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سخن نخست

مستندات تاریخی گویای آن است که مهین افشار، نوه ملک التجار با 
فروش قسمتی از جهیزیه خود موفق شد سرمایه ای فراهم آورد و به عنوان 
نخستین زن بازرگان ایرانی به تجارت بپردازد و در سال 1336 نخستین 
زن بود که کارت بازرگانی به نامش صادر شد. توسعه کار وی سبب شد که 
در پنج بندر بزرگ دنیا مانند آمستردام، نوتردام، لندن، نیویورک و آنورس 

کارگزاری حمل و نقل دایر کند. )1( 
نیز موفق ترین زنان قدرتمند سال 2۰12 توسط موسسه فوربس  اخیراً 
 Indra( نوئی  ایندرا  نام  میان  این  در   )2( شده اند.  معرفی  و  بندی  رده 
Noovi( به چشم می خورد. وی که اصالتی هندی دارد، به عنوان رئیس 
هیأت مدیره شرکت پپسی، موفق شد با اقدامات بی نظیر مدیریتی از سال 
2۰۰6 تاکنون همواره در میان بیست نفر نخست فهرست جای گیرد. وی 
درآمد خالص شرکت را به 14 درصد رشد رساند. از جمله اقدامات نوئی 
استفاده بهینه از بازار کشور زادگاهش هندوستان، برای نیل به اهداف مالی 

بود که نتایج بی نظیری برای وی به همراه داشت. 
 Diane von( فورستنبرگ  فون  دیان  آِن  از  فهرست  این  دیگر  نام  
Furstenberg( است. وی که اصالتًا بلژیکی است، کسب و کار خود را 
از سال 1۹7۰ میالدی با سرمایه گذاری 3۰ هزار دالری در حوزه طراحی 
لباس در آمریکا آغاز کرد و در اندک زمانی موفق به مقام نخست در این 
حوزه شد. وی سپس به عنوان رئیس هیأت طراحان مد و لباس آمریکا 
)CFDA( منصوب شد که کسب و کار 35۰ تن از بر ترین طراحان مد و 
لباس این کشور را برعهده دارد. از اقدامات وی، تالش برای اجرایی کردن 
موسسه حقوقی مد و لباس نورهام و برگزاری کمپین های تبلیغاتی متعدد 
است که هدف اصلی آن ها آگاهی بخشی به عموم مردم درباره اجتناب از 
خریداری البسه تقلبی و تالش برای حفظ حقوق طراحان این حوزه است.

 آنچه که در این الگو ها یافت می شود، آن است که با عبور از فرایند 
حرفه ای گرایی توانسته اند چنین موفقیت هایی را به خود اختصاص دهند. 

به عبارتی تمرکز بر حرفه، توان افزایی مستمر در مسیر توسعه کسب و کار، 
برای  راه  رفع چالش ها، هموار ساختن  برای  جانبه  تدابیر همه  و  پشتکار 
دیگران و الگو شدن در محیط اجتماعی ازجمله مواردی است که در باور 
آنان عمق یافته به طوری که توانسته اند با حرفه ای گرایی اعتبار صنفی و 

اجتماعی برای خود کسب کنند. 
با جهان هستی وداع کرد، فریده  از ده سال  الگوی دیگری که بیش 
مشکوه است. او حرفه ای گرایی را فرا تر از تخصص در منش و روش خود 

نیز جای داد.
وی به عنوان اولین زن موسس شرکت حمل و نقل، با اتکا به تجارب 
حرفه ای قبلی، از سال 1363 کسب و کار خود را در مکانی اجاره ای حدود 

3۰ متر مربع شکل داد. 
آن سال ها تصویر ترسیم شده از چنین کسب و کاری در ذهن خانواده 
و عرف جامعه مردانه بود به همین دلیل با چالش های جدی روبرو شد. 
نخستین چالش وی تأمین منابع مالی موردنیاز بود. در آن شرایط به عنوان 
یک زن، در نقش مدیر یک شرکت حمل و نقل و حتی به عنوان عنصری 
مدبرانه  بود،  محروم  بانکی  وام  از  و  نبود  شده  پذیرفته  اقتصاد  به  مطلع 
توانست با اندک سرمایه شخصی خود با ایجاد نوعی تعاون مردمی جهت 
خرید کانتینرهای یخچالی، حدود 1۰۰ کانتینر خریداری کند. به این ترتیب 
که هر کانتینر به نسبت سهمی که افراد داده بودند مالکینی بین یک تا 
چهار نفر داشت. فرضًا کارمند بازنشسته ای که 5۰۰ هزار تومان نقد داشت 
به جای به کاراندازی در مجاری دیگر در خرید یک کانتینر سهیم می شد 
و ماهانه 25 هزارتومان سود می برد و ضمنًا سند کانتینر به نسبت سهم 
او به نام وی می شد. او از این طریق توانست 2۰۰ نفر را برای سرمایه 

گذاری جذب کند. )3(
با  نامناسب  اجتماعی  برخوردهای  در سال های شروع،  او  دیگر  چالش 
وی بود. در برخی جلسات حضور وی به عنوان یک زن قابل قبول نبود. 

حرفهایگرايی
درالگوهایموفق

 فیروزه صابر

..
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حتی در یک جلسه بازاریابی یکی از مدیران وقت به او تذکر داد که »برو 
و یک مرد را جای خود بفرست«. در چندین برخورد از طرف برخی مدیران 
به او گفته می شد که »در مقابل من ننشین تا چشم من به چشمت نیفتد« 
و یا »تو نامحرمی، آن طرف بنشین«. او معمواًل از طریق گفتگو و تعامل 
برخورد می کرد و تا حدی پافشاری می نمود که حضور خود را تثبیت کند 
و با همین شیوه برخورد، با استناد به شرع و قانون بار ها موضوع حضرت 
خدیجه که بزرگ ترین تاجر زن در زمان خود بوده است را برای کسانی که 
به خاطر زن بودن با او رفتار مناسبی نداشتند مطرح کرده بود تا به طور 

نسبی تعصب آن را بزداید. 
او در مسیر توسعه شرکت، در سال 1364 موفق به اخذ مجوز حمل و 
نقل بین المللی شد. به دنبال آن مذاکره برای جلب همکاری با همسرش را 
آغاز کرد و سرانجام وی را قانع کرد که به شرکت وی بپیوندد و به عنوان 
مدیر بخش بین المللی مشغول شد. او در شرایطی این پیوند همکاری را 
برقرار کرد که برخی از اطرافیان به همسرش خطاب می کردند که »مرد، 

خودش را دست زن نمی دهد« و همسرش را از این کار منع می کردند. 
آتش  در  کشور  که  می داد  توسعه  را  خود  فعالیت  هنگامه ای  در  او 
جنگ بود. از این رو به نقش اجتماعی خود بسی واقف بود. به طوری که 
کمک رسانی مواد غذایی به جبهه را بر فعالیت های شرکت افزود و حتی در 
مواقعی که برخی رانندگان از رفتن به جبهه هراس داشتند، در کنار آن ها 

نشسته و جاده های پرخطر را برای حفظ آرامش راننده ها می پیمود. 
کار  برای  فرهنگ سازی  را صرف  زیادی  وقت  نیز  سازمان  درون  وی 
قبیل  از  اقداماتی  بر  عالوه  مي کرد.  پرسنل  و  رانندگان  بین  در  گروهی 
تشکیل کالس های زبان انگلیسی، تشکیل تیم فوتبال، تأمین لباس کار، 
برگزاری کالس های فنی، تورهای مسافرتی و جلسات مهمانی خانوادگی 
برای رانندگان، در نقش مشاوری فعال برای آنان بود. برای برخورد مناسب 
با رانندگان و کارکنان و تنظیم رفتار خود با آن ها کتاب های روان شناسی 
زیادی خوانده بود و مطالعه متمرکزی در مورد کار گروهی و تیم سازی 
به قصد تشکیل یک خانواده کاری انجام داده بود. از نظر حرفه ای خود را 
نسبت به دانش حرفه مجهز و به روز، و آموزش های الزم را طی می کرد. 
او حتی به مشتریان خود مشاوره می داد. رضایت مشتری برای او بسیار 
مهم بود. روش او چنین بود که فقط به حمل کاالی مشتری که وظیفه 

انجام می داد.  بلکه کار را به صورت پروژه ای  او بود نمی پرداخت،  اصلی 
به این شکل که نیاز ها و شرایط مشتری را درنظر گرفته و نسبت به این 
موارد مشورت می داد و با لحاظ قراردادن آن ها به حمل کاال می پرداخت. 
و  بود  فعال  نیز  انجمن حرفه خود  در  اجتماعی  نقش  ایفای  پی  در  او 
انجمن  مدیره  هیأت  عضو  زن  اولین  عنوان  به   1377 تا   1374 سال  از 
شرکت های حمل و نقل بین المللی فعال بود و سپس در نقش کار شناس 

حل اختالف در انجمن حضور داشت. 
حدود  می دانست.  خداوند  کمک  را  خود  موفقیت  عامل  بزرگ ترین  او 
چهارده سال پیش به هنگام مطالعه درباره بیست زن کارآفرین به صورت 
مطالعه موردی )case study( برای پژوهش راه های توسعه کارآفرینی 
زنان در ایران به دلیل نبود منابع و مراجع اطالعاتی در این مورد، پژوهشگر 
)نگارنده( از طرق مختلف ازجمله سؤال از پیشکسوتان هر حرفه و صنعت 
او  حرفه  در  می یافت.  دست  کارآفرین  زنان  از  نمونه هایی  شناسایی  به 
جملگی نخست نام فریده مشکوه را با تأکید بر اعتبار حرفه ای و شخصیت 
و منش او به زبان می آوردند. در آن ایام هنوز واژه کارآفرینی زنان باب 
نشده بود. در طول مطالعه مرتب سؤال می کرد که آیا با توجه به مفاهیم 
کارآفرینی »من به عنوان یک کارآفرین هستم؟«. برای او مهم بود که 
مبادا درباره اش گزافه گویی شود. عالوه بر آن تاکید داشت که این پژوهش 
سایر زنان موفق حرفه او را مورد مطالعه قرار دهد. توسعه حرفه ای خود 
همراه با مسئولیت اجتماعی دغدغه اش بود. در واپسین روزهای حیات و در 
بستر بیماری و علی رغم آگاهی نسبت به بیماری خویش )سرطان( و کوتاه 
بودن حضور در این جهان هستی مطرح می کرد که اینک به اتفاق برای 
ایام مصاحبه ای  اجرا کنیم. در   همان  توانمندسازی  افغان طرح های  زنان 
با وی انجام شد. از او سؤال شد که بیماری شما ناشی از چیست؟ گفت 
پزشکان می گویند 7۰ درصد آن ناشی از استرس کار است و 3۰ درصد 
سیگار. از او سوال شد آیا اگر خداوند عمر دوباره ای به شما دهد چه خواهید 

کرد؟ گفت از آن 3۰ درصد دست خواهم کشید اما از 7۰ درصد خیر. 
حرفه ای گرایی از منظر دانش و تخصص و هم از منظر اخالق و رفتار 
ظرفیت سازی  را  خود  حرفه ای  بقای  اصل  الگو ها  می سازند.  را  الگو ها 
فردی همگام با توسعه کسب و کار می دانند. این مهم دغدغه ای جدی 

در محیط کسب و کار امروز است  

منابع: 
1- اولین زنان، عذرا دژم، نشر علم، 1384

2- دنیای اقتصاد- نهم بهمن ماه 13۹1
3- راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران، فیروزه صابر، روشنگران 1381

..
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زنايراني،بازاربينالمللي
ضرورتيكحضور فاطمه دانشور

 دبیر علمي همایش 

بخش  و  کشور  جمعیت  از  نیمي  حدود  زنان 
به  را  اقتصادي  فعال  جمعیت  از  توجهي  قابل 
میان  در  تعدادشان  و  می دهند  اختصاص  خود 
تحصیل کرده ها نیز نسبت به مردان، هم چنان رو 
به افزایش است، با همه اینها هنوز سهم قابل قبولي 

در اقتصاد ملي بدست نیاورده اند.
همایش »کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی«، 
فرصت مناسبی است تا بار دیگر تمامی داشته ها و 
اندوخته های علمی و تجربی مان را ارزیابی کنیم. 
متاسفانه پژوهش و مطالعات تطبیقی در فرهنگ 
شیوه های  و  ندارد  جایی  کشورمان  کار  و  کسب 
باقی  نوآوری  برای  مجالی  سنتی  شده  نخ نما 

نگذاشته است.
کارآفرینی در دنیای کسب و کار کنونی تنها با 
نوآوری مهیا می شود و کارآفرینی زنان در عرصه 
بازرگانی، سختی و مشقت فعالیت را صد چندان 
می کند. سختی و مشقت، از آن جهت که حضور 
موثر زنان در حوزه کسب و کار به خودی خود، 
یک نوآوری در فضای سنتی تجارت ایران به شمار 

می آید.
زنان در سال  های اخیر با حضور موفق در تمامی 
توانسته اند  اجتماعی  زمینه های علمی، صنعتی و 
قدرت تقکر و مدیریت صحیح را به نمایش بگذارند 
و خوشبختانه نگاه جامعه مردانه کسب و کار نیز 
سوی  به  تحصیل کرده  و  جوان  مردان  حضور  با 
شیوه های مشارکتی و پرهیز از تعصبات جنسیتی 

پیش رفته است.
اسالم با کمال شجاعت، مالکیت و حقوق مادي 
و تجاري را براي زن به رسمیت مي شناسد و این 
افتخار از دیرباز منتسب به اسالم بوده است. حق 
مالکیت زن بر اموال و دارایي هاي خود ار سوي 
اسالم به رسمیت شناخته شده است ، بنابراین بستر 

ورود به کار اقتصادي با حفظ ارزش هاي دیني سر 
ناسازگاري ندارد. حضور زن در راستاي یک هدف 
باید دفاع  و  ارزشمند است  قرار مي گیرد ،  مقدس 

کامل از حقوق او صورت گیرد.
یک درصد از ثروت دنیا در اختیار زنان قرار دارد، 
1۰ درصد درآمد دنیا متعلق به زنان است و در کنار 
این 14درصد از پست هاي مدیریتي دنیا در اختیار 
بانوان قرار دارد. ضمن اینکه 66 درصد نیروي کار 
و 5۰درصد تولید غذا در جهان توسط زنان صورت 
تمامي حوزه ها  در  زنان  امروزه  بنابراین  مي گیرد، 
حضور دارند که البته تا حدودي با آمارهاي مذکور 

همخواني ندارد .
همایش کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی ، 
می تواند نتایج مثبتی را در سال حمایت از تولید 
به  زنان  باشد.  داشته  ایرانی  سرمایه  و  کار  ملی، 
عنوان سرمایه های ایرانی که در تربیت و پرورش 
سرمایه های آینده نیز نقش موثری دارند، همواره 
مورد توجه نهادهای مردمی و دانشگاهی بوده اند. 
فعالیت  می تواند  کارآفرین  مادری  یا  و  همسر 
اقتصادی خود را از خانواده به عنوان کوچکترین 
واحد اجتماعی تا تجارت بین المللی و خانواده جهانی 
حلقه  همان  نکته  این  و  دهد  رشد  کار  و  کسب 

گمشده توسعه اقتصادی در سال های اخیر است.
زن ایرانی با توجه به روحیه خالق خود می تواند 
راهنمای خوبی در جهت صادرات پیوست فرهنگی 
خالق  روحیه  از  پیوستی  با  ایرانی  کاالی  باشد. 
در  قدم  ایرانی  برند  با  و  ایرانی  زن  هنرمندانه  و 
بازارهای جهانی می گذارد و از خانواده ایرانی مهمان 
خانواده های تمامی کشورهای جهان می شود. بازار 
بین المللی نیازمند حضور زنان است، زنانی که با 
پیشرفت  بر  عالوه  بتوانند  نوآوری  و  خالقیت 
اقتصادی، در جهت توسعه فضای اجتماعی نیز گام 

بردارند.
مورد  در  بسیاری  سریال های  و  فیلم ها  اگر 
عقب ماندگی کشورمان در سینمای غرب ساخته 
می شود و فعالیت های اجتماعی زنان برای بیگانگان 
قدری عجیب است، حضور زنان در عرصه تجارت 
می تواند نگاه دیگران را نسبت به فضای فکری و 

اجرایی کشورمان تغییر دهد.
زنان در کشورهاي رو به توسعه، امید اول براي 
ارتقاء خانواده ها و رشد و توسعه کشورهاي خود 
در  کارآفرین  زنان  موفقیت  مي شوند.  محسوب 
جوامع نه تنها سبب سود اقتصادي مي شود، بلکه 

منافع اجتماعي و فرهنگي هم ایجاد مي کند.
زنان موفق در عرصه تجارت و  انتقال تجربه 
شکوفایی  و  رشد  جهت  در  خالق  فضای  ایجاد 
استعدادها نخستین گام این همایش است. تداوم 
این حرکت می تواند تنها عامل رشد حضور زنان 
در عرصه های اجتماعی و اقتصادی باشد و اکتفا به 
چند همایش در سال، نمی تواند نتیجه مثبتی را در 

بر داشته باشد.
بانوان،  خدمات  و  کاال  رقابت پذیري  توسعه 
برقراري ارتباط بین خریدار و فروشنده و حمایت 
نهایت شبکه  در  و  کارآفرین  بانوان  توانمندي  از 
سازي از طریق اتاق هاي بازرگاني و حمایت هاي 
مالي از ایده هاي کارآفریني، از جمله فعالیت هاي 
مثبتي است که مي تواند تأکیدي بر حضور بانوان در 

عرصه صنعت و اقتصاد باشد.
رشته  چند  پذیرش  از  زنان  حذف  به  توجه  با 
دانشگاهی، برپایی همایش های این چنین ادامه دارد 
و می  تواند گواهی بر توانایی زنان قدرتمند ایرانی 
باشد. اینجا ایران است، مهد خالقیت و دانش و اگر 
زنان ایرانی به دانش و خالقیت خود ایمان داشته 

باشند، فضا برای پیشرفت و توسعه مهیا است  
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همايشنهم،تجربهزنانآموزشجوانان

گفتگو

 چه شد که موضوع تجارت و کسب و کار را 
انتخاب کردید.

هر ساله در راستای اهداف و برنامه های انجمن، 
همایشی با حضور اعضا و مدعوین برگزار می شود. از 
سال 1383 که اولین همایش برگزار شد، موضوعاتی 
توسعه  راه های  کارآفرین،  زنان  چالش های  مانند 
کارآفرینی، کارآفرینی زنان دانش آموخته دانشگاهی، 
زنان و فرصت های پیش رو، کارآفرینی فرهنگی زنان، 
توسعه کارآفرینی زنان در ایران )برگزاری همایش در 
شیراز و شهرکرد(، کارآفرینی زنان صاحب صنعت و 
حرف، کارآفرینی در شهرسازی، کارآفرینی اجتماعی 
زنان، کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطالعات و 
کارآفرینی در عرصه کشاورزی برگزار شده است. با 
توجه به اینکه تعدادی از خانم های عضو انجمن در 
حوزه بازرگانی به عنوان تاجر و یا در زمینه های مرتبط 
با حوزه تجارت فعالیت می کنند، و با توجه به افزایش 
روز افزون حضور بانوان در این حوزه و از سوی دیگر 
افزایش تعداد خانم های عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، موضوع از درجه اهمیت باالیی برخوردار بود 
و با نظر اعضای انجمن، موضوع اصلی همایش امسال 

قرار گرفت.
 چه مراحلی برای برگزاری همایش طی شد؟

پس از تائید و تصویب کلیات همایش خانم دانشور 
و من به عنوان مدیران علمی و اجرائی همایش انتخاب 
شدیم. بالفاصله نسبت به تشکیل کمیته اجرائی و 
علمی اقدام شد. طی چندین جلسه مشترک محورهای 
همایش، کنداتور برنامه، مکان یابی سالن همایش، 
نامه نگاری، جستجوی حامیان مالی، طراحی و چاپ 
پوستر؛ آماده نمودن متن دعوت نامه و گواهی نامه ها؛ 
انتخاب و سفارش تندیس، و. ... انجام شد. خوشبختانه 
با همکاری و حمایت تعدادی از دوستان به خصوص 

سرکار خانم صابر و خانم محتشمی پور کلیه مراحل قدم 
به قدم انجام شد که امیدوارم بتوانیم رضایت حداکثری 

کلیه شرکت کنندگان در این مراسم را داشته باشیم.
 هدف از برگزاری همایش چه بود؟ 

انتقال  همایش  برگزاری  از  ما  اصلی  هدف 
دختران  و  دانشجویان  به  موفق  تجربه های 
فارغ التحصیل دانشگاهی، تعامل و تبادل نظر بیشتر 
بین زنان کارآفرین، بررسی چالش ها و فرصت های 
کارآفرینی در حوزه بازرگانی و کمک به توسعه شبکه 
زنان کارآفرین و انتقال راه های توسعه کسب و کارهای 

کوچک است. 
زیادی  تعداد  همایش  این  در طی  عالقه مندیم 
از زنان مخاطب مان را که این بار بازرگانان هستند، 
شناسائی کنیم تا در شبکه زنان کارآفرین فعال شوند. 
به طوری که از ظرفیت، منابع و تجارب یکدیگر بتوانند 
بیشترین بهره را برده و مهم تر از آن فرصت جدیدی 
برای دختران جوان جامعه که عالقه مند به ورود به 
کنیم. همواره  فراهم  کار هستند،  و  عرصه کسب 
دختران جوان خالقی هستند که تمایل حضور در 
عرصه کسب و کار را دارند و این انتقال تجربه از زبان 
فرد نقشی ماندگارتر و موثرتر در ذهن ایجاد می کند و 
جسارت حضور را بیشتر و درک مشکالت و سختی ها 

را ملموس تر و عینی تر می کند. 
 محورهای مقاالت ، سخنرانی ها و ... چه بود؟

در فراخوان محورهای اعالم شده تاکید بر شناسائی 
فرصت های کسب و کار و کار آفرینی زنان، بررسی 
چالش ها و راه های توسعه و ترویج کسب و کار در 
عرصه بازرگانی اعالم شد. لذا مقاالت و مطالعات 
موردی که حاوی یک یا چند ویژگی از این محورها 

بودند انتخاب گردید. 
 مطالعات موردی)Case Study(  بر چه مبنا 

و معیاری انتخاب شده اند؟
در بررسی مطالعات موردی دریافت شده، اولین 
حوزه  کاردر  و  دارای کسب  زنان  با  انتخاب،  معیار 
بازرگانی بود به طوری که مراحل شکل گیری و بقا را 
طی کرده و اکنون در مرحله توسعه قرار گرفته باشند 
و بیشترین فرصت یادگیری و تجربه اندوزی را برای 
مخاطبین فراهم کنند. نکته قابل توجه این است که 
عمدتاً اعضای کمیته علمی و اجرائی دارای کارت 
بازرگانی بوده یا عضو اتاق بازرگانی هستند و تعدادی از 
آنها جزو هیأت نمایندگان اتاق ایران و یا هیأت مدیره 
اتاق های مشترکند. از جمله می توان به عضویت برخی 
از ایشان در اتاق های مشترک ایران و انگلیس، ایران و 
آلمان، ایران و ایتالیا، ایران و چین، ایران و کانادا ... اشاره 
کرد. ولی از آنجا که تمایل ما، ایجاد فرصت های جدید 
برای کارآفرینان جدید بود، این اعضا مطالعه موردی 
این اعضا بررسی نمی شود و از آنجا که همگی دارای 
تجربه اند و تهدید و فرصت های این حوزه را به خوبی 
می شناسند، در میزگردهای همایش به بررسی و تبادل 

نظر خواهند پرداخت .
محورهای همایش

 شناسائی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی 
زنان در عرصه بازرگانی

 بررسی چالش های کسب و کار در عرصه بازرگانی
 آسیب شناسی توانمندی های علمی و مهارتی در 

بقاء و توسعه کسب و کارهای تجاری
 راه های توسعه کسب و کارهای موجود در تجارت 

داخلی و خارجی
 ترویج کسب و کارهای کوچک برای دختران 

فارغ التحصیل دانشگاهی
 راه های توسعه ظرفیت مدیریت کسب و کارهای 

تجاری در شرایط سخت اقتصادی

خانم زهرا نقوی، مدیرعامل شرکت ارسباران شیمی و عضو هیأت مدیره اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و انگلیس است که در این همایش مدیریت اجرایی این 
همایش را تقبل کرده بودند. آنچه پیش رو دارید، گفتگویی است که به بهانه 

همایش »کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی« با وی صورت گرفته است. 
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دیدگاه

چرايي
حضور
بانوان
درعرصه
اجتماعي

در حال حاضر بار تکفل در ایران 4 نفر است، 
هزینه  بار  متوسط  به طور  شاغل  فرد  هر  یعنی 
و  می کشد  به دوش  را  دیگر  نفر  چهار  زندگی 
کشور  در  متأسفانه  که  باال  تورم  نرخ  به دلیل 
مزمن  حالت  به  اخیر  سال های  در  وی ژه  به  ما 
سرعت،  با  را  جامعه  متوسط  طبقه  درآمده، 
باشکاف درآمد- هزینه مواجه نموده، به نحوی که 
عماًل درآمد شاغلین )سرپرست خانواده و عمدتًا 
مردان( با مخارج خانواده در شرایط فعلی تناسبی 
ندارد و این امر موجب شده تفریح و سرگرمی، 
تدریج  به  هزینه  سبد  از  و...  مسافرت  ورزش، 
بروز  موجب  مالی  کمبودهای  تبعات  و  خارج 
نارضایتی های شدید در محیط خانواده ها شود و 
یکی از تهدیدهای جدی بنیان خانواده، گسترش 
شمار  به  فحشا  و  فساد  دزدی،  اعتیاد،  طالق، 
دلیل است که طبق تحقیقات و  به همین  آید. 
تأمین  و  اقتصادی  عامل  میدانی:  پژوهش های 
انگیزه  81درصد  خانواده  هزینه های  از  بخشی 
است،  شده  بیان  اقتصادی  فعالیت  برای  بانوان 
نسبت  می دهد  نشان  تحقیقات  دیگر  سوی  از 
بانوان شاغل در بنگاه های تحت مالکیت بانوان 
بیش از بنگاه هایی است که تحت مالکیت مردان 
قرار دارد، در نتیجه با گسترش کارآفرینی بانوان، 

آرام تر  محیطی  در  آن ها  بیشتر  اشتغال  زمینه 
بیش از پیش فراهم می شود. 

