهمینحمله،کالغهاپابهفرارگذاشتند.
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عقابپیر،حّتیدرحالمرگنیزازقدرتخویشخبرداشـت،اماکالغهایترسـو،

باآنکهتعدادشانزیادبود،فرارکردند.مشکالتکاروزندگیبیشباهتبهداستان

اینعقابوکالغهانیسـت.

اگـرمثـلعقـاببرآنهاحملـهکنیممیتوانیمآنهـارادرچنگالعقـلوتدبیرخود

بگیریـم.اگـرهموارهازمشـکالتبهراسـیمونخواهیمبـاآنهابجنگیم،آنهـابرماپیروز

میشـوندودرمسـیرکاروتـالش،فقـطدررویایموفقیـتخواهیمماند!

16 . تکیه نکردن به بخت و اقبال
رونقکسبوکاربهایناستکهباتوکلبرخداوباتکیهبرعقلوبرنامهریزی،پیش

آدمهایتنبلوبیبرنامه،همهچیزرابهبخت
ً
برویموبهخرافههابیاعتناباشیم.معموال

واقبال،حوالهمیدهندومیگویند:ماشانسواقبالنداشتیمکهنتوانستیمموفقشویم!

بایداینرابدانیمکهبختواقبال،دستآویزهایموهومیهستندکهازمغزآدمهای

بیتحـرکوبیبرنامـه،تـراوشمیکنـد.خداونـدمتعالوعدهدادهاسـتکهانسـانهای

َما
َّ
نَسـاِنِإال ِ

ْ
یَسِلل

َّ
نل
َ
تالشـگروعاقلوبابرنامهراحمایتمیکند.قرآنمیفرماید:»َوأ

َسـَعی«؛1یعنیانسـاندرگروکاروکوششخوداست.

البتـهتقدیـروسرنوشـت،کـهدرقرآنوروایات،مطرحشـده،چیزدیگریاسـتوبا

شـانسواقبال،تفاوتدارد.

دیدهایدرانندهایبهجایاینکهدررانندگیاحتیاطکندوترمزوالسـتیک
ً
شـماحتما

ووسـایلدیگرخودراکنترلنماید،نعلاسـببهعقبماشـینخودمیبنددتاحافظاو

راهاشـتباهیرادرپیشگرفتهاست.
ً
باشـد،طبیعتا

اینگونهاشعاررادوستدارندکه:
ً
خطاکارانمعموال

یاربازمادِرگیتیبهچهطالعزادم کوکِببختمراهیچمنّجمنشناخت

درحالیکهبایداینشعرناصرخسروراحفظکنندکهمیگوید:

نیلوفـریرا بـرونکـنزسـربـادخیـرهسـریرانکوهـشمکـنچـرخ

مـدارازفلک،چشـمنیکاختریراتوخود،چونکنیاخترخویشرابد

1.سورهنجم،آیه39.
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شکسـتخوردگاندرکسـبوکاربایدازبیتدبیریوبیبرنامگیخود،ِگلهکنندنه

ازچرخوفلک.سرنوشـتوچرخوفلکیکهاینهامیگویندوجودنداردآنچههسـت

یکسلسـلهموجوداتآسـمانیوزمینیاستکهبهفرمانخداوند،خدمتگزاربشرند.

17. پرهیز از راحت طلبی
هیچاقتصادیباراحتطلبی،رونقنمیگیرد.کسـبوکاریکهشـروعشـدهبایدبا

جدیـتپیـشبرود.افرادیکهدرهمانابتدایکارشـانمیخواهندراحتومّرفهزندگی

کنندوبهمسـافرتهایپرخرجبروندودستشـاندرمخارجبازباشـد،موفقنمیشـوند.

بهقولشاعر:

مشـکالتبهنیـرویاوکنندمـردبـزرگبایـدوعزمـیبـزرگتـر
ِّ
تـاحل

هرملتیکهبهراحتیوعیش،خوکنندقانونخلقتاستکهبایدشودضعیف

تجربههمنشاندادهکهانسانهایاملتهایراحتطلببهپیشرفتوتوسعهنرسیده

انـد.راههـایسـخت،آدمهارامیسـازدوآدمهایراحتطلب،هـمدرزندگیوهمدر

کسـبوکار،توانمقاومتندارند.امیرمومنانعلیمیفرماید:

»اگرازمنبپرسـنداینشـجاعتجسـمیوقدرتروحیشـمامعلولچیسـت؛در

صورتیکهغذایروزانۀشـمانانجوونمکوسـرکهاسـت؟مندرپاسـخمیگویم:

درختانبیابانیکهدرسـنگالخهاوزیرآفتابسـوزانوباچندینعواملتلخ،دسـت

بـهگریباننـد،ازدرختـانوگیاهانـیکهدرلبجویبـار،پرورشیافتهانـد،محکمتروبا

دوامترند«.1 

درختانلبجویآب،کهدرمهِدنعمتودرآغوشنوازشباغبانپرورشیافتهاندبا

مشکالتومصائب،خونگرفتهاند،ولیدرختانبیابانیدرآغوشمشکالتبزرگشده

اند؛فرزندمشکالتندومربیآنهابادهایسوزان،آفتابداغ،کمآبیوبیبارانیاست.

ناصرخسروهمسرودهاست:

لکجابویاشـودتانبیندرنجوسختیمرد،کیگرددتمام
ُ
تـانیایـدبادوباران،گ

سرگذشـتمردانبزرگاقتصادیکهازمیانمشـکالتسـخت،گذرکردهاند،درس

1.نهجالبالغه،نامه45
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بزرگیبرایکسانیاستکهمیخواهندمشاغلکوچکراآغازکنند.شرححالدانشمندان

بزرگکهموفقیتهایخودراازکارهایکوچکوباسـختیومشـکالتشـروعکردند،

»فرگوسـن«کهبایککارِدکوچک،یکسـاعتچوبیسـاخت.
ً
خواندنیاسـت؛مثال

یـا»نیوتـن«کـهبهوسـیلهیـکذرهبینویکقطعـهکاغذ،نورراتجزیهکردیاشـرححال

دانشمندانبزرگایرانیچونبوعلیسیناوزکریایرازیکهباکمترینامکانات،خدماتی

بزرگوشایانتوجهبهبشریتداشتندوهنوزهمآثارآنهاپابرجاست،بیگمانهمهاین

توفیقهاحاصلتحملسـختیومرارتودوریازراحتطلبیبودهاسـت.

    پسرجوانیدرشهریزندگیمیکردودرآنشهرهیچکارینداشت،داییاشدر

یکشـهربزرگسـاکنبودووضعمالیاشخوببود.پسـرهموارهباترسونگرانی

بهرفتنبهشـهربزرگمیاندیشـیدوداییاشمیگفتدراینشـهرپولریختهفقط

بایدجمعکنی!پسـرباورشنمیشـدوباشـکبهاینموضوعمینگریستتاباالخره

تصمیمشراگرفتوعازمشـهربزرگشد.

درورودبـهشـهر،دایـیاشبهاسـتقبالشآمدوباهمبهسـمتخانـهحرکتکردند. 

جـواننگاهـشبهباالوپایینشـهربودوخوشـحالبودازاینکـهباالخرهمیتوانداز

بیکاریرهاشـودوپولدارشـودوطبقحرفداییاشازکفخیابانپولجمعکند!

همینطورکهدرمسیرحرکتمیکردند،ناگهاندرمسیرپیادهرو،سکهپولیراروی

زمیندید،خمشـدوسـکهرادرجیبشگذاشـتوبهداییاشباخوشـحالیگفت:

دایـی!راسـتمیگفتیدراینشـهر،پولریخته،فقطبایـدآنراجمعکنیم.

دایی،خندهایکردوگفت:عجلهنکن!اینطورکهفکرمیکنیهمنیست!جوانمتوجه 

حرفداییاشنشدوباخوشحالیبهفرداهااندیشیدکهمیروددرخیابانوپولجمع

میکنـد.آنشـبراجـوانبااینرویاهاخوابیدوفردابـدوناینکهباداییخداحافظی

کند،راهیخیابانشـدتاازکفخیابانپولجمعکند!آنروزراتاشـبدرخیابانها

پیادهرویکرداماحتیسـکهایکمارزشهمپیدانکرد!شـبهمبدوناینکهبادایی

دراینبارهصحبتکند،خوابید!اومیترسیدکهداییاشمسخرهاشکندکهنتوانسته

ازکفخیابانپولپیداکندودرواقعبیعرضهبودهاسـت!چندروزیبههمینمنوال

گذشـت؛دایـیهـمکهازکاراوخبرداشـت،چیزینمیگفت.تـااینکهباالخرهصبر
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جوانتمامشدوبهداییاشاعتراضکردکهاصالدرخیابانهایاینشهرپولینریخته

استومنغیرازروزاول،نتوانستمپولیجمعکنم!داییخندهایبهجوانکردوگفت:

خواهرزادهعزیزم،منظورمنازاینکهکفخیابانپولریخته،سکهوپولنیست!بلکه

فرصتهـایزیـادیاسـتکهمیتوانیازآنهااسـتفادهکنی!آیااصـالمیدانیکارمن

چیسـت؟مـنضایعـاتوزبالههایبـهدردبخورکنارخیابانهاراجمعودسـتهبندی

میکنمومیفروشـم.صبحتاشـبدرخیابانهامیچرخم،چیزهایمفیدراکهمردم

دورانداختهاندجمعمیکنمومیفروشـم،اینطوراسـتکهمیگویمدرخیابانپول

ریختهاسـت!بله!پولریختهاسـتاماباسـختیومرارتوزحمت!

اگـرفکـرکنیـمکهپولهـایریختهباتنبلیوراحتطلبیبهدسـتمیآید،مسـیررا

اشـتباهرفتـهایـم.پول،ریختهامابرایکسـیکـهتالشکندوباعقـلوبرنامهپیشبرود.

هیـچچیـزرامجانیبهکسـینمیدهند.

18. شناخت نیازهای روز
یکیدیگرازعواملرونقوپیشرفتکسبوکارایناستکهنیازهایروزرابسنجیم

وببنییـمکـهجامعـهبهچهچیزهایینیازداردومطابقهماننیازها،کاالهایخودراتولید

یاتوزیعکنیم.کسـیکهنیازسـنجینکند،موفقنمیشـود.ممکناسـتجنسـیکهما

امروزقصدتولیدیاتوزیعآنراداریمموردنیازمردمنباشدورویدستمانبماند.کاسِب

هوشـیار،منطقهوشـهرومردمخودونیازهایآنهاراخوببررسـیمیکندوبعد،اقدام

مینماید.چندمغازۀمشـابهدریکمحله،فروشـیندارد.

چهدرگذشتهوچهامروز،شناختنیازمشتریوارائهپیشنهادهایاثرگذارورفعنیاز

وتقاضایمخاطبان،امریمهموحیاتیدریککسبوکاراست.

ایننیازسنجیامرمهمیاستکهدربازاریابیومارکتینگوبیزینسمدلهرکسب

وکاریبایدبهدقتموردبررسیقرارگیردوکسیکهنیازسنجینکند،مثِلهمانمردی

استکهدرکارتجارتبوقشکستخورد،داستانشرابرایتانتعریفخواهمکرد:

گاهسـاختنمردمازباز     قدیمهاحمامها،شـیپوروبوقداشـتوگرمابهدارانبرایآ

شـدنحمام،یکسـاعتپیشازطلوعصبح،شـیپورمیزدند.اتفاقاروزیدریکی
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ازشـهرها،شـیپورحمامخرابشـد.اماازآنجاکهدرآنشـهرفقطدوگرمابهوجود

داشتوشیپوروبوقهممصرفچندانینداشت،گرمابهداربازحمتزیادی،بوقی

رابـاقیمـتگرانتهیهکردوبهحمامآورد.

ازقضامردغریبیهمانروزواردآنشـهرشـدوبهگرمابهرفتوپایدرددلگرمابهدار 

نشستکهچقدرگرانیشدهوامروزیکبوقرابهقیمتدهسکهخریدهام!تازهواردکهاز

قیمتبوقدرشـهرخود،خبرداشـت،تعجبکردکهدراینشـهربوقیکسکهایراده

تصمیمگرفت
ً
سکهمیخرند!باخیالخود،قرعهشانسدرخانهاشرازدهبود!مرد،فورا

کهتعدادزیادیبوقبخردوبهاینشهربیاوردتادهبرابرسودکند.همینکارراهمکردوهر

چهمالداشتشیپوروبوقخریدوبهاینشهرآورد.اوهرروزدرمیدانبزرگشهربساط

میکردتابوقهارابهفروشبرساند.اماکسیازاوخریدنمیکرد،آخرشحاضربودکه

بوقهارابهقیمتخریدشهمانیکسکههمبفروشدامابازهمدریغازیکمشتری!

بـازرگاِنحکیمـیکـهعصابهدسـتازآنمیـدانعبورمیکردعلـتآوردِناینهمه 

بوقراازآنمردپرسـید.اوسرگذشـتخودرابازگوکرد.بازرگانخردمندازنادانیاو

تعجبکردوگفت:»توفکرنکردیاینشـهر،دوگرمابهبیشـترنداردواینهمهبوق

وشـیپوردراینجابهفروشنمیرسـد!«

اکنـونداسـتاناینمـرِدبوقفروش،ضربالمثلیشـدهبرایکاسـبهاییکهبدون

شناسایینیازمردم،گامدرمسیرکسبوکاریمیگذارندکهازپیشبرنامهریزینشده

اسـتودربارهایندسـتهکاسـبهامیگویند:»فالنیتجارتبوقکردهاست!«

19. پرهیز از تقلید
درتجارتوکسـبوکار،رقابِتمثبتخوباسـتوباعثپیشـرفتهممیشـود؛


ً
ماننـدکسـیکهبادوسـتیاهمسـایهاشدرکیفیتارائهمحصـوالترقابتکند.اصال

اساسبازاروتولیدوکسبوکار،بررقابتاست.الزمۀاینرقابتهمایناستکهمن

بدونحسادت،رفتاراقتصادیرقیبرازیرنظرداشتهباشموتوجهکنمکهکجاودرچه

زمینـهایمیتوانـمبـااورقابتکنـم.جنبههایمثبتکاراوراببینموازاو»پیروی«کنم.

امـاایـنپیـرویکـردنبهمعنایتقلیـدکورکورانهنیسـت،چونایننـوعتقلید،نابود
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کنندهاسـتوهمۀفرصتوسـرمایهانسـانرامیگیرد.مامیدانیمکهدرهرجایگاهی

بـهالگوبـرداریازافـرادخبـرهومتخصصنیـازداریمامااینالگوبـرداریباکپیکاری

چون
ً
متفاوتاسـت!بعضیازافراددرکسـبوکارباهمینتقلید،ازبینمیروند؛مثال

دیدهرفیقیافامیلشفالنشـغلراراهانداختهاوهمنسـنجیده،تقلیدمیکند.همینجا

بگویـمکـهتقلیدکورکورانهدرهیچزمینهایخوبنیسـت؛چـهدرموقعانتخابلباس،

درعرصـۀفرهنگواقتصاد.
ً
منـزل،ماشـین،مسـافرترفتاروکردار،مخصوصا

مـابـهکـراتمیبینیـمکهتولیـدکنندهایموفـقاسـتوتولیداتشبـهخوبیفروش

میرود،بعدازچندی،افرادیبدونتحقیقوشـناختبازار،رقیباومیشـوندوهمان

کاالراتولیدمیکنندوالبتهمعموالهمموفقنمیشوند.یامیبینیمتولیدکنندهای،بدون

شـناختبازار،کاالییتولیدمیکندکهنیازبازارنیسـت.بعضامیبینیمکهدرمنطقهای

مغـازهایکسـبوکارخوبـیدارد،بعـدازچندیافرادیهمانمغـازهرادرآنمنطقهباز

کـردهوبااینکار،بهخودشـانومغـازهقبلیظلممیکنند!

بـدنیسـتدربـارهتقلیدبهاینداسـتانشـیرینکهمولویدر»مثنـوی«آوردهوخیلی

مشهوراسـت،اشارهکنم.

   درخانقاهی،چنددرویشفقیرزندگیمیکردند.ازقضادرویشمسافرورهگذری

ازآننزدیکیمیگذشـت،اوکهخسـتهبود،یکسـرهبهخانقاهرفتو»االغ«خودرابه

خادِمخانقاهسپردتایکشبرابادرویشان،سپریکند.درویشانگرسنهازآمدِناو

خوشحالشـدندوپیبردندکهاالغیهمدارد.پنهانیباهمگفتند:ماکهگرسـنهایم

ودرحالتاضطرارهستیمودراینحالت،میتوانیمازماِلاینرفیقمانهماستفاده

کنیم،پسبیاییداالغاورابفروشیموباپولآنغذاییبخریموازگرسنگینجاتپیدا

کنیم.همینکارراکردندوباپولاالغ،غذایمفصلیباحضورخودمسافرخوردند.

پسازپایانغذا،مراسـِمپایکوبِیدرویشـانهراشـروعکردندوذکرمطرببرایاین

پایکوبی،اینجملهبود:»خربرفتوخربرفت.«

همـۀدوریشـان،همیـنجملـۀ»خربرفتوخربرفت«رایکصـداباهممیگفتندو

مجلـسخـودراگـرمکردند.خـوِدآندرویشصاحباالغهمکهازهمهجابیخبربود،

ازرویتقلیـد،همینجملـهراگرمترازدیگرانمیگفت.
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بـاری،ایـنورِد»خـربرفـت«تـانزدیـکصبـحادامهداشـتوخـوِدآندرویشهم

کورکورانـهآنوردرامیگفـت.

صبحکهشددرویشهاخانقاهراخلوتکردندوهرکسیبهخانهخودرفت.درویِش

صاحباالغبیرونآمدوازخادِمخانقاه،االغخودراخواست،اوگفت:صوفیانگرسنه

آنرافروختندوباپولآنغذاخریدندوخودشماهمسِرسفرهبودید!درویشگفت:چرا

مراخبرنکردی؟!خادمگفت:بهخداقسـممنچندینبارآمدمتاشـماراخبرکنم،ولی

دیدمتوخودتپرشـورترازدیگران،ورِد»خربرفتوخربرفت«رامیگویی،لذاگفتم

کـهحتمـااطـالعداری!درویشبینواگفت:نه،مندیدمدیگـراناینجملهرامیگویند

ومنهمخوشمآمد!

مولویدرآخربااینبیتنتیجهمیگیرد:

داد بـاد بـر تقلیدشـان را ایدوصـدلعنـتبـرایـنتقلیدبادخلـق

باالخرهماهمدرکسـبوکاروصنعتبایدخیلیمراقبباشـیمکهباتقلیدبیجااز

دیگرانمغبوننشـویموبانگ»خربرفت«سـرندهیم!

20. نظم و انضباط
موفقیتدرهرکاریبا»نظم«امکانپذیراست.کاروکاسبیوتولیدوتجارتهم

باانضباطونظمبهسـروسـامانمیرسـد.شماهیچوقتیککاسببینظمرانخواهید

دیدکهدرکارشموفقباشـد.

ایننظموانضباطبایددرجنبههایمختلفباشـد:دررفتوآمد،درخرجکردن،در

ارائهمحصول،درمدیریتزمانودروظایفدیگر.منچندکاسبخوبدرهمینمشاغل

کوچکرامیشناسمکهمردمبهخاطرهمیننظموانضباطشانمشتریدائمآنهاهستند.

میگویند:مادقیقامیدانیمکهاوچهساعتیمغازهخودرابازمیکندیامیبندد.

یکـیازنشـانههاینظـمایناسـتکهاوقاتشـبانهروزرابرایامـوروکارهایخود

تقسـیمکنیم،امامکاظـممیفرماید:

»بکوشـیداوقاتشـبانهروزخودراچهاربخشکنید:قسـمتیبرایمناجاتباخدا،

مقداریبرایبهدسـتآوردنمعاشوبخشـیبرایمعاشـرتبابرادرانمورداعتماد،که
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شمارابهعیبهایتانواقفمیسازندودرباطنبهشماخلوصوصفادارندوساعتی

راهمبهتفریحاتولذتهایخوداختصاصدهیدوازمسّرتآن،نیرویانجاموظایِف
وقتهایدیگرراتأمینکنید.«1

کسـانیکـهکارامـروزرابهفردامیاندازند،درکاسـبیعقبمیماننـد.ازیکتولید

کنندهموفقپرسـیدند:»چطوربهاینهمهکارمیرسـی؟!گفت:آنچهراامروزمیتوانم

انجامدهمبـهفرداموکولنمیکنم.«

بیگمـانموفقیـتبرخیکشـورهامثـلچینوژاپندرتوسـعهاشـتغالوکارآفرینی

همیـننظموانضباطاسـتکهمثالزدنیشـدهاسـت.

21. پذیرفتن واقعیت ها
درمشـاغلکوچـکوبـزرگ،پیشـرفتورونـق،وقتـیرخمیدهدکـهواقعیتهارا

بپذیریـمونـگاهمـاواقعبینانهباشـد.بایدبهانتقادیکهمشـتریبهطـرزکارومعاملهویا

نامرغوبـیجنـسدارد،گـوشداد،بایـدازانتقادهابارویباز،اسـتقبالکـردوآنهارابه

عنـوانیـک»هدیـه«پذیرفت.امامصادق میفرماید:»ازمیاندوسـتانوبرادرانمآن
کـسرابیشـتردوسـتدارمکهعیبونقصمرابـهمنهدیهکند.«2

تولیـدکننـدهوصاحبانکسـبوکارهایموفق،معمـوالدوکارمهمانجاممیدهند:

یکـیاینکـهدرجلسـاتماهیانهوهفتگیوخصوصـیبامدیرانمیانیوکارمندانخود

گفتگومیکنندونظراتآنهاراجویامیشـوندتابیشـتربهایراداتومشـکالتمجموعه

خودمسلطشوندوازدیگرسوبهصورتحضوریوتلفنیوبهشیوههایدیگر،نظرات

مشـتریانخودراجویامیشـوندونیزنظرسـنجیمیکنندومیکوشـندبارویگشـاده

انتقادهاوپیشـنهادهایمشـتریانراپذیراباشـند.کسـیکهازشـنیدنانتقادهاناراحت

میشـودونمیخواهدواقعیتهاراآنچنانکههسـتببیند،نبایدازمردمناراحتشـود

وبهرویآنانچنگبیندازد،اوبایدخودرابشـکندنهآینهرا،بهقولحافظ:»خودشـکن،

آینهشکسـتنخطاست«.

1.تحفالعقول،ج1،ص409: »إجتهدوا فى أن یکوَن زماُنُکم أرَبع ساعاٍت …«.

2.کافی،ج2،ص639: »أحبُّ إخوانى الىَّ َمن أهدی الىَّ ُعیوبى«.
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22 . همت و اراده
داسـتانجالبـیدربـارههمـتوارادهونقـشآندرموفقیـتوپیـروزییـکبازرگان

شنیدهام.

    روزیبازرگانموفقیازمسافرتبرگشتومتوجهشدخانهومغازهاشدرغیاباو

آتشگرفتهوکاالهایگرانبهایشهمهسوختهوخاکسترشدهاندوخسارتهنگفتی

دیدهاسـت.فکرمیکنیدآنمردچهکرد؟خدارامقصرشـمرد؟اشـکریخت؟خود

راورشکسـتهوبدبختپنداشـت؟بهزمینوآسـمانفحشداد؟نه،هیچکدام!بلکه

اودسـتبهسـویآسمانبلندکردوگفت:خدایا!کمکمکنتاارادهامنشکند.

مـردتاجـر،پسازنابودیکسـبپررونـقخود،تابلوییبرویرانههـایخانهومغازهاش

آویختکهرویآننوشـتهبود:مغازهامسـوخت،اماایمانوارادهامنسـوختهاسـت،

فرداشـروعبـهکارخواهمکرد.

همتوارادهدرمسـیرکسـبوکاروخسـتگیناپذیری،موضوعیمهماسـتکهدر

زندگـیافـرادموفق،بهکراتقابلبررسـیاسـت.یکیازدوسـتانموفقـممیگفت:من

بیشازبیسـتمرتبهدرکسـبوکاروتولیدخودشکسـتخوردهام،اماهمهشکستها

راسـرلوحهپیروزینمودموباهمتواراده،دوبارهازاولسـاختمتااینکهموفقشـدم.

البتهمردمبیشـترهمینظاهروموفقیتامروزیامرامیبینندوازشکسـتهاوتالشها

وارادهخسـتگیناپذیرمبیاطالعاند.

درخاطـراتموفقتریـنتولیدکنندههـاونخبههـایجهـانهـمدوعنصـرشـناخت

قابلیتهاوتواناییهاودیگریخستگیناپذیریوهمتواراده،بسیاربهچشممیخورد

کهنبایدازآنغافلشـویم.

ازهمـتبلنـدبـهجایـیرسـیدهاندهمـتبلنـددارکـهمـردانروزگار

    داسـتان»کلنـلسـاندرس«کـهامـروزبرنـدیجهانیدارد،شـنیدنیاسـت.یک

روزسـاندرسدرمنـزلنشسـتهبـود،دراینمیـان،نوهاشآمدوگفـت:بابابزرگ،

ایـنمـاهبرایـمیکدوچرخـهمیخری؟اونوهاشراخیلیدوسـتداشـت،گفت:

عزیـزم.»سـاندرس«بعـدباخودشحسـابکـردماهـی500دالرحقوق
ً
حتمـا
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بازنشستگیمیگیرموحّتیدرمخارجماهانههممیمانم.شروعکردبهفکرکردن

دربارۀموفقیتوپیداکردنراههاییبرایدرآمدبیشتر.روزیکتابیدربارۀموفقیت

میخواندکهدریکیازبندهایشنوشـتهبود:»قابلیتهایخودراشناسـاییکنید

ورویکاغذبنویسـد.«

»سـاندرس«داشـتقابلیتهایخودرامینوشـتکهنوهاشآمدوگفت:بابابزرگ،

چهکارمیکنی؟پدربزرگگفت:دارمکارهاییراکهبلدممینویسـم.پسـرکگفت:بابا

بـزرگ،بنویسکـهروِشپختنمرغهایخوشمزهراهمبلدی.

پیرمرد،پودرهاییدرسـتمیکردکهوقتیبهمرغهامیزدمزۀمرغهاشـگفتانگیز

میشـد.دلیِلخوشمزگیمرغها،نوعی»پودر«بودکهبهعنوانچاشـنیبهآنهامیزدو

فرددیگریاینپودرواینشـیوهپخترابلدنبود.

ازهمینجابودکه»ساندرس«راهخودراپیداکرد،اوتصمیمگرفتپودرمرغدرست

کندوبهغذاخوریهاورستورانهابفروشد.باهمتوارادهبهراهافتادوبهرستورانهای

زیادیرفت،اماهیچکدامازاونخریدند.بهدههارستورانسرزدوکسینپذیرفتامااو

مایوسنشـدتااینکهپسازماههارفتوآمد،باالخرهیکغذاخوری،حاضرشـدپودر

مرغاورابخردودرغذاهایخودازآناستفادهکند.

امروزهبرند»کیافسی«وکارخانهپودرمرغکنتاکیدر124کشوردنیانمایندگی

داردومیلیونهـانفـرازمرغهـایخوشمـزهاوخوردهاندواگردرآمریکاکسـیبخواهد

عکس»سـاندرس«وپودرمرغکنتاکیراجلویرسـتورانشبزندبایدپنجاههزاردالربه

اینشرکتپرداختکند.

خودتانهم
ً
ازایـنمـواردومثالهـادربارهمعجزههمتوارادهفراواناسـتکهحتما

بسـیارخواندهوشنیدهاید.

23. درس از شکست ها
یکیازراههایمهمبرایادامهکارورونقدادنبهآن،درسگرفتنازشکستهاست.

همانطورکهاشـارهکردمنبایدبهمحضاینکهدرکاریموفقنشـدیمپاپسبکشـیمو

مایوسشـویم،بایدمقاومتکردوازشکسـتهادرسآموخت.
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   خوباسـتبهداسـتان»جیمزدایسـون«اشارهکنمکهاکنونصاحبشرکتعظیم

»دایسـون«اسـت.یکـیازایدههـایفـوقالعادهاو،جاروبرقیبدونکیسـۀآشـغال

بـود.اویکـیازمغزهـایخـالقدرعرصـهاقتصـاداسـتودربیشـترمصاحبههاو

سـخنرانیهایش،بیـشازاینکـهدربـارۀپیروزیهـاوموفقیتهایشحـرفبزنداز

شکستهاناکامیهایشحرفمیزند.اینمغزبزرگاقتصادیمیگوید:بزرگترین

درسهاییکهدرزندگیگرفتهمیشوددرسازشکستهاست.همهماسالهااشتباه

میکنیم،امامهمایناسـتکهازاینشکسـتهادرسبگیریموازایندرسهابرای

پیشـرفتاستفادهکنیم.

دایسـونوتیـمتحقیـقاو،حـدودپنجهزارآزمایـشرویجاروبرقیهاانجـامدادندو

شکسـتخوردنـد،امـادرآخریـنپژوهش،باالخـرهموفقشـدند.ویمیگوید:مهماین

استکهشکستهاشمارامتوقفنکند.هرشکستمیتواندبهشمانشاندهدکهدرچه

جاییوچهزمینهایمشـکلداشـتهایدوبابرطرفکردنآنهامیتوانیدبهموفقیتبرسـید.

24. عالقه به کار
منازابتداینوجوانی،عالقهبهکارداشتهاموتابهامروزکهبیشازپنجاهسالاست

مشغولبهکارهستموازصبحزودتاشببهکارهایمختلفمیپردازم،همینعالقهبه

کار،محرکوعاملانگیزشیمنبودهاست.منمعتقدمبدونعالقۀبهکار،درآنموفق

نمیشـوید.اینکهبسـیاریازکارمندانوکارگراندرکارشـانموفقنمیشـوندبهخاطر

همینموضوعاسـتکهبهکارشـانعالقهندارند.توصیهمنبههمهجوانانایناسـتکه

اولعالقهخودراپیداکنندوبعددرهمانمسیرگامبردارندتاموفقشوند.وجودعالقه،

نوعیاکسـیردرروحوروانوجسـمفردایجادمیکندکهبالشـکاورادرمسیرموفقیت

قرارمیدهد.

احتماالهمهشما»بیلگیتس«رامیشناسید.ویبنیانگذارشرکت»مایکروسافت«

یکیازبزرگترینسـرمایهدارانکلتاریخمحسـوبمیشـود.کارخودراازشـغلهای

کوچکودرمکانیبسـیارمحدودآغازکرد.اودرسـخنرانیاشدرمورددالیلپیشـرفت

ورونقکارشمیگوید:
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فکرنمیکردمکهثروتمندشوم؛چهرسدبهاینکه
ً
روزیکهکارمراشروعکردم،اصال

درمیانثروتمندانبزرگقراربگیرم.اماعلتموفقیتماینبودکهبهکارعالقهداشتموبا

عشـقآنرادنبالمیکردم.مطمئنباشـیدمهمترینمسئلهایناستکهبایدعاشقکاری

باشیدکهمیخواهیدانجامدهید،بایدبهخودتاناعتمادوایمانداشتهباشید.

عالقهبهکار،همدرمدیرومالککسبوکاروهمدرتمامیکارمندانوپرسنلیکه

بااومشـغولبهکارهسـتند،بسـیارمهماست؛یکتحقیقاتمیدانینشاندادهکهعالقه

بـهکارتاثیـرمهمیدرسـالمتیوطولعمردارد.درروانشناسـیصنعتی،اولینعاملی

کهبهآنتوجهمیکنند،عالقهواشـتیاقبهکاراسـت.

25. دوری از حاشیه
کارهاومشـاغلکوچک،وقتیبهرونقمیرسـندکهازحاشـیهوهیاهودورباشـند.

افرادیکهبخواهندمدامدرمعرضحاشیهقراربگیرند،ازکاراصلیخوددورمیمانند.

کسیکهکاریراشروعکردهبایدباجدیت،ارادهوعالقه،دنبالرونقوپیشرفتکارش

باشـدوبهدامحاشیههانیفتد.

   بـهتازگـیداسـتانزندگـییـکفـردموفقوجـوانراخوانـدهام.یکـیازمیلیاردرهای

مشهورجهان،آقای»جانکوم«درسال1976درخانوادهایفقیردر»اوکراین«بهدنیا

آمد؛خانوادهاوحّتیامکاندسترسـیبهآببهداشـتیهمنداشـتند.ویبامادرشبه

آمریکامهاجرتکرد.درحالیکهدرفقروباکوپنغذازندگیمیکردند.جانکومرشتۀ

کامپیوتـرخوانـدوکمکـمدرزمینهفناوریاطالعات،فعالیتخویـشراآغازنمود.او

کارهایشرادردفترکوچکیشروعکرد.درابتدایامر،حتیپولنداشتکهبرایدختر

کوچکش،وسـایلموردنیازبخرد.آنهاوسـیلهگرمکنندهنداشتندومجبوربودندخود

رادرپتـوبپیچنـد.مایحتاجزندگیرانیزازاتاقکنارِیقرضمیگرفتند.زمانگذشـت

تـااینکـهاوبـهتدریج،نرمافزاریکاربردیبهنـامواتساپ)whatsapp(رابنانهادو

بهتدریجآنقدرپیشرفتکردکهامروزبهیکیازثروتمندترینمردانجهانتبدیلشده

اسـتوبهبنیادهایخیریهکمکهایشـایانیمیکند.
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جـانکـومدرخصـوصعلـلموفقیـتخـودمیگوید:مـندرطـولدورانکاریام

کوشـیدهامتاازحاشـیههابهدورباشـم،دنبالکارخودمبودموازهیاهوپرهیزکردم،به

کسـیحسـادتنورزیدم؛اومیگوید:برایکاالیخود،تبلیغکنیداماکمترحرفبزنید

وبیشـترکارکنیدوهموارهازحاشـیههادورباشـید.

متاسـفانهیکیازمشـکالتبرخیافرادکهدرایرانمطرحمیشـوندوپروژههایبزرگ

دردسـتدارندهمینحاشیههاسـت؛حاشـیههاییکهدرایرانکمنیستوهموارهآنهارا

ازمسـیرموفقیتدورمیسازد.

26 . پرهیز از پراکنده کاری
افـرادمختلفـیرادیـدهامکهبهمـنمیگویندکهتوالگویماهسـتیوچونمیبینند

کـهمـندرچنـدرشـتهکاریفعالیتمیکنموکارخانجاتمختلفـیدارموبهتجارتو

بازرگانیمشغولهستم،آنهاهممیخواهندازابتدایمسیر،همینگونهچندکارراباهم

شـروعکنند؛غافلازآنکهدرموردهریکازاینمشـاغلوحیطههایکاری،سـالهای

سـالفعالیـتشـدهوبعـدازموفقیـتنسـبیدرهرمـورد،کاربعدیراشـروعکردهامو

بیگماناگرمنهمازپنجاهسالقبلمیخواستم،همزماندرزمینههایمتعددفعالیت

کنم،حتماشکسـتمیخوردم!

درهمیـنراسـتاجوانانـیرامیبینیمکهمیخواهندچنـدکارراهمزمانانجامدهند؛

مخصوصاکارهاییکهزمینۀیکسـاننداردوهرکدام،شـغلجداگانهایهسـتند.کسـی

کهشـغلیراانتخابکردهیکیازآفتهایمهمدراینمسـیرآناسـتکه»پراکندهکار«

باشـد.انجامدادنچندکاردریکزمان،رفتنازاینشـغلبهشـغلدیگر،ازاینشـاخه

بهشـاخهدیگرپریدن،ازانواعپراکندهکاریاسـت.

اینپراکندهکاریها،اسـتعدادوعالقهانسـانراهدرمیدهدوازپیشـرفتجلوگیری

ازکسـانیسـرمیزندکهنقشـهایبرایکارخود
ً
میکند.درواقعپراکندهکاریمعموال

ندارندومثلیککشـتِیبدونقطبنماسـرگردانند.معلوماسـتچنینکشـتیایدراثر

برخوردباکوههایمخفیدریایینابودمیشود.خوباستکهدراینزمینهیکخاطره

ویکداسـتانبرایتاننقلکنم:
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   چنـدیقبـلیکـیازدوسـتانمکـهدرصنعـتفـرشدسـتبافموفقبود،بـهتوصیه

فرزنـدشواردعرصـهتولیـدکفشماشـینیشـدویککسـبوکاربیارتبـاطباکار

خودشراراهاندازیکرد،یکسالینگذشتکهچوندرکارتولیدتخصصزیادی

نداشـتند،دچارضرروزیانشـدندوالبتهچوندرکارقبلیخودهمتمرکزگذشـتهرا

نداشتند،فرشفروشیآنهاهمباافولمواجهشدوفردیکهسالهاموفقبود،بادو

کسـبوکارضعیف،مشـکالتوتبعاتفراوانیراتحملکردتابهروزاولبرگردد.

   آقـای"لئونـاردودلوکیـو"یکـیازتاجرانبسـیاربزرگوموفقایتالیاییاسـت،اودر

شـهر»میالن«بهدنیاآمد.ویطراحوسـازندۀقابهایعینکاسـت.قابهاییکه

کیفیتباالییدارد.»لئوناردو«اکنوندرجایگاههفتادمثروتمنداندنیاقراردارد.وی

ازخانوادهایفقیربود.خردسـالبودکهپدرشازدنیارفتوچونمادرشقادرنبود

اوراتامینکند،بهیتیمخانهسـپردهشـد.