متأسفانه زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال 
کشور تنها ده درصد در فعالیت اقتصادی سهیم 
هستند و این سهم در چهل سال گذشته تقریبًا 
شاغلین  کل  درصد  ده  حدود  از  و  مانده  ثابت 
افزایش چشمگیر  بیشتر نشده است و علی رغم 
سهم  دانشگاهی،  فارغ التحصیل  بانوان  تعداد 
خانم ها در حوزه های مدیریتی بسیار بسیار ناچیز 
است. در کشورهای توسعه یافته ای نظیر کانادا 
بیش از یک میلیون بنگاه، با درآمد بیست میلیارد 
اداره می شود. عالوه  بانوان  مدیریت  با  دالری، 
بر این در حوزه های تجارت، امور مالی، بورس 
و  بازار سرمایه، مشاوره، مدیریت، حسابداری  و 

تبلیغات، بانوان حضوری پررنگ دارند. 
مسئوالن  دارد  ضرورت  شرایطی  چنین  در 
)جداسازی  افراطی  دیدگاه های  حذف  به  دنبال 
جنسیتی در دانشگاه ها، حذف پذیرش دختران در 
سال جاری از 77 رشته تحصیلی در 36 دانشگاه 
نشان  شواهد  که  هرچند  باشند،  و...(  کشور 
می دهد، کماکان در به    همان پاشنه  ای می چرخد 
که می تواند تبعات غیر قابل جبرانی برای نظام 

به دنبال داشته باشد  

دکتر محسن بهرامي
 رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران
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تجربه بیش از سه دهه فعالیت در بخش بازرگانی 
اعم از سیاست گذاری، صادرات، واردات، در بخش 
دولتی و خصوصی و ارزیابی عملکرد همکاران و 
کارکنان مرتبط، در سازمان های کوچک چند ده 
نفره و یا شرکت ها و وزارتخانه های چندصد نفره، 
توسعه ظرفیت های  با  افراد  است که  این  بیانگر 
داخلی و یا به تعبیر بهتر، خودسازی درونی و دائمی 
شخصی  زندگی  در  دیگران  از  بهتر  توانسته اند 
انگیزه  و  از  افراد  و شغلی خود موفق باشند. این 
اطمینان بیشتری در توفیق به اهداف برخوردارند. 
رشد  زمینه های  توانسته اند  کارآفرینی  جایگاه  در 
فردی و اعتماد به نفس بیشتری را نیز برای خود 

فراهم آورند. 
معمولی  کارمند  یک  شکل  در  بعضی ها 
دغدغه شان زدن کارت ورود در ابتدای روز و کارت 
از وقت  اینکه  بدون  انتهای روز است،  خروج در 
که  حالی  در  کنند.  استفاده  مطلوبی  به نحو  خود 
عده محدودی مسئولیت های مختلف را پذیرفته 
و با هدف یادگیری و توسعه ظرفیت های داخلی، 
زمینه های کارآفرینی و توفیق بیشتر خود را فراهم 

می آورند. 
دیگری  فعالیت  هر  از  بیشتر  خارجی  تجارت 
ورود به عرصه بین الملل را در پی دارد، ورود به 
صحنه رقابت بین الملل یعنی مواجه با افراد بر تر و 
شایسته تر، چالش سنگینی که فراروی تازه وارد ها 

این فضا  در  توفیق  است.  رقابتی  این صحنه  به 
مستلزم افزایش یادگیری بیشتر و باز هم توسعه 

ظرفیت های داخلی انسان هاست. 
قانون   44 اصل  صحیح  و  دقیق  اجرای  با 
به  دولتی  تجارت  و  اقتصاد  از  حرکت  و  اساسی 
سمت دادن سهم بیشتر در اقتصاد کشور به بخش 
خصوصی، فضای جدیدی در پذیرش مسئولیت و 
ریسک پذیری برای افراد نیز به وجود می آورد. اگر 
خیل عظیم نیروهای کاری در اقتصاد در گذشته 
جیره خوار و مزدبگیر دولت بودند و کمتر در فکر 
مسئولیت و ریسک پذیری بودند و به یک دستمزد 
ماهانه صرفنظر از نحوه عملکرد راضی بودند، در 
شرایط جدید بایستی ریسک و مسئولیت بیشتری 
را در جایگاه کارآفرینی در بخش خصوصی به عهده 
بگیرند و از این منظر هم توجه به اصل یادگیری و 

توسعه ظرفیت های داخلی ضروری است. 
به تعبیر بهتر فضای امروز اقتصاد نه تنها در 
خارج از کشور حتی در داخل، از کار برای دیگران 
به سمت کار برای خود در حال انتقال است و این 
این  و  فرد  خود  توسط  مسئولیت  پذیرش  یعنی 

حرکتی است چالشی. 
آفریده  اهداف  به  دسترسی  و  توفیق  برای  ما 

شده ایم. 
کار  جویا  که  زیادی  افراد  کاری،  تجربه  در 
بوده اند پیش من آمده اند و گفته اند می شود کاری 

در  اکثراً  گفت  می توان  جرأت  به  دهم.  انجام  را 
خصوص فلسفه و هدف زندگی و اینکه بایستی 
از آن ها  به دنبال چه چیزی باشند فکر نکرده اند. 
سؤال می کنم به دنبال چه هستید؟ چه می خواهید؟ 
کجا می خواهید بروید، اهداف تان چیست، برنامه 
فعالیت های تان  زمانبندی  چیست؟  کاری تان 
چیست؟ با تأسف چشم همه از این سؤاالت گرد 

می شود و پاسخی ندارند! 
فالسفه در گذشته وقت زیادی از زندگی خود 
انسان ها  آفرینش  علل  و  اسرار  کشف  برای  را 
گذاشته اند. افالطون از متفکرین تاریخی می گوید 
که هدف ما از آفرینش پی بردن به ظرفیت هایمان 
ما  هدف  و  است  شده  داده  ما  به  حیات  است. 
بایستی این باشد که از این حیات به نحو درستی 
استفاده کنیم، و این توفیق در مقام مقایسه بین 
آنچه بدست آورده ایم و آنچه می توانسته ایم بدست 

بیاوریم تعریف می شود. 
ظرفیت های  و  پتانسیل ها  به  افراد  بی توجهی 
داخلی شان، همانند نشستن فردی است پشت یک 
کامپیو تر با ظرفیت های بسیار باال، ولی جزوه نحوه 
کار با کامپیو تر را گم کرده است و از ظرفیت کامل 
کامپیو تر نمی تواند به خوبی استفاده نماید.  اگر به 
ظرفیت های داخلی خود توجه نکنیم همانند این 
خود  نشده  کشیده  بیرون  ظرفیت های  که  است 
را عاطل و باطل نگهداریم.  ما بایستی بدانیم از 

مجتبی خسروتاج
مدیرعامل شرکت پترو تجارت هرمزان و 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

کسبوکارتجاری،کارآفرينی
وخودسازی

دیدگاه
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چه ظرفیت های داخلی برخورداریم، پتانسیل های 
داخلی را آزاد کنیم و قدرت و توان خود را در انجام 

چه نوع اهداف و کارهایی می بینیم! 
در یک مصاحبه تلویزیونی که چند سال پیش 
دانش آموزان  از  انجام  شد،  ایران  تلویزیون  در 
چه کاره  می خواهید  که  سؤال  کردند  مدرسه ای 
شوید؟، یکی می گفت می خواهم مثل علی دایی 
انیشتین  مثل  می خواهم  می  گفت  دیگری  شوم، 
شوم، یکی هم از پاستور و مشابه اینگونه جواب ها، 
ولی یک دانش آموز گفت می خواهم خودم شوم. 
راز خود شدن نهفته در شناخت ظرفیت های داخلی 
افراد است. سه چهارم تاوان و جریمه زندگی ما 
دیگران  مثل  می خواهیم  که  است  این  به خاطر 
شویم. بر سر در ورود به مکتب سقراطی از فالسفه 

بزرگ نوشته شده است »خودت را بشناس«. 
آفرینش  در  که  مهم  حقیقت  این  تشخیص 
انسان ها، شناخت از خود از اهمیت باالیی برخوردار 
است تعبیر دیگر این جمله است. شانس این که 
را  شما  ویژگی  بیولوژیکی  نظر  از  دیگری  فرد 
داشته باشند 1 در 5۰ میلیارد نفر است، هیچ کس 
مشخصات انگشت نگاری و لب نگاری شما را ندارد. 
محققان می گویند مشخصات و ترکیب خونی هر 
فرد با دیگری متفاوت است. هر فردی از ظرفیت ها 
و قابلیت های باالیی برای رسیدن به اهداف بزرگ 
الخالقین«،  احسن  اهلل  »فتبارک  است،  برخوردار 
به زودی  آید  تصور  به  که  هرآنچه  گفته می شود 
به مرحله اجراء و عمل درمی آید. روزی رفتن به 
کره ماه یک آرزو و تصور بود ولی دیدیم که عمل 
هیچ گونه  آفرینش اند،  تاجدار  فخر  انسان ها  شد. 
وجود  انسان ها  توفیق  در  حدی  یا  و  محدودیت 
ندارد. انسان ها از ظرفیت های مختلفی برخوردارند 
و این ظرفیت ها منتظر استفاده ما از آن ها است. 
ایام کودکی خود را به  خاطر بیاورید. آیا به یاد دارید 
انجام  به  قادر  چگونه  می کرده اید  فکر  بعضاً  که 
برخی از کارها هستید؟ ولی بعد آنرا انجام دادید! 
هر وقت به فکر یادگیری مهارتی می افتادید از خود 
سؤال می کردید که چگونه می توانم به آن مهارت 
برسم ولی با پشتکار و سعی و تالش تشخیص 
دادید که قدرت انجام آنرا دارید. »لیس االنسان اال 
ما سعی«، تعبیر دیگری از جمله و کتاب معروف 

دکتر علی شریعتی در بازگشت به خویشتن واقعی، 
ندا در بیداری ظرفیت ها و توان های داخلی است 
نمی شنوند و خوانده  خفته اند و صدایی  اکثراً  که 
نمی شوند. اگر ما در انجام کاری احساس ناتوانی 
ظرفیت های  برای  که  است  این  دلیل  به  داریم 
داخلی خودمان محدودیت هایی قائل شده ایم و آنرا 

نخوانده ایم. 
کشیدن  چالش  به  و  کردن  آزمایش  جای  به 
به  سادگی  به  و  معمواًل  خود،  انتخاب  قدرت 
ظرفیت ها  جلوی  که  می دهیم  اجازه  خودمان 
هیچ  ما  اگر  بگیریم.  را  دورنی مان  ذخیره های  و 
انتظاری از   همان ابتداء نداشته باشیم به هیچ چیز 
هم نایل نخواهیم شد. اگر به سر چشمه حیات 
یک  با  بشکه  یک  با  رفتن  جای  به  زندگی  و 

بهره مند  اندازه  همان  به    رویم  چایخوری  قاشق 
می شویم و از توانائی ها، خالقیت ها، چشم انداز ها، 
استعداد ها و مهارت های خود استفاده نکرده ایم و 
طبیعت نیز آن ها را از ما خواهد گرفت. در اعماق 
تاریکی های اقیانوس که ماهیان نیاز به دید ندارند 
و از آن هم استفاده نمی کنند طبیعت چشم آن ها 
را گرفته است و بی چشم اند. هر آنچه که از توان 
و ظرفیت انسانی استفاده نشود خشکیده می شود و 
هر آنچه که مورد استفاده قرار گیرد تقویت و قوی 
می شود. انسان هایی که با دست کار می کنند در اثر 
کار زیاد دستشان طاول می زند و کم کم تبدیل 
به پینه می شود و سخت تر و مقاوم تر مي شود و 
تصورات  ذهن،  با  می کنند  که سعی  انسان هایی 
و خالقیت ها کار کنند بعد می بینند که به راحتی 
انواع و اقسام ایده و راه کار جلوی چشمشان ظاهر 
می شود. بنابراین فعال کردن فرایند فکری افراد 

بود.  ایده و خالقیت خواهد  انواع  ورود  زمینه ساز 
هرچه از ماهیچه های خالقیت )مغز( بیشتر استفاده 
کمتر  هرچه  برعکس  و  می شود،  قوی تر  شود، 
استفاده شود ضعیف تر می شود. آثار کتاب خواندن 
و جلسات طوفان فردی و گروهی، و تحریکات 
مغزی که در این خصوص به وجود می آید برای 
همه افراد روش و واضح و نیازی به توضیح ندارد. 
خارجی ها ضرب المثل قشنگی دارند، می گویند »یا 
 Use it or«  »به کارش گیر و یا آنرا از دست بده

 »lose it
االنسان  عبارت »لیس  در  قرآنی  زیبای  تعبیر 
جز  انسان  برای  نیست  معنی  به  سعی«  ما  اال 
ماحصل سعی و تالش او، واقعاً در زندگی روزمره 
مصداق های فراوانی دارد هرکس در هر رشته ای 
که متکی بر ظرفیت  ها و توانایی های داخلی خود 

حرکت و تالش نمود به نتیجه رسید. 
می توان  فوق  توضیحات  به  باتوجه   
کار  و  کسب  در خصوص  را  زیر  جمع بندی های 

زنان در عرصه بازرگانی داشت. 
1- فرصت های کسب و کار و کارآفرینی زنان 
در عرصه بازرگانی ارتباط نزدیک با میزان شناخت 
آن ها از تجربه ها و نمونه های به کار گرفته شده در 
ایران دارد. جمع آوری اطالعات  از  ایران و خارج 
و یادگیری در این خصوص، زمینه های تحریک 
ذهنی و متعاقباً خالقیت و نوآوری افراد را با تکیه 
ایجاد  آنها  داخلی  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  بر 
می کند. بدین ترتیب فرصت ها تعریف می شوند.  
صنایع  در  فقط  و  بی نهایت اند  فرصت ها  این 
دستی، فرش، کارهای سفالی و گلی و گلدوزی 
بازدید  و شیرینی پزی و غیره خالصه نمی شوند. 
از نمایشگاه ها، جمع آوری نمونه های انجام شده در 
نوآوری  ایجاد خالقیت و  داخل و خارج همه در 

کمک می کنند. 
و  رشته ها  سایر  همانند  هم  بازرگانی   -2
عرصه  در  چالش هایی  از  اقتصادی  فعالیت های 
چنانچه  ولی  است  برخوردار  بین المللی  و  داخلی 
بازرگانی توجه  ارزش در بخش  تولید  به زنجیره 
کنیم متوجه می شویم که یک سر این زنجیره از 
تولید شروع می شود و سر دیگر آن به مصرف کننده 
نهایی ختم می شود. فعالیت های بازرگانی که بتواند 

ســه چهــارم تاوان 
ما  زندگی  جریمــه  و 
که  اســت  این  بخاطر 
می خواهیم مثل دیگران 

بشویم
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کاالی تولیدی را به مصرف کننده نهایی برساند 
از حلقه ها و فرایندی برخوردار است که مهم ترین 
آن ها در شناخت از کاالی موضوع مبادله، شناخت 
در  حاضر  بازیگران  از  شناخت  بازار،  ساختار  از 
صحنه، شناخت از ساختار بازار )چه اندازه رقابتی 
و یا انحصاری( شناخت از مکانیزم قیمت گذاری، 
شناخت از نحوه پرداخت و نحوه تجارت بین الملل، 
شناخت ماهوی از تجارت کاالی موضوع بحث در 
مقایسه با سایر، توجه به لجستیک کار، مقررات 
گمرکی در داخل و خارج، اثر نوسانات فصلی در 
قیمت و عرضه و تقاضا، نحوه و زمان مذاکرات، 
تفاوت معامالت موردی و مقطعی با معامالت و 
زنجیره  این  در  می باشد،  بلندمدت  قراردادهای 
با کارکرد و  از حلقه ها، زنان  و ارزش، در بعضی 
رویکرد موفق تری نسبت به مردان ظاهر شده اند و 
بالعکس در بعضی از حلقه ها به دلیل ویژگی کار، 
کمتر از حضور زنان استفاده شده است. راه کارهای 
زیر برای رفع موانع کارآفرینی در مطالعات مختلف 

ذکر شده است: 
رسمی  نظام  در  مردان  و  زنان  تمایز  رفع   
حقوقی از منظر تجاری )که خوشبختانه در کشور 
ما این تمایز بسیار اندک بوده و زنان برای عملکرد 
تجاری از نظر قانون با مردان یکسان به رسمیت 

شناخته می شوند.( 
شکوفایی  و  رشد  امکان  کردن  فراهم    
استعداد ها برای همه اعضای جامعه از جمله زنان 
شاغل که بخش قابل مالحظه ای از نیروی کار 

جامعه را تأمین می کنند. 
این  با  زنان  نکردن خود  برخورد  منفعالنه    

مقوله
و  ارتباطی  ادراکی،  مهارت های  تربیت    

تخصصی خود زنان
 پذیرش واقع بینانه تفاوت های طبیعی زن و 

مرد از سوی دو جنس
موجب  که  بی مورد  مقایسه های  از  پرهیز   

کاهش عزت نفس در زنان می شود. 
 شکستن تدریجی کلیشه های نادرست رایج

به  مبتال  مسائل  به  زنان  کردن  حساس   
خودشان و درگیر کردن ایشان با مساله

 مشارکت دادن زنان در فعالیت های غیر دولتی

عنوان  به  زنان  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج   
از بعد  ارزشی اصیل در جامعه و پرداختن به آن 

فرهنگی در رسانه ها
در  کارآفرین  زنان  موفق  الگوهای  معرفی   

کشور و دنیا
و  فرهنگی  کلیشه های  نگرش های  اصالح   
بازنگری بر ایفای نقش ها با استفاده از ارزش های 

اصیل مذهبی
 سرمایه گذاری برای کسب مهارت دختران در 

تمام سطوح تحصیلی
نوع عرصه کاری، در شرایط  به هر  3- ورود 
امروز اقتصادی کشور نیازمند تخصص، دانش و 
تجربه کافی در آن رشته است. در کسب و کار 
تجاری و سنتی قدیمی نظام شاگردی- استادی 
زمینه ساز تجربیات از قدیمی ها به جدیدی ها بود. 
هرکس می خواست صادرکننده و تاجر فرش شود 
الزم بود یک دوره 1۰-5 ساله در کنار اساتید فن 
شاگردی کند و خاک فرش را بخورد تا خود یک 
تاجر فرش شود. متأسفانه امروز فارغ التحصیالن 
دانشگاهی فاقد چنین تجربه و مهارتی برای ورود 
به بازار کار هستند. بنابراین  توصیه می شود کسانی 
که تمایل به ورود به عرصه کار در بخش بازرگانی 
هستند حتماً در ایام تحصیل در تقویت زمینه های 

ذیل اقدام نماید؛ 
مهارت های  و  کار  به  مربوط  فنی  دانش   
تخصصی در رشته مورد نظر که در مسیر مطالعات 

دانشگاهی فراهم می شود. 
 مهارت های اطالعاتی و دانش الزم و کافی 
منابع  بازار،  )اطالعات  تخصصی  رشته  زمینه  در 
جریانات  شناخت  تقاضا،  میزان  عرضه،  و  تامین 
بازار و بازیگران اصلی بازار، شناخت خریداران و 
نیاز بازار و چگونگی تبدیل و تعبیر این نیاز ها به 

فرصت های تجاری و بازرگانی و...( 
 دانش عمومی راجع به فعالیت های بازرگانی 
)مقررات گمرکی و تعرفه های بازرگانی، اطالعات 
 –  Inco terms– فروش  و  خرید  ترم های 

مقررات بازرگانی جهانی و...( 
 دانش کامپیو تر و اینترنت 

 تسلط به زبان های خارجی به خصوص زبان 
و  شرکت ها  با  ارتباط  برقراری  جهت  انگلیسی 

خریداران خارجی
 مهارت های روابط عمومی و ارتباطی )توانایی 
درون  اشخاصی  با  نوشتاری  و  کالمی  ارتباط 

سازمانی و برون سازمانی( 
 مهارت های بازرگانی )اصول بازاریابی، توانایی 
دیگران، فن  دادن  قرار  تاثیر  یا تحت  در فروش 

مذاکره و...( 
 مهارت های روحی )تقویت توان، خودباوری و 

اعتماد به نفس، توانایی حل مشکل( 
 خالقیت و سناریو پردازی

ورود به بازار کار در رشته مورد عالقه از طریق  
تحصیل،  ضمن  در  تجربه اندوزی  و  شاگردی 
آینده  در  افراد  بیشتر  موفقیت  زمینه ساز  می تواند 

شود. 
4- در شرایط سخت اقتصادی، راه های توسعه 
ظرفیت مدیریت کسب و کارهای تجاری متکی بر 

اصول زیر است
سیاسی،  محیط  نقش  از  دائمی  تحلیل   
اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشور بر فضای 

کسب و کار و رشته کاری
 تهیه سناریوهای کاری برای شرایط مختلف 
و برنامه ریزی بر پایه بد ترین شرایط و سناریوی 

پیش رو
 ضمن تکیه بر برنامه های راهبردی و کالن 
کاری، آمادگی استفاده از فرصت های پیش رو برای 

افراد وجود داشته باشد. 
 نرخ ارز و تغییرات دائمی آن اثرات متفاوتی 
بر واردات، صادرات، قیمت های تمام شده وارداتی، 
صادراتی، نظام نرخ ها در داخل و غیره می گذارند. 
بنابراین هر نوع فعالیت تجاری خارجی متأثر از این 
با دقت دنبال  تغییرات نرخ ارز است که بایستی 

شود. 
انسان  که  می طلبد  اقتصادی  سخت  شرایط 
بازرگانی  با جسارت و جرأت بیشتری در صحنه 
ترسو  انسان های   ، رو  این  از  باشد  داشته  حضور 
و محافظه کار معمواًل قادر به ادامه حیات در این 
شرایط نیستند. در شرایط سخت اقتصادی می توان 
محدوده کارهای بازرگانی را از نظر جغرافیایی به 
بخش هایی منتقل کرد که کمتر آسیب می بینند و 

یا تحت تأثیر عوامل اقتصادی داخلی نیستند  
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دیدگاه

نقشبرجستهکارآفرينیزنان
درسالمتاقتصادملتها

زهرا اخوان نسب
 رییس هیأت مدیره کانون زنان بازرگان

نظام  اجتماعی،  روابط  فرهنگی،  سطح  امروزه 
آموزشی، نوع حمایت های دولتی، زیر ساخت های 
خطرپذیر،  سرمایه های  به  دسترسی  اجتماعی 
مهارت های کسب و کار و سطح فناوری کارآفرینی 
است. متفاوت  بسیار  مختلف  کشورهای  بین  در 

در کشورهایی که زیر ساخت ها و قوانین حمایتی 
در بخش  قابل مالحظه ای  است، هزینه  مناسب 
 R&D توسعه  و  تحقیق  بخش های  و  تحقیقات 
صرف می شود. کارآفرینی دارای سطح باالتری بر 
اساس فرصت هاست. کارآفرین، فردی نوآور،خالق، 
دارای  او  است.  مسئولیت پذیر  و  پذیر  مخاطره 
عزم و اراده و اعتماد به نفس است. تفکر مثبت، 
خودجوشی، بصیرت، توانمندی در ایجاد ارتباط از 

دیگر ویژگی های کارآفرینان است. 
کشور  در  اساسی  دغدغه های  از  یکی  امروز 
بنابراین  است.  جوانان  برای  مولد  اشتغال  ایجاد 
باید با برنامه ریزی دقیق، بستر الزم را فراهم نمود 
تا یادگیری و خالقیت در جامعه به یک فرهنگ 
تبدیل شود. راه گریز از بحران بیکاری و راه توسعه 
اقتصادی و صنعتی جز از راه توسعه کارآفرینی میسر 

نخواهد بود. از این رو مقوله کارآفرینی به سرعت 
در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوعی 
خاص و مورد توجه سراسر جهان است. بسیاری از 
محققان معتقدند که فعالیت های کارآفرینی توسط 
زنان نقش برجسته ای در سالمت اقتصاد ملت ها 
دارد. شواهد نشان می دهد زنان در زمان کوتاهی 
توانسته اند با ورود به عرصه کسب و کار، تحوالت 

عظیمی در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند.
و  نو  بسیار  پدیده ایی  کارآفرینی  ایران،  در 
پژوهش ها به ویژه در مورد کارآفرینی زنان بسیار 
محدود است .همچنین به رغم تمایل زنان ایرانی 
به مشارکت اقتصادی و اجتماعی جامعه قادر به 
بهره مندی کامل از مشارکت آنان در امور اقتصادی 

جامعه نبوده است.
از ایجاد شغل و  کاربرد کارآفرینی بسیار فراتر 
اشتغال زایی است .کارآفرینی، فرآیند ایجاد ارزشی 
است که منجر به تولید کاال یا خدمتی جدید می شود. 
با توجه به مشارکت همه جانبه زنان در آموزش 
عالی و حضور مؤثر آنان در عرصه های علم و دانش 
که نشانگر وجود شایستگی و توانمندی در آنهاست. 

ایجاد کسب و کار مبتنی بر کار آفرینی توسط زنان 
در مقیاس های کوچک و متوسط چه به صورت 
کار در منزل و چه به صورت ایجاد شرکت های 
تولیدی، دستاوردهای مهمی خواهد داشت. با توجه 
به نوپایی موضوع کارآفرینی زنان، مشکالت زیادی 
نیز در مقابل آن وجود دارد. مهمترین آنها مشکالت 
فرهنگی اجتماعی است که رفع آن مستلزم اجرای 

سیاست ها و ساز و کارهایی متناسب با آن است.
کشور،  در  زنان  کارآفرینی  توسعه  که  آنجا  از 
عالوه بر معضل حل بیکاری اثرات مستقیم و غیر 
مستقیم در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
در  تحول  و  تغییر  لزوم  داشت،  خواهد  کشور 
ساختار های موجود فرهنگی و اجتماعی کشور در 
جهت تشویق زنان به کارآفرینی، بیش از هر زمان 

دیگر احساس می شود.
امید است با برنامه ریزی و تعریف ساختارهای 
مناسب در راستای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی 
که توسط دستگاه های حاکمیتی انجام خواهد شد 
بسته مناسب جهت رشد و توسعه کارآفرینی فراهم 

شود  



13بهمن 1391

توسعهکارآفرينیزنان
بدونآموزشامکانپذيرنيست

و  اقتصادی  توان  توسعه  کمیسیون   -
بازرگانی بانوان چگونه شکل گرفت؟ 

آمد هایم  و  رفت  بازرگانی  کارت  گرفتن  با 
این  روز  هر  و  شد.  شروع  بازرگانی  اتاق  به 
واقعیت که زنان با عرضه نیروی بالقوه کار خود 
می توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا 
نمایند برایم روشن و روشن تر می شد. تعامل و 
تبادل افکار با زنان کارآفرین و بازرگان ما را به 
برای  جایگاهی  تعریف  فکر  به  تا  واداشت  آن 
اصفهان  اتاق  در  بازرگان  بانوان  بیشتر  حضور 
باشیم. پس از جلسات متعدد و مذاکرات فراوان، 
متقاعد  را  اتاق  رئیسه  هیأت  توانستیم  نهایتا 
کنیم تا در کنار سایر کمیسیون های تخصصی، 
بازرگانی  و  اقتصادی  توان  توسعه  کمیسیون 
اولین  ترتیب  بدین  کنیم.  ایجاد  را  بانوان 
شکل  کشور  در  بانوان  تخصصی  کمیسیون 
را  تالشمان  کمیسیون،  این  تشکیل  با  گرفت. 
و  استان  اقتصادی  فعال  بانوان  شناسایی  برای 
بانوان  حضور  روز  به  روز  و  کردیم  آغاز  کشور 

را در اتاق گسترش دادیم. نتیجه این همگرایی 
اتاق  نمایندگان  انتخابات هیئت  و مشارکت در 
بازرگانی اصفهان در سال 88 نمایان شد. پس 
اصفهان  اتاق  عمر  از  که  سال  نه  و  هفتاد  از 
در  کاندیدا  بانوی  اولین  عنوان  به  می گذشت، 
و  مشارکت  با  کردم.  پیدا  انتخابات حضور  این 
همکاری بانوان در اتاق اصفهان این کمیسیون 
راستای  در  را  برنامه های خود  و  مستحکم شد 
جلسات  برگزاری  با  بانوان؛  توانمندسازی 
تخصصی متعدد و حضور در مجامع بین المللی 

و داخلی و نیز جلسات آموزشی مورد نیاز بانوان، 
برگزاری همایش و غیره اجرا کردیم. 

- ایده تأسیس کانون چگونه شکل گرفت 
و محقق شد؟ 

از میان 5 هزار عضو فعال در اتاق اصفهان، 
حدود 35۰نفر خانم هستند که در حوزه بازرگانی، 
تولیدی، کارآفرینی و صنعتی فعال اند. بعد از ورود 
به هیأت نمایندگان اصفهان و اتاق ایران، برای 
تشکیل ترکیب مشابه کمیسیون بانوان در اتاق 
این  نهایتا  داشتیم.  مذاکراتی  دوستان  با  ایران 
کارآفرین  و  بازرگان  بانوان  پیگیری  با  موضوع 
چند جلسه  از  و پس  ایران مطرح شد  اتاق  در 
نشست، اساسنامه کانون توسط این بانوان تهیه 
شد و در نسشت های بانوان به تصویب رسید و 
با حضور  ماه سال جاری)13۹1(  در 2۰ خرداد 
تقریبی 36۰ نفر از بانوان فعال اقتصادی سراسر 
کشور، طی یک مرحله انتخابات، اعضای هیئت 
مدیره کانون انتخاب شدند و این کانون در اتاق 
ایران تشکیل شد. الزم به ذکر است که تعداد 

گفتگوبازهرااخواننسب،رييسهيأتمديرهکانونزنانبازرگان

زهرا اخوان نسب، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارد. فعالیتش را با 
ترجمه آزاد، و سپس مسئول دفتری در یک شرکت بازرگانی آغاز کرد و توانست در مدتی کوتاه، جایگاه 
کار شناس بازرگانی را از آن خود کند و بعد از 5 سال فعالیت در این حوزه، پیشنهاد مدیریت عامل شرکتی 
در این حوزه را بپذیرد. او هم اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و رییس کانون زنان 
بازرگان اتاق بازرگانی ایران است. آنچه پیش رو دارید گفتگویی است که به بهانه همایش کارآفرینی 

زنان در عرصه تجارت با وی انجام شده است. 