لئوناردو،نوجوانبودکهدرکارگاهکوچکیکهقطعاتعینکمیساختندبهشاگردی 

گوردو«، مشـغولشـد.اوعالقـهومهـارتخـودرادراینکارنشـاندادوبهشـهر»آ

کـهمرکـزاصلـیبسـیاریازصنایععینکبود،نقلمکانکرد.اوپسازسـالهاکار،

شرکت»لوکسوتیکا«رابههمراهشرکایشدرزمینۀتولیدقابعینک،تاسیسکرد.به

تدریج،شـعبههایخودرادرسراسـردنیاگسـترشدادومطرحشـدودرحالحاضر

»لوکسـوتیکا«بزرگترینشـرکتانواععینکدرجهاناسـت.

ویکـهبیـشازبیسـتمیلیـارددالرثـروتدارد،درشـرححالش،یکـیازرازهای 

موفقیـتخـودرادرایـنمیداندکه:»پراکندهکار«نبودهاسـت.ویمینویسـد:من

بـهفلـزکاریرویقـابعینکعالقهداشـتم،ظرافتهایایـنکارراآموختم،بعضی

کارهایدیگرهمغیرازعینکسـازیبرایمپیشآمدکهمیتوانسـتمهمزمانانجام

دهم،ولیهیچکاردیگرینکردموفقطهوشوحواسمبههمینکاربودودرهمین

کارتوانسـتمیکـیازموفقتریـنافـراددردنیـابشـوم.البتـهبعدازمطرحشـدنبرند

لوکسـوتیکاودرهنگامیکهاینمجموعهبهنقطهاوجرسـید،محصوالتوتولیدات

دیگـریراهمروانهبازارکردهاسـت.

بـهنظـرمـنکسـبوکارشـمامثلسـرنیزهاسـتنمیتوانیدباهـردوطرفآنبه
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بـازارحملـهکنیـدبلکـهبایـدیکطرفراتیزکنیدوازهمانسـمتحملـهکنید!اگر

روزیمشاهدهکردیدکهدرکسبوکارخودبهاوجرسیدهایدوظرفیتکاردیگری

داریـد،آنزمـانمیتوانیـددوبارهسـرنیزهجدیدیبرایخودوکسـبوکارخویش

آورید. فراهم

27. به روز کردن اطالعات شغلی
کارهـایتولیـدیکوچـکوبـزرگ،وقتیبهخوبـیرونقپیدامیکندکهافراِددسـت

انـدرکارآن،اطالعـاتشـغلیخـودرابـهروزکنند.درژاپن،طیتحقیقیکهشـدبهاین

نتیجهرسـیدندکهکنجکاویبرایپیداکردنراههایجدید،عاملموفقیتدرتولیدبهتر

وکیفیتراسـت.

چندیقبلگفتگوییکیازافرادموفقرامیخواندمکهدرمشـاغلکوچکمشـغول

اسـت.ویمیگفت:وقتیکارروزانهامتماممیشـودوازمحلکارخودخارجمیشـوم

تازهکارمشـروعمیشـود؛بهاینصورتکهبهکتابفروشـیهامیرومتاببینمچهکتابی

برایکارووضعیتمنمناسـباسـتوچهراهحلهاییرابرایرشـدبهترنشـاندادهاند

تابتوانمدرکارخودازآنهااسـتفادهکنم.

گاهـیدرزمینهکسـبوکاریکهانجـاممیدهیم،خواندنکتابو آری،آمـوزشوآ

مقالـهدرآنرابطـه،حضـوردرنمایشـگاههایداخلیوخارجی،حضـوردرهمایشها

وسـمینارهایمرتبط،بررسـیوشـناخترقباوروزآمدکردناطالعاتشـغلی،باعث

پیشـرفتورونقهرکسـبوکاریخواهدشـد.اینکاراسـتکهبهتوسعهفردیشماو

توسـعهشـغلوکسبوکارشـماکمکخواهدکرد.

28. ا تعدادیابی
روشناستکههمهانسانهاعالقهواستعداِدیکجورویکسانندارندوهرکدامبه

حرفهوشغلخاصیعالقهدارندمیتواننددرآنتوسعهپیداکنند.بهقولمولوی

سـاختند کاری بهـر را انداختنـدهرکسـی دلـش در را آن میـل

درواقعخداوندمتعالافرادراباذوقواسـتعدادهایویژهایآفریدهاسـت.اکنونکه
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چنیناستوظیفۀمربیانومعلمانوپدرانومادرانآناستکهاستعدادیابیکنندوهر

جوانرابهشـغلورشـتهایکهاستعدادوعالقهداردراهنمایینمایند.

   داسـتانجالبیدربارهیکهنرمندنقاشخواندهام.ویدرمحیطدبیرسـتان،دانش

آموزتنبلیبودودرسنمیخواند.یکروزمشاورمدرسهاوراخواستتادربارهعلت

درسنخواندشصحبتکنند.هنگامسـخنگفتنمتوجهشـدکهدانشآموزباذغال

بررویزمیننقاشیمیکشد؛اوعکسیکپرندهرارویدرختیکشید.ازهمینجا

اسـتعداداوراکشـفکردومتوجهشـدکهاودرنقاشیاسـتعدادخوبیدارد.باپدرو

مادرشصحبتکردوآنهاراتشـویقنمودکهفرزندشـانرادرهنرنقاشـیپرورش

دهند.همینکارراهمکردندواونقاشبرجسـتهایشـد.

درکتاب»درسهاییازیککارآفرینموفق«هماشـارهکردمبهداسـتانیکیازدوستان

پزشـکمکهعالقهداشـتفرزندشدررشـتهپزشکیتحصیلکند،امااوعالقهایبهاینکار

نداشـتواسـتعدادوعالقـهاشدرزمینـهمکانیکوتعمیرماشـینآالتبـودکهباالخرهبا

موافقتپدرش،دراینزمینهفعالیتشراآغازکردوامروزیکیازافرادموفقدرشهرهست

کـهدرنمایندگیخودروفعالیتمیکند.

داسـتان»ادیسـون«راهمخواندهایدکهدرکودکیازمدرسـهاخراجشدواستعداد
ً
حتما

وافـرشدرزمینـهاختراعات،جهانرادگرگونکرد.هرکسبرایپیشـرفتفردیالزماسـت

اسـتعدادهایشرابشناسـدودرهمانعرصهفعالیتکند.

29. نگاه رثبت به ثروت
متاسـفانهگاهـیدرجامعـهمـا،زمانهـاومقاطعـیبـهوجـودآمـدهکهبـهثروتو

ثروتمنـدان،دیـِدخوبیندارندوآنهاراباتعبیرهاییچون»زالوصفت«،»اسـتثمارگر«،

»مفتخور«وازاینجورعبارتهاناممیبرند!اینفرهنِگغلطیاسـت.کسـیکهبا

ثروتوفکرخوددرجامعهبهصورتمثبتوموثرکاروتولیدمیکند،مفیدترینعنصر

است،چوندرجهتتامینمعاشمردموبهکارگیرینیروهایمولدتالشمیکندواین

تامینمعاش،درراسـتایتامینمعادهمهسـت،زیراپیامبرفرمود:»َمن َل َمعاش َله 

َل َمعاَد َله«؛کسـیکهمعاشنداشـتهباشـد،معادهمندارد.
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درکشورهایصنعتیوپیشرفته،داشتنپولیاکاالیمادی،ننگوعارنیستوهیچ

کسثروتخودراپنهاننمیکند.

»چرچیـل«میگویـد:اگرجامعهمرفهوثروتمنـدیمیخواهیدبایدثروتمندانراکه

برایجامعـهمفیدندبهدیدۀاحترامبنگرید.

جامعهگدامنش،جامعهخوبینیسـت،دینماهمگدامنشـیرامذمتکردهاسـت.

دینما،مالوثروِتصحیحرازینِتزندگیمعرفیکردهاست؛چنانکهقرآنمیفرماید:

»مالوفرزندان،زینِتزندگانیدنیویهستند.«1 

ازاستادشهیدمطهری،نکتهجالبیدراینبارهخواندهام،ایشانمیگوید:

»دراسـالم،مالوثروتهیچوقتتحقیرنشـدهاسـت،نهتولیدشنهمبادلهاش،نه

مصرفکردنش،بلکههمۀاینهاتاکیدوتوصیهشدهاستوبرایآنهاشرایطوموازین

مقررشـدهاسـتوهرگزثروتازنظراسـالم،دورافکنینیسـت،بلکهدورافکندنآن
اسـراف،تبذیروتضییعمالوحرامقطعیاسـت.«2

ارزشثـروتصحیـحدردیـنماتاجاییاسـتکهدفاعازمـالدرحکمجهاددرراه

خداسـتوکشـتهشـدندراینراه،اجرشـهیدرادارد؛چنانکهمرحومعالمهمجلسـی

درکتاببحاراالنواراینحدیثراازرسـولخدانقلکردهاسـتکه:»هرکسدرراه
دفاعازمالخودکشـتهشـودشهیداست«.3

همیـننگاههـایمثبـتبـهثـروتوسـرمایه،باعثتشـویقمـردمبـهکاروتالش

خالقیـتوبهجریانانداختناسـتعدادهامیشـود.جوانانونوجوانـانهمبایدبانگاه

مثبـتبـهثروتوکسـبثـروتتوجهکنند،بیگماناگرکسـینگاهشبـهثروتمندو

ثروت،مثبتنباشـدوآنرابدبداندودربارهاشانرژیمنفیداشـتهباشـد،هرگزبهآن

دسـتپیدانخواهدکرد.

بهنظرمنفرهنگاشـتغالدرایرانهرگزنهادینهنخواهدشـد،مگراینکهنگاهمثبت

وصحیحبهثروتوثروتآفرینیوکارآفرینیدرهمهعرصههاایجادشـود.

ْنَیا«. یَنُة اْلَحَیاِة الدُّ 1.سورهکهف،آیه46: » اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِز

2.استادمطهری،نظریبهنظاماقتصادیاسالم،ص17.

3.بحاراالنوار،ج10،ص100: »َالَمقتوُل دُوَن َماَله َشهیٌد«.
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30. ا تفاده از فرصت ها
درمسـئلهایجادشـغلورونقگرفتِنکسـبوکار،اسـتفادهازفرصتها،نکتۀبسیار

مهمـیاسـت؛یعنـیفـردیکهعـزموارادهکاریکـردهبایدباهـوشوخالقیتخود،از

فرصتهابهخوبیاستفادهکندوازهمینطریق،بنبستهارابشکندوبتواندبهکسب

وکارخـود،رونقبدهد.

بسـیاریازافراد،علتشکسـتخوردنخودرادرزندگی،پیشنیامدنفرصتهای

خوببرایخودشـانمیدانند؛حالآنکهمردانکارآفرینوخالق،فرصتهارا"ایجاد

کـردهانـد"؛یعنـیازعادیترینوضعیتهـا،بزرگترینفرصتهارابـهوجودآوردهاند.

اینکهبعضیهامیگویندخوششـانسنیسـتیمویامیگویندماشانسنداریمکهموفق

شـویم!اینهـاحـرفغلطیاسـت...درواقعشـانسیعنیهمینفرصتهاواسـتفادهاز

فرصتهـایپیشرویما.

اینکهچگونهفرصتهابهدسـتمیآیندوازکجاوچگونهبهآنهادسـتپیداکنیم

یافتنفرصتهاچگونهوازچهراههاییاست،خودشبحثمفصلیاست،ولی
ً
واصال

خالصهاشایناسـتکهیافتِنفرصتهاعمدتادرهنگامبرخوردبامشـکالتبهوجود

بـهآهونالهمیافتند
ً
میآینـد.بسـیاریازآدمهـاوقتیبهمشـکلبرخوردمیکنندمعموال

یاازاینوآن،ِگلهمیکنند،امابعضیدیگرهممشـکالترامسـیربسـیارمناسـبیبرای

ایجادفرصتهامیدانند.خوباسـتدراینزمینهچندمثالبزنم:

  فردیدرلبنانازاینکهفستفودورستورانخوبدربسیاریازمناطقمحبوبشهر
پیدانمیشد،ناراضیبودوآنرامشکلیبرایخودودیگرمردممیدید.درفکربودکه

چهکند؟تااینکهبهفکرشرسـیدرسـتورانزنجیرهایکوچکیبهنام»فرانک«ایجاد

کنـد.همیـنکارراکرد.اوکیوسـکهایفروشسـاندویچرابهصـورتزنجیرهایودر

مکانهایمختلفشهربرپانمودودرمدتکوتاهی،زنجیرۀاودرتماملبنان،شناخته

شد.

نمونهدیگربرایاسـتفادهازفرصتها،درمصربود:چندسـالپیشدرکشـورمصر،

یکمشکِلزیرساختیواقتصادی،سببکمبودبرقشدودربرخیمناطق،چندساعت
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متوالـی،بـرِقمنطقـه،بـهطورکاملقطعمیشـد.همهازاینمشـکِلبیبرقیشـکایت

داشـتندوزندگیشـانبهکلیمختلشـدهبود.دراینمیان،افرادیتصمیمگرفتندازاین

مشـکل،فرصتبسـازند،آنهاشرکتیتاسـیسکردندکهژنراتورمیفروختودرمدت

کوتاهیموفقیتزیادیبهدستآوردند،چوننیازمردمرادرحفظبرقدرخانهومحل

کارشانپاسخگوبود.

  جوانیبهمنمیگفت:منبهروانشناسـیعالقهزیادیداشـتموساعتهایزیادی
راصـرفمطالعـهدرایـنزمینـهمیکـردم،درایـناثنـاءبایـکمانعجـدیروبهرو

شـدم.مانـدهبـودمکـهباایـنمانعچهکنـم؟چگونهجوابسـوالهاییکـهدرزمینه

روانشناسـیبرایمپیشمیآمد،بهدسـتآورم؟مقالههاوکتابهایموجود،جواب

مرانمیدادند.بهاینفکرکردمکهحتماافرادزیادیهستندکهمانندمنبهمنابعکافی

شاملراهکارهایکاربردیوعملیدرزمینهروانشناسیدسترسیندارندوسواالت

آنانبیپاسـخماندهاسـت،لذاتصمیمگرفتمدانشخودراتکمیلکنمویکسـایت

روانشناسـیباراهکارهایعملیراهبیندازم،ازهمینجابودکهدرکسـبوکاردر

فضایمجازیموفقشـدم.

اینراهمبدانیمکهمابایدهمچونشـکارچیماهر،درکمینفرصتهاباشـیمواز

آنهـابـهخوبیبهرهبرداریکنیم،چونفرصتهاهمیشـهبهوجودنمیآیند.بهفرمایش

امیرمومنـانعلـی»فرصتهـامانندابر،از)آسـمانزندگی(میگذرنـد،مواقعیکه
فرصتهـایخیریپیشمیآیدغنیمتبشـمارید«.1

ازامامصادقهمنقلشدهکهفرمود:

»اگـرتصمیـمبـرایانجامکاریداری،درآنشـتابکنچـونازپیشآمدوحوادث
آیندهخبرنداری«.2

    دریکیازکشورهایپیشرفته،جوانیپولهایشراجمعکردوتوانستقطعهزمینی

راخریـداریکنـدوبـاامیدفراوانوآرزوهایبسـیار،کارشرابرایکشـاورزیدرآن

مزرعـهشـروعکـرد.امـاپسازچندروزیمتوجهشـدکهتعدادزیـادیمارزنگیدر

1.نهجالبالغه،حکمت21: »ألفرصة تمرُّ مرَّ السحاِب فانتهزوا فَرَص الخیر.«

2.بحاراالنوار،ج6،ص222.
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آنزمیـنوجـوددارد،بـهعالوه،خاکآنزمین،اسـتعدادرویشگیـاهخاصیندارد.

بااینوضع،خیلیدلسـردشـد،چوناینمزرعهمناسـبکارنبود؛زمینشـوربودو

ازمار! مملو

شـایداگرخیلـیازمـاجـایاینجـوانبودیم،بهشـانسخودلعنتمیفرسـتادیمو

میگفتیـمکـهبـااینخریدواینتهدیدوبدشانسـی،ورشکسـتشـدهایـموبایدتاآخر

عمربامشـکلزندگیکنیم.اماجوانازهمینتهدید،فرصتیبرایخودشفراهمآورد،

اوبرایاینکار،بهمطالعهدربارۀانواعمارپرداختومتوجهشدکهبسیاریازگونههای

کمیابماردرمزرعهاشوجوددارد.بنابراینباآزمایشگاههایسمشناسیارتباطبرقرار

کردوبعضیمارهارابهآنهافروخت.بعدمتوجهشـدکهگوشـتبرخیمارهابرایتهیه

کنسـرووپوسـتآنهابرایتهیۀکیفوکفشزنانهمناسـباسـت،لذاباکارخانههایی

کـهدرایـنزمینههـاکارمیکردنـدقراردادبسـت.ازطـرفدیگر،بااقدامـاتحفاظتی،

مزرعهخودرامکانمناسبیبرایبازدیدتوریستهاکردوساالنهتعدادزیادیگردشگر

ازمارهایسـمیآنمزرعهدیدنمیکردندوازهمینراه،مبالغزیادیبهدسـتآورد.

بهاینترتیباوکهدرگاماول،خودراشکسـتخوردهمیدید،اوال:تهدیدراتبدیل

بهفرصتوثانیا:فرصتراتبدیلبهشـانسکردوبااسـتفادهازفرصتهاتوانسـتشغل

خوبیبرایخود،دسـتوپاکردهوبهثروتودرآمدوموفقیتزیادیدسـتیابد.

اینهانمونههایاندکیازشـناختوبهرهگیریازفرصتهاسـتکهجلویهمهما

وجـوددارد.فقـطبایدآنهاراببینیموازآنهاغافلنشـویم.

31. رشتری رداری
ازموضوعــاتمهــمدرایجــادفرهنــگاشــتغالوتوســعهآن،توجــهبــهمشــتری

وجلــبرضایــتاوســت.اگــرفرهنــگمشــتریمــداریدرذهــنوعملکــردمــا،

جایگاهــینداشــتهباشــد،مــادرکســبوکارمــانهــمتوفیقــینخواهیــمداشــت.

ــرکتهاو ــۀش ــدفهم ــتری،ه ــتمش ــبرضای ــهجل ــتک ــاساس ــناس ــرای ب

صاحبــانمشــاغلاســت.روشــناســتکــهجــذبمشــتریدرگاماولبــاارائــه

ــراســت. کاالیکیفــیومحصــولخــوبومرغــوب،امکانپذی
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برخوردهایپسندیدهبامشتری،رعایتاخالقوانصافورساندِنبهموقعکاال،از

مواردیاسـتکهبهمشـتریمداریکمکمیکند.وشـعاِرمشتریمداری،وقتیتحقق

مییابدکهمالکومدیرکسـبوکارواقعابهآنباورقلبیداشـتهباشـد.

داستانمعروفیبرایتاننقلمیکنمکهمرتبطباموضوعمشتریمداریاست:

  روزیپسـریبـرایپیـداکـردنکارازخانـهاشبهراهافتادوبهیکیازفروشـگاههای
بزرگدرشـهر»پاریس«رسـید.واردفروشگاهشدوبامدیرآنصحبتکردکهکاری

بـهاوبدهـد.مدیـرفروشـگاهبهاوگفت:یـکروز،فرصتداریتابهطورآزمایشـی

کارکنی،اگرتوانسـتیمشـتریانراجذبکنی،آنگاهدرمورداسـتخدامتوتصمیم

تـوبرایجلبمشـتریبایددواصـلرافراموشنکنـی:یکیاینکه
ً
میگیـرم.ضمنـا

همیشـهحقبامشـتریاسـت.دوماینکهدرمواقعیکهشـکداریآیاحقبامشتری

اسـتیانه،بهاصـلاولرجوعکنی.

درپایاناولروزکاری،مدیربهسراغپسررفتوازاوپرسید:چقدرفروشکردهای؟ 

پسـرگفـت:یـکفروش.مدیرتعجبکردوگفت:فقطیـکفروش؟!بیتجربهترین

فروشندههاحداقلبیستفروشدارند.پسرگفت:اماهمینیکفروشمنبهاندازۀ

صـدفـروشبـودهاسـت.مدیرگفت:صـدفروش!پسـرگفت:بله.منیکمشـتری

داشتمکهازمنسراغیکقرصآرامبخشراگرفت،اماحدوددههزاردالربهاوجنس

باهمسـرشبگومگو
ً
فروختـم.مـنمشـتریراکمـیناراحتوعصبیدیـدم،ظاهرا

داشـت،آمدهبودکهیکبسـتهقرصاعصاببخرد،مننظراوراعوضکردمویک

برنامـهماهیگیـریشـادیبخشوآرامکنندهبهاودادم،مشـتریخیلیراضیرفتو

ایـنهـملیسـتخریدهایـش:اول،یکقـالبماهیگیریکوچک،بعـدیکقالب

ماهیگیـریبـزرگ،بعدبهاوگفتـمکهبهیکچادرچندنفرهویکقایقهمنیازدارید

وآنهـاراهمبهویفروختم.

کمککردنبهاو بهنظرشـمادلیلاینفروشباالچهبود؟احترامبهمشـتریوحِسّ

وهماناصلیکهاولکار،مدیرشبهاوگوشـزدکردهبود.

امـروزهتمامـیفروشـگاههایبـزرگ،رسـتورانهاوتولیدکنندههـابـهشـرطیموفق

میشـوندکـهاصـلمشـتریمداریراسـرلوحهکارخویـشقـراردهند.
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32. نّیت خیر
منبهعنوانآخریننکتهمهمدرتوسعهفرهنگاشتغالبهموضوعاخالقونیتخیر

میپردازم.بهنظرمنهمۀعواملپیشرفتدرکسبوکار،بهمادیاتنیست،بلکهعوامل

معنویهمتاثیرفراوانیدررونقکاردارند.یکیازآنهاداشتِن»نیتخیر«است.کسی

کهباانگیزۀخیررسـانیواردکسـبوکاروتجارتوتولیدمیشـودبهدنبالایناستکه

گرهایبازکندومشکلیرابگشاید.اگرتولیدکنندهایانگیزۀصحیحیبرایکاروکاسبی

نداشتهباشد،دیریازودکارشازرونقمیافتد.

یکباریکرانندهمحترمکهمسافرکشیمیکرد،میگفت:روزیمسافریسوارکردم،

وقتیحرکتکردیمگفت:آقا،باعرضمعذرت،مسـیرمنطوالنیاسـتوهیچپولی

همـراهندارم،وقتیبهخانهایکهمقصدمهسـتبرسـم،ازصاحـبخانهپولمیگیرمو

بهشـمامیدهم.رفتنمبهآنجاخیلیواجباسـت.امااگرصاحبخانهنبود،چونمن

پادردشدیدیدارم،لطفکنومرابههمینجاکهسوارکردیبرسان.منوضعوحالش

راکهدیدمباخودمتصمیمگرفتمهرطورکهشـدهوبدونکرایه،اورابهمقصدبرسـانم.

بهمقصدکهرسـیدیم،صاحبخانهبود.پولراگرفتوبهمنداد.وقتیمیخواسـتم

برگردمدرهمانمسیر،مسافریبهمنخوردکهبرایرفتنبهیکمقصد،چندبرابرکرایه

معمولیرابهمنداد.

آری،تالشهاوبرنامهریزیهایمابانیتخیربهسامانمیرسدورفتارهایشایستۀ

مابانیتهایشایسـته،بهسـامانمیرسـد؛یعنیهمانسـخِنامیرمومنانعلیکه
فرمود:»شایسـتگیرفتاربهشایستگینیتاست.«1

امیـدوارمجوانـانعزیـزبـابهرهگیـریازایـن32نکتـهایکـهعرضکـردموعنایت

همیشـگیبـهاخـالقونیـتخیـردرمسـیراشـتغالوکارآفرینـیروبهتعالیباشـند.

1.غررالحکم،ص35: »َصالُح العمِل ِبصالِح الّنیة«.
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بــرای آن کــه اشــتغال بــا هزینه هــای کــم یــا بــدون هزینــٔه 
نقــدی را رونــق دهیــم، ابتــدا بایــد »فرهنــگ اشــتغال« را ایجــاد کنیــم، 
زیــرا تــا چنیــن فرهنگــی بــه وجــود نیایــد اشــتغال نیــز دوام نخواهــد 
ــتغال،  ــگ اش ــه در آن، فرهن ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــد فضای ــس بای ــت. پ یاف

ــود. ــدار ش ــتغال پای ــه اش ــر ب ــود، منج خودبه خ



بخش سوم:

ایجاد کسب وکار کم هزینه
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کس  وکارهای کم هزینه

مادرموضوعکسبوکارهاومشاغلکمهزینهیابدونهزینهبادوحوزهکاریمواجه

هستیم:

1–کسبوکارهایعمومیواستارتآپهایکمهزینه؛

2–مشاغلواستارتآپهایخانگیکمهزینهیابدونهزینه.

هـریـکازایـنحوزهها،نیازبهتعریفوارائهنمونـهداردکهبهصورتاجمالیبهآن

اشـارهخواهمکرد.اماپیشازبازکردناینموضوعبایدبهسـوالاساسـیدیگریجواب

داد،کـههـرفـردیکهقصدآغازکارداردبایدازخودشبپرسـد:آیـاکاریکهمیخواهم

بایدعملیاتیبکنمیانهوآیاراهاندازی
ً
شروعکنموایدهایکهبهنظررسیدهاسترااصال

اینکسـبوکاربهصالحمهسـتیانه؟

امروزه،شرایطاقتصادیوکسبوکارمادرسراسرجهانتغییرکردهاست.همچون

گذشـتهکسـبوکارهایسنتی،استادوشاگردی،درکنارمغازهدرانتظارمشترینشستن

و…بهسرآمدهودنیاییجدیدفرارویهمهماقرارگرفتهاست.اگردرابتدایقرنبیستم،

عمدهاشـتغالمردمدرحیطهکشـاورزیبودواگردراواسـطقرنبیسـتم،اکثرمردمدر

صنعتوتولیدفعالیتمیکردند،برایبیسـتسـالآینده،پیشبینیایناستکهحدود

90درصـدکسـبوکارمـردمدرحیطهخدمات،اسـتارتآپهـاوبرنامههایمرتبطبا

فضایمجازیودیجیتالباشـد.
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 ؤال های ا ا ی برای راه اندازی کس  و کار
همهمابایدخودمانرابرایزندگیدرایندنیایجدیدآمادهکنیموقبلازهرامری،

بررسیکنیمکهچهبایدبکنیم؟

فـارغازموضـوعفوق،شـرایطاقتصادیکشـورایـرانوتورمهاورکودهـاوتحریمها

وبیکاریهـاوبحرانهـایاقتصـادیوسیاسـی،بسـیاریازجوانانرادراینمسـیرقرار

میدهدکهبایدخودشـاندسـتبهکارشـوندوکسـبوکاریراهبیندازند.لیکنتجربه

چنـدسـالگذشـتهدرزمینـهاسـتارتآپهاوکارآفرینـیجوانان،اینواقعیتراروشـن

میسازدکهخیلیازافراد،بیگداربهآبزدهاندوبامشکالتمتعددیروبروشدهاندو

اکثرانتوانستهاندبهسرمنزلمقصودبرسند.ماباخیلیازاستارتآپهاوکسبوکارهای

جدیدومغازههاوفروشـگاههاوشـرکتهایخدماتیوتولیدیروبروهستیمکهمشکل

تامینسـرمایهدارند،مشـکلتولیددارند،بحراننیرویانسانیدارند،خوبنتوانستهاند

تبلیغاتکنند،نمیتواندبازاریابیوبازارسازیوجذبمشتریکنندودرنهایتیابسیار

ضعیـفادامـهفعالیتمیدهندویااینکهبهمرورتعطیلمیشـوند.

مـنبـهصـورتمختصرواجمالیسـواالتاساسـیرامطـرحمیکنمکـهمیتواند

راهگشایهرفردیبرایراهاندازییککسبوکارجدیدباشد.اگرهرجوانونوجوان

وجویایکاریپاسخاینسواالترابدهدوتمامیمسائلدرزمینههایذیلراحلکند،

بیگمـانمیتوانـدآنکارراراهاندازیکند.امااگرنتوانسـتونمیتواندبهاینسـواالت

پاسـخدهدوبرایمسـائلپیشرو،راهکاریندارد،حتماصبرکند،عجلهنکندووقت

وانرژیوسـرمایهخودراهدرندهد!

۱. مخاطبین این کسب و کار چه کسانی هستند؟
درمرحلـهاولبایـدببینـمکاریکـهمیخواهیـمراهانـدازیکنیـم،چقـدرمخاطب

دارد؟آیـاآقایـانمخاطبماهسـتندیاخانمها؟ازنوزادان،کـودکان،نوجوانان،جوانان،

میانساالن،پیرساالن،کدامیکمشتریبالقوهماخواهندبود؟ازلحاظجغرافیاییماقرار

اسـتیکمحله،یکخیابان،بخشهاییازیکشـهر،یکاسـتانوکشوررادرگیرکنیم
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یوفراملیاست؟ازلحاظقشراجتماعی،مخاطبماچهویژگیهایی
ّ
یاخدماتمامل

دارد؟اینهـاسـواالتیاسـتکـهبایـدبهآنفکـرکنیموجـوابآنراازقبلبدانیم.شـاید

مربوطبهیکسـنوقشـرو
ً
مخاطـبمـامیتوانـدترکیبیازمواردفوقباشـدیاانحصارا

جغرافیاباشد؛امابههرحالبایدازقبل،مخاطبراانتخابکردوبراساسآن،بهارائه

خدماتیامحصولوکاالپرداخت.بایدبهاینفکرکنیمکهبراسـاسقدرتوتوانایی

ومزیتهاوامکاناتخودمان،چهمخاطبیراانتخابکنیموبیشتررویچهمشتریانی

الزماسـتتمرکزکنیم؟آیاقراراسـتانرژیمانرارویجذبهمهمخاطبینبگذاریم

یامثال20درصدمشـتریانخاصراجذبکنیم؟

۲. خدمات و ارزش  های قابل ارائه ما چیست؟
ماقراراستبهمخاطبیکهانتخابکردهایم،چهخدماتیامحصوالتیارائهدهیم؟

اینمحصول،چهارزشهاییدارد؟چهمزایایینسـبتبهمحصوالتموجوددارد؟قرار

استچهنیازیازمشتریرارفعکند؟چقدرمحصولماجدیدیاخاصهست؟وچقدر

میتواندازرقبامتفاوتباشدومشتریرابهسمتخودجلبکند؟اینهاسؤاالتیاست

کـهخیلـیازمـاقبلازراهاندازییککسـبوکاربرایآنپاسـخینداریم!بعضیازما

ازآنجاکهمشـاهدهمیکنیمیککسـبوکاردرشـهروکشـور،موفقبودهاسـتماهم

میخواهیـمهمـانراکپیکنیمبدوناینکهارزشپیشـنهادیجدیدیارائهدهدوفکری

برایجلبوجذبمخاطبداشـتهباشد!

۳. نقاط قوت و فرصت های پیش روی این کسب و کار چیست؟
دوموضـوعمهـمدرهرکسـبوکارینقاطقوتوفرصتهاییکمجموعهاسـت

کهبررسـیمیشـود.حالکهمیخواهیمکسـبوکاریراهاندازیکنیم،بررسـینقاط

قوتماهممهماسـت.خودمابهعنوانراهاندازیککسـبوکار،چهنقاطقوتیداریم

وکسـبوکارماهمدرفضایاقتصادیچهنقاطقوتیدارد؟اینهارابایدلیسـتکنیمو

بررسینماییم.درکنارآن،الزماستفرصتهایبازاررابسنجیم،کمبودنرقبا،خاص

بـودنمحصـولما،عالقهمردمبهخدماتاینترنتی،راحتطلبیمردم،تورم،تحریمها،
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افزایـشنـرخارزخارجـی،تغییـرفرهنـگمـردمو…همهاینهـامیتوانـدفرصتهایی

 فرارویکسـبوکاریباشـدکهقراراسـتراهاندازیکنیم.هنریککارآفرینایناسـت

کهنقاطقوتشراتقویتکندوازآنهااسـتفادهنمودهوالبتهازفرصتهانیزحداکثربهره

راببرد.

۴. نقاط ضعف ما چیست؟چه تهدیدهایی اطراف ما وجود دارد؟
موضوعمهمدیگردرراهاندازیکسـبوکار،بررسـینقاطضعفوتهدیدهاسـت.

مابایدبدانیمخودمانوکسـبوکارمانچهنقاطضعفیدارد.مشـکالتماچیسـت؟

کمبودسـرمایه،مشـکلنیرویانسـانی،عدمتمرکز،خارجازمرکزبودنو…همهنقاط

ضعفیاسـتکهبایدازقبلآنهارابدانیموشـناختکاملنسـبتبهآنهاداشـتهباشـیم.

تهدیدهایاطرافکسـبوکارمانوخودمانراهمبایدبشناسـیمولیسـتکنیم؛بدانیم

کـهراهانـدازییـککسـبوکاردراقتصادایـرانباچهتهدیدهاییمواجهاسـت،رکود،

کاهـشقـدرتخریـدمردم،مسـائلحقوقـیومالیاتـیو…همهتهدیدهاییاسـتکه

اطرافکسبوکارماوجودداردوبایدازقبلبهآنهاواقفباشیموبرایحلشانراهکار

داشـتهباشـیم.بیشـکهنرکارآفرینایناستکهنقاطضعفخودراکاهشدادهیارفع

کنـدوتهدیدهایبیرونـیراتبدیلبهفرصتنماید.

۵. ما قرار است چه جایگاهی در ذهن مخاطب ایجاد کنیم؟
مخاطبچهبینشـیقراراسـتبهماداشـتهباشـد.آیاماراگرانفروشمیداندیاارزان

فـروش؟مـابایـدبهذهنیتواینسـواالتمخاطبجوابدهیمکهآیاسـرعتماخوب

است؟عملکردماخوباست؟کیفیتماخوباست؟دقتماخوباست؟خدمات

پسازفروشماخوباست؟مشتریمداریماخوباستیاهرذهنیتدیگریکهدر

مشـتریایجادمیشـود،همگیازقبلبایدبهآناندیشـیدهشـودودرذهنمخاطبالقا

شـود…البتـهبایـدتوجـهکنیمکهاینموضوعـاتوجایگاهیابیفقطباشـعاروتبلیغات

محقـقنمیشـودوعملکـردهرمجموعهاسـتکهجایـگاهآنرادرذهنمخاطبایجاد

خواهدکرد.
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۶. چشم انداز ما و اهداف ما چیست؟ 
هرکسبوکاریبایدچشماندازمکتوبداشتهباشدوبرنامهواهدافآنمشخص

باشـد.وقتیشـمادرباالیکوه،ندانیدکهبهکدامسـمتمیخواهیدبروید،بههیچجا

نخواهیدرفت!چشـمانداز،مسـیربلندمدتوآرزوهایمحققشـدنیمارامشـخص

میکنـدوبرنامههـایکوتـاهمـدتومیـانمدت،مسـیرهاواسـتراتژیهاوتاکتیکهای

دسـتیابیبهآنهدفبزرگرامشـخصخواهدکرد.لذابرایراهاندازییککسـبوکار

موفق،تدوینیکچشـماندازمشـخصوحرفهایالزامیاسـت.

۷. از چه طریق با مخاطب ارتباط برقرار خواهیم کرد؟
اکنـونکهارزشهایپیشـنهادیمامشـخصاسـتومخاطبراانتخـابواهداف

خـودرانیـزمکتـوبکردهایم،بایدبدانیمکهراههایجذباینمخاطبچگونهاسـت؟

قراراسـتتبلیغاتکنیم؟ازتبلیغاتمحیطیاسـتفادهکنیم؟ازفضایمجازیبهرهمند

شـویم؟بازاریابیحضوریداشـتهباشـیم؟همایشونمایشگاهبرگزارکنیم؟مخاطبرا

ویزیـتکنیـم؟تراکـتوبروشـورچاپکنیـم؟درمجالت،تبلیغاتکنیمو…بررسـی

بهمشـاورنیازداردکهبهطوردقیقوحرفهایراههایارتباطشـمابا
ً
اینمسـائل،عمدتا

مخاطبرامشـخصمیکند.اینموضوعنیزاهمیتبسـزاییداردکهبسـیاریازکسب

وکارهادرآنمشـکلدارندویامسـیررااشـتباهمیروندویااینکههزینهاشتباهمیکنندو

یـاچونمسـیررانمیدانند،اصـالاقدامیانجامنمیدهند!

۸ . چرخه عمر کسب و کار ما چگونه است؟
ازابتدایامربایدبررسیکنیمکهفازاوِلراهاندازیکسبوکارماچقدرزمانمیبرد.

بایدهمسرمایهاولیهرابدانیموبرآوردکنیموهمزمانالزمبرایبهنتیجهرسیدنرادرنظر

بگیریم.بسیاریازکسبوکارهاازآنجاکهبهاینموضوعفکرنکردهاند،درهمانفازاول

بهشکستمیانجامند.مابایدازابتدافکرکنیمکهچرخهعمرمحصولوکسبوکارچند

َبع
َ
سـالاسـت.حتماهمالزمنیسـتکهکسـبوکارمامادامالعمرباشد،ممکناستبهت



ان
وانـ

جـ
ی 

برا
ی 

رین
آفـ

ار 
کـ

90

شرایط،فصلییاچندسالهباشد؛امابههرحالبایدازقبلبدانیمکهاینکسبوکار،چند

سـالمیتواندادامهپیداکندوباتغییراتتکنولوژیوفرهنگوسـبکزندگیمردمچقدر

افولکردهواحتمالنابودیآنوجودداردویاچقدرتوسعهپیدامیکندورشدمییابد.

۹. برای راه اندازی، چه منابع و فعالیت  هایی الزم است؟
ازسـوالهایمهمبرایراهاندازییککسـبوکار،بررسـیمنابعموردنیازاسـت.