توســعه روابــط کاری 
و  تقویــت  و  بانــوان 
بانــوان  توانمند ســازی 
عرصــه  در  کارآفریــن 
فعالیت اقتصادی از اهداف 

کانون زنان بازرگان است

گفتگو
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بانوان عضو اتاق های بازرگانی کشور بالغ بر دو 
هزار نفر است. در واقع این اولین تشکل رسمی 
بانوان فعال اقتصادی در بخش خصوصی است. 
هیأت مدیره از میان اعضای خود، هیأت رئیسه 
مدیره  هیأت  اعضای  همدلی  کرد.  انتخاب  را 
باعث شده است که حرکت سریع تری به سمت 

اهداف داشته باشیم. 
- ضرورت تشکیل این کانون چه بود؟ 

نیاز به ساماندهی و توانمندسازی زنان برای 
ورود به عرصه فعالیت های تجاری، ایجاد فضای 
مساعد کسب و کار،   توسعه و ارتقای کارآفرینی 
زنان بازرگان و پیگیری جهت رفع موانع موجود، 
حمایت و تشویق بانوان در امور تجاری و همسو 
کشور  اقتصادی  توسعه  راستای  در  آن  کردن 
کانون  این  تشکیل  ضرورت های  مهمترن  از 

هستند. . 
- کانون چه اهدافی را دنبال می کند؟ 

زنان  توانمندسازی  کانون،  هدف  مهم ترین 
برای حضور در بازارهای کسب و کار و توسعه 
و  همگرایی  ایجاد  آنان،  اقتصادی  فعالیت های 
تسهیل  و  بهبود  برای  آن ها  در  مثبت  سینرژی 
تعامل و ارتباطات آن ها در امور اقتصادی است. 
و  بانوان  کاری  روابط  توسعه  دیگر،  عبارت  به 
در  کارآفرین  بانوان  توانمند سازی  و  تقویت 
عرصه فعالیت اقتصادی از اهداف کانون در گام 
نخست است. یکی دیگر از اهداف کانون حضور 
را  حضور  این  ما  و  است  بین المللی  مجامع  در 
بازرگان  مسلمان  زن  چهره  معرفی  هدف  با 
دنبال می کنیم. چرا که غربی ها همیشه  ایرانی 
زن  یک  عنوان  به  را  ایرانی  زن  کرده اند  سعی 
متحجر، منفعل و منزوی جلوه دهند و ما وظیفه 
داریم این چهره را با حفظ شأن و منزلت او به 
جهان معرفی کنیم. اولین زن بازرگان مسلمان، 
و  بودند  )ص(  پیامبر  همسر  خدیجه،  حضرت 
از  دیگر  یکی  هستند.  سرمشق  و  الگو  ایشان 
اهداف، تسهیل و بسترسازی برای حضور زنان 
در عرصه اقتصادی است و امیدواریم با وحدت 
لطفی که  و  داریم  رویه ای که در هیأت مدیره 
دوستان در اتاق های مختلف به ما دارند بتوانیم 

به اهداف خود برسیم. 
کانون در این مدت کوتاه، چه گام هایی را 
در راستای تحقق اهداف خود برداشته است؟ 
ما کمیته هایی چون کارآفرینی، مالی، آموزش 
زنان  توانمندسازی  منظور  به  را  پژوهش  و 
آینده  در  بتوانیم  امیدواریم  داده ایم.  تشکیل 
درخواست های  و  زنان  نیاز  برحسب  نزدیک، 
از  دهیم.  افزایش  را  موجود  کمیته های  موجود، 
دو ماه پیش سفرهای استانی شروع شده است. 
آموزشی  جلسات  که  بود  گلستان  استان  اولین 
بانوان  با  نشست هایی  کردیم.  آنجا شروع  از  را 
جلسه  شد.  برگزار  استان  کارآفرین  و  بازرگان 
هیأت مدیره را در این استان تشکیل داده شد 
و اولین شعبه را به خانم های این استان واگذار 
کردیم. با حضور زنان بازرگان در استان خراسان 

یکی  به  مشهد  در  را  دوم  شعبه  ایجاد  رضوی، 
از فعاالن اقتصادی خانم، در این استان واگذار 
بیشتر  و  بهتر  می توانیم  شعب  ایجاد  با  کردیم. 
از پتانسیل بانوان فعال اقتصادی که در سراسر 
کشور پراکنده است، بهره مند شویم و از کمک 
آن ها استفاده کنیم. تالش کانون این است که 
خالی  ظرفیت های  و  جمعی  پتانسیل های  از 
هیأت  در جلسات  دلیل  به همین  کند.  استفاده 
ایده  و صاحب  مجرب  بانوان  از  همیشه  مدیره 
در  می شود  استفاده  ایشان  نظرات  از  و  دعوت 
حال حاضر کانون به عنوان اولین تشکل زنان 

بازرگان در بخش خصوصی شکل گرفته و حفظ 
و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است. اگر قرار 
از تمام  باید  پایدار برسیم،  اقتصاد  باشد به یک 
کنیم.  استفاده  جامعه  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
اگر صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنیم، باید آن 
را مردمی کنیم و این یعنی حضور بیشتر بخش 
خصوصی و کمرنگ کردن تصدی گری دولت. 
حضور بخش خصوصی یعنی حضور همۀ مردان 
بخش  این  در  که  ظرفیت هایی  همه  و  زنان  و 

وجود دارد
توسعه  برای  را  برنامه های  چه  -کانون 

کارآفریني زنان دارد؟ 
کانون در جایگاهی است که می تواند با ارائه 
بانوانی عالقه مند به حوزه  راهکار و مشاوره به 
کارآفرینی، آنان را در این حرکت همراهی کند 
آموزش،  با  مگر  شد،  نخواهد  میسر  امر  این  و 
و  در حل  بتوانیم  امیدواریم  آموزش.  و  آموزش 
فعالیت های  حوزه  کالن  و  خرد  مسائل  فصل 

اقتصادی زنان، موثر باشیم.
اقتصادی  عرصه های  در  حضور  برای  زنان   
دارند.  آقایان  مشکالت  از  متفاوت  مشکالتی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  مشکالت  آن ها  جمله  از 
بازار  وارد  وقتی  خانم ها  اغلب  است.  مدیریتی 
احساس  تنها  را  خود  می شوند،  کار  و  کسب 

می کنند. 
باید با ایجاد اعتماد به نفس بیشتر و تقویت 
از  بخشی  فنی  مهارت  افزایش  و  آنان  روحیه 
البته ایجاد  مشکالت آنان را حل و فصل کرد. 
مؤثر  نگاه  و  اجتماعی  فرهنگ  در فضای  تغییر 
به بانوان متعهد و توانمند در عرصه های کاری 
اینکه  است. ضمن  کانون  رسالت های  جمله  از 
بررسی برخی مسائل حقوقی و قانونی بانوان در 
کانون  این  کار  در دستور  اقتصادی  عرصه های 
ارتقاء  راستای  در  تالش  ما،  هدف  دارد.  قرار 
است  الزم  است.  ایرانی  مسلمان  زن  جایگاه 
دارای  که  زنانی  همه  که  شوم  متذکر  درپایان 
کارت عضویت اتاق بازرگانی و یا دارنده کارت 
این کانون عضو  بازرگانی هستند، می توانند در 

شوند  

بــازرگان،  زنان  کانون 
فعال  زنان  تشکل  باالترین 
خصوصی  بخش  اقتصادی 
اســت کــه در چارچوب 
اتاق  نظر  زیر  و  اساسنامه 
معادن   ، صنایع   ، بازرگانی 
فعالیت  ایران  کشاورزی  و 

می کند. 
www.ibwa.ir
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تجارتزنان
بيشازهرچيزباموانع
فرهنگیواجتماعیروبروست

گفتگو

و  تجارت  پیش رو  همایش  موضوع   -
کارآفرینی زنان است. سئوال اول این است که 
تعریف تجارت فراتر از خرید و فروش شامل 

چه حوزه هایی است؟
ردپایی  می شود،  مطرح  تجارت  بحث  وقتی 
تجارت  است.  میان  در  مختلف  بخش  چند  از 
و  نقل  و  حمل  پروسه  و  فروش  و  خرید  شامل 
ترابری است. در مبحث تجارت؛ صادرکنندگان، 
این  در  نقل  و  حمل  اصحاب  و  واردکنندگان 
چارچوب تعریف می شوند. در بازرگانی و تجارت 
بوده  یکدیگر  به  حلقه ها  این  اتصال  از  صحبت 
تجاری  مقررات  و  قوانین  رعایت  بین  این  در  و 

کشورهای طرف قرارداد در معاهده های بین المللی 
نیز بسیار حایز اهمیت است.

- چقدر تعریف تجارت به جنسیت وابسته 
است؟

فعالیت  تجارت  و  تولید  حوزه  در  بنده سال ها 
اتاق  بازرگان  زنان  کانون  در  امروز هم  داشته ام. 
و  دارم  ایران حضور  معادن  و  و صنایع  بازرگانی 
با  هیچگاه  تجارت  قانون  در  که  گفته ام  همواره 
مقوله تفکیک میان زنان و مردان روبرو نیستیم، 
به خصوص  مجامع  در  زنان  اقلیتی  حضور  بلکه 
که  برمی گردد  ما  فرهنگ  به  بیشتر  اقتصادی 
همواره در خیلی از مجامع و شاخه های اقتصادی- 

صنعتی و تولیدی حضور زنان همچنان کمرنگ تر 
از مردان است.

- مسئله فرهنگی است یا حقوقی؟
که  است  زن  به  )فرهنگی(  نگاه  نوع  مسئله 
باعث کم رنگ شدن حضور زنان می شود. در راس 
هرم همکاری با بانوان وجود دارد و خوشبختانه 
در ساختار حقوقی و دولتی مانعی وجود نداشته و 
همکاری هم هست،  اما در ساختار فرهنگی جامعه 
برخی از اوقات مشکالتی به چشم می خورد که 
امیدوارم با حضور بیشتر زنان در اقتصاد و تجارت 
و همبستگی با هم بتوان به مرور زمان شاهد رفع 

این مشکالت باشیم.

بیتا بیات 
عضو هیئت علمی همایش

سرکارخانم بیتا بیات، حدود 30 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید و مدیریت در حوزه صنعت حمل و نقل 
بین المللی کشور دارد. بیات مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره کارخانه تولید وپخش پوشاک بیات در استان 
مرکزی و رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بیات در کشور امارات نیز بوده است. عالوه بر این، ایشان 
مدیریت عاملی شرکت حمل و نقل بین المللی گلریز، و نمایندگی انحصاری شرکت خدمات هوایی پیام در 
کشور چین و هنگ کنگ را نیز بر عهده دارد. بیات متولد اراک است و هم اکنون به عنوان عضو هیأت نمایندگان 
و همچنین رییس کمیسیون حمل و نقل تجارت و امورگمرکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 
استان البرز است. او عضو هیئت علمی همایش امسال است و در مصاحبه  با ما تاکید می کند که تجارت زنان 

موانع حقوقی و قانونی ندارد و تجارت زنان بیش از هرچیز با موانع فرهنگی و اجتماعی روبروست.
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کمي  توانمند  زنان  خصوصی  بخش  در  ما 
نداریم. در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی 
و  اصلی  گردانندگان  کشور،  تولیدی  و  صنعتی 

کارشناسان تاثیرگذارشان زنان هستند
اما در صورت و ظاهر کار معموال آقایان   -

جلوه دارند.
دارم  مثالی  همیشه  من  است  درست  بله 
همه  در  مرد  و  زن  نقش  به  اگر  می گویم  و 
کوچکترین  از  که  می بینید  کنید،  نگاه  نهادها 
واحدهای  بزرگترین  تا  خانواده  اجتماعی  واحد 
صنعتی،  مرد به عنوان سخت افزار و زن به مانند 
نرم افزارعمل می کند. ریزاندیشی ها و موشکافی ها 
و تئوری های عملی از سوی زنان ارائه می شود و 
و  بوده  راه گشا  آنها  نقطه نظرات  موارد  بیشتر  در 
به نوعی برنامه ریز و نرم افزار هستند،  در حالی که 
در نهایت به سخت افزار مجموعه توجه بیشتری 

می شود.
اتاق  در  زنان  به  نگاه  اخیر  چندسال  در   -

بازرگانی چه تغییری داشته است؟
در اتاق بازرگانی خانم هاي بسیار قویي حضور 
نمایندگان و  دارند. خانم هایی که در هیئت های 
کمیسیون های تخصصی اتاق های کشور فعالیت 
دارند، حضور بسیار موثر و سازنده ای دارند، و اگر 
نگاه  خانم ها  این  تک  تک  سوابق  و  اسامی  به 
اما  بسیارتوانمندی اند.   افراد  که  می بینیم  کنیم،  
در  خانم ها  مجامع  سایر  همانند  و  معمول  طبق 
اقلیت هستند و اکثریت را آقایان دارند. از این رو 

ایشان است.  با  نقش مؤثر در تصویب مصوبات 
همچنین باالترین تعداد خانم  در هیأت نمایندگان 
البرز  استان  را  بازرگانی  سراسر کشور  اتاق های 
هیأت  این  در  دیگر  خانم  دو  و  بنده  که  داشته 
آتی  دوره های  در  امیدوار هستم  و  داریم  حضور 
شاهد حضور بیشتر خانم ها در هیأت نمایندگان 

اتاق های سراسر کشور باشیم. 
- بنابراین مشکل مضاعف است. آیا تبعیض 

هم است؟
خیر. بنده مجدد تکرار می کنم که ما با قانون 
مشکل نداریم. در قانون تجارت نگاه برابری به 
بازرگان زن و مرد شده است. و شاید بهتر به توان 
درون جمعی  بیشتر  زنان  مشکل  که  کرد  اشاره 
است. اول در اقلیت بودن شان است و دوم عدم 
اتحاد آنها با یکدیگر است و اگر تشکل های زنان 
به صورت مستحکم و متحد با هم شکل بگیرند 
از  عظیمی  بخش  طبیعتاً  کنند  حرکت  همسو  و 

مشکالت حل خواهد شد. 
- کدام کشور در بخش تجارت زنان فعال تر 

هستند و آیا امکان الگوبرداری از آنها هست؟
بخش  در  خانم ها  کشورها  تمام  در  اصوال 
اقتصادی کمتر از مردان حضور دارند و نمی توان 
مثالی بارز را ارایه نمود برای مثال سال گذشته 
بنده در جلسه ای از سوی اتاق بازرگانی به ترکیه 
سفری داشتم. و با خانم هایی در بخش حمل و 
نقل و ترانزیت مالقات داشتم که نقش مدیریت 
در بخش حمل و نقل را بر عهده داشتند، و به 

لحاظ مدیریت و تسلط به کار بسیار کارشناسانه و 
صاحب نظر بنظر می رسیدند، اما آنجا نیز حضور 
اقلیتی زنان مخصوصاً در این حرفه کاماًل مشهود 
بود لذا همان گونه که اشاره شد در بیشتر کشورها 
مردان  از  کمتر  بسیار  اقتصاد  در  زنان  حضور 
به چشم می خورد و این مشکل صرفاً با همبستگی 
و اتحاد و همگرایی در غالب تشکل های بانوان 
با هدف توانمند سازی و حرکت به سوی اقتصادی 

سالم و پویا میسر نخواهد بود. 
- بنابراین آیا می توان نتیجه گیری کرد که 
کارآفرینی زنان به نوعی تابع همین فرهنگ و 
ساختار اجتماعی است. و برای رفع موانع، باید 

به دنبال اصالح این ساختارها بود؟
بله، در درجه اول تابع همین ساختار و فرهنگ 
است . اما نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم 
صحبت  زنان  کارآفرینی  از  وقتی  که  است  این 
زنان  حرفه ای  کار  و  کسب  بحث  هم  می شود،  
و هم بحث توان مالی خانم ها در هنگام شروع 
فعالیت اقتصادی مطرح است و با توجه به اینکه 
برخوردارند،  پایین تری  مالی  توانایی  از  خانم ها 
امکان و پویایی کمتری را دارا هستند لذا از دولت 
محترم این انتظار می رود که شرایط ورود خانم ها 
به حوزه کسب و کار را تسهیل کرده و مخصوصًا 
در بخش سرمایه ای امکان استفاده از تسهیالت 
فراهم  سهل تر  شرایطی  با  زنان  برای  را  بانکی 
نمایند تا شاهد رشد و بالندگی بیشتری در مبحث 

کسب و کار زنان باشیم  

از مهین افشار نوه ملک التجار به عنوان اولین زن بازرگان یاد می شود. 
او در سال 1326 کارت بازرگانی دریافت کرد. مهین افشار دانش آموخته 
کارمند  که  افشار،  مهندس  با  سالگی   28 در  و  بود  ژانداراک  مدرسه 
پتروشیمی بود، ازدواج کرد. خانم افشار با فروش بخشی از جهیزیه اش 
توانست سرمایه ای فراهم آورد و به عنوان نخستین زن بازرگان، به طور 
رسمی در کشور به تجارت بپردازد. او کار را با سرمایه ای حدود 4۰ هزار 
تومان شروع کرد. ابتدا نمایندگی شرکت هایی مانند »یورماستر اندون و 
یوخ« دانمارک و کارخانه های »آرو«، »سارازن«، »ساژ« و »اوهاندوبر« 

ژنراتور  دیزل،  موتورهای  قبیل  از  به عهده داشت. کاالهایی  را  آلمان 
برق و ماشین های بزرگ و کوچک جوشکاری را به کشور وارد می کرد. 
توسعه کارش سبب شد که در پنج بندر بزرگ دنیا، آمستردام ، نوتردام 
،لندن، نیویورک و آنتورب کارگزاری حمل و نقل دایر کند. مهین افشار 
مدتی نیز منشی گروه »زنان ملیون«  بود و عالوه بر کار تجارت در 

دکوراسیون نیز مهارت داشت و عتیقه دار بزرگی نیز بود  

منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

مهينافشار،اولينزنیکهکارتبازرگانیداشت
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مطالعه موردي

-شما در خانواده ای بزرگ شده اید که همگی 
مردان  به  عموما  شغل  این  و  هستند،  بازاری 
اختصاص دارد. چه شد که به این فکر افتادید 
کاری  کسب و  و  شوید  بازار  وارد  خودتان  که 
برای خودتان داشته باشید. و چگونه فرهنگ 
نتوانست  شما  خانواده  بر  حاکم  مردساالرانه 

شما در خودش محصور کند؟ 
شاید یکی از عوامل، جسارتی است که از پدرم 
باشم. من  برده  ارث  بازرگان موفقی هستند،  که 
توانستم این جسارت را تقویت کنم. در حقیقت، من 
فردی هستم که همیشه می خواهم حقایق را اثبات 
کنم. همیشه دوست دارم فکر هایم را پیاده کنم و 
آن را اثبات کنم، بنابراین می خواستم به خانواده و 
جامعه ام اثبات کنم که، یک زن نه تنها کمتر از 
یک مرد نیست بلکه با مرد برابر است. در واقع من 
اصال تمایل ندارم یک زن را با یک مرد مقایسه 
کنم. چرا که هر دو موجوداتی با ویژگی های خاصی 

هستند. مگر شما می توانید روز را با شب مقایسه 
و  ویژگی های خود  کدام  که هر  چرا  خیر!  کنید. 
را دارند و به جای  نقاط ضعف و قوت خودشان 
خودشان باید استفاده شوند. در مورد زن و مرد هم 
همین طور است. از نظر من به جای بررسی زن و 
مرد، باید به انسان های توانمند و قادر توجه کنیم. 
آن چیزی که باعث رشد انسان ها می شود، درون 
آن ها و باور هایشان است. و این ربطی به جنسیت 
باز  ار حرکت  را  زنان  که  آن چیزی  ندارد.  آن ها 
می دارد، ترس هایی است که از بچگی آموختیم و 
مسائلی است که در فرهنگ ما وجود دارد و به ما 

القا شده است. 
-از چه زمانی وارد حوزه کار شدید؟ آیا در 
در  یا  و  داشتید  آمد  در  کسب  تجربه  کودکی 

زمان دانشجویی به این فکر افتادید؟ 
من در یک خانواده بسیار سنتی متولد شده و 
رشد کردم. در آن فرهنگ باور افراد این بود که 

یک دختر بچه باید به نحوی تربیت شود که مادر 
و همسر خوبی باشد. من هم در این فرهنگ رشد 
پیدا کردم. 17 ساله بودم که در یک فرآیند سنتی 
و در مراسم خواستگاری خانوادگی، با همسرم آشنا 
شدم. در آن زمان، فقط به این فکر بودم که به 
یک نحوی از زیر درس شانه خالی کنم، به همین 
خاطر خیلی سریع پیشنهاد ازدواج را پذیرفتم و قبل 
از آنکه دوران دبیرستان را به پایان برسانم به خانه 
بخت رفتم. اما واقعا می توانم بگویم، که آن روز و 
آن مراسم، نقطه عطف زندگی من بود. همسرم، 
نگاهی متفاوت به زن و جایگاه اجتماعی و فردی 
زنان داشت و بزرگ ترین مشوق و حامی من برای 
تغییر این نگاه و ورود من به بازار بود. ایشان که 
مهندسی  برجسته  استادان  از  یکی  اکنون  هم 
همیشه  هستند،  شریف  صنعتی  دانشگاه  صنایع 
حامی و همراهم بودند. آن جسارت ژنتیکی که از 
پدر به ارث برده بودم، در کنار همسرم شکوفا شد 

در  است.  کرده  پیدا  رشد  و  شده  متولد  سنتی  و  بازرگان  خانواده ای  در  گرامی،  صدیقه 
خانواده ای که عموما شغل بازرگانی به مردان اختصاص دارد، او اولین زن بازرگان در خانواد اش 
است که نه تنها سوابق درخشانی در کارآفرینی سازمانی در کسب وکار خانوادگی خود دارد، 
بلکه سال هاست به عنوان یک زن کارآفرین در شبکه پخش مویرگی فعالیت دارد. آنچه پیش 
رو دارید، گفتگویی است که به بهانه همایش »کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی« با ایشان 

صورت گرفته است. 
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و در کسب و کار و مدیریت، بلوغ پیدا کرد. من در 
خانواده ای بزرگ شده بودم که اصال فرهنگ ادامه 
برای  حتی  و  نداشت.  وجود  زنان  برای  تحصیل 
ادامه تحصیل با مخالفت آن ها روبرو شدم و واقعا 
برای ادامه تحصیلم جنگیدم. من پس از ازدواج با 
همسرم، ادامه تحصیل دادم و به کار مشغول شدم. 
هرچند هیچگاه ایشان شریک کاری من نبودند، 
پشتیبانی ام  فکری  و  روحی  لحاظ  از  اما همیشه 

می کردند. 
تحصیل  ادامه  برای  همسرم  با  ازدواج  از  بعد 
ایشان به آمریکا رفتیم. و در مقطع دبیرستان شروع 
شدم،  کالج  وارد  وقتی  کردم.  تحصیل  ادامه  به 
هنوز چیز زیادی از زبان انگلیسی نمی دانستم. سر 
کالس الجبرا 2 حاضر شدم. به یاد دارم    همان روز 
اول معلم یک معادله دو مجهولی روی تخته نوشت 
و چیزی گفت! اصال نمی دانستم چه می گوید فقط 
احساس کردم که پرسشی را مطرح کرده است؟ 
بی اختیار دستم را بلند کردم و به پای تخته رفتم و 
هرآنچه را در کالس های درس ایران آموخته بودم، 
بر روی تخته به رشته تحریر درآوردم. معادله حل 
شد و من به جایم برگشتم. آنقدر دستپاچه شده 
بودم که عدد 2 را به صورت فارسی نوشته بودم، 
اما مهم آن بود که مسئله حل شده بود. آن روز 
ایمان آوردم، که مهم ترین عامل برای حل مسائل، 
به عقیده من،  است.  پذیری  و مخاطره  جسارت 
خیلی از افراد، چیزهایی زیادی می دانند اما ترس از 
اشتباه کردن، آن ها را از حرکت باز می دارد. بنابراین 
فرد نباید به خاطر ترس از اشتباه، سراغ انجام کار 
نرود. به نظر من هیچ اشکالی ندارد اگر اشتباهی 
رخ دهد. فقط کافیست که برای حل مسأله اقدام 
کنیم. حال که به گذشته نگاه می کنم، می بینم، 
توان انجام کارهای زیادی را داشتم ولی جسارت 

انجام دادن آن ها را همسرم در من تقویت کرد. 
عنوان  به  فعالیت  با  من،  کاری  تجربه  اولین 
مکدونالد  رستوران های  مجموعه  در  صندوقدار 
شروع شد. من حدود 4 ماه در آنجا فعالیت داشتم. و 
هر ماه در آزمون توانمندی ها، نمره A را می گرفتم. 
کار در آنجا را دوست داشتم و هر مسئولیتی به 
من سپرده می شد، به زودی روش انجامش را یاد 

می گرفتم و بر آن غالب می شدم. دوست داشتم 
همیشه در کارم بهترین باشم و توانمندی هایم را 
به همه اثبات کنم. زمانی که به علت اتمام درس 
آنجا  ارشد  مدیر  کردم،  استعفا  به  اقدام  همسرم، 
خیلی ناراحت شد و گفت مطمئن بوده است که با 
این روند رشد من می توانستم ظرف چند ماه آینده 
به جایگاه مدیریت ارشدی یکی از شعب ارتقاء پیدا 

کنم. 
ادامه  ابتدا به سراغ  ایران،  از بازگشت به  پس 
تحصیلم رفتم. دو سال از تحصیلم را در آمریکا 
گذرانده بودم و ادامه آن را در رشته اقتصاد دانشگاه 
در  را  کاریم  زندگی  بهشتی سپری کردم.  شهید 
ایران از حسابداری در شرکت پدرم شروع کردم. 
چند سالی در این پست مشغول به فعالیت بودم 
تا آنکه در سال 1365، اولین فعالیت جدی من به 
عنوان مدیر تولید شرکت گلستان شروع شد. در آن 
زمان، حدود 4۰ نفر پرسنل داشتیم و تنها محصول 

تولیدی ما، یک نوع چای کیسه ای گل کیس بود، 
اما پس از 11 سال فعالیت در این بخش و هنگام 
جدایی ام از گلستان، بسته بندی هایمان تغییر کرده 
بود، حجم و تنوع دستگاه ها افزایش پیدا کرده و 
محصوالت جدیدی مانند دم نوش ها زعفران، برنج 
و... به محصوالت ما اضافه شده بود. باید اذعان 
کنم همه این نوآوری ها بدون حمایت همه جانبه 

پدرم به هیچ وجه امکان پذیر نبود. 
- از چه زمانی کسب و کار خودتان را شروع 

کردید. 
پخش  سیستم  بودم،  گلستان  در  که  زمانی 
گلستان را با یکی از همکارانم شروع کرده بودم. 
داخلی  سیاست های  علت  به   ،1376 سال  در 

خانواده، از گلستان بیرون آمدم. در ابتدا نمی دانستم 
می  خواهم چه کار کنم. و از طرفی در خانه ماندن و 
بیکاری هم برایم بسیار سخت بود، به همین دلیل 
تصمیم گرفتم کاری برای خودم دست و پا کنم. 
با لطف خداوند و سعی فراوان توانستیم مجموعه 

شرکت های پخش »کیال« را درست کنیم. 
-بزرگ ترین چالش شما از زمان راه اندازی 

کسب و کارتان چه بود؟ 
زمانی که در گلستان فعالیت می کردم، دسترسی 
به منابع مالی برایمان بسیار راحت بود. در آنجا من 
یک مدیر بودم، که در مجموعه ای فعالیت می  کردم 
و  بود  باال  نوآوری  زیر ساخت تحمل  آن  در  که 
تقریبا هیچ مشکل مالی برای ما وجود نداشت، اما 
زمانی که وارد کسب و کار خودم شدم، تقریبا هیچ 
اندوخته ای جز تجربه و مخاطره پذیری ام نداشتم. 
به یاد دارم در آن زمان، هنگامی که وارد جلسه 
تذکر  آن ها  همه  به  می شدم،  کنندگان  تأمین  با 
گرامی«  »صدیقه  شخص  با  شما  که  می دادم 
آقا  حاج  »دختر  نه  و  هستید،  رو  در  رو  مستقل 
گرامی«. و به هیچ وجه توقع نداشته باشید که اگر 
به زمین خوردم، پدرم دست من را بگیرد و باال 
اعتماد  ما  به  و  بیایید  دارید  اگر دوست  و  بیاورد. 
ما  به  بسیاری،  دوستان  شکر،  را  خدا  که  کنید. 
اعتماد کردند و توانستیم اعتبار در بازار ایجاد کنیم. 
بازار  در  اعتبارسازی  چالشم،  بزرگ ترین  بنابراین 
بین همه ذینفعان اعم از تأمین کنندگان، کارمندان 

و مشتریان بود. 
- آیا شما هیچگاه به علت زن بودن، دچار 

مشکالت کاری شده اید؟ 
اقدام به  بار ها پیش آمد که  نه! به هیچ وجه. 
همراه  به  من  و  می کردیم  مجموعه  انبارگردانی 
را  انبار  موجودی  و  می آمدم  میدان  به  شریکم، 
کنترل می کردم. شاید در این کار کمی بیشتر از 
مردان احساس خستگی می کردم، اما هیچ گاه  این  
ضعف جسمی، موجب ناتوانی جنسیتی من نشد. 
در طول این سال ها، به من اثبات شده است که 
اگر خانم ها انسانی توانمند باشند، قطعا و بی شک، 
بسیار قوی ترین از مردان در موقعیت های موجود 

به فعالیت بپردازند  

آن چیــزی که زنــان را 
مــی دارد،  باز  حرکــت  ار 
ترس هایی است که از بچگی 
آموختیم و مسائلی است که 
در فرهنگ ما وجود دارد و 

به ما القا شده است
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- یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی درباره زنان ایرانی چگونه 
است؟

در برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی سه حوزه مطالعه می شود. نخست 
قبل از شروع است که مربوط ادراک های کارآفرینانه است، مانند تشخیص 
فرصت، درک قابلیت و قصد کارآفرینانه. حوزه دوم فعالیت های کارآفرینانه 
مربوط  کارآفرینی  توسعه  به  که  است  کارآفرینانه  اشتیاق  سوم  حوزه  و 
می شود. درحوزه ادراکات و گرایش های کارآفرینانه شاخص های مختلفی 
از  ترس  کارآفرینانه،  خودکارآمدی  کارآفرینانه،  فرصت های  درک  داریم. 
شکست و ... شاخص درک فرصت برای ایران در سال 2۰12، 25 درصد 
برای زنان و 43 درصد برای مردان بوده است و میانگین جهانی شاخص 
نیز  کارآفرینانه  »خودکارآمدی«  شاخص  است.  درصد   45 فرصت  درک 
برای زنان 34 درصد و برای مردان 61 درصد است. میانگین جهانی آن 
نیز برای زنان 27 درصد است. نکته جالب این است که ترس از شکست 
مردان و زنان در ایران 4۰ درصد و برابر است. میانگین جهانی ترس از 

شکست برای زنان کارآفرین 41 درصد است.
به  مربوط  گزارش  در  ایران،  زنان  به  مربوط  یافته های  سایر   -

کارآفرینی نوپا چیست؟
که  می شود  سنجیده  هم  دیگری  شاخص  جهانی،  دیده بان  برنامه  در 
کارآفرینی نوپا برای زنان و مردان نام دارد. در سال 2۰12 )13۹1( این 
شاخص برابر با 6 درصد برای زنان و 16 درصد برای مردان ایران بوده 
است. یک شکاف ده درصدِی قابل تامل دیده می شود. این شاخص در 
سال 2۰11 متفاوت است. در این سال زنان 5 درصد و مردان 2۰ درصد 
بودند. این شکاف به ده درصد رسیده است که نشان می دهد زنان در حوزه 
کارآفرینی رشد داشته اند، اما مجموع فعالیت های کارآفرینانه نوپا در کشور 

کاهش یافته است.  

فعالیت های  به  افراد  ورود  انگیزه  برای  شاخصی  دکتر،  آقای   -  
کارآفرینانه وجود دارد؟

گفتگو

دکتر زالی از ابتدای ورود دیده بان جهانی کارآفرینی به ایران مدیریت آن را بر عهده داشته 
تاسیس  بدو  از  تهران،  دانشگاه  کارآفرینی  دانشکده  اولیه  استادهای  از  همچنین  وی  است. 
درباره  زالی  دکتر  آقای  با  دارد.  برعهده  را  دانشکده  این  ریاست  نیز  هم اکنون  و  است  بوده 
شاخص های کارآفرینی زنان در ایران، بر مبانی یافته های میدانی و مبانی نظری گفت وگو کردیم 

و پاسخ ها و آمارهای جالبی دریافت کردیم.

شاخصکارآفرينیتثبيتشده
زنانايرانتنها۳درصداست

 دکتر محمدرضا زالی،
 رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 و مدیر برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی
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دو انگیزه مهم و کلیدی برای ورود افراد به کارآفرینی تعریف می شود. 
کارآفرینی فرصت گرا و کارآفرینی اجباری. در سال 2۰12 کارآفرینی نوپای 
زنان که با تشخیص فرصت وارد شده اند، 4 درصد و برای مردان ۹ درصد 
بوده است. در انگیزه دوم، کارآفرینی نوپای اجباری برای مردان 7 درصد 
و برای زنان 2 درصد بوده است. یک شکاف 5 درصدی در این آمار دیده 

می شود. 

- میزان دوام این کسب و کارها چگونه است؟
شاخص دیگری هم داریم به نام کارآفرینی تثبیت شده. این شاخص 
کارآفرینانی را که به مرحله ثبات رسیده اند، بررسی می کند. معیارش برای 
ثبات هم این است که 42 ماه از آغاز کسب و کار آنها گذشته باشد. در 

بررسی این شاخص می بینیم که کارآفرینی تثبیت شده مردان 16 درصد 
است و کارآفرینی تثبیت شده زنان 3 درصد است. که نشان می دهد،  دوام 
فعالیت های زنانه کمتر است. میانگین شاخص کارآفرینی تثبیت شده در 
کشورهایی مانند ایران، الجزایر و ... حدود 1۰ درصد است که در قیاس با 
آمار ایران نشان از پایین تر بودن ایران از میانگین منطقه دارد. همچنین 
جالب است بدانید میانگین کارآفرینی نوپای زنان در خاورمیانه 4 درصد 
است. همانطور که گفتم این شاخص برای زنان ایران 6 درصد است و از 

میانگین باالتر است. 

- فاصله ایران از سایر کشورها چقدر است؟
کارآفرینی نوپای زنان در مکزیک 12 درصد، برزیل 14 درصد، ترکیه 
نوآوری محور هم همین  است. در کشورهای  7 درصد، چین 11 درصد 
حدود است. در آمریکا 11 درصد، در هلند 7 درصد، آلمان 4 درصد، ژاپن 
با اقتصاد نوآوری محور 5 درصد است که  2 درصد. میانگین کشورهای 
ایران از این میانگین باالتر است. البته ایران از میانگین مجموع 67 کشور 

مشارکت کننده در برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی عقب تر است.

- رتبه بندی هم شده است؟
ایران در میان 67 کشوری که امسال در برنامه جهانی کارآفرینی شرکت 
کردند،  در کارآفرینی نوپای زنان رتبه 38 دارد. در حالیکه رتبه کارآفرینی 
نوپای مردان، 27 بوده است. بیشترین میزان مشارکت زنان در کشور زامبیا 
بوده،  با 4۰ درصد، و کمترین آن نیز مربوط به پاکستان است که تنها یک 

درصد است  
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ــا  ــجویان و ی ــا دانش ــان م ــادی از مخاطب ــش زی ــا بخ - از آنج
ــا  ــدازی و ی ــال راه ان ــا در ح ــه ی ــتند ک ــی هس ــان نوپای کارآفرین
ــتر از  ــتیم بیش ــل داش ــتند، تمای ــان هس ــب و کارش ــعه کس توس
ــب بنگاه هــای کوچــک و متوســط  برنامه هــای واحــد شــما در غال

ــم؟  بدانی
بنگاه هــا  توانمندســازی  غالــب  در  برنامه هایــی  مجموعــه  مــا 
ــای  ــردن بنگاه ه ــدف توانمندک ــا ه ــی ب ــامل فعالیت های ــه ش ــم ک داری

ــد  ــر در چن ــال حاض ــا در ح ــت. م ــط )sme( اس ــک و متوس ک. چ
ــرا  ــت. چ ــته بندی اس ــا، بس ــی از حوزه ه ــم. یک ــت داری ــوزه فعالی ح
ــرکت های  ــت ش ــه الزم اس ــی ک ــن مولفه های ــی از بزرگ تری ــه یک ک
ــا  ــد، ت ــه کنن ــه آن توج ــادرات ب ــوزه ص ــال در ح ــزرگ فع ــدی ب تولی
ــته بندی صــادرات اســت،  ــند، بحــث بس ــته باش ــق داش صــادرات موف
ــر  ــد از یکدیگ ــود دارد و نمی توانن ــار خ ــم در کن ــازی را ه ــه برندس ک
ــه یــک نحــوی مکمــل هــم هســتند. در ایــن راســتا  جــدا باشــند و ب

شبکهسازی،
ابزاریبرایتوانمندیبنگاهها

گیتی توانا 
 مدیر کل دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت ایران

گفتگو

گیتی توانا، مدیر کل امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت و از 
زنانی است که در عرصه مدیریت تجارت حضوری مؤثری دارد. به 

همین بهانه با ایشان درباره فعالیت های موسسه توسعه تجارت،  
شبکه سازی بنگاه ها و چشم انداز کسب و کارهای خانگی در 

صادرات و برنامه های توسعه تجارت زنان با او گفت وگو کردیم.
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ــرد  ــا رویک ــته بندی را ب ــی بس ــابقه و طراح ــنواره مس ــال جش ــا امس م
صــادرات در حــوزه محصــوالت صنایــع غذایــی برگــزار کردیــم و یــک 
ــتند و در  ــری داش ــته بندی های بهت ــه بس ــی ک ــدادی از محصوالت تع
ــم.  ــاب کردی ــده انتخ ــار برگزی ــوان آث ــه عن ــد را ب ــود بودن ــازار موج ب
مــا یــک ســری طرح هــای جدیــد کــه توســط طراحــان، ایجــاد شــده 
امــا هنــوز بــه مرحلــه تولیــد و اجــرا نرســیده اســت، انتخــاب کــرده و 
بــه فعــاالن ایــن حــوزه معرفــی کردیــم تــا اگــر مایــل باشــند از ایــن 

ــد.  ــتفاده کنن ــان اس ــته بندی خودش ــود بس ــرای بهب ــا ب طرح ه
زمینــه  در  مــا  فعالیت هــای  از  دیگــر  یکــی  شبکه ســازی، 
هســتید  مســتحضر  کــه  همان طــور  بنگاه هاســت.  توانمندســازی 
موضــوع SMEهــا ســالیان ســال اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه، 
چــرا کــه ۹۰ درصــد اقتصــاد دنیــا بــر پایــه ایــن شــرکت ها می چرخــد. 

لــذا ایــن موسســات مســائل و مشــکالت خــاص 
خودشــان را دارنــد کــه بخــش زیــادی از ایــن 
مشــکالت، بــه ســایز و حجــم کوچــک آن هــا 
ــا،  ــیاری از آن ه ــل بس ــد. و راه ح ــاز می گردان ب
ــبکه  ــر ش ــک دیگ ــار ی ــه در کن ــن اســت ک ای
ــی،  ــبکه های صادرات ــاد ش ــد. ایج ــاد کنن ایج
ــی،  ــا حت ــی، و ی ــیوم های صادرات ــا کنسرس و ی
ــد  ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــدی، ب ــی و تولی فن
ــش  ــر و پوش ــاط همدیگ ــر نق ــه ب ــا تکی ــا ب ت
دادن نقــاط ضعــف همدیگــر، در بازارهــای 

ــد.  ــل کنن ــر عم ــی موفق ت صادرات

چگونــه  تجــار  و  -صادرکننــدگان 
ــد از خدمــات شــبکه ســازی شــما  می توانن

اســتفاده کننــد؟ 
ــرده و در  ــه ک ــبکه ها را تهی ــکل گیری ش ــتورالعمل های ش ــا دس م
ــت  ــن اس ــا ای ــدف م ــم. ه ــرار می دهی ــا ق ــان بنگاه ه ــار صاحب اختی
ــا  ــم و آن ه ــازی آگاه کنی ــاد شبکه س ــای ایج ــا مزای ــا را ب ــه بنگاه ه ک
ــد و شــبکه های  ــدا کنن ــا خودشــان همدیگــر را پی ــم ت را تشــویق کنی
خــود را تشــکیل دهنــد. در واقــع بــه هیــچ عنــوان ایــن طــور نیســت 
کــه بنگاهــی بــه مــا مراجعــه کنــد و مــا آن را عضــو شــبکه ای کنیــم، 
ــازار هســتند،  ــه فعالیــت در ب بلکــه آن هــا چــون خودشــان مشــغول ب
ــه  ــا توج ــد و ب ــدا می کنن ــر را پی ــان همدیگ ــوع کارش ــه ن ــه مثاب ب
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــتورالعمل ها در اختی ــا در دس ــه م ــی ک ــه آن اصول ب
داده ایــم خودشــان و شــرکای تجاری شــان را مهیــای تشــکیل شــبکه  

می کننــد. در حقیقــت رســالت مــا ایــن اســت کــه ایــن چهارچوب هــا 
و مشــاوره ها را در اختیــار آن هــا بگذاریــم تــا شبکه شــان بــه درســتی 

شــکل گیــرد. 
تخصصــی-  همایش هــای  مجموعــه   ،13۹1 ســال  ابتــدای  از 
آموزشــی توانمندســازی بنگاه هــا را ترتیــب دادیــم کــه در نیمــه 
ــود  ــن ب ــا ای ــن همایش ه ــد. روش کار ای ــزار ش ــال برگ اول و دوم س
ــه  ــد ب ــا بای ــه بنگاه ه ــی را ک ــات درون بنگاه ــی از موضوع ــه، یک ک
ــورد  ــود، م ــت می ش ــه آن پرداخ ــر ب ــوال کمت ــد و معم ــه کنن آن توج
مطالعــه و بررســی قــرار دهــد. هــدف مــا ایــن بــود تــا بــا بحــث بــر 
ــان و صاحبــان کســب وکار را نســبت  ســر ایــن موضوعــات، کارآفرین
ــان از مســیرهای  ــب، کارآفرین ــن ترتی ــم. بدی ــا حســاس کنی ــه آن ه ب
ــات  ــن موضوع ــاره ای ــتر درب ــات بیش ــب اطالع ــه کس ــدام ب ــود، اق خ
ــن  ــا در بی ــن روز ه ــه ای ــزی ک ــرد. چی ــد ک خواهن
بنگاه هــا بــه چشــم می خــورد ایــن اســت 
ــه  ــود را ب ــای خ ــد ناتوانی ه ــل دارن ــه تمای ک
عوامــل محیطــی اعــم از تالطــم شــدید وضــع 
بــاالی  بهــره  نــرخ  تحریم هــا،  اقتصــادی، 
ــه  ــی ک ــد در حال ــبت دهن ــره نس ــی و غی بانک
ــم،  ــا بگویی ــه آن ه ــا ب ــم ت ــالش داری ــا ت م
ــد کــه در ایــن شــرایط  بنگاه هایــی وجــود دارن
ــه فعالیــت هســتند و بســیار  ســخت مشــغول ب
ــائل  ــر مس ــالوه ب ــن ع ــتند. بنابرای ــق هس موف
ــت  ــم در موفقی ــری ه ــل دیگ ــی، عوام محیط
ــگاه  ــت درون بن ــد. و آن مدیری ــا دخیلن بنگاه ه
ــئله  ــه مس ــردن ب ــه ک ــن رو توج ــت. از ای اس
درون بنگاهــی اهمیــت باالیــی دارد، بــه حــدی 
کــه باعــث موفقیــت بنگاه هــا در همیــن شــرایط 
ــط  ــددی در محی ــائل متع ــد مس ــع، هرچن ــود. در واق ــی می ش محیط
ــگاه،  ــل بن ــق داخ ــت موف ــا مدیری ــا ب ــود ارد، ام ــگاه وج ــی بن بیرون

ــد.  ــق آم ــی فائ ــرایط محیط ــن ش ــر ای ــوان ب می ت
ــردن  ــاده ک ــا، آم ــا در حــوزه بنگاه ه ــای دیگــر م یکــی از فعالیت ه
یــک نشــریه مجــازی اســت کــه بــرای همــه8-۹ هــزار بنگاهــی کــه 
ــه ایمیــل می شــود. در ایــن  ــد، بــه صــورت ماهیان ــا مــا ارتبــاط دارن ب
نشــریه هــم تــالش شــده تــا اخبــار و مقــاالت مفیــد در ایــن حــوزه را 

بــه صــورت خیلــی مختصــر بــه اطــالع مخاطبانمــان برســانیم.
 

ــای  ــب و کاره ــث کس ــا بح ــور م ــه در کش ــت ک ــی اس -مدت

که  است  این  ما  هدف   
ایجاد  مزایای  با  را  بنگاه ها 
شبکه ســازی آگاه کنیم و 
تا  کنیم  تشــویق  را  آن ها 
پیدا  را  همدیگر  خودشان 
کنند و شــبکه های خود را 

تشکیل دهند
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ــوع خــاص از  ــوان یــک ن ــه عن خانگــی مطــرح شــده اســت و ب
ــد  ــی می توان ــب و کار خانگ ــا کس ــی دارد، آی ــد خوب ــا رش بنگاه ه
ایــن چشــم انداز را داشــته باشــد کــه در حــوزه صــادرات 

ــود؟  ــی وارد ش غیرنفت
مــا در ســازمان توســعه تجــارت بــا بنگاه هــای اقتصــادی صادراتــی 
مواجــه هســتیم. یعنــی بنگاه هــای کــه بــه مــرز صــادرات رســیده اند، 
و توانســته اند حــدود صدهــزار دالر، درآمــد حاصــل از صــادرات داشــته 
باشــند و در بانــک اطالعاتــی صادرکننــدگان ســازمان توســعه تجــارت 
ــه  ــی کــه کســب و کارهــای خانگــی شــروع ب ــه شــده اند. زمان پذیرفت
ــد  ــی بای ــد. یعن ــا دارن ــن بنگاه ه ــا ای ــه ای ب ــک فاصل ــد، ی کار می کنن
ــی  ــند، ول ــادرات برس ــرز ص ــه م ــا ب ــد ت ــی کنن ــیری را ط ــک مس ی
ــاد اســت و  ــی زی ــه خیل ــن فاصل ــی نیســت کــه ای ــن معن ــه ای ــن ب ای
ــر  ــادرات ب ــه ص ــرا ک ــود، چ ــی ش ــد صادرات ــی نمی توان ــگاه خانگ بن

چنانچــه  می گیــرد.  شــکل  مزیت هــا  پایــه 
یــک کســب وکار خانگــی، فعالیتــش را بــا 
ــه  ــد، چ ــد کن ــژه تولی ــی وی ــای رقابت مزیت ه
واحــد  یــک  از  آســان تر  و  ســریع تر  بســا 
تولیــدی عریــض و طویــل خــودش را بــه 
بازارهــای جهانــی وارد کنــد و در آنجــا بگیــرد. 
ــه حــد  ــم چنانچــه بنگاهــی ب ــد بگوی ــه بای البت
و انــدازه بنــگاه صادراتــی نرســیده باشــد و 
ــه دریافــت خدمــات مــا باشــد، مــا از  تمایــل ب
ــی  ــا جای ــم و ت ــغ نمی کنی ــی دری ــچ کمک هی
کــه بتوانیــم آن هــا را از خدمــات مشــاوره ای و 
ــال  ــه هرح ــا ب ــم ام ــد می کنی آموزشــی بهره من
ــز  ــعه تجــارت اســت و تمرک ــا، توس ــالت م رس

ــه  ــدام ب ــه اق ــت ک ــی اس ــر روی بنگاه های ــا ب م
صــادرات کــرده باشــند و نیازمنــد کســب ایــن خدمــات بــرای توســعه 

ــند.  ــان باش فعالیتش

ــت  ــا فعالی ــور بنگاه ه ــوزه ام ــما در ح ــه ش ــت ک - سال هاس
ــان  ــون زن ــازرس کان ــوان ب ــه عن ــد و مدتــی اســت کــه ب می کنی
بــازرگان انتخــاب شــده اید؟ آیــا بــه نظــر شــما فرآینــد تجــارت 

بــرای زنــان از مــردان متفــاوت اســت؟ 
نــوع تجــارت و قوانیــن و مقــررات اساســا زنانــه و مردانــه نــدارد و 
ــی  ــدارد. منتهــی یــک ســری تفاوت های ــن آن هــا وجــود ن ــی بی تفاوت
ــرد. نخســت  ــورد خالصــه ک ــوان آن را در دو م ــه می ت ــود دارد ک وج

آنکــه یــک زن بــرای اداره یــک کســب و کار بــه خصــوص در حــوزه 
تجــارت بــا مســائل و مشــکالت بیشــتری نســبت بــه مــردان مواجــه 
اســت. ایــن ممکــن اســت یــک قانــون نوشــته شــده نباشــد، بلکــه در 
ــی از آن  ــه بخش ــود، ک ــاهده می ش ــی مش ــه خوب ــع ب ــن موان ــرا ای اج
ــدد  ــه تع ــی از آن نتیج ــردد و بخش ــاز می گ ــگ ب ــرف و فرهن ــه ع ب
ــع  ــت. بالتب ــه اس ــک زن در جامع ــئولیت های ی ــدد مس ــا و تع نقش ه
ــا مســائل و مشــکالت  ــر ب فــردی کــه نقش هــای متعــددی را می پذی
ــدول  ــا ج ــه م ــی ک ــن رو زمان ــود. از همی ــه می ش ــری مواج متعددت
ــه  ــم، ب ــه می کین ــردان مقایس ــان و م ــن زن ــت را بی ــی موفقی پراکندگ
ــتند.  ــوردار هس ــری برخ ــداد کمت ــان از تع ــه زن ــم ک ــوح می بینی وض
ــان،  ــی زن ــر روی کار تمرکــز داشــته اند، ول چــرا کــه مــردان بیشــتر ب
ــم  ــری ه ــدد دیگ ــف متع ــان وظای ــب و کارش ــت کس ــار مدیری در کن
ــان  ــون زن ــت، چ ــن عل ــه همی ــا ب ــته اند. دقیق داش
کمتــر تجربــه اداره کســب و کار داشــته اند، 
ــدی  ــش و توانمن ــطح دان ــام، س ــور ع ــه ط ب
از  کمتــر  زنــان  بیــن  در  بنگاه هــا  اداره 
ــن  ــه ای ــط ب ــن را فق ــن ای ــردان اســت. و م م
دلیــل می دانــم کــه از آنجــا کــه زنــان در 
ــا حضــور  ــن نقش ه ــر در ای ــخ کمت طــول تاری
داشــتند، انباشــت تجربــه تاریخــی آن هــا کمتــر 
ــت  ــال ها فعالی ــردان، س ــه م ــت درحالی ک اس
ــه حــوزه کســب  ــی ب ــگاه کل داشــته اند. اگــر ن
ــه  ــم، متوج ــردان بیندازی ــان و م ــای زن و کاره
کارهــای  و  می شــویم کــه ســطح کســب 
ــر و گســتردگی بیشــتری نســبت  ــردان باال ت م

ــان دارد.  ــای زن ــب و کاره ــه کس ب

- آیــا ســازمان توســعه تجــارت برنامــه خاصــی بــرای توســعه 
تجــارت زنــان دارد؟ 

ــاص  ــور خ ــان به ط ــارت زن ــعه تج ــرای توس ــی ب ــه خاص ــا برنام م
ــن  ــه همــه مخاطبی ــا عــام اســت و ب ــم. برنامه هــای ســازمان م نداری
خــود خدمــات ارائــه می کنــد. امــا همیشــه ایــن مالحظــه وجــود دارد 
ــان می شــود،  ــه توســعه تجــارت زن ــه منجــر ب ــای ک ــه از فعالیت ه ک
ــال از ایجــاد تشــکل های و  ــور مث ــه ط ــود. ب ــتیبانی ش ــت و پش حمای
ــد همایــش شــما،  ــی مانن ــا فعالیت های ــان و ی ــی زن نهادهــای غیردولت
ــتیبانی  ــت و پش ــم می پردازدحمای ــن مه ــه ای ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ک

می شــود  

کسب وکار  یک  چنانچه 
با  را  فعالیتــش  خانگــی، 
ویژه  رقابتی  مزیت هــای 
تولیــد کند، ســریع تر و 
واحد  یــک  از  آســان تر 
طویل  و  عریــض  تولیدی 
بازارهای  وارد  می توانــد 
جا  و در آن  جهانی شــود 

بگیرد
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مطالعه موردی

مستوفی متولد دزفول اســت و مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد خود را در انگلستان گرفته 
اســت. مستوفی 20 سال اســت که در ایران به تجارت پرداخته اســت و از اعضای هیئت 
مؤسسه اتاق بازرگانی ایران و چین بوده است. او هم اکنون نایب این اتاق و رئیس کمیسیون 

سرمایه گذاری و تأمین مالی است . 

فریال مستوفی، در دزفول متولد شد. پیشینه 
می گردد.  باز  پیش  سال   7۰۰ به  خانوادگی اش 
از مالکان و زمین داران بودند  اجدادش همگی 
و پیشه خانوادگی شان کشاورزی است. به دلیل 
رفت و آمدهای خانواده، میان تهران و دزفول، 
شد.  سپری  شهر  دو  این  در  کودکیش  دوران 
پدر و مادرش، اهمیت ویژه ای برای تحصیالت 
فرزندان قائل بودند و تمام تالششان، بهره گیری 

فرزندان از امکانات آموزشی بود. 
مستوفی، تحصیالتش را در دبیرستان سهیل 
که با مدیریت ایتالیایی ها اداره می شد، به پایان 
به  ادامه تحصیل  برای  رساند و در 17 سالگی 
انگلستان سفر کرد. او درباره دلیل انتخاب رشته 
اقتصاد می گوید: »در آن زمان، علی رغم این که 
کننده  تولید  و  کشاورز  همگی  پدرم  و  اجدادم 
بودند، تمام فکرم این بود که برای خودم کسب 

و کاری راه اندازی کنم و برای اینکه بتوانم در 
تصمیم  کنم،  کسب  را  الزم  تبحر  زمینه  این 
شخصیت  با  که  برگزینم  رشته ای  که  گرفتم 
به  توجه  با  بنابراین  باشد.  متناسب  روحیه ام  و 
در  تحصیل  داشتم،  تجارت  به  که  عالقه ای 
گرفتم«.  پیش  انگلستان  در  را  اقتصاد  رشته 
پیش  لیسانس  فوق  مقطع  تا  رشته  این  در  او 
رفت. با وجود آنکه توقع خانواده از وی ، اتمام 

ازچالشهااستقبالمیکنم
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تحصیالت تا مقطع دکترا بود، و هیچ مانعی در 
این راه برای او وجود نداشت، اما او ترجیح داد 
کار  و  کسب  و  بازار  محیط  به  زودتر  هرچه  تا 

وارد شود. 
مستوفی پس از گرفتن مدرک فوق لیسانس 
در سال 1353به ایران بازگشت. در آن زمان 23 
سال بیشتر نداشت و تنها دغدغه اش، چگونگی 
راه اندازی و توسعه کسب و کارش بود. هرچند 
و  بسیار مدرن  پدر در کشاورزی،  فعالیت  شیوه 
مکانیزه بود، اما پاسخ گوی نیازهای ذهنی فریال 
به  ورود  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  او  نبود. 
به  محکوم  تجربه  کسب  بدون  تجارت،  حیطه 
شکست است، بنابراین برای مدتی فکر تأسیس 
شرکت را از ذهنش پاک کرد و برای مدتی اقدام 
به تدریس در دانشگاه کرد. مستوفی می گوید: 
»می خواستم قدری تجربه کسب کنم و بهترین 
گزینه برای کسب تجربه و ورود به متن جامعه، 
دانشگاه بود، بنابراین تصمیم گرفتم در دانشگاه 
تدریس کنم. البته سن زیادی نداشتم و  گاه از 
دانشجویانم قابل تشخیص نبودم و شاید هم به 
این دلیل بود که رابطه صمیمانه ای میان من و 

آن ها وجود داشت.«
کردم  تدریس  دانشگاه  در  سال  سه  »حدود 
و در   نهایت پس از سه سال، به دنبال مقدمات 
حوادث  زمان  آن  در  اما  رفتم،  شرکت  تأسیس 
و  بود  شکل گیری  حال  در  انقالب  از  پیش 
و  تعطیل  دیگری  از  پس  یکی  دانشگاه ها 
وضعیت  داشت.  افزایش  به  رو  هم  اعتصاب ها 
ادامه  امکان  دانشگاه  در  نه  به گونه ای شد که 
فعالیت وجود داشت و نه می توانستم شرکتم را 
راه اندازی کنم. با تعطیلی دانشگاه ها، فاصله من 
وضع  این  تحمل  چون  و  شد  بیشتر  جامعه  از 
برایم آسان نبود؛ بار دیگر به انگلستان بازگشتم 
اما این بار یک همراه نیز در کنار من بود. پیش 
شوم،  انگلستان  عازم  بار  دومین  برای  آنکه  از 
ازدواج کردم و به همراه همسرم، عازم این سفر 
از همان جا شروع کردیم  را  فعالیت مان  و  شدم 
در  شرکت ها  مدیرت  در  همچنان  به طوری که 

کنار یکدیگر هستیم. «

آغاز  نقطه  داشت،  عالقه  که  آن  با 
را   او  زمانه  جبر  اما  باشد،  ایران  فعالیت هایش 
مجبور کرد تا شانس خود را در انگلستان محک 
بزند. او سال ها در آن کشور زندگی کرده بود و 
با اصول و قواعد زندگی و کار در آنجا آشنا بود. 
انگلستان،  در  زندگی  دو سال  از  مستوفی پس 
در  را  شرکتش  اولین  و  کرد  شروع  را  کارش 
آن کشور تأسیس کرد. پس از گذشت 5 سال 

کسب و کار شرکت رونق بیشتری پیدا کرد.
این شرکت  بود در  مستوفی می گوید: »قرار 
و  خاورمیانه  زمان  درآن  بپردازم.  تجارت  به 
شرکت  تجاری  فعالیت های  دامنه  به  را  ایران 
بازرگانی  فعالیت های  کنار  در  اما  کردم.  اضافه 
به مدیریت پروژه هم فکر می کردم. بنابراین از 
درسال  کردم.  استقبال   AEG پیشنهاد شرکت 
این  نمایندگان  با  جلسه ای   ،136۰ یا   135۹
جلسه  آن  در  کردیم؛  برگزار  آلمان  در  شرکت 
در  که  بود  خورشیدی  انرژی های  از  صحبت 
آنان  که  آن گونه  بود.  تازه ای  پدیده   زمان،  آن 
شرح دادند، مشتاق شدم تا در این زمینه فعالیت 
مطرح  همکاری  پیشنهاد  این  که  زمانی  کنم. 
از  ایران  هرحال  به  افتادم؛  ایران  فکر  به  شد، 
حیث برخورداری از منبع انرژی خورشیدی جزو 
عراق  و  ایران  جنگ  اما  بود.  غنی  کشور های 
نبود، به همین  درگرفته بود و وضعیت مناسب 
داشتم  سر  در  ایران  برای  که  ایده ای  دلیل 
عملیاتی نشد. اما همکاری ما و این شرکت به 

اجرای چند پروژه در تعدادی از کشور ها منتهی 
روشنایی  طرح  سودان  در  که  طوری  به  شد؛ 
انرژی  از  استفاده  با  را  کیلومتری   6 جاده  یک 

خورشیدی بررسی و انجام دادم« 
مستوفی پس از مدتی شعبه دیگری از شرکت 
را در پاریس راه اندازی کرد. بیشتر فعالیت های 
این دو شرکت به خرید و فروش مواد اولیه مورد 
نیاز صنایع و ماشین آالت معطوف بود. و در واقع 
او  می داد.  پاسخ  را  معمولی  تجاری  تقاضاهای 
در سال 1372، پس از پایان جنگ و در دوران 
این  در  بازگشت.  ایران  به  دیگر  بار  سازندگی، 
ستد  و  داد  و  تجارت  حوزه  در  تجربیاتی  مدت 
کسب کرده بود و حرفه ای را که دوست داشت 
شروع کرده بود و می خواست تجربیاتش را در 
براین  اطرافیانش  و  کارببندد. دوستان  به  ایران 
فعالیتی  ایران  در  نمی تواند  او  که  بودند  عقیده 
داشته باشد و با استدالل هایشان سعی می کردند 
نمی کرد.  توجهی  او  اما  کنند.  منصرف  را  او 
»گفتم تا این شرایط را از نزدیک لمس نکنم، 
اطرافیانم حتی  باشم.  داشته  نمی توانم قضاوتی 
بر  حاکم  شرایط  در  زنان  که  می کردند  تاکید 
ندارند.  اقتصادی  فعالیت  امکان  ایران،  جامعه 
شرایط  که  دیدم  و  آمدم  ایران  به  خوشبختانه 
مدیریت  حوزه  در  شرکتی  لذا  است،  مساعد 
پس  سال   3 تا   2 ظرف  کردم.  تاسیس  پروژه 
در  را  پروژه ام  نخستین  کار شرکت،  به  آغاز  از 

فرآیند یک مناقصه برنده شدم«
چین  به  بار  نخستین  برای   1375 سال  در   
سفر کرد. در آن زمان چین به تازگی به جرگه 
دنبال  را  باز  درهای  سیاست  که  کشور هایی 
پتانسیل های  از  چین  بود.  پیوسته  می کردند، 
با  آنجا  در  مستوفی  بود.  برخوردار  بسیاری 
تعدادی از شرکت های چینی برای همکاری در 
پروژه های ایران مذاکره نمود و تفاهم نامه هایی 
را امضا کرد. او در حال حاضر، مدیریت شرکتی 
را به عهده دارد که به همراه شرکت های چینی 
در  اغلب  که  پروژه هایی  اجرای  در  اروپایی  و 
متحد  یکدیگر  با  است  معدن  و  فوالد  حوزه 

می شوند و آنها را به اجرا می رسانند. 