ماچقدربهمنابعمادیوسـرمایهاولیهنیازداریم؟بهچهمنابعانسـانینیازمندهسـتیم؟

بودجهجاریماچقدربایدباشـد؟برایجذبمخاطبوتبلیغاتبهچهمیزانسـرمایه

نیازداریم؟شرکایکلیدیوهمکارانمادرطیاینمسیرچهکسانیهستند؟باچهافراد

وموسسـاتوشـرکتهاییبایدتفاهمکنیم؟وچهفعالیتهاواقداماتکلیدیبرایراه

اندازیکسـبوکارمانبایدانجامدهیم؟همهاینهابایدقبلازراهاندازیکسـبوکار

بررسـیشدهوموردتوجهقرارگیرد.

۱۰. بودجه بندی را برای سال اول فعالیت تعیین کرده ایم؟
سـالاولفعالیـتهـرکسـبوکاریبسـیارمهماسـت.البتـهبرایبرخیکسـبو

کارهااینموضوعممکناسـتدر3-4ماهخالصهشـودوبرایبرخیدیگر1-2سـال

اولفعالیت…امابههرحالبررسـیبودجهبندیسـالاولفعالیتکسـبوکار،حیاتی

است!برایسالاولچقدرسرمایهداریم؟چقدربرایهزینههایجاریسالاول،ازقبل

سـرمایهداریم؟چقدررویدرآمدجاریحسـابکردهایم؟هزینههایجاری3-4ماه

اولفعالیتچقدراسـتوازکجاقراراسـتتامینشـود؟اگردرآمدیکهفکرمیکنیم،

محققنشـد،ازکجامیتوانیمتزریقسـرمایهداشـتهباشـیموواموشـریکبگیریم؟این

دسـتسـواالت،مسـائلیاسـتکهخیلیهابهآنفکرنکردهاندومنکسـبوکارهای

بسیاریرادیدهامکهدرطولسالهایگذشتهبهخاطرفکرنکردنبهآنهابامشکلمواجه

شـدهاند!کارآفرینموفقکسـیاسـتکهازقبلباواقعبینی،هزینههاودرآمدهایسـال

اولکسـبوکارخودشرابرآوردنمایدوبداندکهاگرهمقراراسـتسـالاولفعالیت

ضررکند،اینچگونهجبرانخواهدشـد؟
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۱۱. آیا توان و عالقه انجام این کار دارم؟
شـایدبتوانیمبهتمامسـوالهاییکهطرحشـدپاسـخبدهیموبرایهمهمواردفوق،

راهـکارداشـتهباشـیموازلحـاظعقالنـیوشـرایطکسـبوکار،امکاناتوسـرمایهو

برنامهریـزیالزمراکـردهباشـیم…اماسـوالاینجاسـتکهآیـاماتوانوعالقـهوانگیزه

انجـامایـنکارراداریم؟

مابایدازخودسـوالکنیمآیاشـغلموردنظرازلحاظاحساسـیبرایمنپذیرفتنی

استوقلبابهآنعالقهمندهستم؟آیاازلحاظمنطقیوعقالنیوخانوادگیهمشأنمن

هست؟آیاچشماندازآتیخودمرابراساساینشغلمیتوانممتصورشوم؟هرکسبو

کاریکهدیگراندرآنموفقهستندوازآنپولدرمیآورند،حتمانمیتواندمناسبشأن

وعالقهوشرایطمنباشد!آیابهاینموضوعتوجهکردهام؟ازدیگرسو،آیامهارتوعلم

وتجربهوتواناییاینکاررادارم؟آیاتوانمدیریتاینکسـبوکاررادارم؟آیامیتوانم

یکتیمبزرگرادرصورتنیازمدیریتوراهبریکنم؟بیگماناگرتوانوعالقهکاری

رانداریماگرهمدرکوتاهمدتموفقشویم،حتمادربلندمدتشکستخواهیمخورد.

همانطـورکـهاشـارهکـردمسـواالتفـوق،موضوعـاتمهمواساسـیدرراسـتای

راهانـدازییـککسـبوکارجدیـداسـتکهبایدبهطـوردقیقوکاملوجامعبررسـی

شـود.اینکاراگرتوسـطخودتان،یاتیمیادوسـتانشماویابهرهگیریازمشاورانانجام

شـود،بیگمانمیتواندشـمارایاریکندتاشـغلوکسـبوکاریموفقایجادکنیدو

بـرایخـودوجامعهتـان،موفقیترابـهارمغانآورید.



ان
وانـ

جـ
ی 

برا
ی 

رین
آفـ

ار 
کـ

92

کســب و کارهــای کم هزینــه، یکــی از راه هــای بســیار مؤثــر بــرای 
کشــور اســت و فعالیــت جوانــان در ایــن زمینه هــا باعــث رونــق تولیــد 
و اقتصــاد اســت، امــا بایــد متوجــه باشــند کــه بی گــدار بــه آب نزننــد. 
ازهمیــن رو هــر جــواِن عالقه منــدی، قبــل از شــروع کســب و کار 
بایــد بــه ایــن یــازده ســؤالی کــه در ایــن بخــش، مطــرح کــرده ام پاســخ 
دهــد. امــا اگــر نتوانســت بــه ایــن ســؤال ها پاســخ دهــد، بی تردیــد بــه 

ســردرگمی دچــار می شــود و مســیر خــود را نمی یابــد.
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کس  وکارهای کم هزینه و ا تارت آپ ها

بعدازبررسـیاجمالیسـؤاالتیکهمطرحشـدوبهنظرمهمترینسـؤاالتدرزمینه

راهانـدازیکسـبوکاراسـت،حـالمیتوانیمدربارهکسـبوکارهایکمهزینهبیشـتر

کنیم. گفتوگو

بهطورکلیمشاغلکوچکوکمهزینهیابدونسرمایهدوقسمتاند:

یـکدسـته،کسـبوکارهاییانـدکهنیازبـهتکنولوژیجدیدمثـلاینترنتوموبایل

ندارنـدوبـههمـانشـکلسـنتیقدیمکـهدرخانههاانجاممیشـد،امروزههـممیتوان

انجـامداد؛مثـلقالیبافـی،گلدوزی،قالببافی،تهیهوآمادهکردنشـیرینی،ترشـی،

غذاوامثـالاینها.

امانوعدیگرمشاغلکوچک-چهدرونخانهانجامشودچهبیرونخانه-بهفنآوری

جدیدواینترنتوموبایلوکامپیوترنیازدارند؛مثل»اسنپ«وکارهایدیگریکهنیازبه

فضاهـایمجـازیوارتباطـاتاینترنتیدارد.دردنیایامروزبهایننوعکسـبوکارهای

اینترنتیوموبایلی،»اسـتارتآپ«)Startup(میگویند.تعریفسـادۀ»استارتآپ«

همانشـرکتنوپاییاسـتکهبایکایدۀسـادهشروعمیشودوبهنوعیممکناستاز

اینترنتوموبایلاسـتفادهکندتابهکاربرانزیادیدسترسـیداشـتهباشندوازاینطریق،

درآمدهایباالتریکسبکنند.

درمملکتماازقدیم،شـغلهایخانگیوجودداشـتهاسـت،چوندرآنزمانها
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درفصلسرما،کاِردرصحراو
ً
بیشترمردم،کارشانکشاورزیوباغداریبوده،معموال

باغنداشـتند،لذابهکارهایتولیدِیخانگِیمفیدیمشـغولمیشـدند.قالیبافی،گلیم

بافـی،ظریـفکاریرویپارچـهوچوبوفلز،گیوهدوزیوکارهایدیگریازاینقبیل.

درایـنگونـهکارهابسـیارفعالبودند.بنـده،خاطرههایبسـیارخوب
ً
زنـانمخصوصـا

وشـیرینیازایـننـوعکارهـایخانگیدرهمینشـهرخودمان»قم«دارم.درشـهرهاو

روستاهایدیگرهموضعبههمینصورتبود.اکنونمتاسفانهآنمشاغل،ضعیفشده

وبایدتالشکنیمبافرهنگسـازی،دوبارهاحیاشـود.

بهگفتهکارشناسـان،کسـبوکارهایخانگی،یکیازبهترینومطمئنترینراههای

درآمدزاییوکاهشنرخبیکاریشـناختهمیشـوندوبخشعمدهایازنیازاشتغال150 

کشـورجهانراتامینمیکند.ممکناسـتاینمشـاغلخانگیدرنگاهاولبرایماکم

اهمیتباشـدوفکرکنیمکهامورزندگیماراتامیننمیکند،اماحقیقتایناسـتکه

اگرکمیصبروحوصلهداشتهباشیموسنجیدهعملکنیم،برایماپرجاذبهخواهدشد.

خوشبختانهامروزهکسبوکارهایخانگی،مورداستقبالواقعشدهوبهسرعتدرحال

رواجاست.مخصوصادرخانوادههاییکهسرمایهخوبیندارندوازنظراقتصادیتحت

فشـارندمشـاغلخانگی،بهترینراهکسـبدرآمداسـتوخانوادهایراازفقرونداری،

نجاتمیدهد؛منتهاشـرطشایناسـتکهپشـتکاروحوصلهداشتهباشیموباخالقیت

وابتکار،نیازمردمرابشناسـیمودرهمینراسـتاعملکنیم.

مشاغلخانگی،موردحمایتسازمانبینالمللیکار)ilo(-نمایندۀسازمان
ً
اتفاقا

مللمتحددرمسائلکارگری-همقرارگرفتهوآنرابهرسمیتشناختهاست.درکشور

ماهمدرسال1389قانونساماندهیمشاغلخانگیبهتصویبرسیدهوبیشازپیش

موردتوجهقرارگرفتهاست.

تصور غلط از رشاغل خانگی
بیشترافرادازمشاغلخانگیتصورناقصیدارندوفکرمیکنندهرکاریرامیتوان

درخانهانجامدادوآنرامشـاغلخانگینامید،درحالیکهاینطورنیسـت.آرایشـگاه

یاآموزشـگاهخیاطیجزومشـاغلخانگیمحسـوبنمیشـودونمیتوانیکخانهرابه
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چلوکبابیتبدیلکرد!چونیکیازویژگیهایمشـاغلخانگیایناسـتکهدرونخانه

وبدونهرگونهمزاحمتفردییاازدحامجمیعیتانجامشـودتاآرامشسـاکنینخانهها

وآپارتمانهاهممختلنشـودوسـروصدایاترددیبهوجودنیاید.

کسـانیکـهبـهشـیرینیپزییاپختوپزغذا،درسـتکردنترشـیخانگـییاتدارک

جعبههـایکادویـیوپکیجهـایخوراکیبرایمناسـبتهایخاصمثلعیـدنوروز،ماه

رمضانیاشـبیلداعالقهمندومسـلطند،میتواننددرخانهاینکارراانجامدهند،ولی

قبلازآنبایدبایکفروشندهشیرینییامرکزتهیهغذایامغازههایسطحشهرواردمذاکره

شوندتامحصوالتخانگیخودرابرایفروشبهآنهاعرضهکنندویاازطریقشبکههای

مجازیبدونواسـطهمشـتریجذبکنندوتلفنیسـفارشبگیرندوارسالکنند.

لذامشاغلخانگیبهفعالیتهاییاطالقمیگرددکهفرایسنوجنسازسویهرزن

ومردودختروپسریدرهرسنیدرخانهبتوانانجامدادوعرضهآنهمدرخارجازخانه

باشد.اینموضوعیاستکههزینهتولیدراپایینومیزانتولیدراهمباالمیبرد،امریکه

درکشـورچینبهوفورقابلمشـاهدهاسـتوبهنظرمیرسـدیکیازعللرشداقتصادیو

تولیدفراواندراینکشور،همینموضوعورویآوردنبهمشاغلخانگیباشد.

اهمیت و فواید رشاغل خانگی
کارکردندرخانه،زندگیافرادراازجنبههایمختلفیبهبودمیبخشد،چوندراین

شـرایط،وقتبیشـتریبرایخانوادهوتربیتوپرورشفرزندانمیگذارندوبدوناینکه

اجباریبهترکمنزلوسـاعتهاماندندرشـلوغیخیابانهاوترافیکداشـتهباشـندبا

خیالیآسـودهوبدوندغدغهبهفعالیتاقتصادیدرخانهمیپردازند.اینشـیوهکسـبو

کارعالوهبرمنافعمادیکهبرایاقتصادخانوادهدارد،درحلمشـکلبیکاریهمنقش

داردوباتوسـعهمشـاغلخانگیمیتوانافرادبیشـتریرابهکارمشغولکرد.

دراشتغالخانگی،فردشغلخودرابهمنزلمیآوردوبهجایاینکههزینههایزیادی

برایاجارهیاخریدساختمانبدهد،میتوانددرمنزل،کاروشغلخودراانجامدهد.دراین

نوعکسبوکار،ارزشافزودهکاالهاوخدماتتولیدشده،نصیبصاحبخانهمیشود.

کشـورهایتوسـعهیافته،امروزهبهدنبالتوسـعۀمشـاغلخانگیهسـتند،برایمثال
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ایتالیا،اسـترالیا،انگلسـتانوچینازجملههایکشـورهایموفقدرزمینهتوسـعهکسب

وکارخانگیوکارآفرینیخانوادگیبهشـمارمیروند؛بهطوریکهایندسـتهمشـاغل

حتیدرانگلستانبهشکلحرفهایوتخصصیدنبالمیشودوشنیدهامکه50درصد

ازاقتصادوتولیداتاینکشـورمختصکسـبوکارخانگیاسـت.

درنهایتامروزاشتغالخانگیبهدلیلریسکپذیریپایین،کاهشمصرفانرژی،

خالقیـتبیشـتروسـرمایهگـذاریکمتر،مـورداقبالوتوجهبسـیارقرارگرفتهاسـت.با

توجـهبـهاهمیـتکسـبوکارهایخانگیوتاکیدصاحبنظـراندرمورددرآمدزاییو

اشتغالزاییباالیاینمشاغل،اگرکمیوقتبگذاریدوفرصتهایشغلیمنطقهخود

راشناسـاییوبراسـاسنیازبازاراقدامکنیدحتمایکشـغلخوبوپردرآمدبرایخود

دسـتوپاخواهیدکرد.

تایوانی هــا یــک ضــرب المثــل جالبــی دارنــد، می گوینــد: »هــر خانــه یــک 
کارخانــه و هــر کارخانــه یــک خانــه.« واقعــا این ســخِن حکیمانه ای اســت؛ 
بایــد هــر خانــه ای را محلــی بــرای درآمدزایــی کــرد؛ یعنــی کارخانــه ای در 
حــِدّ خــود. مــردم مــا در گذشــته نیــز همیــن کار را می کردنــد؛ یعنــی خانه 

شــان غیــر از محــل آســایش، محــل کار هــم بــود.
امــروزه در دنیــای جدیــد هــم بــه کســب و کار خانگــی اهمیــت می دهنــد 
و بــه آن هــا )home business( می گوینــد. البتــه معلــوم اســت منظــور از 
مشــاغل خانگــی،  ایــن نیســت کــه لزومــا همــه اعضــای خانــواده بــه کار 
خــاص مشــغول باشــند، بلکــه اگــر حّتــی یــک نفــر از اعضــای خانــواده 
هــم بــه آن مشــغول باشــد بــه آن، »شــغِل خانگــی« می گویند.ایــن 
ــواده دارد. ــورها و خان ــاد کش ــی در اقتص ــگاه مهم ــروزه جای ــغل ها ام ش
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 خاطره هایی از رشاغل کم هزینه

درادامهگفتوگوهایمفهرسـتبلندیراازمشـاغلبدونسـرمایهیاکمسـرمایهدر

بخشهـایخانگیوغیرخانگیارائـهخواهمکرد.

امـاقبـلازپرداختـنبـهآنفهرسـت،دوسـتدارمچندخاطـرهراکهبـرایخودمدر

خصـوصمشـاغلایـنچنینی،پیـشآمدهاسـتبرایشـمانقلکنم.

بهمشـاغلتوجه
ً
بندهچونتولیدکنندههسـتموبهکسـبوکارعالقهدارم،معموال

خاصـیمیکنموبهاینجنبهاززندگیانسـانهاحساسـم.

نقلاینخاطرههامیتواندذائقۀخوانندهراتغییردهدواورادراینزمینهباماهمدلتر

کند.

1. کا کو فروش
روزیاتفاقیبهیکمغازه»کاسکو«فروشیرفتهبودموقصدکردمتایکیازآنهارا

بخرم.قیمتکردم،فروشـندهگفت:سـهمیلیونتومان.تامنآنجاایستادهبودم،سهعدد

ازکاسـکوهارافروخـت.تعجـبکردموآنراشـغلپردرآمدییافتـم.بااوواردصحبت

شـدموآنمـرد،نحـوۀورودشرابـهاینشـغلاینگونهگفـت:منبّچۀشـاهعبدالعظیم

)شـهرری(هسـتم.پـدرممعلـمبودوبچـهکارگرهـارادرسمیداد.منهـمهمراهپدرم

میرفتم.روزیدرراهدیدممردیکاسـکومیفروشـد،ایسـتادم،درکاراودقتمیکردم



ان
وانـ

جـ
ی 

برا
ی 

رین
آفـ

ار 
کـ

98

دیـدمکـهیککاسـکورابهشـصتهزارتومانفروخـت.تعجبکردم!پیبـردمکهباید

کاسـبِیپردرآمدیباشد.

بهاوگفتم:منمیتوانمشـاگردشـماباشـم،قبولکرد.فرداآمدم،اوتاچندمدتبه

تدریجنحوۀحرفزدنبهکاسکورابهمنیادداد.دراینکار،عالقهوپشتکارنشاندادم

وچندسـالگذشـتومنباتسـلطوعالقه،بهکارکاسکوفروشیادامهمیدادم.اینکار

عشـقوعالقهواسـتمرارمیطلبد،یعنیشـمابایدیکبچهکاسـکوبخری)کهقیمتش

کمتراز500هزارتوماناست(،بایدازاومراقبتکنیووقتبگذاریوآموزششبدهی

وبااوصحبتکنیتابهحرفزدنبیفتد،آنوقتاسـتکهمیتوانیکاسـکورابهچند

برابرقیمتبفروشی!امروزرونِقکاریامبهجاییرسیدهکهچهارمغازۀکاسکوفروشیو

پرندهفروشیدرجاهایمختلفدارم.بهنظراینشغل،کاریاستکههمنیازبهبودجه

چندانـینـداردوهمدرآمدزیادیمیتواندعایدفردکند.

2. خرید و فروش ضایعات
یکروزمردینزدمنآمدونالهمیکردکهبیکاراسـتوپولیبرایمشـغولشـدنبه

کاریندارد.منکهآنروزدرکارخانهبودموداشـتمازپشـتشیشـهدفترمبهکارخانهنگاه

میکـردم،ناگهـانکارخوبـیبهنظرمرسـیدوبهاو»ضایعاتفروشـی«راپیشـنهاددادم،

گفـت:چگونـهوازچـهراهی؟گفتم:ازهمینکارخانۀماشـروعکـن.ماضایعاتفراوانی

مثلکارتن،پالستیک،کاغذ،تختهوامثالاینهاداریم.همینامروزمشغولشووهمینها

راجمـعکـنوپـولآنهـارابعدازآنکهفروختیبهمنبده.اوقبولکردوبامسـئولاینکار

درکارخانهآشنایشکردم.اوتاشبمقدارزیادیضایعاتراجمعآوریکرد،یکماشین

وانتکرایهکردوتافرداصبحآنهارافروختوکلپولرابرایمنآورد،منهمبخشـیاز

مبلغرابهعنوانحقالزحمهبهویدادموازهمینجاکارششروعشد.اوبهتدریجعالوه

برجمعآوریضایعاتیکهازروزقبلدرکارخانهماتولیدشـدهبود،درشـهرکصنعتیهم

کههستیم،بهکارخانههاوتولیدیهایدیگرنیزمراجعهکردوضایعاتراازآنهامیخرید

ومیبـردوبـهفـروشمیرسـاند.بـاایـنکار،صاحبکارخانههمخوشـحالمیشـدکه

ضایعاتـشرارایـگانازکارخانـهجابجامیکندوتازهمبلـغاندکیهمدریافتمیکندواو
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هماینضایعاترادستهبندیمیکردومیفروختوکمکمدیدمکهکارشگرفتهوامروز

هـمماشـینداردوهمفرزندشبهکمکـشآمدهودرآمدخوبیدارد.

 3. باز ازی راشین های قدیمی
چندیقبلبرایمسافرتبهتبریزرفتهبودم.ازهتلکهبیرونآمدم،ماشینپیکانخوشرنگ

وتمیزیدیدمکهمسافرکشیمیکرد،ورانندهاشهمخوشمشرببهنظرمیرسید،باخودم

گفتمکهسوارهمینماشینشوموبارانندهاشهمگپیبزنم.ازنظمونظافتماشینوراننده،

تعجبکردم.یکماشینمسافرکش،اینهمهتمیزوپاکیزه!درمسیرازاوپرسیدمچطوربه

یکماشینپیکاناینقدررسیدهایوآنرانونوارکردهای؟اوگفت:منماشینهایقدیمیو

کارکردهرامیخرمومدتیرویآنهاکارمیکنموتمیزوپاکیزهشانمیکنموازنظرموتور،

رنگوصندلیوتودوزیوتزئیناتآنهارابهصورتبسیارچشمگیریدرمیآورموبعدبه

عنوان»عتیقه«میفروشم.رانندهشروعبهتعریفداستانزندگیاشکردوگفت:چندسال

قبلتمامسرمایهامراجمعکردمویکپیکانردهخارجوقراضهرانهصدهزارتومانخریدمکه

باآنمسافرکشیکنماماشباولکهماشینرابهخانهآوردمهمسرمسوارنمیشدومیگفت:

خجالـتمیکشـم.مدتـیبههمـانروش،رویآنکارکردماماخودمهمبـدمآمدهبود،لذا

مقداریازکاسبیامراجمعکردموخرجماشینکردموآنرارنگوتزییناتکردمبهشکلی

کهدیگرخانممهمخوششمیآمدتااینکهفردیدرخیابانازماشینخوششآمدوآنرابه

3میلیونتومانخرید!باخودمگفتمچهکاسبیخوبیواالنبیشترمشغولاینکارهستمو

مسافرکشیراکنارکارمانجاممیدهم.اومیگفت:چندیقبلیکپیکانقدیمیرابههمین

صورتآمادهکردم؛ماشـینراحدود10میلیونتومانخریدموحدود10میلیونتومانهم

خرجرنگوتزییناتآنکردموبعد،بهیکمشتریکهشیفتهاششدهبودحدود50میلیون

تومانفروختم!همینماشـینیکهشـماهمسوارشهستید،طالبزیادیدارد،امامنتظرمبه

یکشیفتهاشباقیمتخوبیبفروشم.

4. رطندِس عسلویه
عسـلویه،منطقـۀنفتـِیبسـیارگسـتردهایاسـتوچندهـزارکارمندوکارگـردرآن
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مشـغولند.مهندسـی-کـهبـامـنآشناسـت-ازابتدایتاسـیسآنمنطقـهدرآنجاکار

میکند،اماوضعمادیاشپررونقترازهمطرازانشهست.علتشراازاوپرسیدم،این

گونـهتوضیحداد:

درابتدایتاسیسعسلویهکهمنکارمندبودمومهندسانوکارکنانبهتدریجبهآنجا

اضافهمیشـدند،درادارهمیشـنیدمکهکارکنانامروز،ازنبوِدوسـایلخانگیدرآنجا

گالیهمیکردندومیگفتندکهبایدازتهرانواردکنیموگرانتماممیشود.شوهرخواهر

مـندرتهـرانلـوازمخانگیداشـت،منفکرکردمکهبیایمازاینفرصتاسـتفادهکنمو

ایننیازرابرطرفکنموخودمبهسـودمعقولیبرسـم.

اینکارراشروعکردموازکارکنان،صورتنیازهایلوازمخانگیآنهاراگرفتموبه

تهرانسفارشدادموبهصورتاعتباریخریدکردم.یعنینهجنسیراازقبلمیخریدم

ونهانبارمیکردمفقطصورتمیگرفتموباچکمیخریدمووقتیمیفروختم،پولش

راپرداخـتمیکـردم.روزهـایاول،چنـدتاییلـوازمخانگیطبقصورتدرخواسـتی

میآوردمامابعد،کمکمهمهمنطقهمنراشناختندودرهمانعسلویهخانهایبهعنوان

»انبار«گرفتمووسایلولوازمرامیخریدموانبارمیکردموبهتدریجکارمرونقگرفت.

درکنارآن،لوازمخانگیدسـتدومراهمباقیمتکمیمیخریدمودرهمانمنطقهیا

جاهایدیگرفروختم.

اومیگفتباهمینرویکرد،کمکمدرآمدمبیشـترشـدوسـرمایهخوبیجمعآوری

کردمواالندرعینحالکهدرعسـلویهمشـغولبهکارم،دریککارخانهیخچالسـازی

همشریکهستم.

5. نانوای  یار
مـنکسـیرامیشناسـمکـهخود،همسـروفرزندانشباپختننـاندرخانهوفروش

آنها،زندگِیخوبیدارندوبرایچندنفرشـغلایجادکردهاسـت.یعنیباسـرمایۀبسیار

اندکتوانستهاستچندنفررابهکاروادارد.اومردیاستکهآردآزادمیخردودرخانه،

تنوریدرسـتکردهوباکمکهمسـرش،نانهایخوشـمزهایرامیپزد.سـهفرزندپسر

هـمداردکـهنانهـارابهصورتخیلیتمیزوبهداشـتیمیپزندودرکیسـههاینایلونی
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بستهبندیمیکنندوداخلیکدوچرخهمیگذارندودرچندگوشهخیابانهاینزدیک

منزلشانویابهسوپرمارکتهایمتفرقهبهفروشمیرسانند.اوازاینراهزندگیخودرا

میگذراندوتازگیهادرصدداسـتیکنانواییبزرگاحداثکند.

ایـناقـدامنانـوایخانگی،نتیجـۀخالقیتوهمتاوسـت.اوبرایایـنکار،دنبال

سـرمایههنگفتنبوده،ازکمشـروعکردهورفتهرفتهدرحالباالکشـیدنخوداسـت.

خیلـیازایـننانهاییکهدرسـوپرمارکتهابهفروشمیرسـدوبهصـورتتنوریوبا

آردمگندموجووباسـبزیجاتوبهصورتتازهوخشـکشـدهو...بهفروشمیرسـند،

درخانههایشـهریوروسـتاییدرحالتولیداسـتوکسـبوکارهایخوبوپر
ً
اکثرا

رونـقوبـابرکتیبرایصاحبانخودایجادکردهاسـت.

6. پیک روتوری
یکروزباهواپیمادرحالسفربهمشهدبودم.درحینسفر،بافردکناردستمشروع

بهصحبتکردمومتوجهشدمکهمدیریکشبکهبزرگپیکموتوریدرتهراناست.از

اوخواستمداستانزندگیاشرابرایمبگوید.

اوگفت:منچندسالقبلهیچمهارتخاصینداشتم،سرمایهایهمنداشتموبرای

امرارمعاشبهعنوانپیکموتوریدریکشرکتمشغولبهکارشدم.کمکمخیابانهای

تهرانراخوبیادگرفتموازچموخماینکارسردرآوردماماکاردرآنشرکتمراارضا

نمیکـرد،بـهفکـرافتادمکهخودمیکدفترپیکموتوریتاسـیسکنم.ابتداباپنجنفرکه

خودشـانموتورداشـتندوبیکارهمبودند،صحبتکردموگفتم:شـماحاضریدبامنبا

اینشرایطکارکنید؟قبولکردند.کمیپولهایقبلیامراجمعکردمومقداریازطالی

همسـرمرافروختـموپـولمختصـریبـرایرهندفترسـیمتریآمادهکـردمویکمیزو

صندلـیویـکخـطتلفـناجارهکردموباهمانپنجنفرشـروعکـردم،کمیاینطرفو

آنطرفتبلیغکردم،همسـرمهمتلفنهاراجوابمیدادومنخودمکارپیکموتوری

انجاممیدادموازآنپنجنفرهمدرصدیبهعنوانحقالزحمهمیگرفتم.خداهمکمکم

کردوبهتدریجکارمراتوسـعهدادموتوانسـتمپیکهایموتوریبیشـتروخطتلفنبیشتر

وکارمنـدوحسـابدارودفتربزرگتریبگیـرم.اکنوندرمجموعهماهفتصدنفرموتوری
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درامرحملونقلمردمفعالیتدارند.منمدیراینمجموعههسـتموهمسـرمهممدیر

داخلیآناسـتوتوانسـتمبدونسـرمایهوفقطبایکمدیریتصحیحوتالشوانگیزه

وپشـتکار،کسبوکارمرابهاینمرحلهبرسانم.

هرکــس کــه بــا تولیــد و کســب و کار بــه صــورت جــدی، ســروکار داشــته 
باشــد خاطره هــای جالبــی از مشــاغل کــم هزینــه در ذهــن و ضمیــرش 
ــافرت ها و  ــا و مس ــا و دیداره ــواًل در برخورده ــز معم ــده نی ــت. بن هس
ــن  ــی در ای ــای جالب ــاغل، خاطره ه ــان مش ــا صاحب ــردن ب ــا صحبت ک ب

مــورد بــه  دســت آوردم.
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 رعرفی بعضی از کس  و کارهای کم هزینه و بدون هزینه

هـرفـردیمتناسـببااسـتعدادوعالقهخـودوبراسـاسنیازهایمحیـطزندگیاش

میتواندبهشـغلهایکمسـرمایهوکوچک،مشـغولشود.اگرسـواالتاساسیکهبهآنها

اشـارهکـردممـوردتوجهقرارگیـرد،اگرظرفیتها،تواناییها،مهارتها،دانشوسـوادهر

فرد،توسطخودشبررسیشودوعالقهوانگیزهنیزمدنظرقرارگیرد،همانندافرادیکهبه

سرگذشتآنهااشارهکردموخودشماهمبسیارازآنهاراسراغدارید،لیستبلندباالییاز

مشاغلوجودداردکههرکسمیتواندبرایخودانتخابنماید؛اینمشاغلبسیارزیادند.

درادامهبرایجوانانونوجواناندختروپسراعمازشهریوروستایی،چهآنهاییکه

سـرمایهدارندوچهآنهاکهسـرمایهایاندکدارندوچهآنانکهاصالسـرمایهایندارند،

بهلیسـتصدتاییازمشـاغلمختلفخانگیوغیرخانگیاشـارهمیکنم.برخیازاین

مشـاغلیکنفرهاسـتویکنفرخودشبهتنهاییدرداخلخانهیابیرونازآنمیتواند

انجـامدهـدوبرخـیهـمنیازبهتیمیاپرسـنلیداردکهبهانجـامآنکمککنند،برخیاز

آنهادراصطالحاستارتآپهستندوبرخیازنمونهشغلهایقدیمیاستکهقبالهم

وجودداشـتهودرآیندههمادامهخواهدداشت.

بهنظرملیستصدتاییمورداشاره،کهبااستفادهازمقاالتونوشتههادرسایتهای

اینترنتـیوتجربیـاتمختلفجمعآوریشـده،راهنمایخوبیبـرایانتخابدردنیای

امروزیاسـتکهبرایهمهمامیتواندمفیدباشـد.
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1. رعلم تقویتی دروس ردر ه
شـماهـمروزیدانـشآمـوزبودهایـدوخـوبمیدانیدضعـفدردروسریاضیو

فیزیـکوعربـیوامـالوانشـاچقـدردردناکاسـت.پساگـردیپلمخـودراگرفتهایدو

چنـدسـالیهـمدردانشـگاهدرسخوانـدهایدوازطرفـیبهامرآموزشهـمعالقهمند

گهـیتدریسخصوصیحضـوریوآنالینبزنیـد.اگرتدریس هسـتیدمیتوانیـدیکآ

حضوریراپذیرفتیدکهحتمامیدانیدچهکاربایدبکنیدولیاگرتدریسآنالینداشتید

بهجایاینکهدرکالسدرسبایسـتید،ازطریقنرمافزارهاییمثلاسـکایپیاکانالو

رباتتلگرامیوصفحهاینسـتاگرامیو...یادرقالبجلسـاتدرسضبطشدهتدریس

میکنیـد.تقاضـابـرایمعلـمدرهمۀموضوعات،بـهویژهموضوعاتاصلـیمانندزبان

انگلیسـی،عربی،ریاضی،فیزیکوکامپیوترهموارهوجودداشـتهاسـت.

2. نویسندگی و تطیه رحتوا
نویسـندگیعشـقیمیخواهدکهبایدحتمادرشـماوجودداشـتهباشـد.اینشـغل

بدانمعنینیسـتکهشـمایکنویسـندهبرایکتابهاومحصوالتچاپیباشـیدبلکه

بـهاینمعناسـتکهشـمابرایوبالگها،صفحاتوبسـایت،معرفـیمحصول،تهیه

اسنادفنیومواردبسیاریازایندستمحتواتولیدمیکنید.درحالحاضرنویسندگان

زیـادیبـرایسـایتهایمختلـفمقالهمینویسـندکهباعثشـدهنویسـندگییکیاز

محبوبترینشـغلهایآزادباشـد.شـمانیزمیتوانیدباایجادصفحهایشخصیدرهر

یکازوبسایتهایمعروف،کاردراینزمینهراآغازکنید.ویابامراجعهبهفروشگاهها

وشـرکتها،کارتولیـدمحتوارابـرایآنهاانجامدهید.

3.طراحی گرافیکی
اینشـغل،برایهرفردیکهبانرمافزارهایگرافیکیآشناسـتوذوقهنریوسـلیقه

گرافیکیداردوعاشـقتجربهکردنکارهایجدیداست،شـغلمناسبیاست.اینروزها

همهبهدنبالاینهسـتندکهبرایخودشـانکارتویزیتزیبا،تراکتتبلیغاتی،کتابو
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مجلهوهزارکارهنریوچشـمگیردیگرانجامدهند.شـمامهارتهایتصویرگریتان

رابـاطراحـیپوسـتر،تبلیغات،کارتویزیت،وغیرهبهکارگیریـد.حّتیاگرکارکردنبا

نـرمافزارهـایگرافیکـیراهمبلدنیسـتیدمیتوانیدیکدورهکوتاهمـدتثبتنامکنیدو

بعدبهکارمشـغولشوید.

4.ویرایش و نمونه خوانی
اینشـغلبرایآنهاییکههمیشـهدردورهمدرسه،امالوانشایخوبداشتندبسیار

مناسباست!اینروزهاتعدادزیادیازنویسندگانبهدلیلکمبودوقتوگرفتاریهای

شـغلدوموسـومخود،نیازبهویراسـتارانیدارندتامحتوایکتابهاومقاالتچاپیو

الکترونیکیآنانراویراشکنند.درحالحاضرویراسـتارانمسـتقلبسیاریوجوددارند

کهبسـیاریازآنهاهمخدماتویرایشوهمنویسـندگیراانجاممیدهند،میتوانیدبا

مراجعهبهیکیازسایتهایمرتبطومجالتبزرگ،شغلیمناسبدرزمینۀویراستاری

بیاییـد.بـرایتبلیـغومعرفیکارخودهممیتوانیدبامراجعهبهدانشـگاههاواسـاتیدویا

ناشـرانویاازخودفضایمجازیاستفادهکنید.

5. تایپ
اگراندکیحوصلهومهارتوروداطالعاتبهبرنامهوتایپکردنراداشـتهباشـید،

اینشـغلمیتواندبرایشـماپولسـازباشد.درستاسـتکهدرعصرحاضرهمهسعی

میکننـدکارهـایمربـوطبـاتایپودادههایشـانراخودشـانانجامدهند،امـاهنوزهم

بسـیاریازمـردمفقـطبـاقلموکاغذراحتهسـتندوبهیکتایپیسـتماهـرنیازدارند.

اگرمهارتتایپداشـتهباشـید،جهتفعالیتدرحرفههایدیگرازجملهحسـابداری،

منشـیگری،خبرنگاری،نویسـندگیوتولیدمحتواو...نیزمیتوانیدبهترمشغولبهکار

ید. شو

6. کس  درآرد از راه فضای رجازی
اینکارراتقریباهمهدرهرسنوجنسیمیتوانندانجامدهند.اینروزهاتماموقت
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مردمدرپیامرسـانهاییمثلتلگرام،واتسآپواینسـتاگراموامثالاینهامیگذرد،پس

یکگوشیهوشمندویکبرنامهپیامرسانشروعخوبیبرایکاراست.میتوانیدبرای

کسـبوکارهـایمختلـفازطریقاینپیامرسـانهاکارهایمختلـفبازاریابیکنیدو

گهیبگیرید. محتـوایـافیلـموعکسبسـازید.کانالوگروهتخصصیبسـازیدوحّتیآ

بسـیاریازمجموعههاوشـرکتهاوتولیدیهاعالقمندهستندکهصفحاتیفعالوپویا

درفضایمجازیداشتهباشند،اگرشمامهارتخوبیدراینعرصهداشتهباشید،درآمد

خوبیکسبخواهیدکرد.

7.خرید و فروش کتاب های د ت دوم
ایـنشـغلبـرایهرآدمیامکانپذیراسـتوبـرایافرادیکهبهکتـابعالقهمندند

بسـیاردلپذیرهمهسـت.امروزهسـایتهایخریدوفروشاینترنتیزیادیمثلشـیپور،

دیوارو…راهافتادندکهشمامیتوانیدکتابهارادرآنهاتبلیغکنید.بنابراینکافیاست

عزمتانراجزمکنیدوتعدادیکتابدسـتدومباقیمتمناسـببخرید،تروتمیزشـان

گهیکنیدوبهفروشبرسـانید.ویااینکه کنیدودرسـایتهایحراجیآنالینبرایشـانآ

خودتـانیـکسـایتیاصفحهمجازیبرایخریدوفـروشدراینزمینهایجادکنید.

8. تدریس آنالین زبان
آموزشویادگیریزبانانگلیسـیسالهاسـتکهجدیشـدهاسـت.اگرشـمادانش

آموختهرشتهزبانانگلیسیهستیدویادورههایحرفهایوتخصصیاینرشتهراگذرانده

ایدومدرکقابلقبولیداریدتجربهخوبیبرایشـمامیتواندباشـد.چونبیشـترزبان

آموزاندرمحیطاداریکارمیکنندوهمچنینبهرایانهواینترنتپرسرعتهمدسترسی

دارندبنابراینمیتوانیدیکگروهدرپیامرسانهادرستکنید،برایخودتانتبلیغاتراه

بیاندازید،دربارهتخصصهاومهارتتانسـخنبگوییدوچندشـاگردزبانآموزبرای

خودتانپیداکنید.

دراینکاردرسهایابهصورتتلفنییاازطریقیکسرویستماستصویریارائه

میشود.گاهیاینجلساتشبهابرگزارمیشود،چونشمابازبانآموزانیدرشغلها
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وشـهرهایمختلفکارمیکنید.بایدمتعهدشـویدحداقلبیسـتسـاعتدرهفتهدر

زمانهایمشخصکارکنید،ومیتوانیدتا35ساعتهمکارکنیدوالبتهدرآمدخوبی

همکسبنمایید.

نکتهاینجاسـتکهامروزهآموزشزبانفقطدرحوزهزبانانگلیسـینیسـتوتقاضا

برایآموزشزبانهایعربی،چینی،روسـی،کرهای،آلمانیو...هموجوددارد.

9. فعا یت  های کارپیوتری
اگـربـهکامپیوترواینترنتعالقهمندهسـتید،بدنیسـتبهشـغلهاییمانندطراحی

وبیـاآمـوزشمجـازیکاربانـرمافزارهایپرطرفدارمثلایندیزاین،فتوشـاپوکورلو

حّتـیبرنامـهنویسـیفکرکنید.تنهاهزینهایکهبرایشـروعکارخـودالزمداریدهزینه

سیسـتمهایکامپیوتریاسـت.امروزهمهارتدرنرمافزارهایکامپیوتریبسیارموردنیاز

اسـتومیتواندجایگاهشـغلیخوبیبرایشـماایجادکند.

10. راه اندازی رزون  باس خانگی
یکیازکارهاییکهدخترانمیتوانندراهاندازیکنند،راهاندازیمزونلباساسـت؛

شمامیتوانیدیکسریلباسازبرخیشهرهاومراکزمجازتهیهکنیدویکیازاتاقهای

منـزلتـانراقفسـهبنـدیوتبدیلبهمزونکنیدوبامراجعهحضوریآشـنایانویافروش

اینترنتیودرفضایمجازیآنهارابهفروشبرسـانید.اگرخودتانخیاطییادبگیریدو

بهتولیدلباسدسـتبزنیدکهسـودبیشتریحاصلشماخواهدشد.

11. اختن زیور آالت تزیینی
سـاختنزیورآالتتزیینیازدیگرمواردمشـاغلخانگیاسـتکهمیتوانیدبادر

نظـرگرفتـنمیـزانبودجهخودآغازکنید.اگراوضاعمالیخوبیداشـتیدازنقرهوطال

شـروعکنیـدوگرنـهمیتوانیدباهرنوعمـواداولیهایازپارچهگرفتهتاچرموسـرامیک

وچوب،انواعواقسـامزیورآالترادرسـتکنیدوبهفروشبرسـانید.البتهسـلیقهو

نـوآوریدرایـنشـغلحـرفاولرامیزنـدکهاگـرواقعاایـدهایبهذهنتاننمیرسـد
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میتوانیـدسـریبـهاینترنـتوفضـایمجـازیبزنیـدوهـرآنچهراکهالزماسـتفرا

بگیریـدوپیادهسـازیکنید.

12.بازاریابی
کسـیکهروحیۀکارآفرینیوانرژیزیادیداردمیتواندبرایشـرکتهایمختلفو

تولیدکنندههایبسیارزیادیکهدربازارکشوروجوددارندنامهنگاریکندودرخواست

میتوانیـدازیکنمایندگی
ً
دهـدکـهمحصوالتشرابهفروشبرسـاند.برایشـروعمثال

مـوادغذایـییـاشـویندههاآغازکنید.برایاینکار،مسـتقیمابهشـرکتهادرخواسـت
نمایندگانشـرکتهابرایشـروعباسـرمایهگذاریهـایکوچکآغاز

ً
بدهیـد.معمـوال

میکنـدوگاهـیپولـیرابـرایکاالیفروشـیپرداختمیکننـد،بعـدازآن،میتوانید
هـرانـدازهمیخواهیـد،کـمیازیـاد،کارکنیدوبراسـاسمیزانفروشتانسـودکنید.به
عنـوانمثـالمیتوانیدبرایفروشاجناسشـرکت،دورهمیهاییبرگـزارکنیدوبهمرور
زمان،مجموعهایازمشتریانراگردآورید.امروزهیکیازپردرآمدترینمشاغلکههیچ

سـرمایهایجزمهارتارتباطنیازندارد،بازاریابیاسـت.

13. رشاوره 
اینشغلبرایتمامافرادیکهیکحرفهبلدهستندعالیاست.هرحرفهوهنریکه
میخواهدباشـد.باالخرههمیشـهیکعدهآدمهسـتندکهتازهمیخواهندواردشغلشما
شوندونیازدارندبدانندچهرشتهایبخوانند،چهکارکنند،ازچهسازمانهاوارگانهایی
کمکبگیرند،چطورکارپیداکنندوچطوروقتیبیکارشدندزندگیرابگذرانند!مشاوره
درزمینههایروانشناسی،ازدواج،کتابخوانی،تندخوانی،تبلیغات،گرافیک،مدیریت

کسبوکارو...زمینههایمختلفیاستکهمیتوانیدانجامدهید.

14.آرایشگری و خدرات زیبایی
اینحرفهبرایافرادعالقهمندومشتاقبهخدماتزیباییبسیارعالیاست.اگردراین
زمینهتخصصداریدکهچهبهتر!اگرهمنداریدمیتوانیددورههایکوتاهمدتآرایشگریرا
بگذرانیدوباتبدیلیکاتاقدرمحلزندگیتانیابیرونازآنبهاینکاربپردازید.خالقیت
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دراینزمینهوانجامامورآرایشگریبهصورتتلفنیواینترنتیوحضوریدرمکانشخص
متقاضی،میتواندشـماراازدیگرانمتمایزسـازد.البتهامروزهآرایشـگریوسـالنزیبایی

مردانهوزنانهدرآمدزیادیداردکهجواناننبایدازآنغافلباشند.

15.خیاطی و دوخت و دوز
اگربهکارباپارچهونخوچرخخیاطیعالقهمندید،درواقعیکحرفهبسیارپولساز
رادرپیشرودارید.اینروزهامردمبیشـترازگذشـتهبهفکرسـرووضعولباسهایشـان

هسـتندوداشـتنیـکخیاطزبردسـتوخوشقـولدرهرمحلهاینعمـتبزرگیبرای

سـاکنانآنمنطقهبهشمارمیآید.

16.نقاشی
همۀمردمازداشـتنیکتابلوینقاشـیزیباوباقیمتمناسب،استقبالمیکند.پس

اگراسـتعدادطراحیونقاشـیدارید،میتوانیدازراهنقاشـیوسـفارشگرفتنیافروش

تابلوهـایموجـوددرآمدداشـتهباشـید.برایاینکارالزمنیسـتحتماکارگاهیداشـته

باشـید،بلکـهبـرایارائـهآثارتـانمیتوانیدازطریقوبسـایتیاصفحـاتاجتماعی،

هنرتـانرابـراینمایشوفـروشدرآنجاعرضهکنید.

17.نماینده خدرات رشتری
ایـنکاربرایافرادصبوروبخشـندهکهمیتواننـدهمزمانهمباتلفنصحبتکنندو

همباکامپیوترکارکنندبسـیارمناسـباست.

بسـیاریازشـرکتهابـاخدماتفروشآنالیـنبهدنبالکارکنانیبـاقابلیتصحبت


ً
کـردنعالـیومهارتهـایرایانـهایقـویهسـتندتـامشـتریانراراهنماییکننـد؛مثال

سـفارشراثبتکنند،یکمناقشـهراحلکنند،سـایزورنگدلخواهشانراپیداکنندو...

البتهموقعیتهایشـغلیتماموقتونیمهوقت،هردودرشـرکتهاوجوددارندامابه

علتمحدودیتفضاودردسـرهایبیمهومشـکالتقانونیبسـیاریازکسـبوکارها

ط،کارکنند.
ّ
ترجیـحمیدهنـدبایکنیرویدورکاِرمسـل
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18.پرورش قارچ و گیاهان
کافیاستکهشماکمیاهلگلوگیاهبودهوازبرخیشرایطوشیوههاینگهداری

ازگیاهانوخاکوغیرهمطلعباشید.اینروزهاپرورشقارچتبدیلبهیکشغلخانگی

بسـیارپررونقشـدهاسـت.البتهیادتانباشدقبلازشروعکارفضاییکهدراختیاردارید

رابررسیوبایکمتخصصاینرشتههممشورتکنید.

همچنیـنمیتـوانبـاپـرورشگیاهـانمختلفوتولیـدآنهادرشـیوههایجدیدوبه

صـورتتزیینـیوتراریـومو...بهجذبمشـتریپرداخت.

19. تطیه رواد غذایی و آشپزی
برایاینشـغلیابایدآشـپزیماهرباشـیدویادسـتپختدیگرانراعرضهکنید.

درهرصورتآشـپزیمیتواندیکشـغلپردرآمدخانگیباشـد.کافیاسـتاسـتعداد

آشپزیداشتهباشید،سلیقهمشتریهارابشناسیدوبهغذاوآشپزیعالقهمندباشید.هم

میتوانیـدمحصـوالتخـودرادرفضایمجـازیتبلیغکنیدوبفروشـیدوهممیتوانید

تراکتهاییآمادهکنیدودرمحلهپخشکنید.ممکناستماهاولودوممشترینداشته

باشـیداماباارائهمحصولخوب،رفتهرفتهتعدادمشـتریانافزایشمییابد.آشـپزیبرای

ناهار،شـام،عصرانه،کیک،نان،دسـرو...امروزهازکارهایپررونقاسـت.

20.خدرات کاریابی
میتوانیدباتاسـیسیکشـرکتکوچکبهسـایرشـرکتها،خدماتاسـتخدامی

بدهید.فقطبهاطالعاتخوبیدربارۀجویندگانکارنیازدارید.تنهاکافیاستکهیک

فردجویایکاررابهیکشـرکتارجاعدهیدوازاینطریقکسـبدرآمدکنید.اینکار

رادرفضـایمجـازینیـزمیتوانیـدبهبهتریـننحوانجامدهیدکهخـأفراوانیدرزمینه

آنوجوددارد.

21. برگزار کنندۀ جشن ها
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جشـنگرفتندرکالنشـهرهایـکنـوعفرهنگاسـت.اگرقصدداریـددریککالن

شـهر،کسـبوکاریبهراهبیندازید،ارائۀخدماتبرنامهریزیبراییکجشـنمیتواند

ایدۀکسبوکارخوبیباشد.ازآمادهسازیوسایلوخوراکیهاودعوتنامهوخواننده

ومیزوصندلیوسـنو...همهدراینعرصهقابلانجاماسـت.

22. خدرات ر انه های اجتماعی
امروزهرسـانههایاجتماعینقشبزرگیدرکسـبوکاردارند.بسـیاریازشرکتها

بهدنبالمتخصصوتهیهکنندۀخدماترسـانههایاجتماعیهسـتند.میتوانیدشرکتی

راتاسـیسکنیدکهبرایکسـبوکارهااموررسـانهایوروابطعمومیانجامدهدودر

وبالگها،صفحاتفیسـبوکوحسـابهایتوئیتر،محتوابارگذاریکند.

23. خدرات ترجمه
امـروزهشـرکتهایبسـیاریدرسراسـردنیـاکارمیکننـدوگاهـیدرارتبـاطبـا

زبانهـایمختلـفدچارمشـکالتیمیشـوند.خدمـاتترجمهبرایبرگـردانهرنوع

سندیالزماست،میتوانیددریکیادوزبانیکهبهخوبیصحبتمیکنیدتخصص

یابیـدیـامترجمانـیاسـتخدامکنیدکهبهچندینزبانتسـلطداشـتهباشـند.امروزهدر

ایرانترجمهدرزبانهایانگلیسـیوعربیوچینیوروسـیجایگاهمهمیداردواگر

تخصـصخوبـیدراینزمینههاداشـتهباشـیدوبتوانیـدخوبارتبـاطبگیرید،درآمد

خوبیکسـبخواهیدکرد.

24. تجطیزات ویدئو کنفرانس و اتاق جلسه
بسـیاریازکسـبوکارهـایکوچـکومتوسـط،تجهیـزاتویدئوکنفرانـسیااتاق

جلسـهندارنـد.اگـرفضـا،سـرمایهوتخصِصتجهیـزاتویدئوکنفرانسیااتاقجلسـه

دارید،میتوانیدبهفکرکسبدرآمدازاینطریقباشید.اجارهاتاقکنفرانسوتجهیزات

مرتبط،جهتبرگزاریکالسودورهوهمایشازنیازهایامروزاستکهمیتواندکسب

درآمدخوبیبرایشـمافراهمکند.
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25. تـور دررانی
بـهدلیـلاینکـهمعالجـهبیماراندربعضیکشـورهاارزانتراسـت،برخـیبیماران

هزینۀدرماندرهند،درمقایسـهباکشـورهای
ً
برایدرمانبهآنجاسـفرمیکنند؛مثال

اروپاییبسـیارکمتراسـتوبسـیاریازملیتهابرایدرمانهایپزشـکیبههندسفر

میکنند.درکشـورماهمبعضیخدماتپزشـکیبرایخارجیهاارزانتماممیشود.

لذاشـمامیتوانیدباتوجهبهنرخهایخارجیوالبتهپیشـرفتپزشـکیدرایران،یک

شـرکتخدماتـیتاسـیسکنیـدوبـهملیتهایخارجیکـهبرایدرمانبهایرانسـفر

میکننـدسـرویسدهیـد؛ایـنکاربهسـرمایهچندانیهمنیازنـداردواگرفردیزبان

خارجـیبداندوارتباطاتخوبیداشـتهباشـد،میتوانددرایـنزمینهبهموفقیتهای

خوبـینائـلشـودوباتبلیغـاتدرفضایمجازیخودرامعرفیکندومشـتریجذب

نماید.

26. رشاورۀ تغذیه
اکثـرافـراددرمـوردخوراکیهایـیکـهمیخورنـدنگـرانهسـتندواغلـببـهدنبال

راهنمایـیدربـارۀعادتهایغذاییوبرنامهرژیمیهسـتند.اگـردراینزمینهتخصص

داریدمیتوانیدیکمجموعهخدماتمشاورۀتغذیهتاسیسکنید.برایاینکسبوکار،

یکمتخصصتغذیۀخوباستخدامکنید.یاخودتانآموزشببینیدودرفضایمجازی

خـودرامعرفینمایید.

27. وا هۀ راشین های د ت دوم
برایبسیاریازافرادقشرمتوسط،خریدماشین،رویاییاستکهتنهاعدۀمعدودی

میتواننـدبـهآندسـتیابنـد.لـذابسـیاریازآنهابهناچارخریدماشـیندسـتدومرا

انتخـابمیکننـد.کسـیکهروابـطعمومیباالیـیدارد،میتواندباداللیماشـینهای

دسـتدومیککسـبوکارشـروعکند.والبتهاگربتوانندماشـینهارااصالحوتعمیرو

تزییـنکنند،بـاقیمتباالتریهممیتوانندآنرابفروشـند.
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28. تعمیرگاه  یار
گاهـیماشـینهادرمناطقـیخـرابمیشـوندکهتعمیرگاهیدردسـترسنیسـت،

راهاندازییکتعمیرگاهسیارباتعمیرکارانماهر،فرصتیبرایاستفادهازاینخالءاست.

شـمامیتوانیـدبـهصورتتلفنییـااینترنتی،دردسـترسدارندگانخودروباشـیدکهبا

سهولتباشماارتباطبگیرندوبتوانندازخدماتمکانیکیوتعمیرماشینشمابهرهمند

شـوند.اینکارنیازبهسـرمایهچندانینداردوبیشازهمهبهمهارتوعالقهنیازدارد.

29. تزیین اتوربیل
همـهافـرادقـادربهخریدخودروهایخارجینیسـتندواغلببـرایطراحیوظاهر

خوببهدنبالاصالحخودرویخودهستند.اینامرموجبتولدیککسبوکارخوب

بهنامخدماتتزییناتومبیلشدهاست.اگردراینموضوعسلیقهداشتهباشیدوتزیینات

اتومبیـلخصوصـابـرایجوانانرابهخوبـیانجامدهید،بهحتممشـتریانقابلتوجهی

خواهیدداشـت،اینموضوعنیزسـرمایهچندانینمیخواهد.

30. کالس های  رگرری
امروزهوالدینبهدنبالپرورشهمهجانبۀفرزندانشانهستندوحاضرندبهخاطرآن

هزینهکنند.اینامرمنجربهتولدیکایدۀکسبوکارخوببهنامکالسهایسرگرمی

شـدهاسـت.براسـاسمهارتهاییکهدارید،میتوانیدکالسهاییبرایسـرگرمیهای

مفیدبرگزارکنید.کالسهایسـرگرمیدرکنارمهارتآموزیوبازیبهکودکانامروزه،

تقاضایزیادیایجادکردهاست.

31. رربی گری ورزش
استوافرادزیادیورزشرابهعنوانحرفهدنبال بهویژهجوانانـ ورزش،نیازهمهـ

میکنندوبسیاریازوالدینتمایلدارندفرزندانشاندرفعالیتهایفوقبرنامهشرکت

کننـد.اگردررشـتههایورزشـی،حرفهایهسـتیدمیتوانیدبهعنوانیـکمربیورزش
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کارتانراشـروعکنید.مربیورزشـیدرباشـگاههاویابهصورتخصوصیاگرهمراهبا

مهارتهـایبـهروزودانـشجدیدباشـد،امروزهبهعنوانیکشـغل،جایگاهخوبیدر

میـانجوانـانپیـداکردهاسـت.مربیگریورزشبهصورتخصوصـیوعمومیوارائه

تمریـنوبرنامـهتمرینیوغذاییبرایمخاطبینیکیازمهارتهایموردنیازاسـت.

32. نگطداری از کودکان
شـاغلبودنمادران،نگهداریکودکانشـانرابامشکلروبروکردهاست،لذابهمرکز

مطمئنـینیـازدارندکهفرزندانشـانرابهآنجابسـپارند.اگردریککالنشـهر،خدمات

نگهـداریازکـودکانراآغـازکنیـداحتمـالموفقیتباالیـیدارید.ایجادخانـهبازییا

مکانهاینگهداریوسرگرمیکودکانباکمترینهزینه،ازنیازهایامروزخانوادههای

شـهریخصوصادرشـهرهایبزرگاست.

33. خدرات پیک 
خدماتپیکرسـانییککسـبوکارقدیمیاست.امروزهبسیاریازافرادبهدنبال

قیمتهایبهترحملونقلوارسالزمانبندیشدههستند.بهنظرم،کسبوکارخوبی

اسـت؛اگـرهمـراهبـابهرهگیریازنـرمافزارهاوخدماتجدیدواینترنتیباشـدوبهروز

رسانیشود.

34. خدرات غذایی  یار
ارائۀغذایسـالموخوشـمزهبهشـکلخدماتسـیارایدۀبسیارخوبیاست.دراین

کسـبوکاربهسـرمایۀعظیمینیازنداریدامابایدغذایسـالموخوشـمزهارائهکنید.

ومثـالغذاهـاوشـیرینیهایخانگـیتولیدکنیدوبـاپیکرایگانوبهصـورتتلفنییا

اینترنتـیبرایمتقاضیانارسـالنمایید.

35. بسته بندی و جابه جایی و ایل
بستهبندیوحملوسایل،همیشهبرایکسانیکهمجبورندچندوقتیکبارجابهجا
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مسـتاجران،کارمشکلیاسـت،لذابهافرادینیازدارندکهدراینکار
ً
شـوند،مخصوصا

حرفهایباشـند.اینهمازنیازهایمهمدرشـهرهایبزرگاسـتکهبیشازسـرمایهنیاز

بهمعرفیوارتباطاتوذوقوسـلیقهدارد.

36. برداشت آب باران
کشـورمابامعضلبزرگکمآبیروبروسـت،یکیازراههایجبرانیاسـتفادهبهینهاز

آبباراناسـت.برداشـتآببارانبهمعنیذخیرۀآببارانبرایاسـتفادهدرآیندهاست.

دربرخیکالنشـهرهاذخیرۀآببارانضروریاسـت.اغلبافرادبراییادگیریدربارۀ

برداشـتآببـارانبـهکمکنیـازدارند.میتوانیدکسـبوکارخودتـانرادرزمینهارائه

مشـاورهدربـارۀبرداشـتآببـارانتاسـیسکنیدوبهافـرادمختلفوکشـاورزاندراین

زمینهمشـاورهبدهید.

37. خرید و فروش رحصوالت د ت دوم
اینکسـبوکاربرایکسـانیاسـتکهقادرنـدزیباییرادرچیزهـایکهنهبیابند.در

اینکسبوکار،افرادبرایکسبدرآمدمحصوالتدستدومخریدوفروشمیکنند.

نکتهاینجاستکهدراینعرصهمیتوانازنرمافزارهایکامپیوتریوتلفنهوشمندنیز

بهـرهمنـدشـدوهممحصوالتدسـتدومراخریدوهمآنهـارادرزمینههایمختلف

عرضـهکردوفروخت.

38. فروشگاه  بز
حفظمحیطزیست،یکیازهدفهایمهممردمشدهودغدغهآنرادارند.لذایکی

ازراههایحفظمحیطزیستراگرایشبهمحصوالتسبزدانستهاند.محصوالتسبز،

گیاهـانارگانیک،میوههای
ً
محصوالتـیاسـتکهبهمحیطزیسـتلطمهنمیزند.مثال

ارگانیک،دمنوشها،عرقیجاتو...شمامیتوانیدیکفروشگاهسبزبهصورتحقیقی

یامجازیراهاندازیکنید،زیرادسترسـیبهچنینمحصوالتیهمیشـهسـادهنیست.این

کارمیتواندهممشکلگشـاوهمایدۀخوبیبرایکسـبدرآمدباشد.
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39. رراقبت از حیوانات خانگی
افرادثروتمندیهستندکهحیواناتخانگیدارندامابعضیاوقاتقادربهمراقبتاز

آنهانیستند.این،فرصتیاستکهشمامیتوانیدازآنبهرهجستهودرازاینگهداریاز

حیواناتخانگی،دسـتمزددریافتکنید.اینایدهبهخصوصدرمناطقثروتمندنشـین

شـهری،خـوبجوابمیدهد؛شـمامیتوانیدهـمدرزمینهنگهـداریحیوانات)وقتی

کـهصاحبـانآنهابهمسـافرتمیرونـد(وهمدرزمینهآموزش،تهیهغـذا،حمامکردن،

پرسـتاریودرمانحیواناتخانگیفعالیتداشـتهباشید.

40. خدرات باغبانی
یکباغبرایسرسـبزماندنبهوسـایلوامکاناتمختلفینیازدارد؛ازبیلوداسو

کلنـگگرفتـهتـاکودوسـم.همچنینباغهاوباغچههابهنگهـدارینیازدارند:بیلزدن،

َهَرسکردن،چیدنعلفهایهرزوامثالآن.یکیازمشاغلمفیدواردشدنبهخدمات

باغبانیاسـتکهبرایخانههایبزرگ،آپارتمانهاوویالهاموردنیازاسـت.

41. خدرات تعمیر و ایل
تعمیراتوسـایلوتجهیزاتداخلمنزل،ازجملهمشـاغلیاسـتکهسالهایسال

وجودداشـتهاسـت.اگراینمواردبهصورتآنالینواینترنتیوسـیارانجامشود،جایگاه

بهتریدرمیانمتقاضیانایجادمیکندواینموردهمازجملهمشاغلیاستکهنیازیبه

سرمایهچنداننداردوفقطبایدمهارتخوبداشتهباشیدوالبتهاگربیمهنامهوگارانتی

ویژهخودتانراهمبهمشتریانارائهبدهید،مشتریوفادارودائمیایجادخواهیدکردکه

درآمدسرشاریبرایتانبهارمغانخواهدآورد.

42. ارنیت فناوری اطالعات
بـااسـتفادۀروزافـزوناینترنـت،جرایممرتبطباآنبـهطرزچشـمگیریافزایشیافته

اسـت.سـازمانهاهموارهبهدنبالکارشناسـانخبرۀامنیتآیتیوسـایبریهستند.اگر
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درخدمـاتامنیـتآیتـیمهـارتداریـدمیتوانیداینمهـارترابهیکایدۀکسـبو

کارخوبتبدیلکنیدودرشرکتهاوموسساتمختلفبهارائهخدماتشبکهوامنیت

شـبکهوآیتیبپردازید.

43. تبلیغات رجازی
اگربتوانیددراینسـتاگرام،تلگرامیادیگرفضاهایمجازی،یکبسـترجذاباطالع

رسـانیوخدماتـیراهانـدازیکنید،بیگماندنبالکنندههایفراوانیخواهیدداشـت؛

وقتیشمابتوانیدهزاراندنبالکنندهوبهقولمعروففالوورجذبکنید،دراینصورت

میتوانیدازشـرکتهاومراکزمختلف،سـفارشتبلیغاتگرفتهوکسـبدرآمدداشـته

باشـید.امـروزهبرخـیجوانهاصفحاتجذابیایجادکردهانـدوروزانهمیلیونهاتومان

ازتبلیغاتدرصفحاتخودکسـبمیکنند.

44. رشاور ارالک
خریدوفروشملک،ازنیازهایانساناستوافرادزیادیبرایاینکاربهمشاورنیاز

دارند،بنابراینراهاندازیآژانسامالک،شـغلکوچکمناسـبیاسـت.گرچهاینشغلی

قدیمـیاسـت؛اماشـمامیتوانیدبانـوآوریوعلمروزآنراتوسـعهدهید؛مهارتهای

ارتباطـیخـودراگسـترشدهید،سـوادخـودرادرزمینهملکوسـاختمان،راهکارهای

برقراریارتباطاتوفروش،قوانینفروشواجارهتوسـعهدهیدوهمچنینازبسـترهای

فنـاوریاطالعـاتبـرایفـروشورهنواجارهبهرهگیـریکنیدتادرایـنزمینهمتمایزو

باشید. موفق

45. آژانس رسافرتی
مسافرت،همیشـهنیازانسـانبودهوافرادتمایلدارندبهکمکآن،آرامشکسبکنند

ودرایـنمیـاننمیخواهنـدنگرانـیبابتگرفتـنبلیط،رزروهتـل،وچیزهایدیگر،از

شـیرینیسفرشـانبکاهدیاآنرادچارتاخیرکند؛لذاحاضرندپولخوبیبهیکآژانس

مسافرتیبدهندتااینکارهارابرایشانانجامدهد.اگربتوانیدبهصورتآنالینوسریع،
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خدماتبلیط،رزرومکان،اتومبیلوغیرهرابرایمسافرانانجامدهید،مشتریانزیادی

خواهیدداشـت.امروزهسـایتهاوشـرکتهایمعتبروبزرگیدراینزمینهوجوددارد،

درشـهرخودبهصورتبومیبهآنتوجه
ً
اماخأهاییهمهسـتکهمیتوانندخصوصا

کنید.

46.  ا ن ورزشی کوچک
سـالمتی،ثروتبزرگیاسـتوبههمیندلیل،انسانهابایدبرایحفظسالمتیشان

بـهخوبـیبرنامـهریـزیکننـد.ورزش،بهتریـنراهتامینسـالمتیاسـت.همـهمردمبه

باشگاههایدولتیوبزرگ،دسترسیندارندلذاراهاندازییکباشگاهکوچکدرمحل،

ازکسـبوکارهایخوباسـت.سـعیکنیددرباشگاهخودتانازافرادمتخصصتغذیه

وورزشاستفادهکنید،ازامکاناتومشاورههایجدیداستفادهکنیدوبهصورتمتمایز

ومتفـاوتخدماتدهید.

47. خدرات غذایی ارگانیک
ارائـۀخدمـاتغـذایارگانیـکایـدهایجدیـدامـانوآورانهاسـت.درحـالحاضر

خوراکیهایارگانیک،بزرگتریندغدغهدرمصرفغذایسـالماسـت.حتیباوجود

آنکهگرانترهسـتند،بسـیاریازافرادثروتمندحاضرندبههرقیمتیخوراکیارگانیکو

سـالمبخرند.اگرخوراکیهایمختلفینظیرنان،ماسـت،پنیر،شـیرینی،غذایسـردو

گرمرابتوانیدتوسـطموادارگانیکوروشسـالمتولیدوعرضهکنید،بیگمانمشـتریان

زیـادیدرمناطقشـهریوطبقاتباالیاجتماعیخواهیدداشـت.

48. خدرات برناره ریزی را ی
یکیازمشـکالتعمدهمدیران،عدمبرنامهریزیدرمسـائلمالی،حسابوکتاب،

مالیـاتو...اسـتاگـردرایـنزمینـهتخصـصومهـارتداریـد،میتوانیدمشـاورهو

برنامهریزیمالیوحسـابداریوترازنامهمالیو...رابهعنوانخدمتیخوببهمدیران

کسـبوکارهاعرضهکنید.
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49.صنعت آکواریوم
کواریومماهی،بهآرامشفضاوافرادکمکمیکند.میتوانید نگهدارییکمخزنیاآ

کواریوم،کسـبوکارخودراشـروعکنیـد.خصوصااگر بـاراهانـدازییکفروشـگاهآ

بتوانیدخدماتومشاورههایجدیدبدهیدوبهصورتآنالینواینترنتیوالبتهتضمینی

کواریومبهصورتحضوری،فروش،نگهداریوزادوولد خدماتیدرزمینهتمیزکردنآ

ماهیبهمشتریانعرضهنمایید.

50. ا باب بازی
یکیازوسـایلسـرگرمکنندهکهباعثرشـدفکریوروحیکودکانمیشـوداسباب

بـازیاسـت.بچههـااسـباببازیرادوسـتدارندوپـدرومادرهانیزازخریداسـباب

بازیهـایاسـتاندارداسـتقبالمیکننـد.شـمااگـرذوقوسـلیقهوهنرداریـدمیتوانید

خودتانوباکمکچندنفرشـروعبهتولیدانواعاسـباببازیوعروسـککنیدوآنهارابه

صورتـیعمدهفروشـی،خردهفروشـییااینترنتیدربـازارعرضهکنید.

51. کتاب آروزشی
جویندگاندانش،همیشهدنبالکتابهستند.عالوهبرآن،کتابهایدرسیوکمک

درسیوکنکورینیزازنیازهایدائمینوجواناناست.اگربتوانیدکتابآموزشیکتبیو

صوتیتولیدکنیدویاکتابهایمنتشرشدهکمیابدربازاررابهصورتتلفنی،پیامکی

واینترنتیبفروشـیدوباپیکرایگانعرضهکنید،همنیازیازمخاطبینرابرطرفکرده

ایدوهمبرایخوددرآمدخوبیکسبمینمایید.

52. عکا ی
عکاسی،شغلیزیباوخاطرهانگیزاست.شایدمغازههایعکاسیمانندگذشتهدرآمد

ومشتریچندانینداشتهباشنداماآتلیههایعکاسیبرایعروسیوتولدوهمچنینانجام

خدماتعکاسـیبرایفروشـگاهها،طراحان،همایشها،نمایشگاههاوتولیدمحتوابرای
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سـایتهایاینترنتیوشـبکههایمجازیوهنوزبهمهارتعکاسـینیازدارند.باتهیهیک

دوربینعکاسـیخوبوگذراندندورهآموزشـیوکسـبمهارتوالبتهتواناییبرقراری

ارتباطاتخوببرایجذبمشـتری،میتوانیددراینحرفهکسـبدرآمدداشـتهباشید.

53. کارواش
آدمهاسوارشدنبهیکخودرویتمیزراترجیحمیدهند،بنابراینرانندگانحاضرند

برایشستشـویماشـینخود،هزینهکنندوبههمینخاطرتعدادکارواشهاروبهرشـد

است.اگرشمابتوانیدخدماتجدیددرکارواشارائهبدهید،نوبتدهیتلفنیبکنید،

درزمانانتظارخدماتخاصیمثلاینترنترایگانوکتابومجلهوصندلیماسـاژور

داشتهباشید،درمحلخودرو،شستشوانجامدهید)کارواشسیار(ومتفاوتازدیگران

عملکنید،بیگماندراینعرصهنیزکهبهسرمایهچندانینیازندارد،موفقخواهیدبود.

54. داروهای گیاهی
اگردرزمینۀداروهایگیاهیوگیاهانداروییتخصصومهارتدارید،میتوانیدبا

بستهبندیخوبوعرضهاینمحصوالتبهصورتمشاورهایوتخصصیچهدرسوپر

مارکتهـاوچـهدریـکمکانخـاصوچهبهصورتاینترنتیوباپیـکرایگانفعالیت

خـودراشـروعکنید.امروزهمصرفداروهـایگیاهیوگیاهانداروییبهجایداروهای

شـیمیاییتقاضایفراوانیپیداکردهاند.

55. د تیار خانه
امـروزهدسـتیارانوخدمتکارهـابسـیارموردنیازهسـتند.شـهروندانحاضرندبرای

دریافتدسـتیارانخوبهزینهکنند.میتوانیدارائۀخدماتدسـتیارخانهراشـروعکنید

وماهیانههزینۀشـارژبگیرید.خدماتتمیزکاریخانه،پختوپز،شستشـوواتوکشـی

لباسها،خریداقالمضروریخانههاوآپارتمانهاو...خدماتمختلفیاسـتکهیک

خانهیاخانههایداخلیکآپارتمانیابلوکساختمانیبهآننیازدارندوشمامیتوانید

درایـنزمینهفعالیتکنید.
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56. کتابفروشی  یار
شـمامیتوانیدیکماشـینونیااستیشـنبخریدوباناشـرانمختلفمرتبطشویدو

انـواعکتابهـایجـذابوپرفروشرادرهمینماشـینودرفضاهایمختلفبهفروش

برسـانید.پارکها،نمایشـگاهها،فضاهایعمومی،بوسـتانهاو...درشهرهایمختلف

مرکزفروششـماخواهدبود.

57. خرید و فروش بازار  طام
یکیازفعالیتهایاقتصادیخوب،حضوردربازارسهاموبورساستکهخیلیها

عالقـهدارنـدبـهآنبپردازنـد،امادراینزمینهتخصصیندارند،اگـربتوانیدباحضوردر

کالسهاوکسبتجربهومهارت،بهعنوانمشاوربورسفعالیتکنید،همبرایخودتان

میتوانیـدکسـبدرآمـدکنیـدوهمبهدیگراندراینزمینهمشـاورهبدهیدوحقالزحمه

دریافتکنید.

58. رشاوره تلفنی نرم افزار و  خت افزار
بافراگیرشـدناسـتفادهازکامپیوتردراکثرمنازلوکسـبوکارهاوباتوجهبهاینکه

بسیاریازکسانیکهازآناستفادهمیکنند،تحصیالتوتخصصیدرزمینهنرمافزارو

سـختافزارندارند،نیازبهحلمشـکالتکامپیوتریتوسطیککارشناسزبدهدرمیان

مـردموجـوددارد.اگـربـهکاردراینزمینهعالقـهدارید،میتوانیدبـامطالعهوگذراندن

دورههایآموزشـی،یکمشـاورتلفنیکامپیوترشـوید.گرفتنیکشمارهتلفنهوشمند

کهبسـتهبهزمانمکالمه،هزینهمشـاورهدریافتمیشـودازراهکارهایکسبدرآمددر

اینزمینهاست.

59. پیاده  ازی فایل  های صوتی
بسـیاریازمحققان،نویسـندگان،دانشـجویان،خبرنگارانو....کهدرحرفهخود

مشـغلهزیادیدارند،ازیکنیرویمتعهدودقیقکهبتواندفایلهایصوتیضبطشـده
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شـان)نظیـرمصاحبـهبـاافـراد،سـخنرانیها،کالسدرساسـاتیدو...(راتایـپکند،

اسـتقبالمیکنند.اگربهاینکارعالقهداریدوسـرعتتایپتانبدنیست،بایکبازاریابی

کوچـکدرقالـبارسـالایمیـل،پیامـکوتبلیغدرفضـایمجازیویاتمـاسبامراکز

متقاضـیمیتوانیدبهجذبمشـتریبپردازید.

60. خبرنگاری
اگرسرتانبرایماجراجوییدردمیکند،احتمالاینکهخبرنگارموفقیشویدبسیار

اسـت!درمیـانشـهربگردیـدوسـوژهخبریپیـداکنید،هنـگامحـوادثدرمحلوقوع

حاضـرشـویدواتفاقـاتراریشـهیابیکنیـد،نمونهخبرهایداغخودرابهسـردبیردفاتر

روزنامهایومسئولینکانالهایخبرمجازینشاندهیدتابهجذبمخاطببپردازید.