با اینکه شروع یک فعالیت 
اقتصــادی- تجاری در همه 
جای دنیا مشکل است اما من 

از چالش ها استقبال می کنم
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یک  شروع  اینکه  »با  است،  معتقد  مستوفی 
جای  همه  در  تجاری   – اقتصادی  فعالیت 
استقبال  چالش ها  از  من  اما  است  مشکل  دنیا 
می کنم. شاید بهتر باشد بگویم که دوست ندارم 
اگر  بیاورم.  بدست  راحتی  به  را  خواسته هایم 
آنچه که می خواهم تالش  آوردن  برای بدست 
داشته ام،  که  دستاوردی  صورت  این  در  کنم، 
برایم لذت بخش و ارزشمند است. برای همین 
من رقابت را دوست دارم اما یک رقابت سالم «

حضور در ایران
در  مستوفی«  »فریال  که  شرکتی  نخستین 
با  دز دشت  کارون  کرد، شرکت  تاسیس  ایران 
رییس  عنوان  به  او  بود.   KDD اختصاری  نام 
پروژه های  بر  نظارت  و  »اجرا  مدیره  هیأت 
»اجرا   ،»EPC روش  به  ساختمانی  صنعتی 
»نفت  و  مترو«  و  راه آهن  پروژه های  نظارت  و 
پروژه های  مشاوره های  و  »طراحی  و  گاز«   و 

صنعتی وکارخانجات« را مدیریت می کند. 
در کارنامه این شرکت پروژه هایی نظیر کک 
سازی و قطران زرند با ظرفیت 4۰۰ هزار تن در 
اصفهان،  آهن  ذوب  بازسازی کک سازی  سال، 
فوالد  پروژه  اردکان،  ارفع  فوالدسازی  پروژه 
سازی شادگان، پروژه فوالد سازی سبزه وار هر 
کدام با ظرفیت 8۰۰ هزار تن، پروژه گندله سازی 
چغارت با ظرفیت 5 میلیون تن در سال، تأمین 
قطعات یدکی معادن ایران است که البته بخشی 
از این پروژه ها به پایان رسیده و بخشی نیز در 

حال اجرا هستند. 
همسرش  اتفاق  به  حاضر  حال  در  مستوفی 
و  چین  فرانسه،  انگلیس،  در  را  شرکت  چهار 
هنگ کنگ و سه شرکت را در ایران مدیریت 
 ERP، پروژه،  مدیریت  زمینه  در  که  می کند 
صنایع،  نیاز  مورد  اولیه  مواد  واردات   ،MIS
دارند.  فعالیت  یدکی  قطعات  و  آالت  ماشین 
شرکت KDD هم که یکی دیگر از شرکت های 
ایشان است، صرفا به مدیریت پروژه اختصاص 

دارد. 
ایران  به  که  است  سال   2۰ حدود  »اکنون 

مدام  دارم  که  مشغله ای  علت  به  و  بازگشته ام 
و  این سفر ها  دلیل  به  البته  که  در سفر هستم 
فکر  می شوم.  خسته  بسیار  طوالنی،  پروازهای 
شیفت  از  هستم  پرواز  در  که  ساعاتی  می کنم 
کاری یک خلبان هم بیشتر باشد. در کنار این 
خستگی ها، مسایل مختلف، تنش ها و مشکالت 

را هم باید تحمل کرد. 
مناقصه ای  در  اگر  صنعتی  پروژه های  در 
موفق  اگر  اما  می شوم؛  خوشحال  شوم  پیروز 
هم  رقیبم  به  و  می پذیرم  میل  کمال  با  نشوم، 
تبریک می گویم. اما اگر این باخت حقم نباشد 

بگیرم. من همیشه  را  تا حقم  می کنم  پیگیری 
گوشزد  شرکت  در  همکارانم  به  را  نکته  این 
گونه  این  اگر  باشند.  بهترین  باید  که  می کنم 
در  کنیم.  دفاع  خود  از حق  که  می توانیم  باشد 
پاسخ به سوال شما در رابطه با مشکالت یک 
وجود  با  که  بگویم  باید  تجاری  امور  در  زن 
سایر  همانند  ایران  در  کاری  موجود  مشکالت 
دارد  وجود  موانعی  توسعه،  حال  در  کشورهای 
اما این موانع به دلیل زن بودن باعث نشده که 
مواقع  برخی  در  اما  بشوم  منصرف  یا  و  دلسرد 
درستی  به  مقررات  و  اصول  که  هستم  شاهد 
در  من  که  پروژه هایی  تمام  نمی شوند.  رعایت 
ایران مدیریت آن را برعهده گرفته ام از طریق 
رقابت.  اساس  بر  یعنی  است.  بوده  مناقصه 

بین المللی  بزرگ  شرکت های  هم  ما  رقبای 
مالی  و  فنی  پیشنهاد  مناقصات،  این  در  هستد. 
شاهد  را  مواردی  می شود.  بررسی  شرکت ها 
از  ارائه شده شرکت ما، چه  بودیم که پیشنهاد 
لحاظ فنی و چه مالی برای پروژه مناسب نبوده 
است و من با کمال میل این مطلب را پذیرفته ام 
ولی اگر برخالف مقررات و حقیقت عمل شود 
و علی رغم مناسب بودن پیشنهاد فنی و مالی، 
مناقصه ای را از دست بدهیم، با شدت و حدت با 
این مسئله برخورد و سعی می کنم حقوق پایمال 

شدمان را محقق کنم «

اتاق ایران و چین؛ تشویق سرمایه گذاری 
تجربه  نخستین  مستوفی«  »فریال   
فعالیت های تشکلی خود را در اتاق ایران و چین 
کسب کرد. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین 
تجاری  روابط  گسترش  برای   138۰ سال  در 
هم  اکنون  و  است  شده  تأسیس  چین  با  ایران 
بزرگ ترین  از  یکی  عضو،  هزار   5 از  بیش  با 
ایران  در  فعال  مشترک  اتاق های  فعال ترین  و 
اتاق  موسس  هیأت  اعضای  از  او  البته  است. 
که  مستوفی  فریال  است.  بوده  چین  و  ایران 
تجارت با این کشور را از سال 1374 آغاز کرده، 
اکنون نایب رییس اتاق ایران و چین و در کنار 
»اسداهلل عسگر اوالدی« رییس این اتاق، برای 
توسعه روابط تجاری دو کشور تالش می کند. او 
معتقد است که ایرانیان نباید در روابط اقتصادی 
با این کشور تنها به خرید کاال و خدمات اکتفا 
کمیسیون  رییس  در کسوت  او همچنین  کنند. 
برای  را  چینی ها  مالی،  تأمین  و  سرمایه گذاری 
است.  کرده  تشویق  ایران  در  سرمایه گذاری 
مستوفی همواره برای موفقیت فعاالن اقتصادی 
عضو این اتاق در تجارت با کشور چین به آنان 
چینی  معتبر  شرکت های  از  که  می کند  توصیه 
سال های  در  کنند.  خریداری  خدمات  و  کاال 
اخیر نیز که نقل و انتقال ارز به موجب تشدید 
او برای این  تحریم ها دچار مشکل شده است، 
ایران و  اتاق  موانع، راه حل هایی را به اعضای 

چین ارائه می کند  

 »فریال مســتوفی« نخســتین 
را  خود  تشکلی  فعالیت های  تجربه 
در اتاق ایران و چین کســب کرد. 
اتــاق بازرگانی و صنایــع ایران و 
برای گسترش   ۱۳۸۰ چین در سال 
روابط تجاری ایران با چین تأسیس 
شده اســت و هم  اکنون با بیش از 
۵ هزار عضو، یکی از بزرگ ترین و 
فعال  مشترک  اتاق های  فعال ترین 

در ایران است
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و  مادر، 3 خواهر  و  پدر  از  متشکل  خانواده ام 
تنها برادرم است. پدرم مدیر عامل شرکت چرخ 
خیاطی،  چرخ  زمان  آن  در  بود.  سینگر  خیاطی 
یکی از ملزومات زندگی بود و هر خانم خانه داری 
حداقل یک چرخ خیاطی در منزل داشت؛ از این 
برای  و  شده  شناخته  فردی  شیراز  در  پدرم  رو 

همگان قابل احترام بود. 
در 13 سالگی، بحران مالی سختی برای پدرم 
به وجود آمد، از این رو پس از رتق و فتق امور 
مالی ایشان، قصد عزیمت به تهران کردیم. در 
شیشه  بلور  تولید  کاری  حوزه  وارد  پدرم  تهران 
شد و نهایتا کارخانه بلور سازی را تاسیس کرد 
که بحمداهلل در این کار تا آخر عمر خود موفق 
بود. محصوالت کارخانه یادآور زحمات، پشتکار، 

توکل و ریسک پذیری ایشان بود. من داشته ها و 
توانایی هایم را مدیون پدرم هستم . از او آموختم 
برای  را  راه  و  آیم  کنار  سختی ها  با  چگونه  که 
پیروزی مهیا کنم. آموخته هایی که در پیشرفت 

من بسیار موثر بود. 
آمدیم .  تهران  به  که  بودم  هفتم  کالس 
وارده  مالی  آسیب های  بود  نتوانسته  پدرم  هنوز 
کردم  احساس  ببرد.  بین  از  کامال  را  زندگی  به 
وظیفه ای در قبال خانواده ام دارم به همین خاطر 
تصمیم گرفتم مشغول کار شوم و خوشبختانه در 
تومان در  با حقوق ماهیانه ۹۰  سن 14 سالگی 
استخدام  دارو  تولید  کارخانه  بسته بندی  بخش 
به  برای پیشرفت در کارم  شدم. تصمیم گرفتم 
کالس ماشین نویسی روم که فارسی و التین جدا 

باالخره مدرک گرفتم و  تدریس می شد.  از هم 
بعد از 3 سال فعالیت در محیط کارگری در تولید 
دارو، به عنوان کارمند به استخدام شرکتی معتبر 
در آمدم و هم زمان با کار، ادامه تحصیل داده و 
کالس هشتم و نهم را به صورت متفرقه امتحان 

دادم. 
با  سنتی  کامال  صورت  به   134۹ سال  در 
آقای  همسرم،  زمان  آن  کردم.  ازدواج  همسرم 
نوراله مجلسی در شرکت چاپ افست مدیریت دو 
قسمت را بر عهده داشت. تحصیالتم را در رشته 
یک  و  دادم  ادامه  دیپلم  گرفتن  برای  بازرگانی 
سال هم همراه همسرم برای گذراندن دوره هایی 

که الزمه کارشان بود به کشور آلمان رفتم. 
افست  شرکت  از  سالگی   52 در  همسرم 

صنعت چاپ
 زنان گمنام در کنار مردان

زهرا جلیل ثانی متولد 1328 در شهر شیراز است. او کار خود را از ابتدا در صنعت چاپ 
آغاز کرد و به جز یک دوره زمانی کوتاه، که برای فرزندانش وقت گذاشت، همواره در این 
بازرگانی  و مدیرعامل شرکت های  صنعت حضور داشته است. خانم جلیل ثانی موسس 
مجلسی و چاپ مجلسی است و یک شرکت چاپ و نشر نیز در چین تاسیس کرده است 
از روزنامه های ورزشی و روزنامه های سراسری صبح در این شرکت منتشر  و شماری 

می شوند.
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برای  که  کردیم  فکر  چون  و  شد  بازنشسته 
گرفتیم  تصمیم  است  زود  بسیار  بازنشستگی 
از  بعد  کنیم.  تأسیس  را  شرکتی  هم،  اتفاق  به 
مشورت، تصمیم گرفتیم در زمینه صنعت چاپ 
سال ها  همسرم  که  چرا  باشیم؛  داشته  فعالیت 
در این صنعت فعالیت کرده بود و در این حوزه 
فردی شناخته شده و قابل احترام بوده و هست. 
تاسیس   1371 سال  در  را  شرکت  بنابراین 
کردیم. در ابتدا، کار تجاری خود را از منزل شروع 
کردیم ولی بعد از 7 ماه تصمیم گرفتیم دفتری 
مستقل داشته باشیم، به همین منظور دفتری که 
امروزه در آن، شرکت بازرگانی مجلسی فعالیت 

می کند، خریداری و در آن مستقر شدیم. 
رئیس  و  سهام دار  عنوان  به  من  امر  ابتدای 
که  نماند  نا گفته  می کردم.  فعالیت  هیأت مدیره 
در ابتدا سعی می کردم هزینه های جاری شرکت 
از  خیلی  لحاظ  همین  به  و  دارم  نگه  پائین  را 
می دادم.  انجام  و  پذیرفته  هم  را  دیگر  وظایف 
به مرور زمان کار شرکت رونق گرفت، به طوری 
به  حسابدار  نفر  دو  و  فروش  مدیر  منشی،  که 
ما اضافه شدند و به صورت مستمر 16 نفر در 
زمان  آن  در  من  کار شدند.  به  مشغول  شرکت 
و  مادری  وظایف  به  منزل  در  که  دادم  ترجیح 
همسری بپردازم از این رو مدت 4 سال تقریبا از 

اوضاع و احوال مالی شرکت بی خبر بودم. 

شروع فرآیند کارآفرینی
 حدودا بعد از 4 سال تغییری در رفتار همسرم 
نابسامان  اوضاع  متوجه  تحقیق،  از  بعد  دیدم، 
شده  مالی  بحران  گرفتار  شرکت  شدم.  شرکت 
بود، به هر حال بعد از چند روز فکر، به این نتیجه 
پیدا  برای حل مشکل  راه کاری  باید  که  رسیدم 
کنم. از این رو به شرکت بازگشتم. و متوجه شدم 
شرکت هم مبلغ بسیار باالیی بدهکاری دارد و 
هم این که موجودی کاال ، حتی جوابگوی یک 

دهم بدهی های ما هم نیست!
پدرم  گرفتاری های  از  که  تجربه هایی 
روز های  بود.  آمده  یاری ام  به  آنروز  می شنیدم، 
کنید،  نگاه  دیگری  منظر  از  اگر  اما  بود  تلخی 
لحظه های به یاد ماندنی و تکرار نشدنی بودند. 
لحظاتی را تجربه کردم که بسیار با ارزش بود و 
از  خدا  به  نزدیک تر شدن  آن ها  همه  از  مهم تر 
دلی  با  یا  و  خلوص  با  اگر  بود.  احساسی  لحاظ 
ماالما ل از عشق خدا را در زمان درماندگی صدا 
کمک  او  از  چون  می کند،  یاریت  مطمئنا  کنی، 

خواسته ای. 
عامل  مدیر  قانونی  لحاظ  به  من  خالصه 
شرکت شدم و به لطف خدا در حالی که ثمره 3۰ 
سال زندگی را باخته بودم خود را برنده می دیدم 
آموختم، تجربه کردم و موفق  راه  این  چون در 

شده بودم از زیر ِدین عده ای بیرون آیم. 
بخش  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  حال  هر  به 
دادیم  شرکت  در  تغییراتی  مشکالت،  از  زیادی 
بازرگانی ماشین آالت صنعت چاپ  وارد حوزه  و 
فصل  هم،  هم فکری  با  ترتیب  بدین  شدیم. 
الزمه  که  کردیم  آغاز  شرکت  در  را  جدیدی 
به  ما  بود.  صنعت  این  نیازهای  شناسایی  آن، 
بسته بندی  بخش  در  که  رسیدیم  نتیجه  این 
کاستی ها و مشکالت زیادی وجود دراد، بنابراین 
حوزه  این  در  فعالیت  برای  بسیار  فرصت های 
دستگاه های  از  ما  لحاظ  همین  به  داشت  وجود 

ارزان قیمت شروع کردیم. 
وارد  ما  شرکت  که  زمانی  می کنم  فکر  من 
بحران مالی شد، زنگ خطری برای ما به صدا 
در آمد و نتیجه شنیدن این صدا، تغییر در روش 
مدیریت و تفکر جدید برای ماندن و ماندگاری و 
بیرون آمدن از مشکالت بود. بدین ترتیب تحول 
جدید و نگاه متفاوتی نسبت به کار و حرفه مان 
شکل گرفت. حرفه ای که می توان گفت از جایگاه 

خاصی در دنیای امروز برخوردار است. 
شده است.  تشکیل  بخش   3 از  چاپ،  صنعت 
پیش از چاپ )لیتوگرافی(، چاپ و پس از چاپ 
سال ها،  این  همه  در  بندی(.  بسته  و  )صحافی 
برای  زیادی  فعالیت های  اول،  بخش  دو  در 
به روز رسانی تکنولوژی ها به کار گرفته شده است 
و نمایندگان قوی و صاحب نامی زحمت زیادی 
مدرن  تجهیزات  و  ماشین آالت  واردات  برای 
یا   همان  از چاپ  کشیده اند. ولی به بخش پس 
بود  نشده  توجهی  چندان  بسته بندی  و  صحافی 
و نه تنها خالءهای بسیاری در این بخش وجود 
در  نیز  فعالی  نمایندگان  یا  نمانیده  بلکه  داشت 
این عرصه حضور نداشتند. . به همین دلیل ما بر 
آن شدیم تا در این بخش فعالیت کنیم. پس از 
بررسی و تحقیق بازار، اولین دستگاه های مربوط 
به سلفون کشی که در آن زمان بسیار ابتدایی بود 
و درصنایع بسته بندی کاربردی بسیار ضروری و 
وارد  راحت تر  و  بهتر  امکانات  با  داشت،  فراوان 

ایران کردیم.
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تازه  که  بودند  جوانانی  ما  مخاطبین  بیشتر 
کنند.  کار  به  شروع  رشته  این  در  می خواستند 
و  به صورت سهل  دستگاه ها  این  تحویل  با  ما 
سرمایه ای  با  توانستیم  طوالنی  اقساط  با  آسان 
که شرکت برای این موضوع اختصاص داده بود 
و عالقه مند  کار  جویای  جوانان  از  زیادی  تعداد 
به این صنعت را برای رسیدن به یک کسب و 
داده  آموزش  قبول  قابل  آمدی  در  با  خوب  کار 
شاید  بگویم  می توانم  من  امروز  کنیم.  یاری  و 
با همین دستگاه های ساده بیش از بیست هزار 
نفر به صورت مستقیم )سرمایه گزار( یا اپراتوری 
و  شدند  کار  به  مشغول  دستگاه ها  این  روی  به 
۹۰ درصد از آن ها که روزی با کمترین سرمایه با 
اقساطی جزئی وارد این حرفه شدند، امروز خود 
صاحب کارگاه هایی هستند که بین 1۰ تا 5۰ نفر 

در استخدام خود دارد. 
البته گفتنی است موفقیت در هر جا و برای هر 
نمی آید. طبیعی است که  به دست  آسان  کاری 
برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده همیشه 
مشکالتی وجود دارد و در همه نقاط دنیا برای 
شروع هر کار و هر حرفه ای موانعی وجود دارد. 
مهم این است که بتوانیم این موانع را با تدبیر، 
سخت کوشی و پشت کار از سر راه خود برداریم. 
کار آفرینی مبحثی است که در تمام کشور ها 
یعنی  کارآفرینی  می شود.  زیادی  توجه  آن  به 
کردن،  استفاده  خوبی  به  فرصت ها  از  خالقیت، 
نفس،  به  اعتماد  ریسک پذیری،  نوآوری، 
هدف گرایی و داشتن دانش فنی، این ها بخشی از 
خصوصیات افرادی است که می توانند کارآفرین 
به  فرد،  یک  فکر  اوقات  گاهی  باشند.  خوبی 
تنهایی قادر به حل موانع نیست، در آن صورت 
عاقالنه ترین کار استفاده از نیروی متخصص در 

امر مربوطه است. 
من فکر می کنم برای رسیدن به اهداف کلی 
جامعه که خواستار رفع بی کاری و ایجاد شغل به 
خصوص در بین جوانان است، باید به جوانانمان، 
فرهنگ همکاری و همراهی در کسب و کار را 
بیاموزیم و مطمئن هستم که تاثیر مثبتی خواهد 
است  ممکن  نفر  یک  که  است  طبیعی  داشت. 

و  کسب  یک  شروع  برای  که  را  عواملی  تمام 
این  در  باشد.  نداشته  اختیار  در  است  الزم  کار 
فکری  هم  و  همکاری  روش  بهترین  شرایط 
مشترک  نظر های  نقطه  که  است  نفر  چند  بین 
و ایده های یکسانی داشته باشند مثال فردی فکر 
یا ایده جدیدی دارد. یکی سرمایه دارد و دیگری 
امکان و ارتباط خوبی با دستگاه ها و سازمان های 
مربوطه را دارد. این 3 نفر می توانند به خوبی یک 
تیم قوی کاری را تشکیل دهند. البته ابتدا باید 
شرایط و نحوه همکاری و تقسیم سود حاصله از 
وضوح  به  افراد  وظایف  شرح  همچینین  و  کار، 
و  هم دلی  با  بتوانند  تا  شود  مشخص  روشنی  و 
همکاری کسب و کاری جدید و بدون مشکل را 

راه اندازی کنند. 
با  مجلسی  بازرگانی  شرکت  حاضر  حال  در 
موقعیت های  در  همکار  نفر   1۰ حدود  داشتن 
مدیر فروش ماشین آالت، مدیر فروش، ملزومات 
مصرفی چاپ، حسابدار، کارمند، منشی، ترخیص 

کار و... مشغول به فعالیت است 
این شرکت نمایندگی بیش از 5۰ نوع ماشین 
آالت مربوط به قسمت چاپ خصوصا در زمینه 
چین،  کشور های  از  بسته بندی  و  چاپ  از  پس 
انگلیس، هند و آلمان را دارد . ما در سال 1384 
شرکت چاپ مجلسی را تأسیس کردیم که این 
روزنامه های  مطبوعاتی  کارهای  بیشتر  چاپخانه 
ورزشی و روزنامه صبح را انجام می دهد. در این 
لیتوگرافی  و  چاپ  متخصص  نفر   16 چاپخانه 
کار  به  مشغول  دفتری  کارمند  و  ساده  کارگر  و 
هستند. در ابتدای راه اندازی تقریبا یک سال به 
را در کنار کارکنان  صورت مستمر تمام شب ها 
نیز  آنجا  در  گذراندم  چاپ  کار  بر  نظارت  برای 
را  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  ریاست  مسئولیت 
ابتکارعمل  با  که  گفت  می توان  دارم.  عهده  بر 
توانستیم از دل یک موسسه ورشکسته، امروز به 
یک شرکت معتبر و خوشنام تبدیل شویم و این 
جز با توکل و پشتکار و زحمت زیاد مقدور نبود. 

با   138۹ سال  از  که  کنم  اضافه  آخر  در 
این شرکت  فعالیت  ثبت شرکتی در چین حوزه 
گسترش بیشتری یافته است که می توان گفت 

بازوی اجرایی کارهای وارداتی شرکت بازرگانی 
مجلسی را سرعت بیشتری می بخشد. 

غالب  فرهنگ  که  در کشوری  من  عقیده  به 
بیشتر سنتی است طبیعی است که ورود زنان در 
بعضی از عرصه های فعالیت های اقتصادی چندان 
راحت نیست و مطمئنا موانعی بر سر راه و پیشرفت 
آن ها وجود دارد. خصوصا در بعضی از حرفه ها که 
از قدیم به عنوان حرفه ای مردانه تلقی می شده 
است. صنعت چاپ نیز از این دسته مشاغل است 
که حضور زنان کمرنگ و گا ها بی رنگ بوده است 
و حضورمن هم در این صنف و صنعت به راحتی 
پذیرفته نشد. ضمن اینکه باید به این نکته توجه 
بود،  خانوادگی  شرکت  یک  ما  شرکت  که  شود 
به این معنی که سهامداران همسرم و فرزندانم 
بودن در نتیجه من مجبور بودم ضمن مدیریت 
را  تجربه شکست  اقتصادی که یک  بنگاه  یک 
هم داشت، بتوانم تعاملی بین مدیریت خانواده و 
مدیریت اقتصادی ایجاد کنم که به هیچ کدام از 
این جایگاه ها آسیبی وارد نشود. فکر می کنم در 
این چنین موارد باید بتوانیم از تصمیم  گیری ها و 
جهت گیری ها بسیار مدبرانه استفاده کنیم. ضمن 
پیشکسوت  یک  عنوان  به  همسرم  چون  اینکه 
شغلی  آینده  و  بود  شده  شناخته  این صنعت  در 
با  باید  می دیدم  شرکت  این  در  را  پسرم  فرزند 
یک رفتار ظریف و سیاست درست، ضمن حفظ 
اعتبار آن ها، برای خودم اعتبار جداگانه ای کسب 
کنم که به لطف خدا در این زمینه موفق بوده ام. 
با  چه  زنان  و  دختران  امروزه  خوشبختانه 
عالی  تحصیالت  با  چه  ابتدایی  تحصیالت 
دانشگاهی، حضور پررنگی در این صنعت پیدا 
کرده اند و در قالب کار شناس چاپ، متخصص 
لیتوگرافی و طراحی، مهندسی چاپ ، صحاف 
و حتی ماشین چی و کارگر ساده در این صنعت 
دویست سالی  این  در  بی شک  هستند.  موثر 
ما  مملکت  به  چاپ  صنعت  ورود  زمان  از  که 
زحمتکش  برادران  کنار  در  مطمئنا  می گذرد، 
زنانه  ظرافت  و  دقت  با  بانوانی  صنف،  این 
چاپ  کتاب های  صحافی  و  دوخت  دار  عهده 

شده بودند و هستند  
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مطالعه موردی

بستهبندی
محصوالت
کشاورزیرا
متحولکرديم

ساالری  پدر  فرهنگ  قدرتمندانه  حضور 
نتوانست به اعتقاد و باور پدرم به تساوی حقوق 
زن و مرد در جامعه و ایفای نقش اساسی بانوان 
که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهد 
و نقش اساسی در ساختار زیربنای تاریخ بشریت 

دارند، خدشه ای وارد کند. 
کامال  ما  تربیت  نحوه  در  تفکر  و  عقیده  این 
اثرگذار شد و اعتماد به نفس و احساس توانمندی 
و برابری را برای مقابله با ناباوری بخشی از افراد 
مقاومت  حقیقت،  این  تحقق  راه  در  که  جامعه، 
بودم  پذیرفته  من  نمود.  پایه ریزی  می کردند، 
چشمگیری  به طور  مردان  همانند  نیز  زنان  که 
در  کارآفرینی  و  وجود  ابراز  لیاقت  و  شایستگی 

جامعه را دارند.
 اعتقاد من اینست که همه زن ها توانمندند ولی 
بر حسب سنت  و  جامعه  از  بخشی  در  متاسفانه 
دیرینه، این تفکر سرکوب شده و مانع رشد و نمو 
زنان می شود. به این ترتیب نیمی از جامعه مجال 
فعالیت نمی یابند. برای نفی این شبهه و رد این 
نظریه، باید نخست »فرهنگ سازی« در اولویت 

قرار گیرد. 
وقتی من تصمیم به ازدواج گرفتم، هنوز دوره 
تحصیالتم به پایان نرسیده بود و شرط اول پدرم 
برای موافقت با ازدواج، اتمام درسم بود. زود ازدواج 
کردم و از ورود به دانشگاه باز ماندم و به گرفتن 
مدرک دیپلم طبیعی بسنده کردم، ولی یادگیری 

هدف اصلی من بود، زیرا معتقدم آموختن نقش 
ایفا  کسی  هر  پیشرفت  و  موفقیت  در  را  اصلی 
می کند . بعد از ازدواج تالش من بر تربیت کردن 
صحیح فرزندان استوار بود، معتقد بودم و هستم 
که مهم ترین وظیفه یک زن تربیت فرزند است و 
قامت آینده هر کشوری در گرو فرزندان آن مرز 
و بوم است. زمانی که خیالم از فرزندانم آزاد شد، 
احساس کردم می توانم در فعالیت های اقتصادی 
با  و  کارآموزی کنم  کنار شوهرم  در  اجتماعی  و 
او وارد  قبلی دوش به دوش  از نظاره های  استفاده 
میدان شوم. و بزودی هم توانستم بخش عظیمی 
از امور جاری او را مدیریت کرده و شریک شایسته 

و ارزنده ای باشم. 

فریده بستان بان متولد سال 1324 در تهران، از زنان کارآفرین استان گلستان است. 
از افتخارات او می توان به انتخاب او به عنوان زن صنعتگر نمونه استان در سال 1386 و 
نیز ریاست شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی استان گلستان تا سال 1390 اشاره کرد؛ 

او در حال حاضر به عنوان نایب رئیس کانون زنان بازرگان اتاق ایران فعالیت می کند.
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در آن زمان در اثر جنگ تحمیلی  نیاز کشور 
به تحصیل ارز خارجی باال بود. از این رو در پی 
تجربیات پیشین، اقدام به فعالیت در قالب شرکتی 
صادراتی کرده و با انتخاب محصوالت کشاورزی 
فعالیت  صادراتی،  کاالهای  فصل  سر  به عنوان 
ارسال  با  کردم.  شروع  را  خود  خارجی  بازرگانی 
به  از سال های 1364  محموله های صادراتی من 
بعد به مقصد انگلستان و آلمان و دوبی، تجربیات 
رعایت  که  دانستم  و  آوردم  دست  به  ارزنده ای 
رمز  کار،  به  ایمان  و  کیفیت  حفظ  و  صداقت 
موفقیت و ماندگاری در صحنه تجارت و رقابت 

با دیگران است. 
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کنار 
سایر  همانند  نیز  من  آهنین،  پرده های  رفتن 
مشتاقان تجارت به این بازار بکر و پررونق، به این 
دیار شتافتم. الزمه حضور در این وادی پرنشیب و 
فراز، شجاعت و اعتماد به نفسی را طلب می کرد 
که کمتر کسی توانست آنرا درک کند. مال باختگان 
و حتی جان باختگانی سرمایه و زندگی خود را در 
را در این راه و در این کشور ها از دست دادند ولی 
من با شجاعت و استفاده از تجربیات خود توانستم 
جایگاه مناسبی را  برای خود کسب کرده و تا به 

امروز آن را حفظ کنم.