بـرایموفقیـتدراینحرفـه،کارهایخبرنگاراندیگرراجهـتالگوبرداریمدامرصد

کنیدوسعیکنیدقلمجذابومتفاوتیداشتهباشید.خبرنگارانخوبوحرفهایامروزه

درآمدخوبیمیتوانندکسـبکنند.

61. انیمیشن  ازی
فضایمجازیودنیایتبلیغاتمدرن،ازمتنوتصویرعبورکردهوبهتبلیغاتپویا

رویآوردهاسـت.اگـرذهنـیخـالقوایدهپردازداریـد،باگذراندندورههایانیمیشـن

سـازیوتبحـردرنـرمافزارهـایمربوطه،میتوانیدچندنمونهانیمیشـنکوتـاهتبلیغاتی

بسـازید،دریکپیجاینسـتاگرامیبارگذاریکنیدوبافرسـتادنپیامویامراجعهحضوری

جهـتمذاکـرهبامدیرانکسـبوکارهـایمختلفکهتمایلبهتبلیـغمحصوالتخود

دارند،سـفارشکاربگیرید.

62. بازاریابی شبکه ای
پیـشازهـرچیـزایـننکتـهراخاطـرنشـانکنمکـهبازاریابیشـبکهایبـابازاریابی

هرمی)گلدکوئسـت(کهفعالیتیغیرقانونیاسـتمتفاوتاست.دربازاریابیشبکهای،

بازاریـابجنـسمـوردنظـرراباقیمتکمترازشـرکتخریداریمیکندوبهدوسـتانو
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آشـنایانومشـتریانخودمیفروشـد.اگرارتباطاتاجتماعیگستردهایداریدمیتوانید

ازایـنفرصـت،بهنفعخوداسـتفادهنمایید.امروزهشـرکتهایمختلـفومجوزداری

درایـنزمینـهفعالیتمیکنندوبرایبازاریابانخـود،درآمدهایخوبیایجادمیکنند،

63. برناره ریزی ررا م
جامعهپرمشغلهامروزی،ازافرادمنظمودقیقیکهبتوانندصفرتاصدبرگزاریمراسم

شادیوعزارابهعهدهبگیرنداستقبالمیکند.افرادیکههیچجزییاتیراازقلمنیندازند.

بهعنوانمثالبرایبرگزارییکجشنعقدوعروسی،رزروسالن،عاقد،آرایشگاه،مزون،

گلفروشی،ارکستر،فیلمبردار،گلآرایی،سفرهعقد،خریدمیوه،شیرینی،برنامههایویژه

و...ازجملهکارهایاستکهبایدطبقجدولزمانبندیمناسببهبهتریننحوانجام

شود.اگراستعدادوعالقهاینحرفهرادارید،مشتریخودراازمیانقشرثروتمندبیابید.

64. خرید جطیزیه
همانطورکهدرموردقبلیذکرشد،جامعهپرمشغلهامروزی،باعثبروزفرصتهای

جدیدیبرایمتقاضیانمشاغلکمسرمایهشدهاست.خریدجهیزیهنیزچندیاستبه

فهرسـتاینمشـاغلپیوستهوبرایخانمهایباسلیقه،دقیقومنظموباپشتکارمناسب

میباشـد.برایجذبمشـتریمیتوانیدازشـبکههایمجازیاسـتفادهنمودهوپساز

مالقاتحضوریباعروسخانموخانوادهاواطالعازسلیقهوتمموردعالقهومحدوده

هزینـهمـوردنظرایشـان،لیسـتیازوسـایلموردنیازبـههمراهقیمتتهیهکـردهوپساز

هماهنگینهایی،بهخریدوسـایلوچیدنمنزلآنانبپردازید.

65. رشاوره دکورا یون داخلی
اهمیـتزیبایـیدکوراسـیونوچیدمانمحیطخانهومحـلکارازجملهعواملموثر

درنشـاطروحیودرمراکزفروش،عاملجذبمشـتریمیباشـد.وچهبهترکهاینامر
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بهمتخصصانومعماراندکوراسـیونداخلیسـپردهشودتابادرنظرگیریتمامیجوانب

وعواملموثرنظیررنگ،نورپردازی،سـهولتدسترسـی،فضاسـازیو...مطلوبترین

نتیجهحاصلگردد.اگرفارغالتحصیلرشتهمعماریهستیدویادراینزمینهمطالعهو

توانمندیداریدمیتوانیدباتبلیغتوانمندیهایخودبهجذبمشـتریبپردازید.

66. اجرا روی صحنه
اگـرروابـطعمومیباالییداریدودرفـنبیانمهارتداریدیامیتوانیدمهارتخود

رادرایـنزمینـهافزایـشدهید،اجرارویصحنه،مجریگری،اسـتندآپکمدیو...از

مواردیاسـتکهمیتوانیدبهآنبپردازیدوکسـبدرآمدکنید.

67. رشاوره تلفنی روبایل و تبلت
همانطـورکـهپیشتردرخصوصمشـاورهنرمافزاروسـختافـزارکامپیوترگفتیم،

افـرادزیـادیبـهدلیلنداشـتنتخصصباالدرزمینـهپیچیدگیسیسـتمموبایل،تبلت،

کنسـولهایبازیودیگرگجتها،هنگامبروزمشـکالتبهیککارشـناسنیازدارندتا

درهمـانلحظـهازاوکمـکبگیرند.اگربهفعالیتدرایـنزمینهعالقهداریدباگذراندن

دورههـایتخصصـیوبـهروزنگـهداشـتندانشخودوپـسازگرفتنیکشـمارهتلفن

هوشـمندکهبسـتهبهزمانمکالمه،هزینهمشـاورهبرایشـمامحاسـبهشـود،کارخودرا

شـروعکنید.شـمامیتوانیدهمتلفنیوهماینترنتیبهارائهمشـاورهبهمخاطبیندراین

بپردازید. زمینه

68. کرایه رنزل و راشین به رسافران
اگرشهرمحلزندگیشمامسافرپذیراستواگرمنزلشمایااطرافیانتاندارایبخشی

مجزابرایسکونتچندروزهمسافراناستمیتوانیدازاینفرصتاستفادهکنیدوبااجاره

چندروزهآن،کسبدرآمدداشتهباشید.برایاینکارمیتوانیدازبسترسایتهایاینترنتی

مربوطهبراینمایشتصاویرمنزلموردنظروجذبمسافربهرهبرید.همچنینمیتوانید

باارائهآپشـنهاییمانندسـروصبحانهویادیگروعدههایغذایی،اجارهخودروباراننده
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ویـابـدونراننده)پسازگرفتنتضمیناتقابلاطمینان(،تورهایگردشـیاماکندیدنی

شهر،شستشوواتوکشیلباسودیگرخدماتبرایخودتمایزایجادکنید.

69. را اژ دررانی در رنزل
اگربهفعالیتهایمربوطبهسالمتاشتیاقدارید،میتوانیدیکدورهماساژویک

کلینیکرابهراحتیدرخانهخودراهاندازیکنید.هنگامیکهدورههایآموزشـیخودرا

کاملکردیدومجوزمربوطهرااخذنمودید،بایددرخریدیکتختماسـاژوهمچنین

روغنهایمناسـبومحصوالتماسـاژسـرمایهگذاریکنیدوبهصورتحضوریدر

مکانهایمختلفویامنزلخودمشـتریبهارائهماسـاژپرداختهوکسـبدرآمدکنید.

70. انجام کارهای اداری به صورت وکا تی
دوندگیهایکارهایادارینظیراخذانواعمجوز،پروانهکسـب،مجوزهایمربوط

بهسـاختوسـاز،تغییرکاربریو..هموارهموجبکدورتخاطرافرادبودهاسـتواز

اینکـهیـکنفردیگراینکاررابرایشـانانجامدهدبسـیاراسـتقبالمیکننـد،اگرانرژی

کافـیبـرایطـیکردنمراحلاداریرادارید،منظم،پیگیرودارایروابطعمومیخوبی

هسـتیدمیتوانیدباانجامایناموربهصورتوکالتیدسـتمزددریافتکنید.

71. خدرات دررانی در رنزل
بسیاریازبیمارانبهدلیلمشکالتمتعدد،تواناییمراجعهبهدرمانگاهجهتانجام

تزریـقآمپـولوسـرم،چککردنفشـارخون،تعویضسـوند،نمونهگیـریخونوادرار

جهتتحویلبهآزمایشـگاه،چکاپوخدماتیازایندسـتندارند.لذادرصورتیکه

دورههایمربوطهراگذراندهومجوزآنرادریافتنمودهایدمیتوانیدباارائهاینخدمات

بهصورتحضوری،درآمدزاییداشـتهباشید.

72. تطیه رواد آشپزی 
بـازهـمبرمیگردیمبهتغییراتدنیایجامعهپرمشـغلهامـروزیوزنانومادرانیکه
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برایانجامکارهایینظیرخردکردنسـبزی،سـرخکردنیها،پاککردنحبوبات،تهیه

ربگوجهخانگی،آبلیمو،ترشـیجاتو....وقتندارند.لذاتهیهموادآشـپزی،شـغل

خانگیمناسـبیاسـتکهمشتریانچشـمگیریدارد؛همدرمیانزنانومردانخانههاو

همدرمیانفسـتفودهاورستورانها.

73. تعمیر و تجطیز روبایل در رحل
شـمامیتوانیدازطریقفضایمجازیواینسـتاگرامدرعرصهموبایلفعالشـوید.

تعمیراتموبایل،تأمینقطعاتوتجهیزاتوقطعاتمصرفیوشارژرو...رابهصورت

سـیارودرمحلانجامدهیدودرکمترینزمانکنارمشـتریباشـیدونیازهایشراپاسـخ

دهیدوکسـبدرآمدکنید.

74. پرورش گل در رنزل
اگردرزمینهکاشتوپرورشگلوگیاهمهارتداریدمیتوانیدباعرضهگیاهانپرطرفدار،

کاکتـوسوبـنسـایوهمچنینسـاختتراریومهـایتزیینیودرکنـارآنانجامخدماتی

چونبازدیدورسـیدگیحضوریازگیاهاندرمحل،احیاءگیاهانآسـیبدیده،مشـاوره

تلفنیوتلگرامی)دریافتعکسکنونیگلدان،تشخیصبیماریوراهنماییصاحبآن(

یککسـبوکارکوچکبرایخودراهاندازیکنید.پرورشگیاهانوسـبزیجاتباروش

هیدروپونیک)بدوننیازبهخاک(نیزازروشهایکارآمددراینزمینهمیباشـد.

75. چرم دوزی
یکیازمشـاغلپرسـودامروزیعرضهاجناسچرمدسـتدوزاستکهاقبالزیادی

نیـزدربیـناقشـارمختلـفجامعـهدارد.اگـربهاینهنرعالقـهمندید،بـاگذراندندوره

آموزشـی،دوخـتنمونـهکارهـایخالقانه)انواعکیفهـایزنانه،مردانه،کولهپشـتی،

کیـفپـول،کیـفموبایلدرسـایزهایمختلفو....(وسـپسنمایـشنمونهکارهادر

صفحهاینسـتاگرام،کانالتلگرامووبسـایتیاوبالگشخصیویابازاریابیحضوری

وگرفتنسـفارشازفروشـگاههایمرتبط،بهفروشدسـتسـازههایخودبپردازید.
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76. انجام تحقیقات ریدانی
انجـامتحقیقـاتمیدانـیازجملـهخدماتـیاسـتکـهممکناسـتمـوردنیازهر

موسسـهیاشـرکتیباشـد.بهعنوانمثالیکشـرکتبرایتحقیقبازارورصدرقبایخود

بهکارشناسـیاحتیاجداردکهباحضوردرفروشـگاههاوشـرکتهایمختلفبهمقایسه

ویژگیهـابپـردازدوآنراگـزارشنمایـدویـاهنـگامراهاندازییککسـبوکاریاتغییر

درمحصوالت،جهتشـناختنیازوعالیقمشـتریان،بهنیرویفعالیاحتیاجداردکه

پرسشنامههاییرادرجامعههدفتکمیلنماید.سپسیافتههارادرجداولمربوطهوارد

کـردهونتایـجآمـاریراگـزارشنماید.اگـرروابطعمومیخوبیداریـددراینزمینهنیز

میتوانیدفعالشـویدخودتانرادرعرصههایمختلفمعرفیکنیدوجذبمشـتریو

کنید. درآمد

77. پرورش ررغ بوری در رنزل
پرورشمرغبومیبرخالفطیورصنعتیازبازدهاقتصادیزیادیبرخورداراست،

زیـراپـرورشطیـورصنعتـیبانوسـاناتقیمتتخممرغوگوشـتمرغدربـازارکنونی

صرفهاقتصادینداردواکثرمرغدارانچهدرپرورشمرغگوشـتیوچهدرپرورشمرغ

تخمگذارصنعتیباضررهایبسـیاریروبروشـدهاند.تاجاییکهدربرخیازاسـتانها

بیشاز50درصدمرغداریهاتعطیلشدهاند.هرچنداگردرپرورشمرغبومییاهمان

مرغمحلی،بلدرچینو...ازتجهیزاتمدرناستفادهشود،سودبیشترینصیبپرورش

دهندهمیشـود،اماباخالقیتمیتوانتجهیزاتپرورششـامل:آبخوری،دانخوری

،النهتخمگذاریو…راباوسـایلسـادهسـاخت.شـمادرفضاهایمختلفمیتوانید

بهپرورشمرغبومیدسـتبزنیدوازتخممرغ،گوشـت،پرو...آندرآمدکسـبکنید.

78. صنایع هنری
انجـامکارهـایتزییناتـیازقبیـلگلدوزی،قـالببافـی،گلچینـی،نمددوزیو

غیرهجهتتهیهسـتآشپزخانه)پیشـبند،دسـتکش،حوله،دمکنیو..(ویاسیسـمونی
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بچه)رویـهبالـش،روتختـی،بالشهایعروسـکیو..(وکارهاییخالقانهازاینقبیل،

درصـورتتبلیغـاتومعرفـیازطریقکانالهایموثریکهمخاطبآنخانمهاباشـند

میتواندکسـبدرآمدخوبیدرپیداشـتهباشـد.

79. پارکینگ خودرو
اگـردرشـهرهایبـزرگودرمرکـزشـهربـههرطریقـیبتوانیدمشـکلپارکینگرا

حلکنید،نیازمهمواساسـیراپاسـخگفتهاید.گرفتنماشـینوبردنبهپارکینگ،ایجاد

نرمافزارواپلیکیشنیاهرطریقدیگریکهاینمشکلراحلکند،ازنیازهایمهماست

کـهمیتواندبرایشـمادرآمدایجادکند.

80. همراه بیمار در بیمار تان
بسـیاریازبیمارانهسـتندکهبهدالیلمختلفهنگامبسـتریشـدندربیمارستان

وانجـامعمـلجراحی،کسـیراندارنـدکهبهعنوانهمراهدرکنارآنـانماندهودرانجام

کارهاکمکشـانکند.ایننیزفرصتیاسـتکهعالوهبرکسـبدرآمد،حسخوبکمک

بههمنوعرانیزدرانسـانبرمیانگیزد.

81. دوبله و گویندگی
اگرصدایدلنشینوتاثیرگذاریداریدوبههنرگویندگینیزعالقهمندید،پسازاین

استعدادخدادادیبهرهبردهوبامراجعهبهمراکزصداوسیمایشهرخودویاآژانسهای

تبلیغاتیایکهدراسـتودیوهابهتولیدتیزرهایتبلیغاتیمیپردازندشـانسخودرادراین

حرفهامتحاننمایید.

82. خشک کردن ریوه
بسـیاریازمیوههایخشـکرایجدربازاربادیاکسـیدگوگردخشکمیشوند،اما

شـمامیتوانیـددرمنـزلبـاروشهایمختلفیمثـلپهنکردنتکههایمیـوهدرآفتاب،

گذاشـتندرفربادرجهحرارتکم،خشـککردنباشـکریاروشسـرخکردن،میوههارا
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بهصورتسالمتریخشککردهوچیپسمیوهتهیهشدهرابهصورتفلهویابستهبندی

شدهبفروشید.

83. نگطداری از رنازل خا ی
درایـامتعطیـل،بسـیاریازخانوادههـاهنـگاممسـافرتوتـرکمنـزل،دغدغههایی

همچونآبدادنبهگلها،چککردنامنیتمنزل،تحویلگرفتنبسـتههایپسـتیرادر

زماننبودنشـانو...دارندوازاینکهیکفردقابلاعتمادوتضمینشـدههنگامغیابآنها

بهنگهداریازمنزلورسـیدگیبهچنیناموریبپردازداسـتقبالمینمایند.برایشـروع،

میتوانیداینکارراازنگهداریخانههایمحلهخودتانکهنسـبتبهشـماشـناختدارند

آغـازکنیـدوکمکمبهدیگرانهمخودتـانرامعرفیکنید.

84. راهنمایی توریست  ها
توریستهایزیادیهستندکهجهتکاهشهزینه،بهجایسفرازطریقتورهای

تفریحی،بهصورتانفرادیمسافرتمیکنند.اگردرمکالمهزبانهایخارجیمهارت

دارید،ازاینفرصتبهرهجسـتهودرقبالرزرومکان،راهنماییوگرداندنتوریسـتها

باماشینشخصیدرشهرهایمختلفدستمزددریافتکنید.برایجذباینمشتریان

بایسـتیکانالهـایتبلیغاتـیکشـورهایمختلـفراپیـداکـردهودرفرومهـایمرتبطبا

گردشـگریعضوشـدهوبرایاینموضوعتبلیغنمایید.اینشـغلهمازتوریستکسب

درآمدمیکندهمازفضاهایتوریسـتی.

85. آروزش رانندگی حرفه ای
آموزشگاههایرانندگیفقطمقدماترانندگیرابهمتقاضیانتعلیممیدهند،اما

آموزشنکاتعملیجهترانندهحرفهایشدن،نیازبهداشتنیکمربیماهردارد.اگر

یکرانندهحرفهایهستید،ازاینفرصتبهرهجستهوباتبلیغدرکانالهایتلگرامیو

اینستاگرامیپربازدیدبهجذبمشتریپرداختهودرازایآموزشجلسهای،هزینهدریافت

درموردخانمهامتقاضیانزیادیدارد.
ً
کنید.اینشغلخصوصا



ان
وانـ

جـ
ی 

برا
ی 

رین
آفـ

ار 
کـ

130

86.  اخت و ایل از رواد بازیافتی
فرهنگبازیافتموادپالستیکیچندیاستکهدرکشورماجاافتادهاست.عالوه

بربازگرداندناینموادبهچرخهتولید،میتوانبااستفادهازبطریهاوظروفپالستیکی

ودورریختنـی،وسـایلکاربـردیوتزیینیسـاختوبهفروشرسـاند.ایـنکارخالقانه

طرفدارانزیادیرادربیندوسـتدارانطبیعتخواهدداشت.

87. خدرات نگطداری از  ا مندان
بسیاریازفرزندانیکهپدرومادرپیروناتواندارند،بهدلیلتشکیلزندگیومشغله

کاری،امکاناینراندارندکهبهصورتتماموقتازوالدینخودپرستاریکنندوهمواره

ایـندغدغـهونگرانیرابردوشمیکشـند.وجودیکنیرویقابلاعتمادکهسـاعاتیاز

روزدرکنارسالمندانبودهواحتیاجاتآنانرافراهمآوردوهمچنینبهفنونکمکهای

اولیهآشـناباشـدتادرمواقعضروریبهآنهارسیدگیکند،مورداستقبالجامعهپرمشغله

امروزیقرارگرفتهاسـت.اگربهپرسـتاریعالقهدارید،اینشـغلهمدرآمدخوبیدارد

وهمتقاضادرموردآنزیاداست.

88. پخش تراکت و تبلیغات رحیهی
ایـنکاربـهتخصـصویـژهاینیـازنـدارد،امارازموفقیـتدرآن،داشـتنپویاییو

گهینامههارابه مسـئولیتپذیریاسـت.اینکهشـخصیکهمسـئولیتپخشتراکتوآ

عهدهمیگیرد،وجدانکاریداشـتهوتکتکآنهارادرمکانهایمدنظربهدسـتمردم

بدهدوهمچنینپشتکارداشتهوخستگیناپذیرباشد.بااینخصوصیاتشمامتقاضیان

زیادیخواهیدداشـت.درفضایمجازیتبلیغکنیدومشـتریجذبکنید.

89. تأ یس بوفه در دانشگاه  ها، بیمار تان ها و ..
اینکاربهمقداریسرمایهنیازداردامابااندکیخالقیت،میتواندشغلدرآمدزایی

باشـد؛بهطـورمثـالشـخصیتعریفمیکردکهدردانشـگاهمحلتحصیلـش،یکیاز
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دانشجویانکهاهلهمانشهربود،مسئولیتبوفهدانشگاهرابهعهدهگرفتهبودوغذاهای

مختلفیکهمادرشدرخانهدرستمیکردراباقیمتمناسببهفروشمیرساند.بااین

فستفودرهاشدهبودندوهمدرکنارتحصیل،منبعدرآمدی کار،همدانشجویانازشِرّ

برایخودکسـبکردهبود.اینفرصتدربیمارسـتانهانیزوجوددارد،زیرادرآنجابه

همراهانبیمارغذادادهنمیشودومیتوانندمشتریانخوبیبرایبوفههایعرضهکننده

غذاهایخانگیباشند.

90. قا ی بافی
فـرشدسـتبافازدیربـازطرفـدارانویـژهایداشـتهاسـت.برپایـیدارقالیدر

منزلوبافتنفرشوقالیباطرحونقشجذابازمشـاغلخانگیشـناختهشـدهای

بیرا اسـتکـهدرصـورتپیوسـتنبهکانالهایفروشمناسـب،کسـبدرآمـدخو

بـرایخانوادهدارد.

91. کالس آروزشی)ویژه دانشجویان(
دانشـجویاننیـزمیتواننـدبـراسـاستوانمندیهـایخودوارائهخدماتبهسـایر

همکالسیانشـان،درآمدزایـیداشـتهباشـند؛بهعنـوانمثالاگردانشـجویدرسخوانی

هسـتیدوبـرتمامیتمرینهاومسـائلواحددرسـیتانوقوفکاملداریـد،میتوانیددر

ایامنزدیکامتحانات،برایدیگردانشجویانکالسآموزشیجهتمرورمفاهیموحل

تمریـنبرگـزارکنیـد.اینکاربرایتمامیدروس،همبرایهمکالسـیهادرترمجاریو

همدرترمهایآیندهبرایدانشـجویانسـالپایینیقابلانجاماسـت.

همچنین،هنگامیکهبدانیدتسـلطبرمفاهیم،برایشـمادرآمدزاییمستقیمخواهد

داشـت،انگیزهتانبرایدرسخواندنبیشـترولذتبخشترخواهدشد.

92. برگزاری تورهای دانشجویی
یکیدیگرازمنابعدرآمددردوراندانشـجویی،برگزاریتورهایتفریحیاسـت.

پـسازاخـذمجـوزمربوطه،برایانجاممراحـلزیربرنامهریزیکنیـد:تعیینظرفیتو
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محاسـبههزینه،اطالعرسـانیوثبتنامدانشـجویان،کرایهاتوبوس،آمادهکردنوسایل

مـوردنیاز،تـدارکصبحانهوناهارو....

93.  فعا یت در زرینه ُرد
امـروزهمـدومدگرایـیازنیازهایمهمجواناناسـت.ایجادمدهـایجدید،معرفی

مدها،برپایینمایشگاههایمدوپوشاکبراساسفرهنگایرانیواسالمیازموضوعات

مهمودرآمدزابرایشـمامیتواندباشد.

94. پشتیبان و رشاور تحصیلی برای کنکوری  ها
دانشـجویانیکـهدرکنکـورتوانسـتهاندرتبـهخوبـیراکسـبکننـد،میتواننددر

ازایپشـتیبانیازپشـتکنکوریهاوراهنماییآناندربرنامهریزیتحصیلیوهمچنین

برگزاریکالسهایتسـتزنیومروردرسهابرایخودکسـبدرآمدداشتهباشند.این

کار،نهتنهابرایمحصلین،بلکهبرایدانشجویانیکهقصدشرکتدرآزمونکارشناسی

ارشـدویـادکتـرادارنـدوهمچنینکسـانیکـهسـالهاازدورهدانشگاهشـانمیگذردو

درسهارافراموشکردهاندوآنهاییکهمیخواهنددررشتهدیگریادامهتحصیلدهند

دراینزمینه
ً
نیزمناسـبمیباشـد.فقطالزماسـتبهخوبیخودرامعرفیکنیدوواقعا

مهارتداشـتهباشـید،مشتریومخاطبشـماتضمینشدهاست.

95. تو ید کتاب صوتی
اگرصدایدلنشـینیداریدوازطرفدارانکتابخوانیهسـتید،میتوانیداینلذت

رابادیگرافرادنیزبهاشـتراکبگذارید.کتابهایبرجسـتهوپرطرفدارراانتخابکنید،

یکبارازرویآنبخوانیدتاباتلفظدرستتمامیکلماتونشانهگذاریهاآشناشوید،

سـپسبـااسـتفادهازیـکنرمافزارضبـطصدایمناسـب،یککتابصوتـیتهیهکنید.

اسـتفادهازموزیکمتنمتناسـبباموضوعهربخش،میتواندبهجذابیتفایلصوتی

شـمابیفزاید.سـپسازطریقوبسـایتشخصیویاشبکههایاجتماعیکتابصوتی

تولیدشـدهرابهصورتآنالینبفروشید.
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96. ر توران  ّیار
اگـریـکونیـامینـیبوسداریدویامیتوانیدبهصورتشـراکتیدراختیارداشـته

باشید،بهایدهماشینتغذیهبیندیشید.شمامیتوانیدبارفتنبهمراکزمختلفدرساعات

مناسـب،مثالمحوطهبیرونیمدارسدروقتتعطیلشـدن،محوطهبیرونیدانشـگاهها

ویاشبهنگامدرپارکهاوبوستانهابهعرضهغذاهایسریعیمانندفالفل،سمبوسه،

کتلت،ِفرچیپس،پیراشکیو..همچنیننوشیدنیهاییمانندچای،قهوه،شکالتداغ،

آبمیـوهطبیعـیو..بپردازید.مزیتسـیاربودنمحلکسـبشـما،توانایـیجابهجاییو

حضوردرمراکزپرمخاطبدرسـاعتهایگوناگوناسـت.

97. ا انس گیری
پیشتربهاقبالامروزیجامعهبهدرمانگیاهیبهنسـبتداروهایشـیمیاییاشـاره

نمودیم.یکیدیگرازمشـاغلزیرمجموعهطبسـنتی،تهیهاسـانسازبرگهاوگلها،

پوسـتوسـاقه،بذرهاومیوهها،چوبوریشـههااسـت.پسازگذراندندورهآموزشو

دریافـتمـدرکفنیحرفهای،بهفعالیـتدراینحوزهبپردازید.

98. تطیه ویدیوهای آروزشی
اگرهنریدارید،میتوانیدازمراحلکارخودفیلمآموزشـیتهیهکردهوویدیوهارا

دریـکسـایتاینترنتی،بهصورتآنالینبفروشـید.ویدیوهـایکوتاهدرخصوصفنون

نرمافزاری،برنامهنویسـیخیاطی،گلدوزی،قالببافی،آشـپزی،گلآرایی،گلچینی

و...اگربهصورتکاربردیوباکیفیتباشـد،میتواندمشـتریانزیادیرابهسـویخود

جذبکند.

99. ردیریت ررا م عزا و ختم
درهنگاموفاتنزدیکانواقوام،مدیریت

ً
یکیازنیازهاودغدغههایمردمخصوصا

وبرگزاریمراسمعزاوختماست.ازمراسمکفنودفنگرفتهتانمازمیت،مداح،قاری،
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سـخنران،پذیراییو...کهدراینزمینهازچندسـالقبلشـرکتهاییایجادشـدهاسـت

امـااگـربتوانیـدخأهاونیازهایبیشـتریدراینزمینهرفعکنیـدوبهترومدونتردراین

موفقیتخوبیکسـب
ً
زمینـهکـهنیازچندانیبهسـرمایههمنـدارد،فعالیتکنید،حتما

خواهیدکرد.

100. طراحی اپلیکیشن
بـاگذرانـدندورههـایآموزشـی،میتوانیـداپلیکیشـنهایجذابوبـابنیازروز

تولیـدکـردهوبافروشویـاپرداختدرونبرنامهایازطریقاپلیکیشـنبازار،گوگلپلی

یـااپسـتورعرضـهنماییـد.امروزهشـرکتهاومؤسسـاتنیـازفراوانیبهاپلیکیشـنو

برنامهریـزیدرایـنزمینهدارند.

 

هــر فــردی، متناســب بــا اســتعداد و عالقــٔه خــود و بــر اســاس نیازهــای 
محیــط زندگــی  اش می توانــد بــه شــغل های کم ســرمایه و کوچــک 
ــش،  ــن بخ ــه در ای ــاغلی ک ــی از مش ــِت بلندباالی ــود. لیس ــغول ش مش
ــرد  ــک ف ــرای ی ــی ب ــای خوب ــد راهنم ــم می توان ــی کردی ــا را معرف آن ه

عالقه منــد و جویــای کار باشــد.



بخش چهارم:

اشتغال بانوان
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 اشتغال بانوان

کاروتخصـصبنـده،اقتصـادوتولیدوکارآفرینیاسـت،امـابهدوجهتواردبحث

اشـتغالبانـوانمیشـوم:یکـیاینکهخـودمدرکارخانههـایتولیدیتحتپوششـمبا

اشـتغالزنانسـروکاردارم.دوماینکه:درشـهرقمرشـدهکردهاموازگذشـتهبابزرگانی

ازعلما،مراودهداشتهودارم،مطالبیدرمورداشتغالبانوانومسائلشرعیمربوطه،از

آنبزرگوارانشـنیدهامکهجادارددراینکتاببهآنهاپرداختهشـود.

دراینباره،دیدگاههایاسالیقمتفاوتیوجودداردکهدرچهاردستهمیتوانبررسی

کرد:

گروهاولمیگوید:زنبههیچوجهنبایددربیرونازخانهشاغلباشد،چونآیاتو

روایاتومسـائلتجربی،اینامررانهیمیکنند.

گروهدوم،ازنظرشرعی،منعیبرایاشتغالزناننمیبینند،امامعتقدند:حضورزن

دربیرونازخانهازجنبۀتربیتیبهکانونخانوادهلطمهمیزند.

گروهسـوم،نظرشـانایناسـتکه:حضورزناندراجتماعواشتغالآنان-بارعایت

حریمهاوضوابط-هیچمنعشـرعیندارد.

گـروهچهـارم:»فمنیسـتها«هسـتندکـهنـگاهافراطـیبهحضـورزناندرمشـاغل

نظرشـانایناسـتکهزندرهمهجنبههاحقوقیکسـانیبامرد
ً
اجتماعیدارندواصال

دارد.
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برر ی نظریات رختلف درباره اشتغال بانوان
۱ . نظر مخالفان اشتغال بانوان

ایندیدگاهآیاتیازقرآنکریموروایاتیازائمهوبرخیازدیدگاههایتجربیرابرای

تأییدنظرخودمیآورد.

نَفُقوْا 
َ
َل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلـى َبْعٍض َوِبَما أ َسـاء ِبَما َفضَّ اُموَن َعَلى النِّ َجـاُل َقوَّ ازجملـهآیـۀ»الرِّ

ْمَواِلِهـْم«؛1مـردان،سرپرسـتونگهبانزنانند،بهسـبببرتریهاییکهخداوند)از
َ
ِمـْن أ

نظرنظاماجتماع(برایبعضیدیگرقراردادهاستوبهخاطرانفاقهاییکهازاموالشان

بهزنانمیدهند.

بـهمقتضـایایـنآیهکریمه،مردانولّیوحاکمبرزنانهسـتندوالزمهاینفضیلتو

برتریآناستکهمردحقداردزنرادرمنزلنگهداردومانعخروجویازمنزلشود.و

اینآیهبااشـتغالزنانمنافاتدارد.

آیـهدیگـرمیفرمایـد:»درخانههایتانقرارگیریدوزینـتخودرابهمردانبیگانهمثل
جاهلیتپیشـینظاهرمسازید«.2

یااحادیثمختلفیدراینزمینهداریمازجملهامامصادقفرمود:

رسـولخـداکارهایداخـلمنزلرابهحضرتفاطمهوکارهـایبیرونرابهحضرت

علـیسـپرد.وحضـرتزهـرادراینزمینهفرمـود:خدامیداندکهچهاندازهخوشـحال
شـدم؛زیرارسـولخدامراازانجامکارهاییکهمربوطبهمرداناسـتبازداشـت.3

روایتدیگرازحضرتفاطمهاستکهفرمود:»برایزنانبهترایناستکهمردان
رانبینندومردانهمآنهارانبینند.«4

امـاایـنمخالفان،دالیلتجربیهمدارند؛یعنیمیگویند:عالوهبرآیاتوروایات،

مـابـهتجربـهفهمیدهایمکهکارکـردنزناندربیرونخانه،لطمههـاومعایبمختلفیرا

همدارد.ازجمله:

1.سورهنساء،آیه34.

2.سورهاحزاب،آیه33.

3.قرباالسناد،ص7.

4.بحاراالنوار،ج52،ص19.



ان
انو
ل ب
تغا
اش
 

139

الـف( خسـتگی جسـمی و روحی:اگـرزنیدربیـرونازخانهکارکند،وقـتوانرژی
زیادیازاوگرفتهمیشـود،لذاطبیعیاسـتکهنمیتواندآنطورکهشایسـتهاستبرای

خانهوهمسـروفرزنـدان،وقتبگذارد.

ب( توجه کمتر به همسـر و فرزندان:زنانشـاغلعالوهبرکارخارجازخانهناچارند
عمدهترینکارهایداخلخانهراهمبهتنهاییبهدوشبکشند.درحالیکهاکثرمردانیا

مهارتهایمربوطبهخانهداریرانمیدانندویاهمکاریالزمرابرایهمسـریکهپابه

پایآنهادربیرونازمنزلمشـغولبهکاراسـتندارند.همینباعثشـدهازیکطرف

باعـثخسـتگیبیـشازحـدزنمیگرددکهنتیجـهآن،کمتوجهیبههمسـروفرزندان

میشـودوثمرۀنهاییآن،اختالفخانوادگیاسـت.

ج( کوتاهی در تربیت فرزندان:مهمترینعیبیکهاشتغالزناندربیرونازخانهدارد،
کوتاهـیدرتربیـتفرزنـداناسـت.دربسـیاریازموارد،کارمادروبچـهداریدرتضاد

یکدیگرقرارمیگیرد.برایمثالباتوجهبهتعهداتمادردرمحلکارومسـئولیتهایی

کهویبرعهدهداردهمیشهایننگرانیراداردکهآیامیتواندوقتبرایفرزندشبگذارد

وبااوحرفبزند؟وآیامیتوانددرامرتربیتوینقشاصلیواساسیراداشتهباشد؟

۲.  نظر موافقان اشتغال زنان
گـروهدیگـریازمتدینـان،اشـتغالزنانرامطابـقآیاتوروایاتصحیـحمیدانندو

معتقدند:درقرآنوسـیرهمعصومین،شـواهدیهسـتکهبهزنان،اجازۀکاردربیروناز

منزلرادادهاسـت.

درقرآندرسورۀقصص،وقتیبهداستانحضرتموسیمیرسد،یکصحنهاز

آنرابرخورداینپیامبرالهیپسازخروجازمصر،برسـِرچاهآبیدرشـهر»مدین«با

دخترانحضرتشعیبنقلمیکند،آیهمربوطآنایناست:چونبهآب»مدین«رسید،

گروهـیازمـردمرادیـدکهچارپایانخودراآبمیدهندوپشتسرشـاندوزنرادیدکه

گوسـفندانخـودرابـازمیرانند.گفت:شـماچهمیکنید؟گفتند:مـاآبنمیدهیمتاآن
گاهکهچوپانانبازگردند،کهپدرماپیریبزرگواراسـت.1

1.سورهقصص،آیه23.
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همچنیـنخداونـدمتعـالدرقـرآنکریم،حـقمالکیتزنانبراموالشـانرا،درکنار

کیدقراردادهمیفرماید:»مرداننصیبیازآنچهبهدستمیآورند مالکیتمردان،موردتأ
دارنـدوزناننیزنصیبی«.1

ازاینآیه،افزونبرپذیرشحقمالکیتبرایزنان،بهطورضمنیجوازاشتغالبرای

آنانرانیزاسـتفادهکردهاند،چونجایزبودناکتسـاب)تحصیلدرآمد(درآیه،مفروض

گرفتهشدهوسپسدربارۀمالکیتدرآمدحاصلهسخنگفتهشدهاست.

آیاتدیگریهمهسـتکهمردانوزنانرابهطورمسـاویبهکارکردنچهدرخانه

وچهدراجتماعتشـویقوترغیبمیکنند.

نکتـهدیگـراینکـهحضرتخدیجهکهاززنانبزرگواروبرگزیدهاسـت،خودتاجری

ثروتمنـدبـودکهبهکاروکاسـبِیبیرونازمنزلمیپرداخـتوپیامبرنیزبرایمدتی

ازجانبایشـانبهتجارتمشـغولبودواسـالمازآنمنعنکردهاست.

یـادرروایـاتآمدهاسـتکه»حـوالء«،زنیعطرفـروشبودکـهپیامبراورا

موعظهمیکردبهاینکهجنسسـالموباقیمتمناسـببهمردمبفروشـدوهرگزدر

جنـسخـودتقلـبروامـدارد؛زیـراحضرتمعاملهسـالمرا،پاکتروسـببخیرو
میداند.2 برکت

همچنیـندرجنگهـایپیامبـرهمـوارهعـدهایاززنـانحاضـربودنـدکـهبه

آبرسـانیوپرسـتاریاززخمیهـامیپرداختنـد؛ماننـد»لیلیغفـاری«کهبارهادر

میدانهاینبردحضوریافتوازبیمارانومجروحانجنگیپرسـتاریوآنانرامداوا
ومعالجـهکرد.3

عـالوهبـراینها،مشـارکتزناندرامورسیاسـینیزازنظراسـالممذمومنیسـت،

بلکهدراموریواجباسـت،وجالباینجاسـتکهیکیازاولینمسـلمانها،یک

زنبودهاسـتوفاطمهبنتاسـدمادرامیرمومنان،بهعنواناولینزنباپیامبربیعت

است. کرده

1.سورهنساء،آیه32.

2.اصولکافی،ج5،ص151..

3.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج14،ص266وسیرۀابنهشام،ج3،ص356.
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بـهطـورکلیطرفداراناشـتغالزناندربیـرونازخانههمدالیلتجربیبرایحضور

زناندارند؛بهشـرحزیر:

الـف. احسـاس مثبت بودن:وقتیزنـانازتخصصوتحصیالتخودبهرهمیبرنددر
خود،احسـاسمثبتبودنمیکنندوهمیناحسـاس،آنانرابانشـاطمیسازد.

ب. استقالل مالی:یکزندردورانکهنسالیوکهولتسنودرنبودهمسربهعلت
برخـورداریازمسـتمری،وابسـتهونیازمنـدفرزنداننخواهدبودکهخوداینمسـئلهدر

سالمترواندورانپیریواستقاللبیشترشانموثرخواهدبود.دردورۀسالمندیسربار

دختریاپسـرنخواهدبود،زیرایکمسـتمریوحقوقبازنشسـتگیبرایدورانکهولت

خوددریافتمیکند؛بنابراینازاینخانهبهآنخانهفرسـتادهنمیشـودکهکشـندهترین

دردهاینگفتنیدرکهنسـالیاست.

د. کسب دانش اجتماعی:زنبهعلتحضورشدرخارجازخانهوجامعه،ازمعلومات
ودانشاجتماعیروز،اطالعپیدامیکند،بهخصوصاگربهخاطرپیشـرفتدرکارش

مجبورباشـدکمیمطالعهوتحقیقهمکند.ازطرفی،مطالعهباعثمیشـوددرتربیت

گاهیبیشتریبرخوردارشود. فرزندانازآ

  روزیبـایکـیازدوسـتانمکـهدرتهرانطالفروشـیدارد،درحـالصحبتبودم،از
وضـعکاسـبیاشراضـیبـودامـامیگفت:وضعپرسـنلمخوبنیسـت.5-6نفر

پرسـنلآقادارمکهمنظمنیسـتند،لباسشـانمرتبنیستووضعظاهریشاندرشان

یکطالفروشـیلوکسنیسـت؛هرچههمتوبیخوتشویقشـانمیکنم،چندروزی

خوبمیشـوندوبازهموضعقبلیادامهپیدامیکند.تازگییکیشـانراهماخراج

کـردهامودنبالنیـرویفروشخوبمیگردم!

فکریکردموگفتم:اگریککاربگویمانجاممیدهیبدوناینکهسوالکنی؟گفتبله

مـنتـوراقبـولدارم،هرکاریبگوییمیکنم.گفتم:بـهجاییکنفرآقا،یکخانم

فروشـندهاسـتخدامکنودرمغازهاتمشغولبهکارکن.

دوسـتطالفـروشمـا،حـرفمـنراپذیرفتویکخانماسـتخدامکـردوبعداز3-2 

هفتهایبازباهمدیگرصحبتکردیم،گفتم:چهخبرازاوضاعمغازه؟گفت:خیلی

خوبشـده،همهپرسـنلمنظمشـدهاند،لباسهاووضعظاهریپرسـنلومغازهام
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نظموترتیبگرفتهوهمهچیزعالیشدهاست.اوپرسید:واقعااینتغییراتبهخاطر

حضورآنخانمبودهاسـت؟گفتم:بله!خانمهاهمخودشـاندرکار،نظموانضباط

بهتـریازآقایـاندارنـدوبـهنظافتومرتببـودنمحیط،اهمیتبیشـتریمیدهند

وهـمحضورشـاندرآنمحیـطباعـثشـدهکهآقایاننیزهمازلحـاظظاهریوهم

رفتـاری،بهترعملکنند.

اینموضوعیاسـتکهبهنظرمندرخیلیازکسـبوکارهاوشـرکتهاومغازهها

درصورترعایتشـئوناسـالمیخانمهاوعدماستفادهابزاریازآنهاحکمفرماستو

میتواندمورداسـتفادهقرارگیرد.

راهکارهایی برای حضور زنان در عرصه کس  و کار
نظـرمخالفـانوموافقاناشـتغالزنـانرامرورکردیم.امانتیجهاینبحثچیسـت؟

باالخـرهمـاکـدامیکازایـندونظرراانتخابکنیـم؟موافقیمیامخالف؟

وضـعدنیـایامـروز،بـهکلـیبـاقدیمفـرقکـردهودختـرانوزنـانتحصیلکردهو

آموزشدیده،گروهگروهفارغالتحصیلمیشـوند،آیامیتوانبهاینهاگفتازآموزشها

وحرفههاییکهیادگرفتهاندچشمبپوشندوفقطدرخانهکارکنندویامشاغلیدرخانه

بـرایخـودجورکنند،پسراهکارچیسـت؟چـهکنیمکههمکانونخانوادهحفظشـود

وهـمزنانـیکـهداوطلبنـدبتواننددربیرونخانهکارکنند.مـابعضیراهحلهاراتوضیح

میدهیم:

1.گسترشکارهاینیمهوقتیاپارهوقتبرایبانوان.

2.جدیترشـدنبحثدورکاریودرنظرگرفتناولویتبرایدورکارشـدنزنان،

بهخصوصمـادراندارایفرزندکوچک.

3.درمراکزتولیدیکهامکانشهسـتتفکیکمحیطهایشـغلیمردانوزنانبرای

پیشگیریازبروزبرخیآسـیبهایاخالقی.

4.توسـعۀمشـاغلخانگـیومحلـی.دربحثهـایمشـاغلخانگـیدرهمیـن

گفتوگوهـابـهطـورمفّصـلایـنمشـاغلرامعرفـیمیکنیـم.

5.پرهیـزازتجملگرایـیورعایـتاعتدالوقناعتدرهزینههاومخارجزندگیوبه
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نوعیبازگشـتبهسـبکزندگیایرانیواسـالمی،سببکاهشچشمگیرنیازهایمادی

خانوادهمیشود.

6.تقسیمکارمیاناعضایخانواده.

اینهاراهکارهاییاستکهبهنظرمامیرسدومیتواندبهحضوربهتروپایدارترزنان

درمشاغلاجتماعیکمککند.
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ــان  ــم، فــرق کــرده و دختــران و زن ــا قدی وضــع دنیــای امــروز به کلــی ب
تولیــدی می شــوند.  آمــادٔه فعالیــت  تحصیل کــرده و آموزش دیــده، 
آیــا می تــوان بــه این هــا گفــت از آموزش هــا و حرفه هایــی کــه یــاد 
گرفته انــد چشــم بپوشــند و فقــط در خانــه کار کننــد، پــس راه کار 
چیســت؟ بــه نظــر مــا بــا ایــن راه حل هــا می تــوان مشــکل را حــل کــرد: 
گســترش کارهــای نیمه وقــت یــا پاره وقــت بــرای بانــوان، دورکاری، 
پرهیــز از تجمل گرایــی، تقســیم کار میــان اعضــای خانــواده و تفکیــک 

ــان. ــردان و زن ــغلِی م ــای ش محیط ه
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رشاغل خانگی برای بانوان

بحثمادربارۀاشـتغالوتولیدباهزینههایکمتریاگاهیبدونهزینهاسـت.ماباید

چـهکنیـمتازنانهمدرتولیدکشـورنقشداشـتهباشـندوبهاقتصـادمملکتوخانواده،

کمککنندوهمدرخانهودرکنارفرزندانباآرامشبیشترحضورداشتهباشند.یکیاز

راههایموثردراینمورد،مشاغلخانگیاست.مندوستدارمابتدابهمزایایمشاغل

خانگیاشارهداشتهباشم،بعدیکسریشغلهایتولیدِیمفیدوکارسازرامعرفیکنم.

شـایداینمعرفیهابعضیرابهطرفاینمشـاغلراهنماییکند.

رحا ن شغل های خانگی برای بانوان
بیشـترزناندوسـتدارنددرخانه،شـغلهایاقتصادیودرآمدزادداشتهباشند،این

فکِرخوبیاسـتومزایاومحاسـنیداردکهبهآنهااشـارهمیکنم:

1.مشـاغلخانگـیباعـثتوسـعهفرهنگکاردرخانوادهمیگـردد.درعینحالکه

فرزنـدانازحضـورپدریامادرخوددرخانهاحسـاسامنیتمیکنند،اهمیتکسـبو

کارراازنزدیـکیادمیگیرند.

2.مـیتـواندرکنـارخانـوادهوهمراهبامراقبتازفرزنـدان،درمحیطآرام،راحتو

امنخانهمشـغولبهکاروکسـبدرآمدشود.

3.درمشـاغلخانگـیتفکیـکجنسـیتیوجودنـداردوزنانومـردانمیتوانندبا
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دقتومهارتخوددرخانه،نهتنهابرایخودبلکهبرایسـایراعضایخانوادهشـغل

کنند. ایجاد

4.بهـرهگیـریازنیـرویکارسـایراعضـایخانـوادهوایجاداسـاسکارخانوادگی،

مزیتدیگرمشـاغلخانگیمیباشـدوهمینطوردرکسـبوکارهایخانگیامکان

انتقالتجاربازطریقآموزشغیررسـمیبهشـیوهاستاد-شاگردیبیناعضایخانواده

نیزوجوددارد.

5.مزیتدیگرمشاغلخانگی،کاهشهزینههایرفتوآمدوهمینطورمشکالت

ناشیازترافیکوکارکردندرساعتهایخاصمیباشد.

6.انعطافپذیریمشـاغلخانگی،مزیتدیگریاسـت؛بهگونهایکهفردباهزینه

بسـیاراندکیمیتواندبـرایتغییروبهبودکارشقدمبردارد.

7.ازدیگرمزایایمشـاغلخانگیبهرهگیریازفضایمجازیاینترنتبرایکسـب

درآمد،بازاریابیودسترسـیراحتبهخریدارانمیباشـدکهبسیارآسانترازروشهای

بازاریابیسنتیاست.

8.بـاسـرمایۀانـدکومحـدودمیتوانکارخودراآغازکردهونیازبهدفتر،میز،منشـی

وغیـرهنمیباشـدوبـاداشـتنحداقـلامکاناتازقبیلیـکخطتلفـنوکارتویزیتو

یکسـایتیاحضوردرفضایمجازیبرایمعرفیخودتانبهخریدارانکاالیاخدمات

میتـوانیککسـبوکارپیـروزراهاندازیکرد.

برخی رشاغل کم هزینه برای خانم ها
1.صنایعدستیشاخهنساجیسنتی،شامل:

توربافی،شـالبافی،موجبافی،ترمهبافی،مخملبافی،سـجادهبافی،شـمدبافی،

تکهدوزی،شـبکهدوزی،ابریشـمدوزی،جاجیمبافی،چادرشـببافی،عبابافیو....

2.زیراندازها:قالیبافی،گلیمبافی،گبهبافی،زیلوبافیوامثالاینها.

3.پوشاکسنتی:گیوهبافی،چاروقدوزی،چموشدوزی،پوستیندوزی،طراحی

ودوخـتلبـاسمحلی،قالببافی،میلبافیو....

4.صنایـعدسـتیچرمی:معرقچرم،نقاشـیرویچرم،نقـشاندازیضربیروی
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چرم»حکاکیچرم«سراجیسنتی)تولیدکمربندوکیفو…(،طراحیبهصورتداغ

رویچرم)سـوخترویچرم(و....

5.صنایعدستیفلزی:قلمزنی،مشبکسازیفلزی،حکاکیرویفلز،میلهسازی،

زیورآالتسنتی»جواهرسازی«،صنایعدستیمسی)تابلو-وسایلتزینی(و....

6.صنایعدستیچوبیوحصیری.

7.سـفالوسـرامیکوکاشـیسـنتی:سـفالوسرامیک،معرقکاشـی،نقاشیروی

سفال،مهرسـازیو....

8.صنایعدسـتیدریایی:نقاشـیرویصدف،صدفسـازی،تراشصدفوامثال

اینها.

9.صنایعدستیظریف:مینیاتورسازی)نگارگریایرانی(،نقاشی،تذهیب،طراحی،

جلدسازی،صحافیسنتیو....

10.صنایعدستیسنگی:تراشسنگهایقیمتیونیمهقیمتیمثل»گوهرتراشی«.

11.کارهایتولیدیشـاملکشـاورزی،دامپروری،شـیالتوفعالیتهایپرورش

طیوروحشرات:پرورشدهندهاردکگوشتی،پرورشدهندۀبوقلمونگوشتی،پرورش

دهنـدهکـرمابریشـم،پرورشدهندهغاز،پـرورشدهندهکبک،پـرورشدهندهپرندگان

زینتی،کبوتروقناری،پرورشدهندهپرندگانخوراکیوحشی،پرورشدهندهبلدرچین،

جوجهکشـیو....

12.خدمـاتکشـاورزی:بسـتهبنـدیانواعمـوادغذاییازمحصوالتکشـاورزی

»سـنتی-صنعتی«وگیاهاندارویی.بسـتهبندیودرجهبندیمحصوالتزراعی،تهیه

وبستهبندیسبزیجاتفرآوریشده)خشک،پودر،سرخکرده،پاککردهوخردکرده(

تهیهوبسـتهبندیبذرمحصوالتجالیزی،بلغورسـازی،فرآوریمحصولزعفراندر

قسـمتخشـککردنوبسـتهبندی،فرآوریوبستهبندیزرشـک،خشککردنوبسته

بنـدیمیوهجات،بسـتهبندیوپاککـردنانواعدانههایروغنی.

13.خدمـاتدامپـروری،شـامل:خدمـاتجمـعآوریشـیر،زنبـورداری،تهیـه

فرآوردههـایلبنـیمثـلکشـک،پنیـر،دوغ،فـرآوریوبسـتهبنـدیعسـلو....

14.فعالیتهـایتولیـدیصنعـت:شـایدخیاطـیرابتوانجزوسرشـناسمشـاغل
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خانگیقراردادوصنایعنسـاجی،پوشـاکوسـراجی»مشروطبهعدمبهرهگیریازچرخ

صنعتـی«.طراحـیودوختلباس،خیاطیلباسعروس،شـلواردوزی،راسـتهدوزی،

نـازکدوزیمردانـه،ضخیمدوزیمردانه،نازکدوزیزنانه،بچهگانهدوز،پیراهندوزی

مردانـهوشـومیزهزنانـه،بافندگی،ملحفهدوزی،پـردهدوزی،تولیدرومیزیوبافتهای

ترکیبـیو....

16.صنایعغذایی:تولیدوبستهبندیترشیجاتوشور،ماستبندی،تولیدگالبو

عرقیاتگیاهی،تولیدوبستهبندیآبلیمو،آبغوره،سرکه،نارنج،نباتپزی،شیرینیپزی

سـنتی،پختانواعنان،تهیهشـکالت،تهیهلواشک،تهیهمرباجات،تهیهماهیفرآوری

شده)دودیوشور(تولیدانواعرب،تولیدرشتهآشی.

17.سـایربخشصنعت:ازمشـاغلخانگیزنانمیتوانمونتاژاسباببازیولوازم

پرورشفکریکودکان،مکرومهبافی،کیفسازی،کوبلندوزی،عروسکدوزی،تولید

جعبههایفانتزی،طناببافی،گلسازی،تولدیمیوههایخمیرچینی،مهرسازی،قاب

سازی،توپدوزیپارچهای،توپدوزیچرمی،تابلوسازتزیینیرانامبرد.

18.کسـبوکارهایـیبـاگرایـشفنـاوریاطالعاتطراحیوگرافیـکومعماریو

تهیـهبرنامـهنرمافزاری:دراینقسـمتمیتوانیدباتهیهنرمافزارهایکامپیوتریوارتباط

اینترنتییکشـغلخانگیپردرآمدبرایخودداشـتهباشـید.

19.آموزشهـایمجـازی،برنامهنویسـی،خدمـاتترجمه،تایـپ،حروفچینیو

صفحـهبنـدیکتابومجـالت،طراحشـبکههایارتباطی،تجـارتالکترونیکو....

20.طراحیلباسوکفش،طراحداخلی،دکوراسیون،خدماتحسابداریو....

اینهافهرسـتیازمشـاغلخانگیبودکهخانمهامیتواندباسـرمایۀبسیاراندک،به

آنهامشغولشوند؛کارهاییکههمبرایآنهادرآمدزاخواهدبودوهمبهوظایفدرون

خانهشان،لطمهنمیخورد.

البتـهامـروزهمـاشـاهدیمکهزنـاندربیرونازخانههممشـاغلمتناسـببـاخودرا

دارنـدوبـاحفـظضوابـطدرعرصههایمختلفیچون:پزشـکیورشـتههایوابسـتهبه

آن،معلمی،اسـتادیدانشـگاه،کارخانههـا،مراکزتولیدی،مناصـبمدیریتی،ادارههاو

شـرکتهامشـغولبهکارهسـتندوموفقیتهایچشـمگیریهمبهدسـتآوردهاند.
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ایـننکتـهمهمراهـماضافهکنمکهتحصیالتباالیخانمهـانبایدمانعازدواجآنان

بـامـردانبـاتحصیالتپایینترشـود:بندهچونعضوهیئتمدیرهومسـئولکمیسـیون

مربوطبهازدواجاست،دربررسی
ً
اقتصادِی»موسسـهخیریهالزهراء«هسـتم،کهعمدتا

عللطالقیاکمشدنازدواج،پیبردیمکهیکیازعلتهایمهمهمینمدرکتحصیلی

اسـت؛یعنیخانمهایتحصیلکرده،توقعشـانایناستکهچونمدرکلیسانسدارم،

بایدمردیدرحدلیسـانسیامدرکباالتربهخواسـتگاریمنبیایدوبعضی
ً
پسحتما

اوقـاتهـمدیدهایمیکخانمبامدرککارشناسـیارشـدودکتـرینمیتواندبامردیکه

تحصیالتلیسـانسدارد،زندگیکندوآخرکارشـانبهطالقمیکشـد.
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از  کم هزینــه،  شــغل های  بارزتریــن  عنــوان  بــه  خانگــی  مشــاغل 
قدیم االیــام در جامعــٔه مــا رواج داشــته و کمــک مؤثــری بــه تولیــد 
کشــور و اقتصــاد خانــواده کــرده و می کنــد. ایــن مشــاغل کــه معمــواًل 
ــواده  ــگ کار در خان ــعٔه فرهن ــث توس ــتند باع ــور آن هس ــوان، مح بان
می گــردد؛ در عین حــال کــه فرزنــدان از حضــور مــادران خــود در 
از  را  کار  و  کســب  هم چنیــن  می کننــد،  امنیــت  احســاس  خانــه، 

می گیرنــد. یــاد  نزدیــک، 



بخش پنجم:

 اشتغال  های
کوچک روستایی
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  اشتغال در رو تا و در ریان رو تاییان

بندهبارهابهکشورهایمختلفصنعتیوتوسعهیافتهسفرکردهام،دراینسفرها

یکـیازنکتههایـیکـهنظـرمرابهخودجلبکرده،همینمسـئلهتوسـعهروسـتاییو

ایجادمشـاغلکوچکوکمهزینهدرآنجابودهاسـت.کشورهایمختلف،متناسب

بـاشـرایطواولویتهـاوموقعیتهـایجغرافیاییوسـرزمینیکهدارنـدبرنامههای

جالبـیرادرمـوردتوسـعهروسـتاییدرپیـشگرفتهاند،کـهمابایدازایـنتجربیات

اسـتفادهکنیـم،چونبدوناسـتفادهازتجربیـاتجهانی،نمیتوانتوفیـقچندانیبه

دسـتآورد.یکنکتهاساسـیدیگرایناسـتکهدولتبرایجلوگیریازمهاجرت

روسـتائیانبهشـهرهاوبهوجودآمدنمشـکالتفراوانبایدبهاشـتغالهایکمهزینۀ

روسـتاییاهمیتبدهد.

روسـتاازقدیماالیـاممرکـزتولیدکشـوردرزمینههایکشـاورزیودامـیویاصنایع

دستیبودهاست.امروزهمیتوانهمانهاراتقویتوپشتیبانیکردودرکنارآن،مشاغل

متناسـببانیازهایروزبهوجودآورد.

  مایکباغچهدرروسـتایخاوهقمداریمکهچندوقتیکبارخصوصاتابسـتانهابه
آنسـرمیزنیم.روزییکیازاهالیروسـتاکهبامنسـالموعلیکیدارد،بهدیدن

مـنآمـدوگفـتمیخواهمبرایگوسـفندانمعلوفهبخرموپـولندارموازمنکمک
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میخواست.منکهدرحالقدمزدندرباغبودم،نگاهیبهاطرافکردموگفتمبرای

چـهمیخواهـیعلوفـهبخری،داخلهمینباغمااینهمهعلوفههسـت،همینهارا

باغهایمناطقییالقی،علفهایزیادیدارد
ً
جمعکنوبهگوسفندانتبده!معموال

وصاحبـانویالهـاوباغهـا،نیازیبهعلفهایهرزباغندارندوجمعکردنوکندن

آنهـاهـمبـرایصاحبباغ،خودشمشـکلیاسـت.بااینکار،هـمعلفهایهرز

جمعآوریمیشـدوهمآنفردبهمرادشمیرسـید.

فردروسـتاییابتدابادیدهشـکوتردیدبهاینراهکارنگاهکردوباالخرهقبولکردو 

فرداصبحمشـغولچیدنعلوفهشـدوتایکهفته،علوفهخوبیبرایگوسـفندانش

فراهمشد،بعدازآنبهاوگفتم:غیرازباغمامیتوانیبهباغهایدیگرهمبرویوبا

اجازۀصاحبانآنها،علفهارابچینی.آنهاخیلیهمخوشـحالمیشـوندکهشـما

علفهایهرزباغشـانرامیچینی.همشـمابهعلوفۀرایگانمیرسـیوهمآناناز

علفهایهرز،خالصمیشـوند.اوکمکماینکارراتوسـعهدادوبهعلوفهایبیش

ازنیازگوسـفندانشرسـیدوبهجاییرسـیدکهازاینراهکسـبدرآمدهممیکند.

جالباینجاسـتکهسـالگذشـتهوقتیازاوخواستمعلفهایباغماراجمعکند،

وقتنداشـتوبعدازچندروزآمد!

نقش دو ت در تو عه رو تایی
درشهریاروستانمیتوانهمهکارهارابهدولتسپرد.تجربهنشاندادهکهدولت،تولید

کنندهخوبینیسـت،آنچهازدولتانتظارمیرود،دردرجهاولایجادزیرسـاختهای

تولیدوهمچنینحمایتاست.درموردروستاهمبایدگفت:زیرساختهایروستایی

مطمئـن،راهبسـیارمناسـبیبـرایایجـادانگیـزهدرروسـتاییانبـرایماندندرروسـتاو

جلوگیریازمهاجرتاسـت.اگردریکروسـتاامکاناتبهداشتی،آموزشـی،رفاهیو

ورزشـیمناسـبیباشـد،جادههایمطمئنوآسـانیبرایرفتوآمدایجادشودومهمتر

ازهمـهامـکانکاروکاسـبیدرآنفراهـمباشـد،دیگرانگیزهایبرایمهاجرتبهشـهر

ندارد. وجود

پس،زیرساختهاعاملاصلیجلوگیریازمهاجرتوپایهیاولتوسعهروستایی
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اسـتوایـنکاربایـدبـهدسـتدولتصورتگیـرد.هرچـهدولتدرایـنزمینهموفق

باشـد،ازتوسـعهیبیرویهشـهرهاوحاشیهنشـینیجلوگیریمیکند.

ناشـیازهمینمهاجرتروسـتاییاست،عواقبناگواری
ً
حاشـیهنشـینیکهعمدتا

بـرایهـرنظامحکومتیودولتیبـهوجودآوردهومیآورد.

وظیفهدولتفقطبهایجادوتوسعهزیرساختهانیست،بلکهبایدپیشازهراقدامی

»برنامهریزی«جامعبرایروسـتاداشـتهباشـد.برنامهریزیوداشـتنیکنقشـهجامع،

حرکتیهدفداربرایروستاست.

توجه به صنعت در رو تا
روسـتارابـادامیاکشـاورزیمیشناسـیموهرگاهناِمروسـتابهگوشـمان

ً
مـامعمـوال

باغداریوکشـاورزیودامـداریبهذهنمانمیآید،حـالآنکهامروزه،
ً
میخـوردفـورا

فعالیتهایصنعتیوهنریوگردشگریومشاغلمرتبطباآنهمبایددرروستاتوسعه

کشورهایآسیایی-فقطداموزراعتنمیتواند
ً
یابد.دربسیاریازکشورها-مخصوصا

اشـتغالکافـیرابـرایجمعیتموجودایجادکند،بهایندلیـلکهظرفیتزمینمحدود

اسـت.بنابراینبایددرروسـتاهابهایجاداشـتغالسـودآوروغیرزراعیهمپرداخت.

الزمنیسـتصنایعبزرگبهروسـتامنتقلشـود،بلکهصنایعکوچکومشـاغل
ً
حتما

کمهزینـههـمراهمناسـبیبـرایایجاداشـتغالورفعمعضلبیکاریاسـت.روسـتاییان

میتواننـدقسـمتیازنیازهایصنایعرابرطرفسـازند.

روسـتاباکشـاورزیوباغداریودامداری،شـناختهمیشـود.محوراصلی
ً
اساسـا

فعالیتهایروسـتادرهمیندوعرصهاسـت.نکتهمهِممادراینبارهآناسـتکهازکنار

همیـندوشـغلاصلـی،میتوانمشـاغلکوچکوکمهزینهایرانیزبـهوجودآوردوبه

رونقکسـبوکاردرروسـتاکمککرد.

براینمونهمیتوانبهاینمشاغلاشارهکرد:

-بستهبندیمحصوالتکشاورزیودامی.

-کمکدرخدماتکشاورزیودامداری.

-مهارتدرتعمیرماشینآالتمربوطبهایندوعرصه.
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-فروشفراوردههایدامیوکشاورزی.

-فرآوریمحصوالت.

-بازاریابیمحصوالت.

-ایجادخدماتبهداشتیمربوطبهدام.

رشاغل رربوط به گرد شگری در رو تا
گردشـگری،یکـیازاقدامـاتمفیـدبـرایاشـتغالزاییدرروستاهاسـت.امـروزه،

گردشـگریدرهمهدنیایکیازصنایعمهمبرایایجادمشـاغلمیباشـد؛بهطوریکهاز

نفـتومعـادنزیرزمینی،برایبعضیازکشـورهاپردرآمدترشـدهاسـت.

برگـزاریتورهـاییـکروزهروسـتاگردی،اقلیمگـردی،بومگـردی،اقامتگاههـای

روسـتایی،سـاماندهیخانههایشخصیواستیجاریدرروستاها،تشکیلستادجذب

گردشـگرخارجیبهروسـتاها،معرفیصنایعدسـتیروسـتاییانبهگردشگرانوتشکیل

بازارهایمربوطبهروستاییان،ازجملهمشاغلکمهزینهایاستکهمیتواندرروستاها

کرد. ایجاد

اتفاقـاتبسـیارجالبـیدرهمیـنروسـتاهایکشـورخودمـاندررابطـهبـامسـئله

گردشـگریافتادهکهجادارددرقالبیکرمانوداسـتانواقعیوجذابیایکمقالهو

کتـابپژوهشـیمربوطبهمشـاغل،آوردهشـود.

  یکروزدرروسـتاییاطرافقم،میهمانبودم.درکوچههایروسـتاقدممیزدمکه
جوانیرادیدمکهآشناییقبلیهمبامنداشت؛درحینصحبتهاگفتکهبهعلت

بیماریتنفسیدکتربهمنتجویزکردهکهدرروستازندگیکنموآمدهاماینجاساکن

شـدهام.ازکسـبوکارشپرسـیدم،گفت:فعالکاریندارمودرحالرفتوآمدبه

شـهرهسـتموازسـرمایههایقبلـیاممصـرفمیکنم.امامیخواهـمدراینجایک

سوپرمارکتبزنم.منکهقبالدرروستارفتوآمدداشتمپرسیدمآیادرروستاسوپر

مارکـتدیگـری،وجـودندارد؟گفت:چراچندتاییهسـتمنهمکنـارآنها!گفتم:

اینکاربهصالحتنیسـت.همانطورکهدرکوچههاقدممیزدیم،پرسـیدم:دراین

روسـتاآرایشـگاهیاسـلمانیهسـت؟گفت:نه.گفتم:خب،دراینروسـتاچندصد
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نفریسـاکنهسـتندوپنجشـنبهوجمعههاهمازشهرافرادزیادیمیآیند،بهنظرت

اینافرادکجاآرایشـگاهمیروند؟فکریکردوگفت:نمیدانمشـایدبهشهرمیروند

یـاداخـلخانههایشـانوآشنایانشـانایـنکارراانجاممیدهند.بـهاوگفتم:اینکار

خوبیبهنظرمیرسـد.گفت:منکهآرایشـگریبلدنیسـتم!گفتم:کارینداردچند

جلسهایدرشهردرآموزشگاههایمرتبطشرکتکنویادبگیر.گفت:بهنظرتاین

کارخوبیاست؟گفتم:اولآرایشگریرایادبگیر،همزمانمغازهایاجارهکنوکار

راراهانـدازیکـن،بعدشبیامـنادامهکارراهمبهتیادمیدهم.

سـهماه،آنفردرادوبارهدیدمگفتم:کسـبوکارتچگونهاسـت؟گفت بعدازدوـ 

خوباسـتومشـتریدارم،اماخیلیاوقاتبیکارهسـتم.گفتم:حاالوقتادامه

کاراست.بهکسیکههرروزبهشهرمیرود،سفارشمقداریمیوهبدهکهدرروستا

موجودنیستوهرروزمقداریمیوهتازههمدرمغازهاتعرضهکن.اینهممکمل

کاسـبیاتمیشـودوکسـبوکارترونقبیشتریهممیگیرد.

رشاغل کم هزینه ی زنان رو تایی
کمهزینهاست.گسترشتعاونیهایزنان

ً
ایجاداشتغالبرایزنانروستایی،معموال

روستاییبهمنظورایجاداشتغالودرآمددرروستاهاضروریاست.بسیاریازکارهایی

کهیکزنروستاییمیتواندانجامدهد،بودجهوامکاناتزیادیالزمندارد.

استفادهازمحصوالتتولیدیدرروستاهابهویژهمحصوالتصنایعدستی،گسترش

آموزشهایفنیوحرفهایدرروستاها،برگزارینمایشگاهعرصهمحصوالتروستایی،

تشـکیلکالسهایبهداشـتیوهمچنیندورههایآموزشـیمشـاغل،ازجملهکارهایی

اسـتکـهدولـتومدیـرانمیتواننددرجهـتحمایتازمشـاغلروسـتایِیکمدرآمد

انجامدهند.

خدرات و بازارچه  های رحلی و رو تایی
یکیازکارهایمفیدبرایایجادمشـاغلکمدرآمد،تشـکیلبازارچههایمحلیدر

روسـتاهایاشـهرهایکوچکاست.ایجادبازارچههایمحلیونمایشگاههایروستایی
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برایفروشمحصوالِتمناسبوارزانقیمت،تاثیربسیارمثبتیدررونقکسبوکارها

دارد.وظیفهیدولت،حمایتازاینبازارچههاوتعیینمحلهایمناسببرایاینکار

وزیرسازیوساماندهیآنهاست.

درایـنبازارچههـاانـواعمحصـوالتکشـاورزیودامِیمربوطبهروسـتاها،عرضه

میشـودومتقاضیـانهـمکاالهایکیفـیوباقیمتمناسـبمیخرند.

ــا شــرایط و اولویت  هــا و موقعیت  هــای  کشــورهای مختلــف، متناســب ب
جغرافیایــی و ســرزمینی کــه دارنــد برنامه  هــای جالبــی را در مورد توســعه 
روســتایی در پیــش گرفته انــد، مــا بایــد از ایــن تجربیــات اســتفاده کنیــم، 
چــون بــدون اســتفاده از تجربیــات جهانی، نمــی تــوان توفیــق چندانــی 
بــه دســت آورد.یــک نکتــه اساســی ایــن اســت کــه دولــت بــرای جلوگیری 
از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها و بــه وجــود آمــدن مشــکالت فــراوان 

بایــد بــه اشــتغال  های کم هزینــۀ روســتایی اهمیــت بدهــد.
ــاورزی و  ــای کش ــور در زمینه  ه ــد کش ــز تولی ــام مرک ــتا از قدیم االی روس
ــوان همان  هــا را  ــوده اســت. امــروزه می ت ــع دســتی ب ــا صنای دامــی و ی
تقویــت و پشــتیبانی کــرد و در کنــار آن، مشــاغل متناســب بــا نیازهــای 

روز بــه وجــود آورد.



بخش ششم:

 نقش دولت در 
حمایت ازمشاغل
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 دو ت و کارآفرینی

خیلـیاوقـاتکهازشـغلوکارآفرینیمیگوییم،افرادمختلـفمیگویندکهدولت

حمایـتنمیکند!دولتاشـتغالایجـادنمیکند!دولتوامنمیدهد!دولتبایدشـغل

ایجادکند!و...تمامیمباحثیکهتاکنونداشتیمدراینراستابودکهمابرایایجاداشتغال

وکسـبوکار،نیـازچندانـیبهدولـتنداریموباانگیزه،تالش،ذکاوت،نیازسـنجیو

اسـتمرارمیتوانیمباکمترینهزینهدرشـهروروسـتاوباهرسـنوجنسـیایجادشـغل

کنیـموبـرایخودمان،خانوادهمانوجامعهمانمفیدباشـیم.

لیکـنتجربـهکشـورهایمختلفخصوصاکشـورهاییمثلچینوهنـدکهباوجود

جمعیـتفـراوان،توانسـتهانداشـتغالزیـادیایجادکنندبـهماثابتمیکنـدکهدراین

جوامـع،دولـتنـهتنهامنفـیوخنثینبودهکهنقشـیمثبتواثرگذاردرایجاداشـتغال

داشـتهونبایدازنقشآندرتوسـعهاشـتغالغافلماند.ازاینرومندرادامۀبحثهاو

گفتوگوها،مطالبیمختصررادرخصوصنقشدولتدرحمایتازکسـبوکارهای

کوچـکومهمتریـنوظایـفدولتدراینمسـیر،بیانمیکنم.

ابتدابایدبگوییممنظورمنازدولت،فقطقوهمجریهنیستبلکهمجموعهیکنظام

حکومتیاست؛یعنیدربحثاشتغالنهفقطقوهمجریه،بلکهقوهمقّننه،قضائیهودیگر

نهادهـاوارکانهـایحاکمیتـیوسیاسـیوامنیتی،هـمدخیلند؛منتهـادراینمیان،قوه

مجریه–کههماندولتباشـد-بامجموعهوزارتخانههاوادارههاییکهتحتپوشـش
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داردومسـئولتنظیمبودجهومسـائلمالیاست،نقشبرجستهتریدارد.

نکتهدیگراینکه:دولتنبایددرمسـئلهتولیدواشـتغال،بهصورتمسـتقیمدخالت

کند،بلکهبایدنقشحمایتیراداشـتهباشـدوباایجادزیرساختهاوبسترهایمناسب،

کسبوکارهارارونقببخشد.

آنچـهدراینجـابـهآنهاخواهمپرداخـتهمینبسترسـازیهاونقشهایحمایتی

دولتاسـت.واینکهدولتچهوظایفیدراینراسـتادارد.لذاباهماینمواردرامرور

میکنیم:

۱. ایجاد امنیت
مردمبرایزندگیبه»امنیت«نیازدارند.همهفعالیتهایفردیواجتماعیانسانها

درسـایهامنیـتصـورتمیگیرد.امنیتهمچونهوایپاکاسـتوبـرایادامهحیات

سدرهوایناپاک،سببآلودگیو
ّ
ضروریاستوزندگیدرجامعهناامن،همچونتنف

بیماریاست.درجامعۀناامن،قانونرنگمیبازدوهرکسبرایجلبمنافعحداکثری،

ازپایمـالکردنحقوقدیگراناباییندارد.

دربحثاقتصادواشـتغالهمامنیت،نقشاولرادارد،زیراتافضایمناسـبنباشـد

نمیتـوانبـهکاروتولیـدپرداخـت.درجامعـهناامن،فعالیتهایاقتصـادیدچاررکود

میشـودوهیچکـسفکروروانآسـودهاینداردتابتواندبرایتولیـدبرنامهریزیکند.

وظیفۀدولتآناسـتکهباایجادامنیت،بهامرتولیدواشـتغالکمککند.روشـن

اسـتکهاینوظیفهجنبههایمختلفیدارد؛یکجنبهآن،امنیتمعمولیاسـت؛یعنی

دولتبادراختیارداشتِننیروهاینظامی،امنیتیواطالعاتیدرمملکتخودمحیطی

امنبهوجودآوردتاهمۀمردمازتولیدکنندهتااقشاردیگر،همگیدرسایۀامنیتزندگی

کنند.