 اولین بار که وارد خاک ترکمنستان شدم، جای 
بسیاری از محصوالت و دست آوردهای هموطنانم 
را خالی دیدم. از این رو با برنامه ریزی های دقیق و 
طوالنی توانستم حضوری دائمی و پایدار را برای 
خود نه تنها در آن کشور بلکه در دیگر کشورهای 

آسیای میانه پایه ریزی کنم.
 )sort( احداث یک کار خانه مدرن دسته بندی
و بسته بندی میوه و در کنار آن ساخت سبد های 
در  صادرات  برای  میوه  مخصوص  پالستیکی 
دستور کار من قرار گرفت . این فکر به سرعت در 
ذهنم قوت گرفت  و تا قبل از آنکه بتوانم بیشتر 
دیوار  به  را  آن  تاسیس  پروانه  کنم  فکر  آن  به 
کارخانه نصب کردم . ایجاد یک واحد فرآوری و 
دسته بندی)sort( و بسته بندی میوه و سبزیجات 
سال  در  تن  هزار  از 2۰  بیش  کاری  ظرفیت  با 
نه تنها پاسخگوی تأمین نیاز صادراتی کشور بود، 
مانند  ملی  طرح های  در  مشارکت  شرایط  بلکه 
بازرگانی  را که توسط سازمان  بازار  تنظیم  طرح 

استان تدوین شده بود، فراهم کرد. 
این خط تولید توانست در حوزه بسته بندی با 
رعایت اصول بهداشتی، مقبولیت مورد نظر برای 
برای مصرف بازار داخل را توسعه و بهبود ببخشد. 
طبق آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی هر ساله 

به  زراعی کشور  درصد محصوالت  از 3۰  بیش 
و  برداشت  مراحل  در  اصولی  رعایت  عدم  علت 
داشت مضمحل شده و به صورت دورریز از گردونه 

مصرف خارج می شود. 
مقاطع مختلف  در  تمام مشکالتی که  با  من 
با آن مواجه شده ام، سعی کردم بتوانم در تالطم 
این مراحل مشکالت هر چند کوچک کسانی که 
در مقام زارع یا باغدار دسترنج و هستی خود را 
در معرض خسران و زیان هر ساله می بینند، حل 
کرده و از قدم برداشتن در راستای تحقق اهداف 

ملی احساس رضایت و خرسندی کنم.
و   )sort( دسته بندی  شده  احداث  واحد 
بسته بندی، کلیه امکانات یک مجموعه صادراتی 
فرآوری  ماشین آالت  تنی،   6۰ باسکول  قبیل  از 
میوه،  رنگ آوری  ضدعفونی،  و  شستشوی 
دستگاه های دسته بندی کننده )sorter( وزنی و 
حجمی برای محصوالت کشاورزی به  خصوص 
ساخت  درختی،  سیب های  و  مرکبات  انواع 
رعایت  با  بسته بندی  برای  پالستیکی  سبد های 
اتاق  دو  و  ابعاد مختلف،  و شکل  رنگ  در  تنوع 
سرد با ظرفیت های  2۰۰ و 1۰۰ تن و تاسیسات 
رفاهی کارگری و کارمندی را فراهم کرده و نیاز 

ما را از هر جهت برآورده ساخته است. 
من با ایجاد اطمینان در مسئولین امر و جذب 
موقعیت  این  توانسته ام  آنان  وکمک های  یاری 
را برای خود و استانم که جزئی از وطنم است، 
به وجود آورم که شرکت »باری نو« در سال 1385 
عنوان یکی از واحد های نمونه و در سال 1386 
نیز در مقام بانوی نمونه صنعتگر استان معرفی 
شوم. اعتقادم بر این است که لذت نتیجه گیری 
از رنج ناشی از این تالش بیش از لذت زندگی 

در آرامش است  
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تولید محصول جدید برای شستشو انژکتور و 
واحد  یک  تأسیس  و  بنزینی  خودروهای  تنظیم 
تولید و بسته بندی مواد شیمیایی، فاطمه فیروزی 
او  کرد.  ایران  زنان  بین  در  موفق  کارآفرینی  را 
که سال هاست در زمینه تولید و بسته بندی مواد 
به  ورودش  اصلی  دلیل  دارد،  فعالیت  شیمیایی 
عرصه کارآفرینی را، نارسایی ها و تنگناهای کاری 

 می داند و آگاهی و شناخت توانایی و آماده پذیرش 
ریسک را مهمترین عامل انتخاب کارآفرینی به 
می کند.  بیاین  کاری اش  زندگی  سبک  عنوان 
عامل  »بیشترین  می گوید:  باره  این  در  فیروزی 
انگیزشی من، رفع، فشارها و تنگناهای کاری بود، 
انجام  در آن سال ها به طور پراکنده فعالیت هایی 
نبودم. پس  پذیرش ریسک  آماده  ولی  دادم  می 

از توجه به وجود تنگناها و آگاهی از اهمیت آنها، 
میزان پذیرش مخاطره در من افزایش پیدا کرد و 

نگرش توجه به فرصت ها در من ایجاد شد.«

فرآیند شروع کارآفرینی 
فیروزی از راه اندازی کسب و کارش این گونه 
می گوید: »در اولین قدم که آماده پذیرش ریسک 

مهندس فاطمه فیروزی، مدیرعامل شرکت نیلفام شیمی پیوند است. او که در 
رشته شیمی، مدرک کارشناسی دارد، بیش از 25 سال است که به فعالیت در حوزه 
محصوالت شیمیایی مشغول است و همزمان با مدیریتش در این شرکت، به عنوان 
مدیر تحقیق و توسعه  )R&D(شرکت فومن شیمی نیز فعالیت دارد. او، کارآفرین 
برتر استان گیالن در سال 1385 و کارگر نمونه کشوری در سال 1381 بوده است. 
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شدم و بر ناتوانایی هایم غلبه کردم، حرکت برایم 
آسان شد. در اولین گام، اقدام به دریافت مجوزهای 
صنایع نمودم و در قدم بعد بسیار سریع و با حداقل 
منابع مالی، زمین مورد نیاز را خریداری کردم. به 
مرور زمان به دنبال مراکز مالی رفتم و برای ادامه 
با ثبت  را  فعالیتم  پیدا کردم. من  را  آنها  فعالیت 
اختراع و تولید دو محصول که برای اولین بار در 
ایران تولید می شدند شروع کردم. این دو محصول 
هنوز هم به عنوان اصلی ترین محصوالت شرکت 
ما هستند. البته من همکاری هایی با پارک علم 
هنوز  آنها  مهمترین  که  داشته ام  هم  فناوری  و 
انبوه نرسیده است. هدف اصلی که در  تولید  به 
کسب و کارم دنبال می کنم، کسب سود و چرخش 
و  کیفیت  با  محصوالت  توسعه  طریق  از  مالی 

قیمت مطلوب است.«
شرکت نیلفام شیمی پیوند در سال 1376و با 
از  استفاده  با  شیمیایی  محصوالت  تولید  هدف 
در  این شرکت  تأسیس شد.  دنیا  روز  تکنولوژی 
ابتدا، فاز تحقیقاتی تولید برخی محصوالت کلیدی 
و مهم که در آن دوره زمانی فقط از کشورهای 
اروپایی وارد می شدند -مانند انواع امولسیفایرها که 
در بسیاری از صنایع نقش مهمی دارند- را آغاز 
کرد و به صورت آزمایشگاهی موفق به تولید طیف 
وسیعی از این دسته مواد شد. سپس با همکاری 
گیالن،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان 
طرح نیمه صنعتی تولید مواد فعال کننده سطحی، 
با به کارگیری یک دستگاه راکتور 2۰ کیلوگرمی 
با موفقیت اجرا شد و مهندس فیروزی به عنوان 
نیلفام  از شرکت  نمایندگی  به  این طرح  مجری 
شیمی پیوند، از طرف ریاست جمهوری وقت به 
طرح  شد.  انتخاب  زن  نمونه  پژوهشگر  عنوان 
صنعتی تولید این مواد به دلیل هزینه بسیار زیاد 
و عدم وجود بودجه کافی مسکوت ماند و شرکت 
شروع به تولید محصوالت دیگری که به عنوان 
قرار  استفاده  مورد  نساجی  صنایع  در  جایگزین 
می گرفتند کرد. در سال 1382 درخواست یکی از 
مخترعین ایرانی را پذیرفت و کار تحقیقاتی روی 
 1385 سال  در  و  شد  آغاز  صنعتی  شوینده های 

موفق به ثبت اختراع تمیزکننده انژکتور و منیفولد 
موتورهای بنزینی شد و بالفاصله این محصوالت 
بازار  به  فلزی  لیتری  میلی   3۰۰ بسته بندی  در 
عرضه شدند. در سال 1387 تحقیقات روی مواد 
سال  در  و  شد  آغاز  دیزل  موتورهای  تمیزکننده 
سال  همان  در  و  رسید  اختراع  ثبت  به   138۹
تأییدیه شرکت ایدرو که از مراجع تولید موتورهای 

دیزل در کشور است، را از آن خود کرد. 
تولید   138۹ سال  اواخر  از  شرکت،  این 
داشبورد،  پولیش  جمله  از  جدیدی  محصوالت 
ضدبخار شیشه، خوشبوکننده داخل خودرو را آغاز 
سبد  این  از  بخش  اولین  سال 13۹۰  در  و  کرد 
محصوالت به بازار عرضه شدند. در سال 13۹1 

در جهت نیل به اهداف اولیه شرکت، پروژه تولید 
صنعتی امولسیفایرها به روش اتوکسیالسیون در 
دستور کار شرکت نیلفام شیمی پیوند قرار گرفت .

تولیدات،  این  از  پس  است،  امیدوار  فیروزی 
حال  در  که  امولسیفایرهایی  از  دسته  آن  تولید 
حاضر در کشور تولید نمی شوند و مصرف دارویی 
و آرایشی بهداشتی و صنعتی دارند، را در دستور 

کار خود قرار دهد. 
و  توجه  را،  موفقیتش  بزرگ ترین  فیروزی 
قبل  تا  اطرافش می داند که  کشف فرصت هایی 
قرار  بهره برداری  مورد  اما  داشتند  وجود  آن  از 

نگرفته بودند. او معتقد است با ریسکی که کرد، 
فرصت های پیرامونش را به خوبی دید و از آنها 
استفاده کرد. او می گوید: »یکی از موفقیت هایم، 
ثبت اختراع محصوالت و شروع تولید آنها بود. در 
را  نترسم، حرکت  از »کم«  یاد گرفتم  آنها  کنار 
آغاز کنم و برای تداوم، رشد و موفقیت آن صبر و 

بردباری به خرج دهم.«
او از چالش های سازمانی این چنین می گوید: 
من  در  ریسک  پذیرش  آمادگی  که  »زمانی 
تحمل  قابل  بازدارنده،  مشکالت  آمد،  به وجود 
مقاومت  موجب  مشکالت  و  چالش ها  و  شدند 
اعضای  شدند.  فعالیت  ادامه  برای  من  بیشتر 
همکارانم  و  بودند  ریسک  نگران  خانواده ام 
و  داشتند  رقیب  ایجاد  از  ترس  کار،  محل  در 
و  مقاومت  ولی  می دادند،  نشان  عکس العمل 
برد.  بین  از  را  چالش ها  آن  هدفم  در  پایداری 
در تمام دوارن کارم، با توجه به خوش حسابی 
و ملزم کردن اخالق و عدالت در کار، نه تنها 
بلکه  نداشتم  مالی  کمک های  اخذ  در  موانعی 
برخوردار  نیز  بانکی  سیستم  مالی  حمایت  از 
هستم. سازمان من، یک سازمان کوچک است 
و فعالیت آن در سطح ملی است، البته صادرات 
تداوم  متاسفانه  ولی  داشتیم  استرالیا  کشور  به 
بازاریابی  و  فروش  ما  اصلی  مشکل  نداشت. 
راه کارهایی  به دنبال  زمینه  این  در  که  است 
در  اقداماتی  و  هستیم  فروش  افزایش  برای 

دستور کار قرار داده ایم.«
فیروزی، به عنوان یک زن کارآفرین می گوید: 
»من به عنوان یک زن مشکل ندارم و فکر می کنم، 
زن ها اگر توانا و درستکار، با اخالق، خوش حساب 
و متخصص باشند حمایت را از جامعه و محیط 
خود جذب می کنند . توانایی در انجام کارها، دید 
بلند مدت در تصمیم گیری ها و به روز بودن می تواند 
راه را برای موفقیت باز نماید. برخی از مشکالت 
مربوط به هر فردی است که وارد کسب و کار 
می شود و برخی دیگر فقط مربوط به زن بودن 
آنهاست، که با ویژگی های فردی قوی می توان 

آنها را حل کرد.«

زمانی که آمادگی پذیرش 
ریسک در من به وجود آمد، 
قابل  بازدارنده،  مشــکالت 
تحمل شــدند و چالش ها و 
مشــکالت موجب مقاومت 
بیشــتر مــن بــرای ادامه 

فعالیت شدند
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 در سال 1376 شرکت گلبهار دانه تاسیس گردید. 
از ابتدای تاسیس مدیر عامل این شرکت بودم. یکی از 
کارهای ابتدایی شرکت واردات آمینو اسیدها به همراه 
شرکت پشتیبانی امور دام بود که به حق انقالبی در 
علم جیره نویسی ایران و جهان ایجاد نمود. یکی از 
فراورده های آمینو اسیدها،  مهمترین آن، به نام دی ال 

متیونین، هفت مزیت عمده دارد:
1- کمتر نمودن حجم جیره  2- باال بردن ضریب 
تبدیل 3- به علت کوتاه تر شدن مدت زمان رشد، 
جوجه کمتر در معرض بیماری قرار می گیرد. )جوجه 
نیز همانند نوزاد های دیگر مصونیت درگیری با بیماری 
برای مدتی دارد.(  4- کمتر شدن زمان تولید از 16 
هفته به 8  و یا حتی 6  هفته  5- حذف کردن 
هورمون در جیره  6- صرفه جویی در انرژی 7- 

صرفه جویی در قیمت تمام شده  
مشوق  های من در فعالیت تجاری بر سه اصل و پایه 
اساسی استوار است: نخست بحث انتفاع، دوم کمک 
به صنعت و در نهایت ایجاد اشتغال. هدف اصلی هر 
بنگاه تجاری نیز گسترش فعالیت ها و مثمرثمر بودن 
بنگاه برای صنعت و جامعه است که به معنای تالش 
و پشتکار و کار در راستایی درست و صادقانه است. 
مجموعه گلبهار دانه از بدو تاسیس با استفاده از منابع 
شخصی مبادرت به امر واردات و ورود به مناقصات 
شرکت علوفه سابق ) پشتیبانی و اموردام فعلی ( و 
همراهی و همکاری با  دولت جهت واردات کاالی 
اساسی نموده است.  مشکالت پیش روی نیز در  دو 

گروه قابل بررسی است. نخست مسأله تحریم های 
خارجی  است. این مشکل سبب شده است انتقال ارز و 
OFAC تامین ارز دشوار شود. همچنین اخذ مجوز از

با مشکالتی روبرو شده است و در نهایت بازرسی 
ایران  به  ورود  از  پیش  و  ایران  از  در خارج  کاالها 
افزایش یافته است. گروه دوم مشکالت نیز در داخل 
کشور و به دلیل مسائل مدیریتی است. نخستین بُعد 
آن نبود هماهنگی میان سازمان های دولتی از جمله 
وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان دامپزشکی و 
وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تفویض اختیارات 
به بخش هایی از دولت که متاسفانه هیچگونه شناختی 
از بازارهای هدف و مشکالت بازرگانی در شرایط فعلی 
ندارند. تصمیم گیریهایی که این بخش ها بر مبنای 
اطالعات نادرست خود انجام می دهند گاه لطمات 
جبران ناپذیری بر بخش خصوصی وارد می کند. از 
اخیرا  که  کرد  اشاره  مشکالتی  به  می توان  جمله 
بازرسی و نظارت سازمان صنعت  معدن و تجارت 
برای تقریبا کلیه فعاالن بخش خصوصی ایجاد کرده 
است. این بخش از وزارت صنعت بدون شناخت کافی 
از بازارهای مختلف و یا حتی توان کشف قیمت تمام 
شده واقعی شرکت ها، اقدام به توقیف و جریمه و امثال 
آن می کند. دومین بُعد مشکالت داخلی توجه نکردن 
به قوانین تجارت ضد دامپینگ و قابل پیگیری نبودن 
آن در مراجع قضایی ایران جهت منظم نمودن بازارها 
است. بُعد سوم تکمیل نبودن قوانین مالیاتی در ایران 
است. بُعد چهارم را نیز می توان علت همه مشکالت 

قبلی دانست و آن حمایت نکردن اتاق بازرگانی به 
عنوان نماینده بخش خصوصی دانست. این حمایت 
نکردن نیز از نبود بُرش کافی اتاق در میان نهادهای 
دولتی ناشی می شود. مسئله دیگری که باید بر آن 
تاکید کرد این است که در تجارت نمی توان تفاوتی 
بین یک خانم مدیر با یک آقای مدیر قائل شد و 
جنسیت مدیر مهم نیست. هر آفِت بازرگانی نسبت به 
یک شخص حقوقی است و نه یک شخص حقیقی 
با مالک های جنسیتی. از این رو باید مشکالت پیش 
روی بخش خصوصی در شرایط متفاوت شناسایی و 
راه کارهای آن در مقابل مشکالت داخلی کشف شود و 
در سطح کالن تر نیز به تحریم ها پرداخته شود. با همه 
اینها من هنوز خود را کارآفرین نمی دانم. به نظرم برای 
رسیدن به ویژگی های یک کارآفرین راه درازی پیش 
رو داریم. البته شرکت گلبهاردانه سعی داشته است با 
توجه به توزیع و عرضه کاال با منصفانه ترین قیمت در 
صنعت، گامی جهت افزایش تولید داشته باشد. الزم به 
ذکر است پایه  های اَبَرشرکت های جهان بر بنگاه های 
متوسط و کوچک بنا نهاده شده است و همگی از سطح 
بنگاه های متوسط و کوچک شروع به فعالیت کرده اند. 
که البته در اقتصاد نفتی ایران جهت طی مسیر از یک 
بنگاه اقتصادی کوچک تا یک بنگاه اقتصادی بزرگ 
احتیاج به راه کارهای فنی تر است  و فعالیت جدی و 
گسترده اتاق بازرگانی را می  طلبد. فعالیت اتاق بازرگانی 
یعنی حمایت از اعضا و قدرت  چانه زنی در اقتصاد 

کالن کشور با دولت  

و تجربه 30  دانه است. شرکتی که پشتوانه  گلبهار  فاطمه شریلو مدیر عامل شرکت 
سال کار دارد. شرکت همسر خانم شریلو مرحوم سید کاظم گرامی اولین شرکت بخش 
خصوصی در واردات غالت )علوفه(، پودر ماهی و سایر موارد اولیه خوراک دام و طیور و 
همچنین از نسختین های صادرات نمک به آفریقا بوده است و تجربه آن مجموعه هم اینک 

در کنار شرکت گلبهار دانه است.
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ازاشتغالزايیزنانحمايتنمیشود

شرکت تعاونی گلدوخت زرین از سال 138۰ و 
بعد از اخذ پروانه بهره برداری از طیف سازمان صنعت 
معدن و تجارت مشغول به فعالیت شد. دلیل اصلی 
پرداختن به این کار عالقه شخصی من بود. به اعتقاد 
من آنچه در ذهن انسان است، همان چیزی است که 
انسان واقعاً آن را می خواهد و به همان خواهد رسید، به 
قول معروف می گویند مراقب آرزو کردنتان باشید زیرا 

ممکن است به واقعیت تبدیل شود.
وقتی کار آغاز شد و محصوالت تولیدی صادر 
از محصوالت ما  شد،  استقبال خریداران خارجی 
قابل توجه بود. همچنین رضایت بازدیدکنندگان 
نمایشگاه های داخلی و خارجی در نظرسنجی های 
نشان  تولیدی  محصوالت  درباره  شده  انجام 
می داد که کار به خوبی انجام شده است. استقبال 
بین المللی علیه  خریداران در شرایط تحریم های 
ایران و انگیزه جذب مشتری و راضی نگاه داشتن 
گسترش  راه  در  که  بود  مشوق هایی  جمله  از  او 
این کسب و کار کمک کرد. من اعتقاد دارم که 
بازارهای بزرگتر از بطن بازارهای کوچک به وجود 
آمده و رشد کرده اند. بیشتر مردم کاالها را به خاطر 

اینکه از مردم دیگر درباره آن شنیده اند خریداری 
می کنند نه به خاطر خود کاال.

هدف اصلی شرکت از ابتدا توسعه ایده ها بود. با 
توجه به این نکته که تنها یک شرکت می تواند از امتیاز 
عرضه ارزان ترین کاال یا خدمات استفاده کند و سایر 
شرکت ها باید خالق و نوآور باشند ما نیز سعی نمودیم 
که محصوالت را به نحوی بهینه سازی کنیم و بهبود 
بخشیم تا نیازی که دیده نشده است، برطرف شود و یا 
نیاز موجود از راهی متفاوت و بهتر برطرف شود. ساخت 
و یا کیفیت و یا خدمات مربوط به محصول را ارتقاء 
دهیم و با نظریه نیازهای روزافزون بازار هدف همراه 
شویم و بر اساس آن فعالیت خود را تعریف کنیم. برای 
تأمین مالی شرکت نیز با سرمایه شخصی و تسهیالت 

بانکی آغاز کردیم و کار خود را پیش برده ایم. 
بخشی از کار در شرکت به صورت کار خانگی 
با  نقاشی  و  چاپ  از  تلفیقی  بخش  این  در  است. 
دست بر روی منسوجات و ابریشم انجام می شود.  ما 
همچنین از تکنولوژی نانو در تولید محصوالت استفاده 
کرده ایم که از جمله نوآوری ها و ابتکارات ما بوده است. 
از روش های متنوع فروش رقابتی در دیگر کشورها 

نیز غافل نبودیم و برای بهتر به نمایش گذاشتن 
محصوالت در نمایشگاه های خارجی و حضور در 
تورهای تجاری برنامه ریزی داشتیم. همچنین تالش 
در  مشتریان  مورد  در  هزینه  کم  تحقیقات  از  شد 
کشورهای هدف استفاده کنیم و با بررسی عملکرد 
رقبا در شرایط مشابه بهترین استراتژی را برای پیشبرد 
بازار برگزیدیم. در حال حاضر تولید محصول صرفًا 
جهت صادرات به دیگر کشورها است و درآمد حاصل 

از آن نیز کامال به صورت ارزی است.
موانع و مشکالت کار هم کم نیستند از مشکل 
رفت و آمد کارگران به کارگاه ها که  معموال که 
در شهرک های صنعتِی خارج از محدوده شهری 
سازمان ها  طرف  از  مجوز  عدم صدور  تا  هستند 
و  سازمان ها  حمایت  نبود  دولتی،  ادارات  و 
و  بانوان  اشتغال زایی  از  دخیل  وزارتخانه های 
نشدن  ارائه  همچنین  و  آنها  ابتکارات  و  نوآوری 
استفاده  با  نشدن  موافقت  یا  و  بانکی  تسهیالت 
جمله  از  ما  کاری  حوزه  در  بانکی  تسهیالت  از 
مشکالتی است که همواره بوده اند و باید برای آنها 

برنامه ریزی می کردیم  

مطالعه موردی

شیرین پیروزمند مدیر عامل شرکت 
تعاونی گلدوخت زرین است. در این 
شرکت حدود 80 نیرو به صورت قراردادی 
و 50 نیرو در قابل اشتغال خانگی مشغول 
به فعالیت هستند. این شرکت تعاونی 
تولیدکننده پوشاک است. از سال 82 
تاکنون تولید صادراتی داشته است و 
محصوالت آن در 16 کشور مختلف 
خریداری و استفاده شده است. تولید البسه 
با خاصیت ضد بو و ضدآب و ضدپشه از 
جمله محصوالت این واحد تولیدی است.
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بهدنبالاستفادهازاضافات
پارچههایخياطیبودم

مدت 1۰ سال است که زمینه اشتغال بانوان را در 
منزل ایجاد کرده ام. سا ل ها در حرفه خیاطی فعالیت 
می کردم. همیشه با اضافات پارچه به مقدار زیاد سر 
و کار داشتم. و ناراحت بودم که در هر لباس مقداری 
پارچه دورریز می شود. همیشه در فکرم بود از اضافات 

پارچه به نحو احسن استفاده کنم. 
روتختی  یک  دیدن  با   ،138۰ سال  اوائل  در 
اضافات  از  که  افتادم  فکر  این  به  چهل تکه دوزی، 
پارچه ای که در منزل دارم، روتختی چهل تکه ای برای 
خودم، بدوزم. برای تهیه اولین روتختی، از پارچه های 
اضافی فامیل و آشنایان استفاده کردم. در کمتر از 
چند ماه، 3۰ طرح روتختی برای فروش آماده شد. 
یکی از طرح های چهل تکه ای که آماده کرده  بودیم، 
به نام »سپاهان« نامگذاری کردیم و آن را به شماره 
1۰1۰73 به ثبت رساندیم و از سازمان صنایع دستی، 
مجوز تولید آن را گرفتیم. پس از آن، شرکت تعاونی 
صنایع دستی هنر سپاهان، به شماره 22۰7۹ را در 

سال 1382 به ثبت رساندیم. 
پس از شروع کار، حوزه فعالیت خود را گسترده تر 
کردیم و عالوه بر روتختی، تولید انواع دیگری از صنایع 
دستی از قبیل محصوالت قالب بافی )لباس، کفش، 
کیف، و ...( عروسک سازی، سرمه دوزی، ترمه دوزی، 

گل های کریستال را شروع کردیم. 
اما فروش صنایع دستی در اصفهان بازاری نداشت، 

چون مردم اصفهان همگی، خود هنرمندند. بنابراین 
به سمت نمایشگاه های داخلی و خارجی رفتیم ولی 
متاسفانه به نتیجه دلخواهمان نرسیدیم. با آنکه چندین 
اما  داشتیم،  فعالیت  دستی،  صنایع  حوزه  در  سال 
نتوانستیم بدهی های معوقه بانک را بپردازیم و عمال 

شکست خوردیم. اما نا امید نشدیم. 
ما اصفهانی ها ذاتا انسان های صرفه جویی هستیم 
و صرفه جویی را هنر می دانیم. این هنر را همه مردم 
ندارند، اما خوشبختانه ما از این هنر ذاتی به خوبی 

استفاده می کنیم. 
مردان،  اکثر  که  گونه ای  است  به  ما  فرهنگ 
تمایلی به کارکردن همسران شان در بیرون از منزل 
ندارند. با ماشینی شدن زندگی و محدود بودن تعداد 
فرزندان، زنان خانه دار اوقات فراغت بیشتری دارند و 
عموما ترجیح  می دهند به اشتغال در منزل بپردازند. 
از طرفی اکثر زنان به دوخت و دوز وارد هستند و 
در منازل آنها، خرده پارچه های مازاد متنوعی وجود 
دارد. همه این عوامل دست به دست هم داد، تا ما 
از فرصت، جنبه های مذهبی مردم استفاده کنیم و 
فعالیت بازرگانی- اجتماعی را شروع کنیم. در ابتدا به 
جلسات قرآن می رفتیم و با پخش نمودن برگه هایی 
تبلیغی، خواهان دریافت پارچه های اضافی آنها، برای 
دوخت لباس بچه گانه و اعطای آن به کودکان یتیم و 

بی بضاعت شدیم. 

بدین ترتیب پارچه های زیادی جمع شد، به حدی 
که توان دوخت آنها، از عهده چند نفر خارج شد و 
نیاز به توسعه فعالیت بیشتر شد. بدیهی است که هر 
توسعه ای نیازمند منابع مالی است. برای حل این 
مسأله، از کتاب »درمان با قرآن«، یک دعا را انتخاب 
کردیم و به صورت یک برگه آن را چاپ کرده و در 
مجالس مذهبی، با نیت کمک به نیازمندان به فروش 
از  زندگی نامه یکی  بعدی، کتاب  رساندیم. در گام 
معصومین را چاپ کرده و در همین فرآیند به فروش 
رساندیم. بدین ترتیب با اندوخته ای که جمع آوری 
شده بود، توانستیم لباس های زیادی تولید کنیم و در 
نمایشگاه محلی شرکت کرده و بخشی  را فروخته و 

بخشی دیگر را به نیازمندان هدیه دادیم. 
در حال حاضر  می توان گفت،  به طور خالصه 
کسب و کار ما، بازیافت دورریزهای پارچه و تولید لباس 
بچه گانه از آنهاست. اگر هر لباس به یک متر پارچه نیاز 
داشته باشد، ما هزاران متر پارچه صرفه جویی می کنیم 
و تنها با این کار، ارزش افزوده زیادی ایجاد می کنیم 
بلکه نقش قابل توجهی در حفظ منابع محیط زیستی 
داریم. خوشبختانه این کسب و کار، فرصت های زیادی 
را برای کسب و کار خانگی زنان ایجاد کرده است. 
امیدواریم در آینده فروشگاهی داشته باشیم که بتوانیم 
با فروش محصوالت مان، هزینه تهیه کلیه موارد 

سیسمونی و اعطای آن به نیازمندان را تامین کنیم  

مهری کاردان پور؛ ده سال است که به فعالیت در حوزه 
در  را  شکست  طعم  یک بار  که  او  است.  مشغول  خیاطی 
بر  را  و کارش  ایده کسب  و کارش چشیده است،  کسب 
روی اضافات پارچه های خیاطی زنان دیگر بناکرده است. 
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زنانبازرگانونهادسازیاجتماعیبرای
تداومحضورزناندرعرصهاقتصادی

مقدمه
حضور زنان بازرگان در صحنه اقتصادی کشور تازگی ندارد اما ورود آن ها به 
نهادهای بازرگانی کشور و شرکت در روند سیاست گذاری در این نهاد ها پدیده 
تازه ای است. زنان بازرگان کشور در سال 1381 با شرکت در پنجمین دوره 
انتخابات سراسری هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور برای اولین 
بار پس از پیروزی انقالب اسالمی موفق به ورود به هیات نمایندگان اتاق های 
بازرگانی تهران، ساری و اهواز شدند و به این صورت موفق شدند به عنوان 
نمایندگان جامعه بازرگانان در روند تصمیم گیری و سیاست گذاری اتاق های 
بازرگانی حضور پیدا کنند و عالوه بر انجام امور تجاری شرکت های خود، بر روند 

تحوالت جامعه بازرگانی اثر بگذارند. 
حضور فراگیر زنان در عرصه های مختلف اقتصادی در ایران یکی از پدیده های 
نادر در روند توسعه منطقه خاورمیانه بوده است. متاسفانه آمار دقیق و مستندی در 
این زمینه وجود ندارد و دالیل رشد ناگهانی حضور زنان در صحنه بازرگانی کشور 
و نهادینه کردن این روند به مطالعات بیشتری احتیاج دارد. این مطالعات می توانند 
در به سامان رساندن فعالیت های زنان در اتاق های بازرگانی و نهادینه کردن آن 
مفید باشند. یکی از منابع کسب اطالعات و جمع آوری آمار در این زمینه تعداد 
کارت های بازرگانی صادر شده در سال های گذشته است. با مطالعه تعداد زنان 
بازرگان دارای کارت بازرگانی می توان بخشی از روند تغییرات و تحوالت حضور 
زنان در فعالیت های بازرگانی را مطالعه کرد. با درنظرگرفتن این واقعیت که غیر 
از زنان بازرگانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اطالعات آمار و قابل استناد 
دیگری در این زمینه موجود نیست و هنوز درباره نوع و زمینه فعالیت ها، صنایع و 

یا بازارهای محل فعالیت بازرگانان زن اطالعات دقیقی در دست نیست. 