جنبـهدیگـر،امنیـتاخالقیاسـت؛بدینمعناکهمـالوآبرویدیگرانحفظشـود.

ازراهفعالیتهایفرهنگیبهدسـتمیآیـد؛یعنیمتولیانامور
ً
ایـننـوعامنیـتمعموال

فرهنگیوپدرانومادرانومدرسـهودانشـگاهبکوشـندتازمینۀگناهوفسادراازبینببرند

ومردمبهفضائلاخالقیآراسـتهشـوند.
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جنبـهدیگـر،کـهبهبحـثمابیشترمربوطمیشـود،امنیتاقتصادیاسـت.شـک

نیستکههمهابعادامنیتیدیگریعنیامنیتعمومی،اجتماعیواخالقیدرامراقتصاد

وتولید،بسیاراهمیتداردتاعرصۀعمومیاجتماعباوجودنیروهایکارآمِدامنیتی،در

آسـایشنباشـد،تولیدهمامکانندارد.امادراینمیانمابهنوعیدیگرازامنیتهمنظر

داریمکهخاِصاقتصاداست.منظورمآناستکهدولتباتدابیرتخصصیواقتصادیو

برنامهریزیصحیحنگذاردکهقوانینضدونقیض،وارداتبیرویه،مالیاتهایسنگین

ومـواردیمثـلمالیـاتبرارزشافزوده،قاچاقوعواملیازاینقبیل،باعثهرجومرج

شـود.فکرتولیدکنندهوکاسـببایدامنیتداشتهباشد.شـوکهایاقتصادی،نوسانات

ارزِیدائمیوثابتنبودنقیمتها،امنیتوآسـایشراازبینمیبرد.

بزرگترینوظیفهدولتدرحمایتازمشـاغلوکسـبوکار،پیشگیریازبروزاین

ناامنیهاومبارزهباعواملبرهمزنندۀآرامشاسـت.

همینجـابایـدبگویـم:نحوۀبخوردومجازاتچندتاجرخالفکارنبایدباعثایجاد

بعضـیازخالفکاران،بعـدازآزادیاز
ً
دلهـرهوناامنـیدرتاجـراِندرسـتگارشـود.مثال

زندان،خالفخودرانمیگویند.بلکهاینطورمطرحمیکنندکهدولتبهپولاحتیاجم

داشـت،مامبلغیدادیمومشـکلحلشـد!اینشـیوۀطرح،باعثمیشـودکهتجار،که

یکیازاصلیترینتأمینکنندگانمواداولیهکارخانجاتهستند،کناربروندوباسرمایۀ

زیادیکهدارند،بهکارهاییمثلخریدوفروشزمینوملکوسـکهوارزبپردازندواز

همینراهاقتصادکشـورفلجشود.

۲ . تربیت نیروی انسانی شایسته
یکیدیگرازوظایفدولتدرحمایتازکسبوکارهایمفید،تربیتنیرویانسانی

شایستهاست.چونچرختولیدواقتصادبانیرویانسانیکارآمدبهگردشدرمیآید.

نیازمندیهایانسـاندرطبیعتبهصورتحاضروآمادهنیسـت،بلکهانسـانبایدبا

کاروتـالشخـودبهآنهادسـتیابد.حکمـتخداوندبرآنتعلقگرفتهکـهباقراردادِن

موادخامدرطبیعت،انسـانراواداردتاباکاروتالشخود،نیازمندیهایشرابهدسـت

آوردوازاینطریق،اسـتعدادهایشراشـکوفاسازد.
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تأمینصحیحایننیازمندیهاواسـتخراجمنابعوتبدیلآنهابهانواعکاالهادرگرو

نیرویانسـانیشایسـتهاست.اینتربیتبایدازدورۀنوجوانیودرمدارسشکلبگیرد.

همانطـورکـهگفتـم،برنامهریزیهایمدارسبایدطوریباشـدکهدانشآمـوزانرافقط

براسـاسحفظیات،تربیتنکنند؛یعنینظامآموزشـیما،»حافظهمحور«نباشـدبلکه

آنهـارابرایانجـامدادنکارهایمختلفآموزشدهند.

درتربیـتنیـرویانسـانیبایـدتوجهداشـتکههمکارگـرانوکارمنـدانونیروهای

ردههـایمختلـفتولیـدبایـدآموزشببینندوهـممدیرانبایـدازجنبههایتخصصیو

اخالقیصالحیتداشتهباشند.کسانیکهبایددررأسبنگاههایاقتصادیقرارگیرندکه

ازنظرعلمی،فنیواخالقیشایستهباشند.سپردنمدیریتهایاقتصادی–چهکوچک

وچهبزرگ-بهافرادیکهتخصصوتجربهکافیندارند،آفتمهمتولیدواشتغالاست.

بهفرمایشامیرمؤمنانعلی:»سـپردنکارهابهافرادپسـتیاتازهکار،موجبتباهیو

عقبگرِددولتهاست«.

دولـتبایـدبکوشـدبااسـتفادهازبودجههـایالزم،درمدارسودانشـگاههاودیگر

مراکـزآموزشـی،بهتربیتنیرویانسـانیالیـقهمتگمارد.کسـبوکارهایکوچک،

وقتـیبهثمرمیرسـدکهتوسـطافراِدآموزشدیدهادارهشـود.

  درداستانهاآمدهاستکهیکیازحاکمان،ازمنطقهایدرقلمروحاکمیتش،مبلغی
پـولوجواهـراتگرانبهـابرایشرسـید.اینپادشـاهکهازحاکمانبـاتدبیرودانابود

ومشـاورانزیادیداشـتوفقطبهفکرعیاشـیوخوشـگذرانیوجمعمالوجواهر

نبود،بعدازدستیافتنبهاینمقدارازطالوپول،جلسهایترتیبدادوبامشاوران

خوددرنحوۀمصرفاینپول،بهمشـورتپرداخت.

هرکدامازمشاوریننکتهایگفتندوراهکاریارائهدادند: 

یکیگفت:پولرامیانفقراتقسیمکنیم. 

دیگریگفت:برویماقالمموردنیازسالهایدیگرراازکشورهایهمسایهخریداری 

کنیم.

دیگریگفت:کشـاورزیراسـاماندهیموباالخرههرکدامنظریدادند.درآنمیان، 

یکیازمشاورانگفت:بهنظرماینمبالغراصرِفتربیتنیرویانسانِیکارآمدکنیم،
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چـوناگـرانسـانهایآموزشدیدهومتخصصداشـتهباشـیم،میتوانیمبخشهای

دیگـرراهـمآبـادکنیموصدهابرابراینپولراسـودببریم.

حاکم،ایننظررابسـیارپسـندید،فردیرامسـئولاینامورکردوکتابخانهایفراهم 

کردندوبرایآموزشکودکانونوجوانانهمتگماردندودربلندمدت،نتایجبسیار

گرفتند. مطلوبی

تربیـتنیـرویانسـانیشایسـتهازطریـق»آمـوزش«امکانپذیراسـتکـهدراین

کیدکردهام.بهنظرمن،همآموزشبایددرکودکیو گفتوگوهـایخـودبارهـابرآنتأ

ازهماناوانطفولیتآغازشـودونبایدبهآیندهوبزرگسـالیموکولشـود،امیرمومنان

علـیمیفرمایـد:آمـوزشدرسـنینکودکیهمانندنقشدرسـنگماندگارخواهد
شد.1

بندهدرکشورهایپیشرفتهازنزدیکشاهدبودهامکهچگونهدولتهاازطریقآموزش

توانستهاندکسبوکاررادرمملکتخودرونقبدهند.دراینکشورهاآموزشنیرویانسانی

وآمـوزشکارآفرینـیازطریـقنهادهایـیانجاممیشـودکهبعضـیازآنهاتحتنظارت

درهندوستانمؤسسههایمختلفازجمله»مؤسسهتوسعهکارآفرینی
ً
دولتهستند؛مثال

هنـد«)EDII(ازطریـقآموزشهـایکارآفرینی،بهتربیتنیرویانسـانیمیپردازند.این

مؤسسـه،پیـشگاِمجنبـِشکارآفرینیومشـاغلکوچکدرسراسـرهندبهشـمارمیرود.

ایدۀآنهمایناسـتکه:»کارآفرینها،ازمادر،کارآفرینمتولدنمیشـوند،بلکهازطریق

آمـوزشوبرنامهریـزیبـهاینمهمدسـتمییابنـد«.اعضایهیئتعلمیاینمؤسسـهو

اسـتادانآن،ازبهترینوباتجربهتریناسـتادانآنکشـورندکهسـالهادرزمینهکارآفرینی

تالشکردهاند.اینمؤسسهباحمایتدولتوسازمانهایدولتیازمحیطفیزیکیبسیار

عالی،کتابخانه،مرکزاطالعاتوانتشـاراتبرخورداراسـتوفیلمهایآموزشیدررابطه

بامشـاغلوکسـبوکارهاوروشکارآفرینیتهیهمیکند.

۳. آموزش از راه دور
دربـارۀاهمیـتآمـوزش،مطالبـیگفتیم،امااینراهمبدانیمکـهآموزشصرفاازراه

بحاراالنوار،ج1،ص224. .1



ان
وانـ

جـ
ی 

برا
ی 

رین
آفـ

ار 
کـ

166

تشـکیلکالسدرمدرسـهودانشـگاهومؤسسـهنیسـت،گاهیآموزشازراهدوربسـیار

مؤثرتـراسـت.بعضـیازمواقـع،ُبعِدمسـافتوپراکندگِیجغرافیاییودوریمسـیرها،

امـکانآمـوزشنزدیـکرانمیدهـدلـذاآموزشازراهدور،روشمناسـبیبـرایعبوراز

اینموانعمیباشـد.امروزهباتوجهبهپیشـرفتتکنولوژیوبودِنامکاناتیمانندویدئو،

اینترنـتوامثـالاینها،آمـوزشازراهدوربهآسـانیانجاممیگیرد.

هدفاینآموزشهایازراهدور،فراهمکردنزمینههایشغلیمناسببراینیروهایی

استکهتوانواستعدادکاررادارندامابهدالیلمختلفامکاندسترسیبهآموزشهای

دانشگاهیومدرسهایبرایشانفراهمنیست.

براینمونهشنیدهامکهدر»هند«،مؤسسهایبانامIGNOU،بههمینمنظورتأسیس

شـدودرآموزشازراهدورعملکردبسـیارموفقیداشت.امروزه»آموزشهایمجازی«

همبهدنبالچنینهدفیهسـتند.

مـانیـزدرایـرانماننیازبهدانشـگاههاومهارتگاههایمختلـفداریمکهازراهدور

ونزدیـکوبـهصـورتاینترنتیوآنالیـنمهارتهایمختلفراجهترشـدجامعه،به

کـودکانونوجوانـانوجوانانآموزشدهند.

۴. برنامه ریزی
ازوظایـفدیگـردولـتدرحمایتازمشـاغلوکسـبوکارها،برنامهریزیتدوین

اسـتراتژیودادِنالگوهابهبنگاههایاقتصادیاسـت.کاروتولید،مسـتلزمبرنامهریزی

صحیـحوکارآمـداسـتوبـدونآننمیتـوانبهشـکوفاییاقتصادیدسـتیافت.این

برنامهریـزیبایـدازجنبههـایمختلفیصورتبگیـرد:برنامهریزیهایکالنبرایهمه

مراکزتولیدیواقتصادی)اعمازکوچکوبزرگ(،برنامهریزیبرایرونقکسبوکارهای

کوچک،نحوۀصحیحوارداتوصادرات،تسهیالتمالی،هماهنگیدستگاههایدیگر

بـابخـشتولیدواقتصادومسـائلدیگریازاینقبیل.

درکسـبوکارهایکوچـک،کـهتمرکـزمـادرایـنگفتوگوهـابیشتـربرمـدارآن

اسـتدولتبایدبابرنامهریزیصحیح،آنهاراگسـترشدهدوباحمایتهایاصولی

باعثرونقآنهاشـود.متأسـفانهشـاهدیمکهگاهیاینمشـاغلکوچک،زیرپاییک
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بیبرنامگییاتصمیماتینسـنجیدهلهمیشـوندوازتابوتوانمیافتند.دنیایاقتصادو

تولیـدبهگونـهایاسـتکهبعضـیاوقاتبایکاظهارنظِربیجاوغیرکارشناسـیبهلرزه

میافتدوبازاردچارنوسـانمیشـود.

برنامهریزیمثلیکاتومبیلمجهزاستکهمارابهمقصدمیرساندواضطرابهاو

استرسهاراازبینبردهوقدرتتصمیمگیریراافزایشمیدهد.همۀاجزایاینماشین

بایدهماهنگباهمکارکنندتابتوانندوسیلهرابهجلوببرند.دولتنیزبایدبابرنامهریزی،

همهدستگاههایخودرادرحمایتازمشاغلبهکارگیردتاچرخاقتصادکشورراتواناتر

بهگردشدرآورد.

۵. ریشه یابی بیماری های اقتصاد
دولتبایدباتشکیلاتاقهایمتعددفکردربخشهایمختلفاقتصادی،اختالالت

درنظاممعیشـتوتولیدمردمرادریابد.دربخشمشـاغلوکسـبوکارهایکوچکهم

ازراهآسیبشناسی،بتواندبهنیروهایشاغلدرقسمتهایمختلفمشاورهدادهوآنان

راازشکستنجاتدهد.

  روزیشـاهعباسازوزیرخودپرسـید:امسالاوضاعاقتصادیکشورچگونهاست؟
وزیرگفت:الحمدلله،وضعطوریاستکهتمامپینهدوزانتوانستندبهزیارتکعبه

وحجروند!

شـاهعبـاسگفـت:اگراوضـاعاقتصادخوببـود،کفاشهابایدبهمکـهمیرفتندنه 

پینـهدوزان،پـسمعلوماسـتچونمـردمنمیتوانندکفشبخرندناچـاربهتعمیرش

میپردازند.بررسـیکنوعلتآنراپیدانماتاببینیمچهآفتوبیماریبرمعیشـت

وکسـبوکاربازارافتادهاسـت!؟

دقتدراینداسـتان،عمقتوجهبهبیماریهایکسـبوکارومعیشـتونوسـانات

درآمـدیوضـرورتاتاقفکررانشـانمیدهد.

دولتبایدبابررسـیهمهجانبه،ریشـههایبیماریهایاقتصادیکشـوررادریابدو

درمسیراصالحآنگامبردارد،امروزچراقیمتکاالیتمامشدهدرایرانباالست؟چرا

اینقدرقاچاقکاالداریم؟چرااکثرتولیدکنندههاموفقنیسـتند؟آیابهسیاسـتگذاریها
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ومالیـاتارزشافـزودهوسـودبانکـیزیـادبرایاختصاصواماندیشـیدهایـم؟آیااین

معضـالترادیـدهایموبرایحـلآنراهکاریداریم؟

۶ . فرهنگ سازی در جهت رونق کار و کارآفرینی
دربخشهایقبلی،بهطورمفصلدربارۀاهمیتفرهنگدررونقاشتغالوکسبوکار

بحثکردیم.دراینجابهطورخالصهبهنقشدولتدرفرهنگسازی،اشارهمیکنم:

حکومـت،بودجـهوامکاناتوابزارهایفراوانیبرایفرهنگسـازیدراختیاردارد.

نظامآموزشـیمدارس،دانشگاهها،صداوسیما،مطبوعاتمختلف،رسانههایمجازی

ودیگرابزارهاییازاینقبیلدراختیاردولتوحکومتاستکهازطریقآنهامیتواند

فرهنگکارواشتغالرادرمیانجامعهترویجکندواعضایجامعهراازنوجوانیوجوانی

بهمشاغلوکسبوکارهاتشویقنماید.درحالحاضربرایهمهدولتهایتوسعهیافته

ومدرن،"فرهنگسازی"نقشاولرادارد.

تشویقومعرفیافرادموفقدرکسبوکارهایکوچک،یکیازراههاییاستکهآنها

درسنگاپوربهکارآفرینانکوچکجوایز
ً
برایگسترشفرهنگکاردرپیشگرفتهاند؛مثال

متعددیدادهمیشودوآنهاراازطریقرسانههایجمعیبهعموممردممعرفیمیکنند؛

حتـیازقهرمانـانورزشـیهمبیشتربرایآنانتشـویقوتمجیـددرنظرمیگیرند.آنان

دربرنامههایتلویزیونیخودبهتشـریحزندگیکارآفرینانموفقوصاحبانکسـبوکار

کوچـکمیپردازنـدورازورمـزموفقیـتآنهـارابهمـردممعرفیمیکنند.درنشـریات

وروزنامههـایمختلـفهـمپیروزیهـایمـردانوزنـاِنمیـدانکاروتولیـدرامنعکس

مینمایند.

درهندوستان،چین،ژاپنوبرخیدیگرازکشورهاییکهاقتصادتوانادارندازهمین

طریقبرایرونقگرفتنمشـاغلوکسبوکارهایکوچکاقداممیکنند.

۷. مشاوره های مدیریتی و فنی
ازوظایفدیگردولتدرموضوعمشـاغل،دادنمشـاورههایمدیریتیومالیوفنی

بهصاحبانمشـاغلاسـت.واقعیتایناستکهکسبوکارهایکوچکبهمشاورههای
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مالیوفنیومدیریتینیازدارندودولتمیتواندباایجادمراکزمشاوره،بهاینکاراقدام

ورزد.

لاز
ّ
درکشـورکانـادا،مؤسسـهایاسـتبـانـام»مجمـعصنعتکانـادا«کهمتشـک

سـازمانهایمختلفدولتیوتحقیقاتیاسـتو150شـعبهدرسراسـرکاناداداردکهبه

صاحبانکسبوکارهامشورتمیدهند.بانکتوسعۀکسبوکارهایکاناداهمباداشتِن

مشـاورانیورزیدهدرزمینهمدیریتمالی،مشـورتهایراهگشـاییبهصاحبانمشاغل

میدهد.هلند،ایتالیا،فرانسـهوهمهکشـورهایپیشـرفتهیادرحالتوسـعه،متخصصان

ورزیـدهوصاحـبتجربـهایدارندکهدرقالبمؤسسـههابهمشـاغلکوچکمشـورت

میدهندودرموفقیتآنهاسهیممیشوند.درایرانهمباحمایتدولتوبابهرهگیری

ازافرادباتجربهوجوانانخوشـفکرمیتوانمراکزمشـاورهبرایتولیدوکارآفرینیایجاد

کـردکهبـهصورتحرفهایوجدیبهکارآفرینانمشـاورهدهند.

۸ . اطالع رسانی
دولـتبـرایحمایـتازمشـاغلکوچـک،وظیفـۀمهـمدیگریهـمداردکـههمان

اطالعرسـانیاسـت.

نقشاطالعاتدرایجادکسـبوکاروهمچنیندربقاورشـدآنبسـیارحیاتیاست.

کارآفرینبایداطالعاتداشتهباشدتابراساسآن،نوعکارومسیرخودراانتخابکند.

هرچهکسبوکارپیچیدهترباشد،سیستماطالعاتیاهمیتبیشتریمییابد.

ادارۀ و ایجـاد در اطالعرسـانی و اطالعـات فوقالعـاده اهمیـت بـه باتوجـه

کسـبوکارهایکوچک،دربسـیاریازکشـورهایدنیا،دولتوسـازمانهایوابسته

بـهآن،چنیـنرسـالتیرابـرعهدهدارند.بـراینمونهدر»کانـادا«وزارتصنایع،بانک

اطالعاتیکسبوکارهاراراهاندازیوانواعواقساماطالعاتتجاری،فنیومدیریتی

رابـهصـورتاینترنتـیدردسـترِسعالقهمنـدانبـهمشـاغلکوچکقـرارمیدهد.در

سـنگاپور،ژاپـن،کرهجنوبـیو...،چنیـننظاماطالعاتیازسـویدولتهاراهاندازی

شـدهاسـتکـهجریـانآزاداطالعـاتوارائـهاطالعـاتودیتاوآمـاروارقـاممفیدو

کاربـردیرابـهکارآفرینانبرعهـدهدارند.
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۹. وضع قوانین مناسب
دولتباوضعقوانینمناسبمیتواندکمکمؤثریبهمشاغلکوچککند.قانونهایی

مرتبطباتأسیسکارگاهها،بیمه،خدماتدولتی،مالیاتهاواقداماتدیگریازاینقبیل

بسیارکارگشاخواهدبود.گاهیبعضیقوانین،مانعاشتغالصحیحاستودستوپای

کارآفرینـانرامیبنـدد.دولتمیتواندبابردنالیحههایمناسـبوسـنجیدهبهمجلس

وتـالشبـرایتصویـبآنهـاوحضورفّعـالوزراونمایندگاندولتدرکمیسـیونهای

مجلسوبحثوگفتوگودربارۀالیحههایپیشنهادی،بهوضعقوانینوتأسیسورونق

مشـاغلکمککندوازهرجومرجوبیقانونیویاوجودقوانیندسـتوپاگیرجلوگیری

نماید.

دولتومجلسباالیحههاوقوانینمناسبوقوهقضائیهبانظارتخودبایدامرتولید

واقتصـادراقانونمنـدکننـدونگذارنـددربازارپولیومالیودرمعیشـتمردم،اختالل

بهوجودمیآیدوبنگاههایاقتصادیبهسـببقوانیننامناسـبتعطیلشـوندومردمبه

داللیوسـفتهبازیروبیاورند.

۱۰ . ارائه خدمات بانکی
دادنتسـهیالتوارائـهخدمـاتبانکـی،نوعـیدیگـرازحمایتهـایدولـتاز

کسبوکارهاسـت.چرخۀمالیکشـوربهدستبانکهاسـت،آنهامیتوانندکمککاِر

بسـیارخوبیبرایصاحبانمشـاغلباشـند.سـوِدباالیبانکیبرایمشاغلبهنفعتولید

کشـورنیسـت.بانکهابایدگروههایکارشناسیبرایرسیدگیبهنحوۀکارکردصاحبان

مشـاغلداشـتهباشـندتااگریکواحدتولیدی،بهدالیلغیرعمدیوبدونسـوءنّیتدر

حـالورشکسـتگیبـود،بهگونهایاوراکمککنندوبـرایاودرپرداختواممهلتقرار

دهنـدتابتواندبهحیاتخـودادامهدهد.

ازسـویدیگر،مشـاغلیهمکهبهصورتموفقیتآمیزدرحالفعالیتهسـتندباید

مـوردحمایـتوتشـویقبانکهـاقرارگیرنـدوبتوانندباکیفیتوسـرعتبهتربهمردمو

جامعهخدماترسـانیکنند.
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متأسـفانهشـاهدیمکهگاهیبانکهارقیبسرسـختتولیدکنندگانهسـتند؛یعنی

بهجایتزریقپول،خودشانبهبنگاهداریرومیآوردند.امروزه،نبودنقدینگیمهمترین

مشکلصاحبانکسبوکارومراکزتولیدیاستواینواحدهابهسرمایهدرگردشبرای

خریدمواداولیهنیازدارند.بانکهابایدمنابعتسـهیالتیرابهسـویفعالیتهایمولدو

اشـتغالزاییکهتوجیهفنی،مالیواقتصادیدارند،هدایتکنند.

۱۱. بازاریابی و بازارسازی
حمایـتمهـمدیگـردولـتازمشـاغلکوچـک،کمـککـردنآنهـادربازاریابیو

بازارسـازیاسـت.باالخـره،کارآفرینـیکهمحصولیتولیـدکردهبایـدآنرادرجاییبه

فروشبرسـاند،برایاینکاربهبازارهایمناسـبنیازداردوایندولتاسـتکهمیتواند

باسهولتبیشتری،اینبازارهاراهمدرداخلوهمدرخارجکشوربرایکارآفرینایجاد

کند.درداخل،تأسیسبازارچههایمحلیومرزی،بهمکانمناسب،مجّوزوهمچنین

بـهامنیـتوبعضیامکاناتعمومیمثلسـرویسهایبهداشـتی،روشـنایی،خیابانو

ابزاردیگریماننداینهانیازداردوهمۀاینامکاناتدردسـتدولتاسـت.البتهدولت

چنینکارهاییراانجاممیدهد،امابایدآنهارابیشترکندوضعفهارابرطرفنماید.

درخارجازکشـورنیزبهوسـیلههماهنگیباسـفارتخانههابایدمکانهایبهتری

رابـرایعرضـهکاالهـاوحضوردرنمایشـگاههابهوجودآورد.همیشـهبخشاقتصادِی

وزارتخارجـهوسـفارتخانههانقـشکلیدیرادرانجامدادنوظایـفبهعهدهدارند.

فعالکردنبخشاقتصادیسـفارتخانهها،امرتولیدوکسـبوکاررادرداخلکشـورپر

میکند. رونق

۱۲. ثبات اقتصادی
ایجادثباتاقتصادی،مهمترینوظیفهوحمایتدولتازصاحبانکسبوکاراست،

زیراتادربازاراقتصاد،ثباتنباشد،تولیدهمدرسطحکوچکوکالن،صورتنمیگیرد.

امروزهاقتصاددانانپذیرفتهاندکهثباتاقتصادی،شـرطالزمبرایرشـداقتصادیباالو

کشـورهایجنوبشـرقآسیاانجام
ِ
دائمیاسـت.پژوهشـیکهدربارۀعللرشـدسـریع
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شده،نشانمیدهدکهعاملکلیدیدررشدآنها،ثباتاقتصادیبودهاست.نرختورم

یکرقمیومدیریتسـنجیدهبودجه،بهچنینامریکمکمیکند.

نـرخبـاالیتورمرامیتوانبهعنوانمهمترینشـاخصبیثباتـیاقتصادنامبردچون

نـرختـورمباالونوسـانهایآن،هزینههـایفراوانیرابراقتصادکشـورتحمیلمیکند.

دولتمیتواندازطریقنظامبانکی،اتخاذسیاسـتهایمناسـبوهماهنگوابزارهای

کنترلی،نقدینگیرابهسـویتولیدواشـتغالهدایتکند.

شایددرکوتاهمدتوبرایبرخیافراد،تورم،مثبتومفیدباشدوهمهازرکودگریزان

باشندولیکارآفرینیوتوسعهدرسایهثباتاقتصادیایجادخواهدشد.

بیثباتیاقتصادی،فرصتیطالییرابرایسودجویانفراهممیکندواعتمادعمومی

مردمرا–کهمهمترینسـرمایهملیاسـت-باخطرجدیمواجهمینماید،لذااگرثبات

اقتصادینباشـدنهتنهابهمشـاغلوکسـبوکارهالطمهواردمیآید،بلکهفرهنگودین

ومعنویاتمردمهمدچارآسـیبشدیدمیشود.

۱۳. ایجاد زیرساخت های مناسب
دولـتوحکومـتنبایدرقیِبتولیدکنندگانباشـد،بلکـهبهعنواِنیکحامِیعاقلو

سـنجیدهبایدزیرسـاختها،بسترهاوزمینههایکسـبوکاررابرایمردمبهوجودآورد.

اساسحرفماایناستکهدخالتمستقیمدولتدرمسئلهاشتغالوتولیدمفیدنیست

بهگسترشفسادورانتوکاهش
ً
چونافزایشحضورومداخلهدولتدراقتصاد،نهایتا

تولیدمنجرخواهدشـد.امادولتبایدباایجادزیرسـاختهابهاقتصادکمککند.یک

مثالسـادهدراینمورد،اسـنپوتپسـیوامثالاینهاهسـتندکهصدهاهزاررانندهرادر

اینمسـیرفعالکرده،امادولتنقشـیدرایجاداینمشـاغلنداشته،بلکهازطریقایجاد

فضاوبسـترمناسـبوحمایتازتوسـعهاینترنتوآزادیاقتصادیبهفعالیتدراینامر

کمککردهاست.

توسـعۀراهها،تقویتاینترنت،امکاناتحملونقلآسـانتر،تأسیسمراکزآموزشی

براییادگیریوارائهمشـاورهبهمشـاغلوکارهایدیگریازاینقبیلمیتواندامرتولید

رادرکشـورمـاپررونـقکنـد؛درواقـعوظیفهدولـت،ایجادزمینـهاشـتغالازراهتدارک
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زیرسـاختهاوبسترسـازیاسـتنهاینکهخود،تولیدکنندهباشدورقیبتولیدکنندهها

باشـد.دولتوحکومتخصوصیسـازیواقعیرابایدجدیبگیرندونقشخودرادر

عرصـهتولیـدفقطدرزمینهایجادزیرسـاختببینندنـهتصدیگریاقتصادیوتولیدیو

فنی.



فق
مو

ن 
فری

ارآ
ک ک

ز ی
ی ا

های
س 

در

174

تجربــه کشــورهای مختلــف، خصوصــًا چیــن و هنــد کــه بــا وجــود 
جمعیــت فــراوان توانســته اند اشــتغال زیــادی ایجــاد کننــد بــه مــا 
ــوده،  ــی نب ــا خنث ــه تنه ــت ن ــع، دول ــن جوام ــه در ای ــد ک ــت می کن ثاب
ــن  ــی در ای ــا در کارآفرین ــش آن ه ــا نق ــت، ام ــوده اس ــذار ب ــه تأثیرگ بلک
زمینه هــا، چشــم گیر اســت: تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد، آمــوزش 
امنیــت، فرهنگ ســازی در جهــت  ایجــاد  برنامه ریــزی،  دور،  راه  از 
وضــع  اطالع رســانی،  فنــی،  و  مدیریتــی  مشــاوره های  کار،  رونــق 

ــی. ــات بانک ــه خدم ــب و ارائ ــن مناس قوانی



بخش هفتم:

آسیب شناسی اشتــغـال
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 آ ی  شنا ی  شخصی اشتغال

همانگونهکهایجادفرهنگاشتغالونهادینهکردنفرهنگکارواشتغالوکارآفرینی

مهمبهنظرمیرسـد،ازدیگرسـوخوباسـتبهآسـیبشناسـیاشـتغالهمبپردازیمو

آفتهاوآسیبهاییکهممکناستدرمسیراشتغالوکارآفرینیوتوسعهکسبوکار،

دامنگیرماشـود،مورددقتقرارگیرد.

اینبخشرااختصاصمیدهیمبهبررسـیخصوصیاِتفردیکهدراثربیتوجهی،

کسبوکاروتجارتش،دچارآسیبوآفتمیشودوازمسیرصحیحدورمیافتد.آنچه

میگویمموعظهاخالقیونصیحتنیستکهفقطبهروحومعنویتشغل،لطمهبزند،

بلکـهآفتهایـیاسـتعینـیوواقعیکـهجنبۀماّدِیکاروشـغلراهمچـونموریانهای

میخوردودنیاوآخرتاورانابودمیسازد.اینآفتهاوآسیبهاشخصیتفردکاسب

آن،دینو
ِ
َبـع

َ
ـهدارمیکنـد؛یعنـیابتدادنیایاوراخـرابمیکندوبهت

ّ
وتاجـرراهـملک

آخرتـشراهمبهبادفنامیدهد.

درادامه،بعضیازاینآسیبهاراتوضیحمیدهم:

1. دروغ
دروغ،کلیدهرزشـتیوبدیاسـت.مطابقمعیارهایاسـالمی،انساِنباایماننباید

دروغبگوید.ازپیامبرپرسـیدند:»آیامؤمنممکناسـتترسـوباشد؟فرمود:آری.
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سـپسسـؤالکردند:ممکناسـتبخیلباشـد؟فرمود:آری.پرسـیدند:ممکناسـت
دروغگوباشـد؟فرمود:خیر«.1

دروغهـابـهتناسـبشـخِصدروغگو،متفاوتاسـتوبـهروحیـه،موقعیت،وضع

اقتصـادییـاسـطحخانوادگیبسـتگیدارد.درکسـبوکاروتجارت،بعضـیبهانگیزه

سـودبیشتـردروغمیگوینـدوبـاایـنکلماتباطل،خـودرابهگناهآلـودهمیکنند.

شخصیتکاسبوتاجردربازارکاروسرمایهدردرجۀاولبرپایۀاعتباراستواراست

نهثروتومال.اگرسـرمایهداریدربازاراعتبارنداشـتهباشـدجایگاهینداردبایدقول

تاجردربازارازسـنددولتیهممعتبرترومحکمترباشـد.

داستانجالبیدربارهدروغگوییشنیدهامکهبازگومیکنم:

  روزیحضرتعیسیباپایپیادهدرسفریبودکهدرمسیر،همراهیپیداکردو
باهمعازمسفربودند.پسازمدتیکهراهرفتندوگرسنهشدند،بهدهکدهایرسیدند.

حضـرتبـهآنمـردهمـراهخودفرمود:بهتراسـتبـهایندهکدهبرویـمونانیتهیه

کنیـم.آنمـردپذیرفـتکـهتهیهنانبااوباشـدوحضرتهممشـغولنمازوعبادت

رصنانآوردومقداریصبرکردتانمازحضرتبه
ُ
شـد.بعدازچندیآنمردسـهق

پایانرسـد.چونمقداریطولکشـید،مرد،یکیازنانهاراخوردودونانراجلوی

عیسـیگذاشـت.حضرتپرسـید:قرصدیگرنانچهشد؟اوگفت:همیندوتابود.

وبعـدازآنهـریک،یکـیازقرصنانهاراخوردندوراهافتادند.

پـسازآنکـهمقـداریراهرفتندبـهچندآهوبرخوردند،حضـرتیکیازآنهارابه 

نـزدخـودفراخوانـدوبعدذبحکـردوبایکدیگرخوردند.بعـدازخوردن،حضرت

بـهآنآهـوفرمـود:»بـهاذنخـداحرکتکن.آهوحرکـتکرد،آنمـردازآنجاکه

حضرترانمیشـناختبسـیارتعجبکردو»سبحانالله«گفت.حضرتفرمود:

توراقسـممیدهمبهحقآنکسـیکهایننشـانهقدرترابرایتوآشکارنمود،بگو

نانسـومچهشـد؟جوابداد:دوتانانبیشترنبود.دومرتبهبهراهافتادند.نزدیک

دهکدهدیگریرسـیدند،درآنجاسـهخشـتطالافتادهبود.همراهحضرتگفت:

ظاهرااینجاثروتومالفراواناسـت،کاشکمیازاینطالهارابرمیداشـتیم.

1.بیهقی،شعباالیمان،ج4،ص207.
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حضـرتفرمـود:آری،یـکخشـتطالازتو،یکیازمنوسـومیهممالکسـی

اسـتکهنانرابرداشته!

مـردحریـصکـهتاآنموقعبهدروغمیگفت:نانسـومرانخـوردهام،چوندیدکه 

مسـئلهمالبهمیانآمدهاسـت،اقرارکرد.آنگاهحضرتهرسـهرابهاوواگذارکرد

وازاوجداشـدورفت.آنمردکنارخشـتهانشسـتهبودودرحالفکرکردنبود

کـهچگونـهآنهاراباخودببرد،درهمینحین،سـهنفـرازآنجاعبورنمودندواین

مردراباطالهادیدند.اینهانتوانسـتندازآنهمهثروتچشمپوشـیکنند،لذاآن

مردراکشـتندوطالهارابرداشـتند.آنهاهمینطورکهکنارسـهخشتطالوآنفرد

کشتهشدهنشستهبودند،حسگرسنگیکردندوقراربراینگذاشتندکهیکیازآن

سـهنفرنانتهیهکندتابخورند.شـخصیکهبرایتهیهنانرفتهبود،باخودگفت:

مـننانهـارامسـموممیکنـمتاآندوپسازخوردنبمیرنـدوخود،همهرابردارم.

آندونفرهمقبلازآوردِننانباخودعهدبسـتندکهرفیقخودراپسازبازگشـت

بکشـندتاچیزیسـهماونباشـد،لذاهنگامیکهنانراآورد،اوراکشتندوباخیالی

راحتبهخوردننانمشـغولشـدند.طولینکشـیدکههمهآنهامردند.حضرت

عیسـیپسازمراجعت،جنازهاینچهارمردکشـتهشـدهرابهخاطردروغگوییو

برایرسـیدنبهمالدنیامشـاهدهکردوفرمود:ایناستعاقبِتدروغگوییورفتار
دنیابااهلآن.1

2.غشِّ در رعارله
درمعاملهاسـت.غشیعنـیمخفیکردنعیبکاال

ّ
آفـتدیگردرکسـبوکار،غِش

یـاقالـبکردنجنسبدلیادسـتدومبهجایجنـساصلییاجنسمعیوبراباجنس

خوب،مخلوطکردن،مانندمخلوطکردنشـیرباآب،گندمبدوخوب،روغنحیوانی

بـاروغـننباتی،چاِیمرغوببانامرغـوبوامثالاینجورکارها.

رسولخداازکنارمغازهخرمافروشیمیگذشت،نگاهشبهظرفخرماییافتاد،

وقتیدقتکرد،دیدخرمافروش،جنِسمرغوبشرادرمعرِضنگاهمشتریقراردادهوخرمای

1.حاجشیخعباسقمی،سفینةالبحار،ج2،ص18.
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نامرغوبراباآنمخلوطنمودهوازآنبهمشتریمیدهد،حضرتبهفروشندهفرمود:»فالنی!
میدانیکسیکهدرکسبوکارشبهمسلمینخیانتکندازمسلماناننیست«.1

بهنوعیاهلکسبوکارهایکوچکبودند،آناندرشغلخود،بهپرهیز
ً
پدرانمااکثرا

درمعامله،پایبندبودند.حتیاگرمعاملهایسودفراوانیبرایآنانداشت
ّ

کردنازغِش

حاضرنبودندازاصولانسـانیواسـالمیکوتاهبیایند.جلوۀانسـانیترادراینداسـتان

میتوانمشاهدهکرد:

  روزگاری،قحطیوخشکسـالیشـدهبود.مردمدرتنگناوسـختیبودند،کاسـبی،
خرمایمرغوبونامرغوبداشـت،کسـیبهاوگفت:نامرغوبهارابهقیمتخرمای

خوببفروشوخرماهایمرغوبرادوبرابرکن،مردمدرهرشرایطیمیخرندقحطی

اسـت،کسـیبهپولگیرنمیدهد.کاسـبگفت:منامروزاجناسـمراکمیارزانتراز

درمعاملهمیکنمونه
ّ

روزهـایقبـلمیدهـم.مابایدبامردمهمراهیکنیم.مننهغِش

گرانفروشی.

ایننمونهایازصاحبانکسـبوکارهایدرسـتکارهسـتند.بیشترکاسبانقدیمبه

همیـنروشوروّیهبودند.

3. تد یس و فری  کاری
تدلیـسبـهمعنایدروغعملیاسـت؛یعنیجنسـیکهفاقدصفتممتازیاسـترا

واجِدصفت،وانمودکردنوخالفواقعنشـاندادناسـت؛مثلاینکهخانهراسـفیدو

رنـگکاریکننـدتـامشـتریازترکهایدیواراطـالعپیدانکند.درسـبدمیوه،میوههای

درشـترابـاالقـراردهند،کیلومتـراتومبیلراتغییردهندوکارهـایدیگریازاینقبیل.

بـرایمثـالاگـرمغازهداریبداندجنسـیکهبرایفروشگذاشـته،رنگشدوامندارد

امابهعنوانجنسـیباکیفیتماندگاربهمشـتریبفروشـد،تدلیسوفریباسـت.البته

درهمهاینموارد،اگربرمشـتریخالفواقعمعلومشـود،حقفسـخراخواهدداشـت.

بنابرایـنتدلیـس،نوعیخیانت،تقلبوکالهبرداریاسـت.کاسـبسـالمازاینکردار

زشـتپرهیزمیکند.

ُهم«. ُه لیَس ِمن المسلمیَن َمن َغشَّ .کافی،ج5،ص160. »یا ُفالُن أَماَعِمَلت انَّ 1
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4.کم فروشی
یکیدیگرازآفتهایکسـبوکار،کمفروشـیاسـت.اینخصیصۀناپسـندباعث

میشودکهدرمبادلهودادوستد،اعتمادعمومیمردمازبینبرودوجامعهدچاراختالل

گردد.

قرآنکریمباتعبیربسیارتندوشدید،اینصفتزشترانکوهشمیکندومیفرماید:

»وایبرکمفروشان،آنانکهبههنگامتحویلگرفتنجنس،کاملتحویلمیگیرند،ولی

بههنگامتحویلدادن،ناقصتحویلمیدهند«.1 

درآبگذاشـتنمرغیاسـبزیجاتبرایاینکهوزنآنهابیشترشـود،سبککشیدن

کاالها،نمونههایکمفروشیاست.همهاینهاباعثازدسترفتناعتمادمردمورفتِن

برکتازشـغلوکسبوکاراست.

5.احتکار
احتکار،همیشـهآفتاقتصادومعیشـتمردمبودهاسـت.بااحتکار،کاالهایمورد

نیازمردمازسـطحبازارجمعآوریوبهانبارهامنتقلمیشـود.بااینکار،نهتنهاحقوق

مردمپایمالمیشود،بلکهبراثروجودپولبانبوِدکاالیاکمبودآندربازار،تورمبهوجود

میآید.

سیسـتمهایاقتصادیکارآمد،تالشمیکنندکهباجلوگیریازشـوکهایگوناگون

سیاسـی،اجتماعـیواقتصـادی،نگذارنـدکاالهااحتکارشـودومعیشـتمـردمدچار

اختاللگردد.کسیکهبهدنبالکسبوکاروتجارتصحیحاستهیچگاهازراهاحتکار

بهثروتنمیرسـد،چونمیداندکهشـیوۀناپسـندیاسـتوعاقبتآن،سـختیمردم،

بیبرکتیکاسـبیومختلشـدننظاماقتصادیاست.

6.پراکنده کاری
آفتدیگردرمسـیرکسـبوکار،پراکندهکاریاست.فردیکهبهکاریمشغولشده،

.سورهمطففین،آیات3-1. 1



ان
وانـ

جـ
ی 

برا
ی 

رین
آفـ

ار 
کـ

182

ِدمشاغلاوراسرگردانوحیرانمیکند
ّ
نبایدبهشغلهایمتعدددیگربپردازد.چونتعد

واجـازهنمیدهـدکاالیکیفـیتولیـدنمایدوازکاروزندگیخود،لـذتببرد.باالخره،

کارکردنبرایآناسـتکهمااززندگیخود،بهرهایببریم؛اگرآنقدرسـِرخودراشـلوغ

کنیـمکـهمتوجـۀکیفیـتکاال،یامتوجـهزنوفرزندوزندگینشـویمدیگرکارکردنچه

فایـدهوهدفـیدارد.یکضربالمثلمیگوید:»کسـیکههمـۀراههارامیجوید،همه

راازدسـتمیدهد«.

دیلکارنگی«میگوید:»راهحقیقیموفقیتدرهررشتهایایناستکهشماخود

رادرآنرشتهبهمرحلۀاستادیبرسانید.پراکندهکاری،هیچکسیرابهمقصدنمیرساند.

موفقمیشوند«.
ً
افرادیکهیکرشتهکارییادرسیراانتخابمیکنندحتما

و  اخالقــی  ویژگی هــای  بــه  اشــتغال  شــخصی  آسیب شناســِی 
رفتارهــای ناپســند و آســیب زنندٔه انســان شــاغل برمی گــردد. ایــن 
آســیب ها برکــت را از کســب و کار می گیــرد و اعتمــاد را از جامعــه ســلب 
ــه و  ــشِّ در معامل ــکار، غ ــی، احت ــب کاری، کم فروش ــد. دروغ، فری می کن
پراکنــده کاری، از جملــه آفت هایــی اســت کــه ریشــٔه درخــت تولیــد و کار 

می ســازد. بی ثمــر  را  فعالیت هــا  و  می خشــکاند  را 
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 آ ی  شنا ِی دو تی اشتغال

فارغازحمایتووظایفیکهحکومتدرقبالاشـتغالدارد،دخالتهاومشـکالت

ومسائلیازسویدولتوحکومتممکناستمتوجهکسبوکارهاشودکهاینهاهم

نیـازبـهبررسـیدارد.بندهبـهطورخالصهبرخیازاینمواردراکهدرطولاینسـالیان،

مشاهدهکردهامشرحمیدهم؛همینجابگویمکهبحثهایماهیچکدام،رنگوبوی

سیاسییاجناحینداردبلکهبهطورمطلقدرخصوصمشکالتاقتصادیوپیداکردن

راهحلهایآنودراختیارگذاشـتنتجربههاست.

1.دخا ت بیش از حِدّ دو ت در اقتصاد
دربحثهـایقبـل،اشـارهکردیـمکـهدولتبایـددرعرصـۀاقتصاد،زمینههـاوزیر

سـاختهارابـرایفعالیتهـایاقتصـادیمردمآمادهسـازدوبـهارزاقوخدماتورفاه

عمومـیتوجـهکنـدوازدخالـتبیشازحدبپرهیزد،چوناگرهمـهیابیشتراقتصاددر

دسـتدولتباشـدرانتخواری،اختالسوفسـادگسـترشپیدامیکند.درصورتیکه

بخـشخصوصـیچـونانگیزهداردازمالوسـرمایهخودحفاظتمیکنـدوآنهارادر

مسـیرتولیدبهتربـهکارمیگیرد.

درسیستمهایاقتصادیکهدولتدرنقشناظر،برنامهریزوبسترسازعملمیکند،

معیشتمردم،دچارتکانههایشدیدنمیشودوچرخاقتصادبهخوبیگردشمیکند.
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2.ناکارآردی ردیران
ناکارآمـدیمدیـرانیکیدیگرازآسـیبهاییاسـتکهاشـتغالرابامشـکلمواجه

میکنـد.مدیـراندرهمهعرصههایفرهنگی،اجتماعی،سیاسـیواقتصادیبایدتوانو

لیاقتالزمراداشـتهباشـند.درزمینهتولیدوکسـبوکار،اگرمدیریشایسـتهنباشـدوبه

وظایفخودعملنکند،صاحبانمشاغلرادلسردمیکندوتولیدرابهرکودمیکشاند.

تجربههایچندینسالهدررجوعبهادارات،ایندرسرابهمندادهاستکهمدیرخوب،

میتوانـدقوانیـنناقـصراهمتکمیلکنـدوتولیدکنندهرادلگرمسـازدوبابرخوردهای

شایسـته،کمبودهـاراهـمجبـراننمایـد.امااگربرعکسعمـلکند،تولیـدرابهاختالل

میکشـاند.رفتارمتکبرانه،گوشندادنبهحرفهاوپیشـنهادهایصاحبانکسـبوکار،

رشـوهخواری،سـخنانتوهینآمیز،دروغگفتن،فرارازمسئولیتوغیرهازعواملیاست

کهیکمدیـرراناکارآمدمیکند.

3.واردات بی رویه
صاحبانمشـاغلوقتیکاالییتولیدمیکنند،انتظاردارندکهدربازار،مشـتریداشته

باشـدامـااگـرکاالهایخارجیآنقدردربازاروجودداشـتهباشـدکهجایـیبرایتولید

کار
ً
کنندهداخلینباشـد،سیسـتماقتصادیکشـوردچارآسـیبجدیمیشـود.اساسـا

بیهودهایاستکهیکتولیدکنندهراتشویقبهکسبوکاروتولیدکنیم،اماازکشورهای

دیگـربـهصورتبیروّیـه،کاالواردنماییم.اینکار،باعثدلسـردیوبیرونقیتولید

داخلـیمیگـردد.مـابـهازایهریکمیلیـارددالرواردات،صدهزارفرصتشـغلیدر

اختیارتولیدکنندگانکشوریکهبهماکاالصادرمیکندقرارمیدهیم.اگرسریبهبازار

بزنیمبسیاریازکاالهاومحصوالتخارجیرامیبینیمکهمشابهآنرادرداخلداریم.

کفـش،پوشـاکودیگـرلـوازمگوناگونموردنیـازمردم،یادرداخلهسـتویامیتواند

امکانتولیدشفراهمشـود.

ذائقهمصرفکنندگانماهمطوریشـدهکهمتأسـفانههمیشـهمرغهمسـایهراغاز

میداننـد.مـاقبولداریمکهبعضـیکاالهایتولیدداخل،کیفیتمناسـبیندارند،اما
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اگـربـهدرسـتیپشـتیبانیشـوندمیتوانندخـودرابهسـطحکاالهایمرغـوبوکیفی

برسانند.

منبهانحصاروعدموارداتوتعرفههایگمرکیسنگینمعتقدنیستم،بلکهعقیدهام

ایناسـتکهدولتباسیاسـتگذاریصحیحبایدازتولیدکنندگانداخلیکهبهرهوری

الزمرادارندحمایتکند.

4.عدم ثبات در  یا ت های اقتصادی
آفتدیگر،تزلزلسیاستهایاقتصادیاست.دولتهاخیلیراحت،سیاستهای

خودراعوضمیکنندوبخشخصوصیوصاحبانکسبوکارهانمیتوانندبرنامهریزی

بلندمدتداشـتهباشـند.اقتصادبایدثباتداشـتهباشـدتادرسـایهآن،صاحبانمشاغل

بتواننـدبااطمینانخاطربهکاربپردازند.

5.کم توجطی به رسئله قاچاق
متأسـفانهقاچـاق،واقعیتـیاسـتکـهاقتصـادوجامعۀایرانـیرادرگیـرکـردهوآثـار

ناخوشـایندیبـهجـایگذاشـتهاسـت.کمتوجهیبهمسـئلهقاچـاق،یکـیازآفتهاو

هدفوانگیزۀاصلیقاچاق،سودآوریاست
ً
آسیبهابرایتولیدواشتغالاست.اصوال

واینهدف،تمامیاصولاخالقی،ملیومذهبیرابرایافرادقاچاقچیتحتالشعاع

قرارمیدهد.ازطرفدیگر،قاچاقکاالیکیازراههایورودابزارتهاجمفرهنگیاست

کهنسـلجـوانراتهدیدمیکند.

اتـالِفمنابـعارزی،کاهـشتولیدناخالصداخلی،مصرفانـرژیوافزایشتقاضا

بـرایپـوِلدرگردش،ازعواقبناگواردیگرقاچاقاسـت.

درسـتاسـتکـهدولـتونهادهایدیگـرحکومتی،بـاقاچاقمبـارزهمیکنند،اما

یتروگسـتردهترباشـد.
ّ
سـخنمـاایناسـتکهایـنمبارزهبایدجد

6.رانت خواری
داقتصادی

ّ
همـهاقتصـاددانـانعقیدهدارنددرآمدهاییکهخـارجازفعالیتهایمول
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وبـابهرهگیـریازقـدرتونفـوذسیاسـییااقتصادیصـورتمیگیرد،آفتـیبراینظام

اقتصادیهرکشـوراسـت.ارائهانحصاریکاالها،سپردنمسئولیتهایمهماقتصادی

بهمدیراندولتی،گوشـهایازعواملرشـدرانتخواریمحسـوبمیشود.رانتخواری

باعثکاهشبهرهوری،افزایشتورم،ایجادفسـاد،بیکاریوفقروازبینرفتنخالقیت

درجامعهاست.

رشدبیشازاندازۀدولتبهویژهدرعرصهاقتصاد،زمینۀمناسبیبرایگسترشرانت

حجمدولتوکارمندان،عاملیاسـتکه
ّ
خواریمیشـود.پسبزرگشـدنبیشازحِد

آفترانترابهوجودمیآورد.

7.گران تمام شدن کاال
یکیازآسـیبهایمهمدرحوزۀتولیدواشـتغال،گرانتمامشـدنکاالست.واقعیت

ایـناسـتکـهتولیـدکاالبـرایتولیدکننـدهایرانـی،گرانتمـاممیشـودوهمینعامل

باعـثمیشـودکـهقدرترقابـتازتولیدکنندهگرفتهشـودونتوانـددربازارهایداخلی

وخارجی،بـادیگـرتولیدکننـدگانرقابتکند.وقتـیکاالیچینییاژاپنیوکرهایوترک

دربازار،ارزانترازکاالیایرانیباشـد،چگونهمیتوانتولیدکردیارقابتنمودوعلت

مهمگرانتمامشـدنکاالها،وضعقوانیناشـتباه،مالیاتهایسنگین،مالیاتبرارزش

افزودهوسـودسنگینتسـهیالتبانکیاست.

نتیجه گیری
درپایاِنبحثمیخواهمنتیجهگیریکنمکه:

کسـبوکارهایکوچک،هرچندخصوصیهسـتند،اماتأسیسورونقگرفتنآن،با

حمایتهایسـنجیدهوکارشناسـیشدهدولتهاانجاممیگیرد.

دولتاسـتکهمیتوانددرمدارس،دانشـگاههاوموسسـههایوابستهبهخود،انواع

مشـاغلوراههایموفقیتدرآنراآموزشدهد.

دولـتاسـتکـهمیتوانـدازراهبودجههـایکالنیکـهدراختیـارداردآموزشهای

نزدیـکیـاازراهدورراتقویـتکنـد.فرهنـگکاروروحیـۀکارآفرینـیراترویـجنماید،
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سیاسـتهایمالـیوقوانیـنمتناسـبباآنهـاراتدوینکند،مشـاورهبدهدواطالعات

مفیـدیدراختیـاربگذارد.

تأسـیسمراکزتوجیهیبرایکسـبوکار،اقدامدیگریاستکهدولتمیتواندانجام

دهد.تشکیلکسبوکارهایجدیدوحمایتازحیاتمشاغلتازهتشکیلشدهازطریق

مشـاوره،دادناطالعـات،شـیوههایمالیوحسابرسـیدرهمینمراکـزتوجیهیباید

دنبالشود.

بـازهـمهماننکتۀاساسـیراتکـرارمیکنمکهدولتنبایدخـودشدرهمهزمینهها

تولیدکننـدهباشـدبلکـهبایدزمینههـایتولیدراازجنبههایمختلـففراهمآورد.امروزه

80%اقتصادایراندردسـتدولتوحکومتاسـتکهبایدباابزارهای
ً
متأسـفانهتقریبا

قانونی،نقشمسـتقیمخـودرادرتولیدکمرنگکند.

امیدآندارمکههمباتغییرنگاهدولتوهمباتغییرنگاهجوانانونوجوانان،ایرانما

بیشازپیششـاهدرشـدکارآفرینیوفرهنگکاروتوسـعهباشدوبهزودیبتوانیمشاهد

جامعهایبالندهوموفقوتوسـعهمندباشیم.
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ــار دارد  ــه در اختی ــترده ای ک ــانِی گس ــی و انس ــاِت مال ــا امکان ــت ب دول
بایــد زمینه هــای رشــد بهتــر تولیــد را از نظــر آموزشــی، حرفــه ای، 
امنیتــی و صــادرات و واردات فراهــم کنــد. دولــت نبایــد در همــه 
از  بایــد بســترهای ســالمی را  زمینه هــا تولیدکننــده باشــد، بلکــه 
جنبه هــای مختلــف اقتصــادی فراهــم آورد. وروِد بیــش از حــّد دولــت 
قاچــاق،  رانت خــواری،  کــه  دارد  آســیب هایی  تجــارت،  و  تولیــد  در 

عــدم ثبــات در سیاســت های اقتصــادی از جملــه آن هاســت.



بخش هشتم:

 نمونه  هایی از کارآفرینان
بدون سرمایه
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  کارآفریناِن بدون  ررایه

داستانوخاطره،درهرزمینهایجذابوشیریناست.درعرصهاقتصادوتولید،گاهی

نقلداستانهاییازسرگذشتکارآفرینانموفقمیتواندبهافرادانگیزۀبیشتربدهد.بحثما

درموردکسبوکاِربدونسرمایهاست،بعضیتااینعبارترامیشنوندباخودمیگویند

مگرمیشودبدونسرمایهیاباسرمایهاندک،بهبنگاههایبزرگرسید.منطقآنهاهمیشهو

درهمهحالایناستکه:»پول،پولرامیآورد.«ولیمادراینجاسرگذشتافرادموفقی

رانقلمیکنیمکهبدونداشتنسرمایهوفقطبااتکایبهخداونیرویارادهوپشتکارخود

بهموفقیتهایباالییدستیافتهاندودراقتصادکشور،بسیارموثربودهاند.

بنـدهحقیـر،خالصهایازسرگذشـتخـودرادرکتابقبلیبانـام»درسهاییازیک

کارآفرینموفق«1آوردهام.درآنکتاب،سرگذشتمراشایدضمندوصفحهنوشتهاموقصدم

سرگذشـتگویینبـوده،بلکـهفقطتجربههایخودمرادرعرصۀتولیـدآوردهام.دراینجا

نمیخواهـمازخـودمبگویم،بلکهسرگذشـتچهارنفرازپیشکسـوتانوبزرگاِنمعاصر

عرصۀتولیدرامرورمیکنمکهچگونهازکسبوکارهایکوچکبهکارخانههایتولیدی

بزرگ،دسـتیافتند.شـماهممیتوانیدسرگذشـتدههانفرازکارآفرینانموفقایرانیو

خارجیرامطالعهکنیدکهبرهمیناسـاسوباکمترینسـرمایهوازصفرشـروعکردهاند.

1.چاپنشرطوبی،قم1397.همچنینبرایمشاهدهودریافتکتاببهسایتمابهآدرسزیررجوعکنید:

www.hasanaghajani.com
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1.عالءا دین ریررحمدصادقی
جنـابآقـایعالءالدیـنمیرمحمدصادقیدراصفهانمتولدشـد.پـدرشروحانی

سادهزیستیدرمحالتفقیرنشیناصفهانبود.برادربزرگترشازدورانکودکیدربازار

اصفهانکارمیکرد.روحیاتخانوادهایشـانمذهبیاسـتوهمچناناینروالنزدیک

بـهشـشدهـهباقیماندهاسـت.اودورانکودکیسـختیراگذراند.ابتـدابهمکتبخانه

میرفتاماهنگامیکهازسـیزدهسـالگیمجبوربهکاردربازاراصفهانشـد،تحصیل

شـبانهراپیـشگرفـت.هزینهخانـوادهازطریقفعالیـتدوبرادردربـازاراصفهانتامین

میشد.پدرروحانیاشهمهرازچندگاهیبهدلیلفعالیتهایسیاسیعلیهحکومت

رضاخانراهیزندانمیشـد.مدتیبعدپدرچهرهدرنقابخاککشـید.

بهاالدیـن)بـرادربزرگتر(تصمیمگرفت،سـتارهبختـشرادرتهرانبجوید.اوراهی

پایتختشـدوحجرهایکوچکبرایفروشقماشاجارهکرد.چندماهبعدنامهایبرای

عالالدیننوشـتوازبرادرهمدعوتکردراهیتهرانشـود.اوجگیریخانوادهازهمین

نقطـهآغـازشـد.عالءالدیـنوبهاءالدیندرسـرایاصفهانیهایبازارتهرانبهسـرعت

شناختهشدند.ویژگیبرجستهآنهاتدینبود.عالالدینبرایخریدپنبهبهشهرستانهای

مختلفمیرفتوبهاءالدیندربازارتهرانمقدماتفروشآنهارامهیامیکرد.دهسال

ازکارسختگذشتتاسرمایهایجمعشد.خانوادهبهاءالدینوعالءالدیندرتماماین

سـالهادرکنـارهـمدریـکخانهدرجنوبتهرانزندگیمیکردنـد.آنهادربازارتهران

مشتریهایبسیاریپیداکردهبودندوحجرهشانمحلرفتوآمدهاشدهبود.اماستاره

بختشانزمانیطلوعکردکهاولینپیشنهادسرمایهگذاریدرصنعتبهآنهاارائهشد.

عالالدیندرجریانسـفرهایبسـیاربهشـهرهایمختلفمتوجهنیازکشـوربهسیمانو

گچشدهبود.اوانباریدربازارتهراناجارهکردوازدورافتادهتریننقاطکشور،سیمانبه

تهرانمیآورد.مدتیبعدبهفکرتاسـیسکارخانهگچافتاد.هردوبرادربهسـمنانرفتند

ویکمعدنبهنامخودثبتکردند.کارخانهگچسـمنان-مازندرانبهسـرعتتاسـیس

شـد.مدتیبعدسرمایههایخانوادهافزونترشدهبود.

مهندسسالور،پیشروسیمانایرانبهآنهاپیشنهادسرمایهگذاریدرسیمانفارس-
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خوزستانوسیمانصوفیانراارائهداد.هردوکارخانهدرآستانهورشکستگیبودند،ولی

بـرادرانمیرمحمـدصادقـیتصمیمبهخریدآنهاگرفتند.تمامتـالشخودرابرایرونق

دوبارهکارخانههابهکاربستندوهردوکارخانهبهسوددهیرسیدند.همزمانخبررسید

بازارایراناشباعشدهاستوعالالدینبرایتوسعهبازار،راهیکشورهایحاشیهخلیج

فارسشـد.اوکویترابرایصادراتانتخابکرد.صادراتسـیمانوگچبهکویتهم

سـودبسـیاریبرایآنهابهارمغانآورد.اماهمچنانحلقهصنعتیخانوادهتکمیلنبود.

آنهـابـرایانتقالسـیمانبهکویتبامشـکلحملونقلدریاییمواجـهبودند.بنابراین

خط»کشتیرانینوح«بهنامآنهابهثبترسید.نزدیکبهپنجدههازفعالیتهایخانواده

آنهامیگذرد.هردوبرادرازمحلدرآمدهایاقتصادیشـانصدمدرسـهتاسیسکردند.

نزدیـکبـهسـیزدههـزارکارمنـدوکارگـررابـهاسـتخدامدرآوردندوبیـشازدهصندوق

قرضالحسنهنیزراهاندازیکردند.کارخانههایآنانهمچنانبهفعالیتادامهمیدهند.

عالالدیـنهنـوزخاطـراتروزهایسـختکاردرکودکیونوجوانـیرادرذهندارد.او

روایتمیکندهرچهبهدسـتآوردهحاصلتالشهایشـبانهروزیوتوکلبهخدابوده
است.1

1.مجلۀنامۀاتاقبازرگانی،ش530،خرداد1391.
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2.رحسن آزرایش
محسـنآزمایشدرتهرانبهدنیاآمد.هیچسـرمایهاینداشـت.کارشراازشاگردی

دربازارتهرانآغازکرد.مدتهادرکارگاههایکوچککارمیکردوسرمایههایاندکش

راجمـعمیکـردتـاروزگاریکاربزرگیانجامدهد.هزینههـایخانوادهپسازمرگپدر

بردوشاوبود.

محسـنآزمایـشموسـسکارخانهآزمایشویکـیازمشـهورترینتولیدکنندگان

لـوازمخانگـیدرایـرانروزهایسـختجوانیراهرگزازیادنمیبـرد.اوحّتیبرای

راهانـدازیکارگاهـیکوچکدرخیابانفدائیاناسـالمتهرانهمپولکافیدراختیار

نداشـتوبههمیندلیلسـالهاشـاگردیکرد.حاصلفعالیتهایشـبانهروزیاو

طیدهسـال،تنهاصدهزارتومانسـرمایهشـد.خانهرافروختوهرچهداشـترا

بـرایراهانـدازیکارگاههایتولیـدصندلیهزینهکرد.وضعزندگیاوداشـتقدری

سـروسـامانمییافـتکـهمـادرشفوتکردومحسـنآزمایشمدتیدرافسـردگی

مرگمادربود.چندماهبعدبازهمبهکارخانهبازگشـتتاکسـبوکارراآغازکند،

ولـیایـنبـاراتفاقناگـواریدیگررخدادوکارخانـهاوبهدلیلحادثهایناخواسـته

درآتشسـوختواوبازهمبههمانمردبدونسـرمایهبدلشـد.محسـنآزمایش

اینبارتصمیممیگیردبازهمخانهاشرابفروشـدوکسـبوکاریتازهراهاندازی

کنـد.تـاسـالهابعـداونقـلمیکردکهآتشسـوزیدرکارخانهعمدیبودهاسـت.

محسـنآزمایـشبعـدازایـنحادثـهبهتریـنکارخانهخودراتاسـیسکـرد.اوهنوز

تـوانوعالقـهایبـرایادامهزندگیداشـت.قصدکردهبودتادرزندگیرسـمبزرگی

بیاموزدوشـیوهمرداناسـطورهایراپیشگیرد،ازهمینروی،زمینیدرجادهتهران

نـوخریـداریکردتااینباربیرونشـهرپایههایکسـبوکارخـودراگذارد.کارگاه

درسـال1336سـوختهبـودودرسـال1337کارخانـهایجایگزیـنکارگاهکوچک

شـدهبود.سـال1344سـرمایهاولیهکارخانهمحسـنبه30میلیونریالرسیدهبود.

سـال1347سـرمایهاولیهبه200میلیونریالرسـید.اوکمیبعدزمینیبهمساحت

185هـزارمتـردرکیلومتـر10جادهآبعلیخریدتابهمجموعهسـابقافزودهشـودو
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بـازهـمزندگـیراازسـرگیرد.یخچالولـوازمخانگیآزمایشهنوزکههنوزاسـت

بـهعنـوانیکبرنددرایرانشـناختهمیشـود.محسـنآزمایشبهیکـیازبزرگترین

تولیدکنندگانلوازمخانگیایرانبدلشـد.اوسـرمایهاولیهکسـبوکارشراازراه
شـاگردیدربازارتهرانکسـبکردهبود.1

1.پیشـگامانرشـد،ج1،ص252)ناشـراتاقبازرگانیوصنایعومعادنایران(وسرگذشـتکنشـگراقتصادیایران،

ص71-80)تهـران،نشـرفرهنگصبا(.
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3. ید رحمد گراری
سـیدمحمدگرامیدرشـهر»یزد«بهدنیاآمد.درجوانیبههمراهیکیازدوسـتانش

ازیـزدبـهتهـرانآمد.نوجوانیخودرادرفقرمطلقگذراند.پدرشوقتیکمترازدهسـال

داشـتخانـوادهرارهـاکـردوبـهتهرانرفـتوازدواجمجددکردوخانـوادهخودرابرای

همیشـهبهفراموشـیسپرد.مادروادارشدبرایتامینهزینههایزندگیخودوفرزندانش

بهکارسختبپردازد.مادرجنابآقایمحمدگرامیدرخیاطخانهایبهکارپرداختو

بـرایدوخـتیـکپیراهندوقرانونیم،اجرتمیگرفت.محمددهسـالهبودکهمجبور

شـدتحصیلرارهاکند.مدتیبعدبرایکاربهحجرهحاجعلیاکبرریسـمانیازتجار

مشهورونیکوکاریزدرفت.محمدبهدلیلاعتقاداتمذهبیبهسرعتدرنظرحاجعلی

اکبردرخشـیدوطیدورهشـاگردیبرایاینتاجراصفهانیصدتومانسـرمایهبهدست

آوردهبـود.اوبـههمـراهدوسـتشرهبـر،بهتهرانآمدتـازندگیخودراتغییـردهد.هردو

تصمیممیگیرندباهمانسرمایهاندکدرنوزدهسالگیبهخریدوفروشبپردازند.حاج

آقاگرجیموسسکارخانه»چایجهان«مدتیبعددرتهرانبامحمدآشنامیشود.اواز

آقایگرامیدعوتمیکندتاویزیتورمحصوالتششـود.محمدهرروزصبحازخیابان

پانزدهخردادتهرانتاپلحافظراپیادهطیمیکردتابرایچایجهانمشـتریپیداکند.

چنـدمـاهبعـدحاجآقاگرجی،دوچرخـهایبرایاوتهیهمیکندتافشـارکارقدریبرای

محمدکمترشود.در21سالگیبهتوصیهمادرازدواجمیکند.دوهزارتومانسرمایهاز

ویزیتوریجمعآوریکردهبودوبدونبرگزاریمراسمعروسیمفصل،زندگیمشترکرا

آغازمیکند.چندماهبعدمحمدتصمیممیگیردبهجایکاربرایچایجهانبهصورت

شخصیبهخریدوفروشبپردازد.باسرمایهایاندکوالبتهاعتباریکهکسبکردهبود

دفتریبرایتوزیعچای،راهاندازیمیکند.دهنفرپرسـنلبرایدفترشاسـتخدامکردو

کمکمپیشـرفتکردتااینکهدرسـال1344تعدادکارمندانشـانبهشـصتنفررسیدو

انباریهزارمتریدرمیدانشـوشتهرانخریداریکرد.کارخانهگلسـتاندرهمینانبار

تاسیسشد.سرمایههاکهقدریافزونشددستگاهیبرایبستهبندیچایواردکردند.

همزمـانبهشـراکتباحـاجعلیاکبربرخوردارپرداختویـکمرغداریهمدرمیدان
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پونکتهرانراهاندازیکردند.همینمرغداریسالهایبعدبهانباراصلیچایگلستان

بدلشد.

محمـدپسازپنجسـالکار،سـرمایهایکسـبکـرد.فرزندانشرابـرایتحصیلبه

امریـکافرسـتادهبود.پسازبازگشـتآنهـاتصمیمبهواراداتخودروگرفتندوشـرکت

»ایرانسرعت«راباایدهوارداتازکارخانههیوندایبنیانگذاشتند.کسبوکارخانواده

بـاتوزیـعانواعکاالهایکارخانهگلسـتانرونقیدوبارهپیـداکرد.محمدگرامیدرپایان

عمـریکـیازثروتمندتریـنافرادایرانیبودباداشـتنچندینکارخانـهوبرندونمایندگی

برندهـایمعتبـرخودروهـایخارجـی،امـاهیـچگاهفراموشنکردکهمسـیرخـودرااز

شـاگردیوویزیتوریشـروعکردهاسـت.ویتالحظهمرگ)سـال87(یکبیتشعررا

کـهدریزدبهخاطرسـپردهبودبهدیـواراتاقشزدهبود:

آیابودکهگوشـهچشـمیبهماکنند1آنـانکـهخـاکرابهنظـرکیمیاکنند

مجلۀماهنو،ش52،ص150-147. .1
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4.برادران همدانیان 
علـیوحسـینهمدانیـان،دوبـرادربودندکـهدراصفهانبهدنیاآمدنـد.زندگیرادر

تنگدسـتیآغـازکردند.پدرشـانپیشـهوریسـادهوکمدرآمـدبودوحّتیبـهگفتهعلی

همدانیـانتـوانتامیـنهزینههایزندگیخانوادهراهمنداشـت.علـیهمدانیاندر24 

سالگیموفقشدپسازسالهاشاگردیدربازرااصفهانحجرهایبرایخودراهاندازی

کند.اوبهفروشپارچهسـرگرمبود.سـرمایهایبرایگسـترشکسبوکارخودنداشت،

ولیآرزوهایبزرگیدرسـرمیپروراند.مدتیبعدباحاجآقاکازرونیموسـسکارخانه

بزرگنسـاجیوطنآشـناشـد.کازرونیبهروحیاتمذهبیهمدانیانعالقهمندشـدو

اورامردیمتدینومعتمدشـناخت.بههمیندلیلنمایندگیکارخانهنسـاجیوطندر

اصفهانرابهاوواگذارکرد.همدانیانازراهخریدوفروشپارچهپسازدهسالقدریبه

سـرمایههایخودافزود،ولیهنوزهزینههایزندگیوفقرخانوادگیبهاواجازۀتوسـعه

کسـبوکاررانمیداد.حضوردهسـالهاشدربازاراصفهانسـببشـدهبودتابازاریان

بـهاواعتمـادکننـد.بهتوصیهحاجآقاکازرونیبافعاالناقتصادیاصفهانشـریکشـد

واولیـنکارخانـهنسـاجیاصفهـانراراهانـدازیکـرد.یکسـالبعد،»پتـو«همتولید

میکرد.تولیدسـالیانهکارخانهبه450هزارمترانواعپارچهو70هزاربقچهنخشـماره

20رسـید.600تنپشـمو400تنپنبهتماممواداولیهموردنیازکارخانهاوبود.کسـب

وکارشکـهقـدریرونـقگرفت،تعداددوکهایریسـندگیکارخانـهرابه3240دوک

نخپشـمو33000دوکریسـندگیپنبهو60دسـتگاهماشـینبافندگیرسـاند.اوبرای

اولیـنبـارپارچـه»تتـرون«رادرایرانودرهمیـنکارخانهتولیدکرد.ازسـودحاصلاز

کارخانهاول،کارخانه»پشـمباف«اصفهانراتاسـیسکرد.ارتشبهیکیازاصلیترین

خریدارانمحصوالتاوبدلشدومدتیهمکارخانهنساجی»بافناز«راراهاندازیکرد.

کارخانهسوماوپنجاههزاردوکرسیندگیداشت.چهارهزارودویستکارگراوسالیانه

32میلیـونمتـرپارچهتولیدمیکردند.امـااوجگیریفعالیتهایاقتصادیهمدانیانبه

تاسـیسکارخانهسـیماناصفهانبهعنوانبزرگترینکارخانهسیمانایرانمربوطاست.

کارخانـهاوهشـتادهـزارمتـرمربعزیربناداشـتو23هزارتنسـیمانتولیدمیکرد.او
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درایندوره،سـرمایهخودرابه350میلیونریالرسـاندهبود.تجارتپرسـودنسـاجی

وسـیمان،همدانیانرابهسـمتتاسـیسکارخانهایدیگرکشـاند.»قندنقشجهان«در

همیندورهباسطحزیرکشت245هزارمترمربعچغندرقندتاسیسشد.درهمیندوره

همدانیـانتصمیـمگرفت،بخشمهمیازدرآمدهایخـودرابهبنیاد»خیریههمدانیان«

انتقالدهد.اینبنیاد17مدرسهدرمناطقمحروماصفهانساختوهزینهزندگیایتام،

زنانبیسرپرستوخانوادههایفقیراصفهانیراتامینمیکرد.برادرانهمدانیاناعتقاد

داشـتند،رسـیدنازشاگردیمغازهتاکارخانهداریتنهادرسایهاعتقادشانصورتگرفته

است.دوبرادرپیشازمرگتمامیکارخانهها،خانهها،زمینهایکشاورزیواموالشان

راوقفکردند.همدانیانباایناقدام،زمینهرابرایخوشبختیکودکانیتیمکهسرمایهای
برایکسـبوکارنداشتند،مهیاکرد.1

1.مجلۀتاریخمعاصرایران،ش37،1382وپایگاهاینترنتیموسسهخیریهعلیوحسینهمدانیان.
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ــت و اراده و  ــا هم ــه ب ــتند ک ــانی هس ــرمایه، کس ــدون س ــاِن ب کارآفرین
ــانی  ــای درخش ــته اند فرصت ه ــت، توانس ــتِن خالقّی ــت کار و داش پش
بــرای تولیــد و تجــارِت ســالم، بــه وجــود آورنــد و در جهــِت به کارگیــری 
نیروهــای انســانی و امکانــات مالــی، موفــق عمــل کننــد. در همــٔه 
فرهنگ هــا و ملّیت هــا، چنیــن کارآفرینــاِن موفقــی وجــود دارد، در 
کشــور مــا نیــز نمونه هــای ایــن انســان های بــااراده ای بــوده و هســتند 

ــند. ــر باش ــی، مؤث ــاد مل ــته اند در اقتص ــه توانس ک

برای آشنایی بیشتر با آقای حسن آقاجانی 
و برای تهیه این کتاب و کتاب »درس هایی از یک کارآفرین موفق« 

به وب سایت:
www.hasanaghajani.com

مراجعه فرمایید.