نکته حائز اهمیت دیگر، منبع اعتبارات و سرمایه های در اختیار بانوان بازرگان 
است. متاسفانه به دلیل فقدان پژوهش های علمی و مستند و نبود منابع آماری 
رسمی درباره میزان دسترسی زنان به منابع مالی و تسهیالت بانکی نمی توان 
در این باره اظهار نظر کرد و پرسید که آیا افزایش تعداد زنان بازرگان به دلیل 
دسترسی بیشتر آن ها به تسهیالت بانکی بوده است یا خیر؟ چه بسا سرمایه 

اصلی آن ها پس اندازهای خانوادگی و یا سرمایه شخصی بوده است. 
البته نبود آمار تدوین شده و مناسب نشانگر این نیست که زنان عضو هیئت های 
نمایندگی طی یک دهه گذشته که احیانا هم عهده دار تصدی امور مرتبط با بانوان 
در اتاق های بازرگانی بوده اند، نسبت به انجام این مهم قصور ورزیده اند، زیرا انجام 
پژوهش های علمی و آماری نیازمند صرف زمان و منابع مالی و اراده جمعی است 
و در صورت نداشتن بودجه مناسب و نیروهای متخصص کار ویژه ای صورت 
نمی گیرد. به همین دالیل گزارش ذیل با در دست داشتن اطالعات موجود در 
ارتباط با روند فعالیت زنان در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن تهران از سال 
1381، همزمان با ورود زنان به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ها، تهیه شده 

است. 
تاریخچه حضور زنان در اتاق های بازرگانی

پس از پیروزی انقالب اسالمی اگرچه منعی قانونی برای حضور زنان در 
اتاق های بازرگانی وجود نداشت. اما به دلیل شرایط خاص کشور زنان بازرگان 
حضور فعالی در اتاق های بازرگانی نداشتند، همگام با آغاز روند توسعه و دوران 
سازندگی و گسترش حضور زنان در محافل علمی و دانشگاهی، دوره جدیدی 
از حضور زنان در فعالیت های بازرگانی آغاز شد. زنان بازرگان از اواسط دهه 7۰ 
با مشارکت در تاسیس اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشور ها موفق 

مقاله هاي منتخب

شبنم بهرامی شبستری

زنان ایرانی در دهه گذشته با شوق و پویایی وارد عرصه فعالیت های اقتصادی در 
کشور شده اند. این حضور پدیده ای ملی است و به تهران منحصر نمانده است. به 
دعوت اعضای محترم هیات علمی همایش »کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی« 

که به همت »انجمن زنان کارآفرین« برگزار می شود، روند تغییرات حضور زنان 
بازرگان در این مقاله بررسی و فرضیه های چندی درباره دلیل و عوامل موثر بر 

افزایش تعداد زنان بازرگان مطرح می شود.
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شدند به عنوان عضو هیات رئیسه تعدادی از شورا ها و اتاق های بازرگانی مشترک 
ایران و سایر کشور ها مشغول به فعالیت شوند. 

افزایش حضور زنان در عرصه بازرگانی کشور در دهه هفتاد ادامه یافت و با 
افزایش تعداد زنان بازرگان در کشور برای اولین زمینه حضور زنان در انتخابات 
هیات های بازرگانی فراهم شد. در پنجمین انتخابات اتاق های بازرگانی که در 
هفتم اسفند 1381 در سراسر کشور برگزار شد، زنان بازرگان موفق به ورود به 
هیات نمایندگان اتاق های تهران، ساری و اهواز شدند. در سال 1381 تعداد زنان 
بازرگان کشور 126۹ نفر بود که نزدیک به چهل درصد آنها )546( در تهران 
مستقر بودند. با این حال ورود زنان به هیات های بازرگانی را می توان آغاز یک 

دوره جدید در فعالیت های زنان بازرگان در کشور دانست.

پس از آن، ورود دو نفر از زنان بازرگان از بخش های بازرگانی و صنعت، به 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران باعث شد تا زمینه راه اندازی تشکل های 
مرتبط با فعالیت های اقتصادی و بازرگانی زنان در اتاق های بازرگانی کشور فراهم 
گردد. هدف اصلی این تشکل ها توسعه و توانمندکردن زنان در فعالیت های 
اقتصادی کشور و نهادینه کردن حضور ایشان بود. در پیگیری این هدف در دهم 
اسفند 1383 شورای زنان بازرگان همسو با دیگر اتاق های بازرگانی بین المللی 
در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران راه اندازی شد و به دنبال آن شورای 
زنان بازرگان ایران نیز در اردیبهشت 1384 در اتاق بازرگانی ایران راه اندازی شد. 
باعث  سایر شهرهای کشور  در  بازرگان  زنان  فزاینده  خوشبختانه حضور 
شد تا شورا ها و کمیسیون های مربوط به امور زنان بازرگان در سایر اتاق های 
بازرگانی کشور راه اندازی شوند. در این میان اتاق های رشت، اصفهان، اراک، 
شیراز، بجنورد، گلستان با برگزاری همایش، کارگاه های آموزشی و حضور در 
برنامه های داخلی و بین المللی مرتبط با زنان در این زمینه فعال هستند. این روند 
باعث افزایش حضور زنان در هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی شده است. با 
برنامه ریزی های انجام شده توسط بخش های اجرایی در این اتاق ها در سال 
138۹، 13 زن از اتاق های تهران، البرز، اهواز، اصفهان، کرمان، شیراز، همدان و 
تشکل های تخصصی اتاق موفق به ورود به هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی 

شده اند. 
این تحول باعث شد تا زمانی که اتاق البرز به عنوان یکی از نوپا ترین اتاق های 
بازرگانی آغاز به کار کرد، زنان در تأسیس و راه اندازی آن نقش مهمی داشته 
باشند. البرز به عنوان سی و یکمین استان جمهوری اسالمی ایران از مزیت های 

اقتصادی و اجتماعی فراوانی برخوردار است. نزدیکی به پایتخت و دسترسی به 
بازار مصرف 15 میلیونی ساکن پایتخت موقعیی ویژه و استثنایی را در اختیار 
البرز قرار داده است. فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی زنان البرز در مقایسه با 
دیگر استان ها از ویژگی های قابل توجهی برخوردار است که مشارکت آنان برای 

حضور در اتاق بازرگانی خود گواهی این موضوع است. 
در سال 138۹ پس از نهایی شدن تبدیل شهرستان کرج و توابع آن به استان 
البرز بحث راه اندازی اتاق بازرگانی آن نیز مطرح شد. در   نهایت در اسفندماه 
138۹ همزمان با هفتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی در سراسر ایران، 
اولین انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی البرز 
نیز برگزار شد. الزم به یادآوری است که 2۰ درصد کارت های بازرگانی در استان 
البرز متعلق به زنان بازرگان بود. که این میزان در قیاس با اتاق های بازرگانی 
سایر استان ها آماری شاخص و قابل مالحظه بود. به همین دلیل موفقیت سه 
زن بازرگان در راه یابی به هیات نمایندگان اتاق البرز در اولین دور انتخابات این 
اتاق را می توان نتیجه طبیعی نهادینه شدن حضور زنان در عرصه بازرگانی 
کشور دانست. این موفقیت نشان می دهد که در صورت برنامه ریزی، زنان برای 
موفقیت در بخش های بازرگانی و کارآفرینی از ظرفیت های باالیی برخوردار 

هستند.

روند تحول حضور زنان بازرگان در کشور
 در همه سال های دهه هشتاد، حضور زنان بازرگان در کشور در حال افزایش 
بوده است و از 126۹ نفر در سال 1381 به 4۹56 نفر در پایان دهه رسیده و بیش 
از چهار برابر افزایش داشته است. نگاهی به نمودار تغییرات تعداد زنان بازرگان در 
کشور، و مقایسه آن با تغییرات تعداد زنان بازرگان در تهران، نشان می دهد که 
بخش عمده ای از این تغییرات در سطح کشور رخ داده است و منحصر به پایتخت 
نیست، زیرا تعداد زنان بازرگان در تهران از 546 نفر در سال1381 به 2232 نفر 

در سال 138۹رسیده است و با 3۰8 درصد رشد، نرخ رشدی 
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نرخ رشد تعداد زنان بازرگان در کشور تابع متغیرهای اقتصادی واجتماعی 
بسیارایست که پرداختن به آن ها نیازمند مطالعات گسترده است. با این حال به نظر 
می رسد که در توسعه حضور زنان بازرگان در کشور، مرکز گرایی که معموال روند 
توسعه از آن متاثر می شود وجود ندارد. نگاهی به نمودار نرخ رشد زنان در تهران 
و در سطح کشور باعث می شود تا به این نتیجه برسیم که تعداد زنان بازرگان در 
کشور و در تهران با نرخ رشد یکسانی در فاصله سال های 1381 تا 138۹ رشد پیدا 
کرده اند. در برخی سال ها نرخ رشد تعداد زنان در تهران بیشتر از نرخ رشد تعدادشان 
در سطح کشور بوده است و در برخی موارد نرخ رشد تعداد زنان بازرگان در سطح 
کشور بیشتر از نرخ رشدشان در تهران بوده است. بیشترین افزایش نسبی در حضور 
زنان بازرگان در فعالیت های اقتصادی کشور در فاصله سال های 1385 و 1386 
رخداده است. در این فاصله تعداد زنان بازرگان در کشور ۹3% و در تهران %1۰۰ 
افزایش می یابد و دو برابر می گردد. متوسط رشد تعداد زنان بازرگان در سال های 
پایانی دهه هشتاد هجری شمسی کاهش می یابد و به 24% برای تهران و %32 
برای کشور می رسد. به نظر می رسد می توان ادعا کرد فرآیند نهادینه شدن حضور 

زنان در عرصه بازرگانی در سال 1386 به اوج خود می رسد. 
یکی دیگر از باورهای نادرست درباره حضور زنان بازرگان در کشور، وجود 
تسهیالت در مرکز کشور برای چنین حضوری است. نگاهی به نسبت زنان بازرگان 
به تعداد کل بازرگانان کشور نشان می دهد در سال 1381 ،8% جامعه بازرگانی 
کشور را زنان تشکیل می دادند در حالی که در تهران این نسبت 7% بوده است. 
در سال های دهه هشتاد در حالی که تعداد زنان بازرگان افزایش چشم گیری داشته 
است، اما اندازه نسبی جمعیت بانوان بازرگان تقریبا ثابت مانده و همواره بین شش 
تا نه درصد در حال نوسان بوده است. در واقع زنان بازرگان ایران علی رغم افزایش 
حضور و ورودشان به گروه های تصمیم گیرنده در اتاق های بازرگانی همچنان در 
اقلیت هستند. البته این نتیجه با توجه به تعداد زنان بازرگان بدست آمده است و با در 

نظر گرفتن حجم فعالیت های بازرگانی آنها تغییر پیدا می کند.

دالیل افزایش تعداد زنان بازرگان طی سال های 1381 – 1389
اولین عامل احتمالی، افزایش میزان تحصیالت زنان در کشور است. در دهه 
هشتاد سهم زنان در جمعیت دانشجویی کشور به بیش از شصت درصد رسید و 
نسل جدیدی از زنان تحصیل کرده وارد فعالیت های بازرگانی شدند. طبیعی است که 
فکر کنیم توانایی های این زنان و گسترش بخش خصوصی در کشور فرصت هایی 
را برای این گروه از زنان ایجاد کردند که باعث شد تا آن ها را به عنوان زنان بازرگان 

در کنار خود ببینیم. 
دومین عامل احتمالی باالرفتن قیمت نفت و افزایش میزان واردات به کشور 
است. افزایش درآمدهای نفتی کشور افزایش واردات کاالهای مصرفی و سفرهای 
خارجی را به دنبال داشت. نمی توان سهم کاالهای مختص به زنان را در کاالهای 
مصرفی دست کم گرفت. در نتیجه افزایش واردات به کشور، زنان می توانسته اند 
فرصت های بیشتری برای فعالیت های بازرگانی در اختیار داشته باشند. نگاهی به 
افزایش تعداد کل دارندگان کارت های بازرگانی در کشور در حالی که سهم زنان 
ثابت بوده است باعث می شود تا فکر کنیم که این عامل نقش مهمتری در افزایش 
تعداد زنان بازرگان داشته است و تعداد زنان بازرگان در کشور در درجه اول به دلیل 
افزایش فرصت های اقتصادی افزایش پیدا کرده اند و در واقعه این پدیده نتیجه 

طبیعی گسترش بخش خصوصی و حجم فعالیت های اقتصادی است.
سومین عامل موثر احتمالی فعالیت تشکلهای مرتبط با زنان است. سوالی که 
پرسیده می شود این است که آیا تشکل های زنان بازرگانی باعث افزایش تعداد زنان 
بازرگان شده اند؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در سال های دهه هشتاد به دنبال 
افزایش درآمدهای نفتی فرصت های اقتصادی بیشتری در اختیار جامعه قرار گرفت، 
این تشکل ها با گسترش به شهرهای مختلف کشور و اطالع رسانی باعث شدند تا 
زنان بیشتری در جریان فرصت های اقتصادی موجود قرار گیرند و بتوانند از آن ها 

استفاده کنند. 
فعالیت های زنان بازرگان مستقل از بخش خصوصی و جامعه بازرگانی کشور 
نیست. زنان بازرگان مانند سایر بازرگانان کشور از شرایط کالن اقتصادی متاثر 
می شوند. از نیمه دوم سال جاری همزمان با افزایش تحریم های اقتصادی و 
نوسانات نرخ ارز، دریافت کارت بازرگانی توسط زنان شیب نزولی پیدا کرده است، 
که این میزاِن کاهش در نرخ رشد منحصر به زنان نیست و شامل بخش تمام 

خصوصی کشور نیز می شود. 
افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی دربرابر واحد پول ملی فرصت های بیشتری 
را در زمینه صادرات برای زنان بازرگان فراهم می کند. به ویژه از آنجایی که زنان 
ایرانی در صنایع سنتی و دستی کشور حضور گسترده ای دارند و به نظر می رسد 
که زنان بازرگان کشور می توانند با ورود به این حوزه تجربیات و ارتباطات خود 
را در اختیار بنگاه های کوچک خانوادگی بگذارند تا بازارهای جدیدی را به روی 
محصوالت ایرانی بگشایند. این تغییر می تواند آغاز دوره جدیدی در فعالیت های 
زنان ایرانی باشد و به نظر می رسد زمان آن رسیده است تا با مطالعه جدی و علمی 
زمینه های کاری زنان بازرگان ایران، بهینه سازی تخصیص منابع بسیار محدود در 

این زمینه آغاز شود  
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مقاله هاي منتخب 

واژگان کلیدی
اقتصاد، کارآفرینی، زنان کارآفرین، تأمین مالی 

مقدمه
کارها،  و  کسب  راه اندازی  برای  نیاز  مورد  وجوه  به  دستیابی 
بوده  مطرح  کارآفرینان  برای  جدی  چالش  یک  عنوان  به  همواره 
نیاز  باید مهارت بدست آوردن وجوه مورد  است. کارآفرینان موفق 
را داشته باشند. بدون تأمین مالی کافی، کسب و کارهای کوچک 
هرگز به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه گذاری عامل اصلی 
نرخ  دلیل  به  این وجود  با  کارهاست.  و  از کسب  بسیاری  شکست 
مالی  موسسات  نوپا،  کوچک  کارهای  و  میر کسب  و  مرگ  باالی 
تمایل چندانی به ارائه تسهیالت یا سرمایه گذاری در این طرح های 
کار  و  کار، کسب  به  آغاز  برای  کافی  فقدان سرمایه  ندارند.  جدید 
جدید را بر یک شالوده مالی ضعیف رها می سازد که به نوبه خود آن 
را مستعد شکست خواهد نمود. منابع تأمین مالی گوناگونی پیش پای 
کارآفرینان قرار دارند که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارا 

هستند. در این مقاله منابع تأمین مالی و مسائل مربوط به آن مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرند.

منابع تأمین مالی زنان کارآفرین
طیف گسترده ای از منابع تأمین مالی در دسترس کارآفرینان قرار 
دارد و روش های گوناگونی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است. 
به طور کلی منابع تأمین مالی کارآفرینان به سه دسته اصلی تقسیم 

می شوند. این سه دسته عبارت اند از:
 منابع خصوصی تأمین مالی
 تأمین مالی از طریق بدهی

 تأمین مالی از طریق سرمایه)حقوق صاحبان سهام(.

منابع خصوصی تأمین مالی
برای  موردنیاز  وجوه  تأمین  جهت  کارآفرینان  که  منبعی  اولین 
راه اندازی کسب وکارهایشان به آن رجوع می کنند، منابع خصوصی 
است. این منابع شامل پس اندازهای شخصی و منابع ارائه شده از 

بررسی روش های تأمین مالی زنان کارآفرین
 و ارزیابی مزایا و معایب آنها

عبدالرضا بیگی نیا، محمد ابراهیم راعی عزآبادی ، میثم جعفري

  چکیده

کارآفرینانه  فعالیت های  چنانچه  است.  کارآفرینی  می گذارد،  اثر  جامعه  اقتصاد  بر  که  عمده ای  موضوعات  از  یکی 
رشد یابد، به تبع آن اقتصاد جامعه نیز توسعه پیدا می کند. حال یکی از عوامل مهمی که بر گسترش فعالیت های 
کارآفرینی تاثیر می گذارد، تأمین مالی مناسب این فعالیت هاست. بنابراین زنان کارآفرین باید دائما به بحث تأمین 
مالی برای راه اندازی، پیشبرد و رشد کسب و کار خود توجه کنند. زنان کارآفرین باید با اصول مدیریت مالی آشنایی 
داشته تا بتوانند تشخیص دهند در شرایط کنونی کدام روش تأمین مالی از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود. 
از این رو هدف این تحقیق آن است که انواع روش های تأمین مالی و نقاط قوت و ضعف هر کدام از این روش ها 
ارائه گردد تا زنان کارآفرین بتوانند با مطالعه آن ها بهترین و کارآ ترین روش را برای تأمین مالی کسب و کار خود 

انتخاب نمایند.
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طرف دوستان و خانواده است. یک کارآفرین غالبًا از پول شخصی خود 
ابتدایی  مراحل  در  امر  این  می کند.  استفاده  شرکت  مالی  تأمین  برای 
ایجاد شرکت صحیح است. دلیل نخستین این امرآن است که بانک ها 
و سایر مؤسسات ارائه دهنده وام، به شرکت های تازه تأسیس تسهیالت 
تازه  شرکت های  طرفی  از  و  بوده  زیاد  کار  این  ریسک  زیرا  نمی دهند 
تأسیس، سابقه جریان نقدی که بتواند تعهدات بدهی را باز پرداخت کند، 
قالب  در  هم  و  سهام  قالب  در  هم  می تواند  منابع شخصی  این  ندارند. 

بدهی وارد شرکت شود.

منابع تأمین مالی از طریق بدهی
منابع اصلی این نوع تأمین مالی شامل، پس اندازهای شخصی، خانواده 
کارها،  حق العمل  بانک  ها،  دولت،  کار،  و  کسب  فرشتگان  دوستان،  و 
عرضه کنندگان،  طریق  از  مالی  تأمین  مشتری،  طریق  از  مالی  تأمین 
تأمین مالی از طریق سفارش خرید و کارت های اعتباری است. این منابع 

را با جرئیات بیشتر مورد بحث قرار می دهیم.

1. پس اندازهای شخصی 
شخصی  پس اندازهای  است  بهتر  صاحب نظران،  از  برخی  عقیده  به 
شود.  شرکت  وارد  منطقی  سود  نرخ  با  و  بدهی  قالب  در  کارآفرینان 
بازپرداخت چنین بدهی این امکان را به کارآفرین می دهد تا سرمایه ای 
بازده  مبلغ  این  زیرا  نیست  مالیات  مشمول  که  کند  دریافت  شرکت  از 
مالیات  کاهش  باعث  می تواند  بهره  پرداخت  است.  اصل سرمایه گذاری 

شرکت شود. 
چنانچه سرمایه کارآفرین در قالب بدهی سرمایه گذاری شود برای او 
مطلوب تر است تا اینکه سرمایه او در قالب سهام سرمایه گذاری شود. بر 
خالف پرداخت بهره، پرداخت سود سهام کاهنده مالیات نیست، بنابراین 

در صورت پرداخت سود سهام شرکت مزیت مالیاتی کسب نمی کند.

2. خانواده و دوستان 
برای  بدهی  طریق  از  مالی  تأمین  شد،  بیان  قباًل  که  همان گونه 
شرکت های تازه تأسیس بسیار سخت است. بنابراین خانواده و دوستان 
یک گزینه امکان پذیر هستند. تأمین مالی از این منبع چند مزیت دارد. 
اول این که استفاده از این روش آسان تر و سریع تر است زیرا وام دهندگان، 
سرمایه را بنا به دالیل احساسی به جای دالیل تجاری ارائه می دهند. 
دارند. مزیت دیگر  یا دوستان  از اعضای خانواده  به حمایت  تمایل  آنها 
نسبت  وام دهندگان  این  نگیرد،  انجام  ها  بازپرداخت  اگر  که  است  این 
وام دهندگان  خالف  بر  هستنند.  پذیرتر  سازش  نهادی  وام دهندگان  به 
نهادی، این وام دهندگان در صورت عدم بازپرداخت، کارآفرین را مجبور 

به ورشکستگی نمی کنند.
جنبه های منفی تأمین مالی از دوستان و خانواده از جنبه های مثبت 
آن فراتر می رود. ابتدا این که این وام دهندگان، سرمایه گذارانی با ارزش 
افزوده نیستند. عالوه بر این ممکن است آنها ریسک سرمایه گذاری یا 
شکل آن را درک نکنند. بنابراین آنها واقعًا این حقیقت را درک نمی کنند 
که این سرمایه گذاری ممکن است کاماًل با شکست روبه رو شود و هیچ 
سرمایه ای به آنها بر نگردد. آنها انتظار بازپرداخت پولشان را بدون هیچ 
مشکلی دارند. همچنین آنها به عنوان سرمایه گذار ممکن است نفهمند 
که حق هیچ مالکیتی در شرکت را ندارند و فقط بهره ای از پیش تعیین 
حاد  زمانی  موضوع  این  می کنند.  دریافت  را  خود  سرمایه  اصل  و  شده 
این  ارزش شرکت موفق می شود. در  افزایش  در  می شود که کارآفرین 
موارد بسیاری از اعضای خانواده و دوستان ممکن است فقط با دریافت 
ارزش  در  تا  دارند  انتظار  آنها  نشوند.  راضی  بهره  مقداری  و  پول  اصل 

شرکت سهیم شوند.     

3. فرشته های سرمایه گذاری 
شرکت ها  در  که  هستند  ثروتمندی  افراد  سرمایه گذاری  فرشته های 
خانواده هستند  و  دوستان  از  متفاوت  افراد  این  می کنند.  سرمایه گذاری 
او  و  نداشته اند  سرمایه گذاری  از  قبل  کارآفرین  با  ارتباطی  معمواًل  و 
که  هستند  ماهری  سرمایه گذاران  آنها  این،  بر  عالوه  نمی شناسند.  را 
کاماًل ریسک سرمایه گذاری را درک کرده و قادر به پذیرش زیان کامل 
پیشینی  کارآفرینان  سرمایه گذاری،  فرشته های  هستند.  سرمایه شان 
هستند که بر صنایعی که تجربه کارکردن در آنها را دارند، تمرکز می کنند. 
انعطاف پذیری  آنها  از این طریق آن است که  جنبه مثبت تأمین مالی 
بیشتری نسبت به یک بانک دارند. همچنین فرشتگان سرمایه گذاری بر 

خالف بانک ها، از قوانین خودشان برای وام دهی استفاده می کنند. 
اما از طرفی دیگر، هزینه تأمین مالی از این طریق معمواًل باالتر از 
است  این  مالی  تأمین  نوع  این  دیگر  منفی  جنبه  است.  سایر مؤسسات 
که بر خالف بانک ها که نمی توانند به طور قانونی در فعالیت های روزانه 
شرکت یا استراتژی های آن دخالت کنند، فرشتگان انتظار دخالت دارند. 
مشکالتی  بروز  باعث  است  ممکن  امر  این  کارآفرینان  از  بعضی  برای 

شود.

4. دولت 
به  ارائه وام  برای  برنامه هایی  ایالتی و محلی  نمایندگی های دولتی، 
کارآفرینان دارند. بعضی از وام های دولتی جذاب است زیرا نرخ بهره آنها 
پایین تر از نرخ بهره بازار است. این وام ها به شرکت هایی داده می شوند 
که قوه سودآوری و توانایی بازپرداخت اصل و بهره وام را داشته باشند. 
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فعالیت های  مالی  تأمین  به  که  دولتی  سازمان های  از  برخی  ایران  در 
کارآفرینی می پردازند عبارت اند از: صندوق حمایت از فرصت های شغلی، 
ایران، وزارت  نوسازی صنایع  و  تعاون کشور، سازمان گسترش  صندوق 
بانک  قبیل  از  دولتی  تجاری  بانک های  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون 

کشاورزی و ... .
جنبه منفی این نوع تأمین مالی این است که فرآیند دریافت وام ممکن 
را  زیادی  فرم های  باید  متقاضیان  بیانجامد.  طول  به  زیادی  زمان  است 
تکمیل کرده و مدت زمان زیادی را در نوبت باشند. جنبه منفی دیگر در 
این خصوص این است که متقاضی باید ضمانت شخصی برای دریافت 

وام بدهد.

نقاط قوت تأمین مالی از طریق بدهی

  کارآفرین مالکیت کامل خود را حفظ می کند.
 هزینه سرمایه آن پایین است.

 پرداخت های وام قابل پیش بینی است.
 دوره 5 تا 7 ساله برای باز پرداخت آن وجود دارد.

 بدهی می تواند شامل ارزش افزوده  وام دهندگان باشد.
 بدهی یک سری مزایای مالیاتی ایجاد می کند.

نقاط ضعف تأمین مالی از طریق بدهی

 ضمانت شخصی مورد نیاز است.
 وام دهنده می تواند باعث ورشکستگی کسب و کار شود.

 مقدار وام ممکن است محدود به میزان دارایی شرکت شود.
 پرداخت ها باید بدون توجه به سود شرکت انجام پذیرد.

تأمین مالی از طریق سرمایه
تهیه  شرکت  مالکیت  انتقال  طریق  از  که  است  پولی  سهام  سرمایه 
می شود. سرمایه گذار سهام، درصدی از مالکیت شرکت را به دست می آورد 
که به طور ایده آل متناسب با رشد شرکت قیمت گذاری  می شود. همچنین 
سرمایه گذار ممکن است بخشی از سود ساالنه شرکت را دریافت نماید 
که سود تقسیمی  نام دارد. معموال در مرحله رشد و بلوغ می توان از این 

منبع استفاده کرد.

منابع سرمایه سهام 
بسیاری از منابع سرمایه بدهی می توانند به عنوان سرمایه سهام نیز در 
نظر گرفته شوند. بنابراین مواردی که برای آن منابع گفته شد، در اینجا 

هم کاربرد دارد.

مزایای تأمین مالی از طریق سرمایه

 هیچ ضمانت شخصی مورد نیاز نیست.
 هیچ وثیقه ای مورد نیاز نیست.

 پرداخت های وجه نقد منظم مورد نیاز نیست.
 چنین سرمایه گذارانی ممکن است سرمایه گذاران با ارزش افزوده ای 

باشند.
ورشکستگی  به  مجبور  را  شرکت  نمی توانند  سهام  سرمایه گذاران   

کنند.
سرمایه گذاری  سهام  طریق  از  که  هایی  شرکت  میانگین،  طور  به   

می کنند، رشد سریعتری دارند.

معایب تأمین مالی از طریق سرمایه

 سودهای تقسیمی قابل کاهش نسیت.
 کارآفرین شریک جدیدی پیدا می کند.

 این روش خیلی گران است.
 کارآفرین ممکن است قدرت و کنترل خود را از دست بدهد.

نتیجه گیری
در این مقاله، انواع منابع تأمین مالی پیش روی کارآفرینان و نیز مزایا 
بیان  و معایب هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همان طور که 
شد یکی از چالش هایی که بسیاری از کارآفرینان خصوصا زنان کارآفرین 
از  است.  کارها  و  کسب  برای  مناسب  مالی  تأمین  هستند،  روبرو  آن  با 
و  رشد  و  اشتغال  بهبود  در  اساسی  بسیار  نقش  کارآفرینی  که  آنجایی 
توسعه اقتصادی کشور دارد، پیشنهاد می شود کارآفرینان این منابع را به 
طور کامل بشناسند و مزایا و معایب هر کدام را به طور دقیق مورد ارزیابی 
قرار دهند تا بتوانند تأمین مالی مناسب و با هزینه کمی را برای کسب و 

کار خود انجام دهند  

1-Personal Savings  
2-Family and Friends   
3-Angel Investors   
4-Government   

 5-Appreciate  
6-Dividends   
7-Sources of Equity Capital   
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واژگان کلیدی:
فناوری   – اجتماعی  شبکه های   – خالقیت   – نوآوری   – کارآفرینی   

اطالعات و ارتباطات

مقدمه
و  بیرونی  محیطی  شرایط  به  سازمان ها  بر  مدیریت  حاضر،  عصر  در 
باید مورد توجه  تغییر و تحوالت محیطی  درونی سازمان بستگی دارد و 
قرار گیرد )زمردیان، 1373(. مفهوم این تغییر و تحوالت سریع آن است 
با تکیه بر روش های پیشین، اهداف خود  که سازمان ها دیگر نمی توانند 
را محقق سازند و به رسالت خود عمل کنند. تغییرات پرشتاب، پیچیدگی 
فزاینده، رقابت روزافزون و... باعث شده اند تا حیات سازمان ها هرچه بیشتر 
در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به عنوان دغدغه فکری مدیران 

سازمان ها مطرح شود )جدی، زنجانی138۰ ص 28(. 
نگریستن به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی، 
می سازد،  هموار  کارآفرینی  مورد  در  وسیع  چشم انداز  یک  برای  را  راه 
یعنی  پرداخته شده،  کمتر  و  مبهم  نکات  به سمت  را  توجه  که  به طوری 

جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی – اجتماعی، کارآفرینی جلب می کند. )آشنا 
به نقل از کاوسی و کیاسی، 1384 ص ۹8(. 

طبق نظریه شبکه های اجتماعی، کارآفرینی فرایندی است که در شبکه 
متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این ارتباط اجتماعی می تواند 
)آقاجانی،  کند  تسهیل  یا  فرصت ها، محدود  و  منابع  با  را  کارآفرین  رابط 

1384 ص4(. 
از جمله مهم ترین عوامل موثر بر کارآفرینی، شبکه های اجتماعی است 
شبکه های  دیگر  سوی  از  دارد  بسزایی  تاثیر  کار  و  کسب  توسعه  بر  که 
اجتماعی نیز بر آموزش و ترویج کارآفرینی تاثیر داشته است که در ادامه 

به بررسی آن پرداخته می شود. 

رسانه های اجتماعی 
آندره کاپلن و مایکل هانلین، »رسانه های اجتماعی« را این گونه تعریف 
بر  مبتنی   )applications( کاربردی  برنامه های  از  »گروهی  می کنند: 
ایجاد  امکان  وب،  تکنولوژیک  بنیان های  به  اتکا  با  که  هستند  اینترنت 
و تبادل محتوای تولید شده بوسیله کاربران را می دهند« )کاپلن، هانیلین، 

مقاله منتخب

بررسي تأثیر متقابل 
شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی

رعنا شکوهي ستا، حجت اله مرادی پور

چکیده
در عصر اطالعات و ارتباطات کلیه فعالیت های مردم دنیا، متأثر از قالب شبکه های اجتماعی است. شبکه های 
دسترسی،  مختلف  با سطوح  مختلف،  افراد  میان  ارتباط  برای  مجازی  دنیای  در  که  هستند  فضاهایی  اجتماعی، 

همانند فضاهای واقعی به وجود می آیند. 
طبق نظریه شبکه های اجتماعی، کارآفرینی فرایندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده 
است و این ارتباط اجتماعی می تواند روابط کارآفرین را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل کند. توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظیم با مقیاس جهانی شده است. این مقاله به بررسی تاثیر متقابل 
شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی می پردازد. به همین منظور در ابتدا و در مقدمه، شرح مختصری از شبکه های 
اجتماعی و وضعیت آن ها بیان شده است. پس از آن استفاده از شبکه های اجتماعی و تعامل و چگونگی ایجاد 
ارزش در رابطه متقابل شبکه های اجتماعی با کارآفرینی مطرح شده است. در این جا بر همین اساس پیشنهاداتی 

برای افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی ارائه شده است.
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 .)138۹
رسانه های اجتماعی را می توان در هفت گروه دسته بندی کرد: 

پادکست ها،  ویکی ها،  وبالگ ها،  اینترنتی،  اجتماعی  شبکه های 
رسانه های  نوع  هفت  میکروبالگ ها  و  محتوایی  کامیونیتی های  فروم ها، 
 Social( اجتماعی محسوب می شوند. از انواع فوق، شبکه های اجتماعی
و  اجازه ساخت صفحات شخصی  اعضایشان  به  که  است   )Networks
فیلد  )مای  را می دهند.  آنالین  دوستان  با  و شبکه سازی  ارتباط  برقراری 

 )2۰۰8

شبکه های اجتماعی 
یک شبکه اجتماعی، یک ساختار اجتماعی است که از گروه هایی )که 
یا  یک  توسط  که  است  شده  تشکیل  هستند(  سازمانی  یا  فردی  عموما 
بیان دیگر، یک شبکه  به  به هم متصل اند.  وابستگی  از  نوع خاص  چند 
اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربرانی که دوست دارند 
اشتراک  به  دیگران  با  را  خودشان  فعالیت های  افکار،  عالقه مندی ها، 
شبکه های  واقع  در  بگذارند.  اشتراک  به  آنان  با  هم  دیگران  و  بگذارند 
به طور  را  خود  مردم  که  هستند  مجازی  دنیای  در  مکان هایی  اجتماعی، 
خالصه معرفی می کنند و امکان برقراری ارتباط بین خود و همفکرانشان 

را در زمینه های مختلف مورد عالقه فراهم می کنند. )مای فیلد 2۰۰8( 
دنیای  در  که  هستند  فضاهایی  اجتماعی،  شبکه های  دیگر  عبارت  به 
مجازی برای ارتباط میان افراد مختلف، با سطوح مختلف دسترسی، همانند 
فردی،  میان  و  ارتباطات جمعی  ایجاد  به وجود می آیند.  واقعی  فضاهای 
از  نظرات،  و  اطالعات  تبادل  و  اطالع رسانی  اجتماعات مجازی،  تشکیل 
شناخته شده ترین کارکردهای این فضا ها به شمار می رود. امروزه در دنیای 
سیاست و جامعه، تفاوت های اساسی در ابزارهای ارتباطی پدید آمده است 
که این تفاوت ها، مناسبات اجتماعی را تا حد زیادی دچار دگرگونی کرده 

است. )سلطانی فر 1388( 

ویژگی های شبکه های اجتماعی
شود،  گرفته  نظر  در  »تک گویی«،  و  »گفت وگو«  میان  تفاوت  اگر 
شبکه های اجتماعی، فرهنگ عمومی را به سمت گفت وگو سوق می دهند 
)خستو به نقل از ارشاد، 1388(. قباًل رسانه ها تک گویی می کردند اما اکنون 
رسانه های جدید با مخاطب خود گفت وگو می کنند. در این نوع رسانه ها، 
به  ویژگی  این  می دهند.  قرار  خطاب  مورد  را  یکدیگر  مستقیمًا  انسان ها 
مردم  آگاهانه  تعامل  به  سویی  از  و  می رساند  مدد  جامعه  از  تمرکززدایی 
با محیط اطراف می انجامد. در این وضعیت بازیگران عرصه اجتماعی در 
اتاق شیشه ای قرار می گیرند و رفتار و کنش آنان، از چشم شهروندان دور 
تعامل  این عرصه جدید  با  آنهایی ماندگارند که  این شرایط  نمی ماند. در 

داشته باشند. )قادر باستانی( 

از جمله؛ دارا بودن هویت، به  شبکه های اجتماعی دارای ویژگی هایی 
اشتراک گذاری و یادگیری، اعتماد، ایجاد 

حلقه های مخاطبان، چند رسانه ای بودن، خرد جمعی، ابتکار و خالقیت، 
تحرک اجتماعی و جهانی بودن است. 

سایر  از  بیشتر  زیر  که  اجتماعی  شبکه های  ویژگی های  مهم ترین  از 
عوامل بر فرایند کارآفرینی موثر هستند، عبارتند از: 

- به اشتراک گذاری و یادگیری
- خرد جمعی

- ابتکار و خالقیت
- جهانی بودن )مای فیلد، 1388(. 

بررسی نقش های متقابل شبکه های اجتماعی با کارآفرینی
الف( کاربرد شبکه های اجتماعی در کارآفرینی

شبکه های اجتماعی در بخش های مختلف یک فرآیند کارآفرینی نقش 
دارد که مهم ترین موارد آن عبارت است: 

1-  خالقیت
2-  تشخیص فرصت ها

3-  بازاریابی
4-  تجارت الکترونیک
5-  آموزش کارآفرینی

نقش شبکه های اجتماعی در خالقیت 
شبکه های اجتماعی، تعریف خالقیت را فرآیندی می دانند که در شبکه 
متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این ارتباط اجتماعی می تواند 
رابط کارآفرین یا افراد خالق را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل کند. 
کارآفرینان  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  اینترنت  پیشرفته،  کشورهای  در 
است. این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت های خود افزوده و از مزایای 

آن بهره می گیرند. 
جبران  به  کاربران  که  شده  ایجاد  فضایی  اجتماعی  شبکه های  در 
پدید  فرصت  شبکه  ها،  این  در  می  پردازند.  واقعی  زندگی  محدودیت های 
آمده برای تعامالت، ارتباطات و انتقال پیام و سایر کارکرد ها که نسل جوان 
به  خوبی از آن استفاده می  کنند، زمینه بروز خالقیت  ها را ایجاد می کنند 

)احمدنیا به نقل از مدیانیوز 13۹۰(. 

نقش شبکه های اجتماعی در تشخیص فرصت ها
یکی  و  کارآفرینی  فرآیند  کلیدی  مؤلفه های  از  یکی  فرصت  شناسایی 
از اصلی ترین عوامل بقا و موفقیت سازمان ها به شمار می رود . بررسی ها 
بر  تاثیرگذار  عوامل  از  یک  اجتماعی  شبکه های  که  است  داده  نشان 
فرآیند شناسایی فرصت های کارآفرینی است )صارمی 1388 ص 1۰3(. 
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نتیجه تصادف  به هیچ عنوان  داده که شناسایی فرصت  بررسی ها نشان 
و  باشد  جستجو  و  تحلیل  نتیجه  می  تواند  هم  فرصت  شناسایی  نیست. 
هم نتیجه تشخیص. اما حتی کارآفرینانی که فقط فرصت ها را تشخیص 
فرصت ها  شناسایی  برای  سیستماتیکی  تحلیل  و  جستجو  به  و  می دهند 
هوشیاری  عنوان  با  آن  از  که  دارند  خاصی  ویژگی های  نمی زنند،  دست 
اجتماعی،  شبکه های  با  ارتباط  قبیل  از  عواملی  می شود.  یاد  کارآفرینانه 
نیازهای  و  با مشکالت  آشنایی  سازمان،  خارج  اطالعات  به  بیشتر  توجه 
فعالیت  یک  زمینه  در  بازار  مکانیزم های  با  آشنایی  و همچنین  مشتریان 
خاص از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این هوشیاری کارآفرینانه می باشند 

)فیض بخش، عبدی، 1381(. 
نکته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم 
می خورد تاکید بر نقش کلیدی اطالعات در شناسایی فرصت توسط افراد 
بتواند به طریقی اطالعات مربوط به صنایع خاص،  باید  است. کارآفرین 
آورد،  بدست  را  دولت  سیاست های  و  بازار  دسترس،  در  تکنولوژی های 
تفسیر کند و در جهت ایجاد و رشد کسب و کار خود از آن ها استفاده کند. 
یکی از منابع بالقوه چنین اطالعاتی که در تحقیقات پیشین توجه زیادی 
به آن نشده است، تماس های کارآفرین با سایر افراد است؛ کارآفرینان با 
را تشخیص می دهند.  بیشتری  اجتماعی بزرگ تر فرصت های  شبکه های 
یک منبع عمده برای ایده های کسب و کار جدید و فرصت های کارآفرینانه، 

شبکه های اجتماعی کارآفرینان هستند. 

نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی
بازاریابی سنتی از طریق تبلیغات تلویزیونی و نامه های مستقیم در حال 
انقراض است .از سوی دیگر، در حال حاضر شبکه های اجتماعی، به عنوان 
بازاریابی  دنیای  در  است.  مطرح  بازاریابی  در  مهم  گرایش های  از  یکی 
زمینه های  و  شده اند  معرفی  جدیدی  کار  و  کسب  مدل های  الکترونیکی 
وب سایت های  پیشرفت ها،  آخرین  از  یکی  حال ظهورند.  در  نیز  جدیدی 
بازدید کننده  و  زیادی کاربر  تعداد  تنها  نه  اجتماعی است که  شبکه های 
آنالین شرکت ها  تبلیغات  دادن  قرار  برای  مکانی  بلکه  کرده اند  را جذب 
و کسب وکارهای مختلف است. )Domingos به نقل از گلریز خاتمی( 

برای حمایت  اجتماعی  از خدمات  شبکه های  کار  و  محیط های کسب 
از محصوالت خود و یا سرویس دهی به مشتری به عنوان گرایشی جدید 
استفاده می کنند. هم چنین، قرار دادن تبلیغات آنالین در وب سایت های 
شبکه های اجتماعی از مزیت حجم بازدید باالی مشتریان بالقوه بهره مند 
از مدل های درآمدی چندگانه  خواهند شد. اکثر کسب و کارهای آنالین 
از  اجتماعی  شبکه های  وب سایت های  تمام  تقریبًا  و  می کنند  استفاده 
مدل های درآمدی تبلیغات، حق اشتراک و کارمزد پیوند استفاده می کنند. 

)Yang و همکاران به نقل از گلریز خاتمی( 
از سوی دیگر با هدف معرفی و تسهیل نمودن کانال های جدید تبلیغاتی 

الزم است که بر ایجاد ارتباطات طوالنی مدت، کاهش نرخ فرار مشتری، 
باال  ارزش  مشتریان  پرورش  و  سود  کم  مشتریان  بخشی  سود  افزایش 
کمبود  مشکل   )CRM( مشتری  ارتباط  مدیریت  بهبود  با  شود.  تمرکز 

اعتماد تا حدی از طریق شبکه های اجتماعی کاهش می یابد.  

نقش شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک
با  هم راستا  را  رفتار هایشان  چشمگیری  طور  به  مشتریان  روز ها  این 
از  زیادی  حجم  آن ها  می دهند .  تغییر  دنیا  اقتصادی  محیط  و  تکنولوژی 
اطالعات را به دست می آورند ، محصوالت و خدمات سفارشی را ترجیح 
می دهند و کانال های خرید خود را تغییر می  دهند. بنابراین کسب و کار ها 
تبلیغاتی  استراتژی های  تغییر  حتی  یا  اصالح  به  مجبور  خود  بقای  برای 
رفتارهای مشتریان خود  و  تغییرات، حقایق  آمدن  بر  از عهده  برای  خود 
می باشند. این روز ها تجارت الکترونیک در حال انتقال از حالت تراکنش 
پایه به سمت شبکه اجتماعی پایه یا اعتماد پایه می باشند. )Qiao به نقل 

از گلریز خاتمی( 
شبکه های  طریق  از  دوستانشان  با  که  آنهایی  می دهد،  نشان  نتایج 
اجتماعی تراکنش و داد و ستد دارند، معمواًل منفعت های مهمی در فرم 
ملحق  شبکه ها  این  به  کاربران  می آورند.  بدست  کاربران  باال تر  رضایت 
با  را  ارتباطاتی  و  کرده  پشتیبانی  و  منتشر  را  خود  پروفایل های  شده، 

دوستانشان ایجاد می کنند. 
و  سطح  دهنده  نشان  که  است  سندی  اجتماعی  ارتباطات  این  نتیجه 
مقدار اعتماد ایجاد شده بین کاربران مرتبط است. افراد بسیاری معتقدند که 
افزایش بازارهای آنالین با خصوصیات و ویژگی های شبکه های اجتماعی 
بخشد.  بهبود  را  کاربران  رضایت  و  تراکنش  طرفین  مابین  اعتماد  باید 

)Swamynathan و همکاران، به نقل از گلریز خاتمی( 

نقش شبکه های اجتماعی در آموزش کارآفرینی
و  سازمان ها  در  دگرگونی  و  تغییر  ایجاد  و  نوآوری  و  خالقیت  امروزه 
موسسات یک امر ضروری است، چرا که جامعه و سازمان ها همه در حال 
و  آموزشی  سازمان های  در  تحوالت  و  تغییر  این  هستند.  تحول  و  تغییر 
تعلیم و تربیت به مراتب حساس و با اهمیت است و باعث شده که آموزش 
و پرورش اهداف، گرایش ها و عالیق خود را جهت به کارگیری خالقیت و 

نوآوری هدایت کند. 
در حال حاضر روش های گسترده ای برای آموزش و ترویج کارآفرینی در 
سطح دنیا مطرح شده است و آموزش های مجازی و استفاده از قابلیت های 
مثال در  به طور  است.  افزایش  به  رو  زمینه  این  در  اجتماعی  رسانه های 
حال حاضر آموزش های مجازی ذیل به زبان فارسی در زمینه کارآفرینی 

ارائه می شود: 
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 )khorshidschool. org( دوره های آموزشی مدرسه مجازی خورشید •
 )www. foundationed. net( بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان •

 )partoschool. org( دوره های آموزشی مدرسه مجازی پرتو •
• برگزاری دوره های مجازی کار شناسی ارشد
• برگزاری دوره های دکترا در رشته های جدید

ب( نقش کارآفرینی بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه های 
اجتماعی 

اجتماعی موجب رشد عوامل موثر  پیشتر عنوان گردید که شبکه های 
که  پرداخت  خواهیم  موضوع  این  به  اکنون  هم  می شود،  کارآفرینی  بر 
از  است.  گذار  تاثیر  اجتماعی  شبکه های  توسعه  بر  کارآفرینی،  چگونه 
طریق کارآفرینی است که نیاز ها شناخته می شود و با رفع نیاز ها، پیشرفت 
حاصل می شود. کشورهای صنعتی به این دلیل پیشرفته اند که در فناوری 
اطالعات و ارتباطات پیشرفت کرده اند و به وسیله آن اقتصاد جهان را در 
اختیار گرفته و تبدیل به قدرت نظامی شده اند، و فرهنگ سایر کشور ها 
را به سوی خواسته های خود هدایت می کنند. از طرفی توسعه شبکه  های 
اجتماعی در این عصر کامال وابسته به توسعه زیر ساخت های الزم برای 
فناوری اطالعات و ارتباطات است که این امر از طریق نوآوری و کارآفرینی 
امکان پذیر خواهد بود. هم چنین کارآفرینی در فناوری اطالعات در سطوح 
مختلف سخت افزار، نرم افزار، اطالعات و ارتباطات قابل انجام است. در هر 
که  دارد  وجود  کارآفرینی  برای  بسیاری  فرصت های  این سطوح،  از  یک 

نیازمند حمایت مرکز سرمایه گذاری و تالش های کارآفرینانه است. 

چشم انداز شبکه های اجتماعی
آینده متعلق به شبکه های اجتماعی است. مردم مهم ترین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان اطالعات در محیط شبکه ها هستند. شبکه ها و گروه های 
اجتماعی، ابزارهایی هستند که اگر بتوان پیام ها را توسط آن ها خوب انتقال 
داد، راه توسعه به روی ما گشوده خواهد شد اما اگر قادر به این کار نباشیم، 
از جریان اصلی دور می افتیم و در فضای مجازی سرگردان خواهیم ماند. 
در این وضعیت بعید نیست که قدرت های بزرگ سلطه گر، احساسات مردم 

را کنترل و به سمت و سویی خاص کانالیزه کنند. 
چگونه  که  اساسی  سوال  این  به  زیادی  سالیان  اجتماعی  محققان 
گسترش  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  نوآوری ها  و  رفتار ها  تمایالت، 
پیش  از  یکی  آن،  و حفظ  بوده اند. ساخت شبکه  پیدا می کنند عالقه مند 
که  حال  عین  در  اما  است،  اعتمادسازی  و  نوآوری  در  موجود  شرط های 
می تواند ارزش های شخصی و اجتماعی واالیی ایجاد کند، می تواند منجر 

 .)2۰۰3 ،Agapitova( به شرارت یا سکون شود
بررسی  ها نشان داده است که هرچه افراد از میزان اعتماد بیشتری نسبت 

اندازه در توسعه کارآفرینی نقش و  به یکدیگر برخوردار باشند، به   همان 
اثر بیشتری مشاهده می شود. همچنین هرچه افراد هنجارهای موجود در 
اثر  و  نقش  کارآفرینی  توسعه  در  اندازه  همان  به    کنند،  رعایت  را  جامعه 
بیشتری مشاهده می شود. شبکه های اجتماعی نیز تاثیر زیادی در توسعه 
کارآفرینی دارند. به عبارتی هرچه شبکه های اجتماعی از طریق همکاری 
برای تحقق اهداف، هماهنگی بیشتری داشته باشند، در توسعه کارآفرینی 

نقش و اثر بیشتری خواهد داشت. )کاوسی و کیاسی، 1387( 

نتیجه گیری
فناوری  ابزار  از  استفاده  با  اجتماعی  شبکه های  که  شد  مالحظه   -
اطالعات و ارتباطات، تحوالت زیادی در کلیه فعالیت های اجتماعی از 
کارآفرینی  ابزار  مهم ترین  عنوان  به  و  آورده  به وجود  کارآفرینی  جمله 
فناوری  در  کارآفرینی  همچنین  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مدرن 
توسعه  الزمه  کارآفرینی  دارد.  فعالیت  برای  وسیعی  پهنه  اطالعات 
فناوری و فناوری بستر کار آفرینی است. بر اساس اهمیت نقش بستر 
دولت  می شود  دولت مشخص  وظیفه  یک  عنوان  به  کارآفرینی  سازی 
باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات را که همین شبکه های 
آسان  دسترسی  امکان  و  کند  تقویت  و  داده  توسعه  است،  اجتماعی 
از  استفاده  فرهنگ  اینکه  نماید. ضمن  فراهم  را  شبکه ها  این  به  همه 
شبکه های اجتماعی را گسترش دهد و قوانین و مقررات الزم را تدوین 

نمایند.  اجرا  و 
ما  فرهنگ  و  هستیم  ارزشمند  فرهنگی  صاحب  معتقدیم  ما   -
راه  غنی  فرهنگ  این  و  است  انسانی  فطرت  با  فرهنگ  سازگار ترین 
دیگر  از  است.  کرده  معرفی  وجه  بهترین  به  را  خوشبختی  و  سعادت 
پرچمدار  را  ما خود  امروز تشنه معنویت است؛ معنویتی که  دنیای  سو، 
انسان های  انبوه  میان  در  و  مجازی  فضای  در  بنابراین  می دانیم.  آن 
جست وجوگر حاضر در شبکه های اجتماعی، ما حرف های زیادی برای 
فوق العاده ای  جذابیت های  ما،  فطرت  با  منطبق  فرهنگ  داریم.  گفتن 
الزم  بنابراین  دارد،  عالقه مند  انسان  میلیون ها  تشنه  روح  جذب  برای 
است حساب ویژه ای برای حضور مؤثر در این شبکه ها برای گسترش 
شبکه های  در  ایرانیان  حضور  امروزه  کنیم.  باز  الهی  ارزش های 
است،  افتاده  پا  پیش  و  سطحی  مباحث  از  چنبره ای  گرفتار  اجتماعی، 
داریم  اعتقاد  و  هستیم  شیعی  واالی  فرهنگ  منادی  ما  که  حالی  در 
سالم  و  مؤثر  حضور  است.  آن  پذیرای  خود  فطرت  در  انسانی  هر  که 
تبع  به  و  دانش  اطالعات،  توسعه  به  منجر  اجتماعی که  در شبکه های 
آن ویژگی های کارآفرینانه کاربران می شود، نیاز فوری امروز ماست و 

قطعًا فردا دیر خواهد بود  
منابع و مأخذ در بیرخانه همایش موجود است.  
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دیدگاه

فضـاي کنونـي اقتصـاد جهانـي و تشـدید رقابـت در عرصه هاي 
بین المللـي، تـالش در راسـتاي انجـام تولیـدات صادرات محـور و 
قابـل عرضـه در بازارهـاي بین المللـي را در صـدر توجـه دولت هـا 
در  موثـر  مولفه هـاي  از  یکـي  راسـتا،  ایـن  در  اسـت.  داده  قـرار 
تحقـق هـدف مـورد نظـر، فراهـم آوردن بسـترهاي مناسـب انجام 
فعالیت هـاي اقتصـادي اسـت که در قالـب فضاي کسـب وکار تبلور 
مي یابـد. در تبییـن دقیق تـر موضوع بایـد عنوان داشـت که اصالح 
فضاي کسـب وکار و بهبود شـاخص هاي مربوطـه در عرصه جهاني 
نه تنهـا گامـي مثبت در جهـت بهره گیري از تـوان بخش خصوصي 
در افزایـش رقابت پذیـري، ارتقاي سـطح اشـتغال و تولید در کشـور 
به شـمار مـي رود، بلکـه نمـادي از اسـتقبال سـرمایه گذاران خارجي 
جهـت ورود سـرمایه هاي خـود بـه کشـور و ارتقا و تسـهیل جریان 
ورود فنـاوري اسـت. ایـن امـر در اقتصـاد ایـران با توجه بـه وجود 
تحریم هـاي اقتصـادي از یک سـو و اجـراي قانـون هدفمنـد کردن 
یارانه هـا از سـوي دیگـر اهمیت مضاعفي یافته اسـت. چـرا که هر 
دو عامـل از مولفه هـاي کلیـدي در کاهـش قـدرت رقابت پذیـري 
اقتصـاد در عرصه هـاي جهاني محسـوب مي شـوند. بدیـن روي و با 
توجـه بـه هدف سـند چشـم انداز بیسـت سـاله جمهوري اسـالمي 
ایـران )افـق 14۰4 هـ.ش( مبني بر دسـتیابي ایران بـه جایگاه اول 
علمـي و فنـاوري در منطقـه و جامعـه اي مرفه با درآمد سـرانه باال 
و فاقـد بیـکاري، بررسـي اقدامـات صـورت گرفتـه در کشـورهاي 

عضـو منطقـه، مي توانـد راه گشـاي عمـل سیاسـتگذاران در ایـران 
باشد.

نگاهي به شـاخص سـهولت کسـب وکار سـال 2۰13 کشورهاي 
منطقـه نشـان مي دهـد به رغـم چالش هـاي پیـش روي دولت هاي 
ایـن منطقـه، 47 درصـد اقتصادهـا در راسـتاي تسـهیل شـرایط 
مبـادرت  نهـادي  و  تنظیمـي  اصالحـات  اجـراي  بـه  کسـب وکار 
کرده انـد. به طـور دقیق تـر، از سـال 2۰۰5 به طـور متوسـط هر یک 
از کشـورهاي مـورد نظـر بیـش از ۹ اصالح نهـادي یـا تنظیمي را 
بـه مرحلـه اجـرا درآورده انـد. اصالحات صـورت گرفته توسـط این 

کشـورها در سـال 2۰13 به صـورت زیـر قـرار دارد:

اجـراي قراردادهـا، پرداخـت مالیات هـا و دسترسـي به برق 
)اقـدام منفي(.

کـردن  رایانـه اي  گسـترش  بـا  سـعودي  عربسـتان  کشـور   
فرآیندهاي دادگاه ها و معرفي سیسـتم  تشـکیل پرونـده الکترونیکي 
بـر سـهولت اجـراي قراردادهـا افـزوده اسـت. عـالوه بـر ایـن، بـا 
معرفـي سیسـتم هاي پرداخـت و تشـکیل پرونـده آن الیـن بـراي 
مشـارکت هاي بیمـه اجتماعـي سـبب تسـهیل روش هـاي پرداخت 
مالیـات شـده اسـت. در عین حـال، افزایـش حق الزحمه انشـعابات، 
دسترسـي بـه بـرق در ایـن کشـور را دشـوارتر کـرده اسـت )رتبـه 

.)22 کل: 

شاخص سهولت کسب وکار کشورهاي منطقه 
در سال 2013، اصالحات تنظیمي و نهادي

بهاره عریاني، عضو هیات علمي موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
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دسترسي به برق، پرداخت مالیات و شروع مناسب.
در کشـور امـارات متحـده عربي، سـازمان آب و برق دبـي با معرفي 
پنجـره واحـد الکترونیکـي دسترسـي بـه بـرق را آسـان تر کرده اسـت. 
به طـور دقیق تـر، ایـن فرآینـد بـه متقاضیـان اجـازه ارایه درخواسـت و 
پیگیـري آن الیـن درخواسـت هاي خـود را مي دهـد که از ایـن رهگذر، 
زمـان پـردازش درخواسـت ها کاهـش مي یابد. عـالوه بر این، بـا ایجاد 
سیسـتم پرداخـت و تشـکیل پرونـده آن الین براي مشـارکت هاي بیمه 
اجتماعـي، سیسـتم هاي پرداخـت مالیات بـراي شـرکت ها را ارتقا داده 
اسـت. ضمـن آنکـه بـا حـذف الزامـات شـرکت هـا در تهیه نـام اعضاي 
هیـات مدیـره بـه زبان هـاي انگلیسـي و عربـي پـس از دریافـت اجـازه 
اسـتفاده از سـاختمان ها، از اقدامـات ثبـت شـده ایـن کشـور در تسـهیل 

شـروع فعالیت به شـمار مي رود. )رتبه کل: 26(.

تجارت فرامرزي.
جدیـد  پورتـال  معرفـي  بـا  قطـر  کشـور   
الکترونیکـي  ارایـه  اجـازه  و  آن الیـن 
اظهارنامه هـاي گمرکـي بـراي ترخیص کاال از 
گمـرک بنـدر دوحـه، زمـان الزم بـراي انجام 
از ایـن  صـادرات و واردات را کاهـش داده و 
منظـر سـبب بهبود شـاخص تجـارت فرامرزي 

)رتبـه کل: 4۰(. اسـت  شـده 
شـروع مناسـب و حـوزه ثبـت مالکیـت 
بـا حـذف  مراکـش  منفـي(. کشـور  )اقـدام 
الزامـات حداقـل سـرمایه بـراي شـرکت هاي 
بـا مسـئولیت محـدود شـروع فعالیـت جدید را 
تسـهیل کرده اسـت. در عین حال، بـا افزایش 
گران تـر  سـبب  مالکیـت،  ثبـت  هزینه هـاي 

شـدن ایـن فرآینـد شـده اسـت )رتبـه کل: ۹7(.

دریافت تسهیالت.
 در ایـن خصـوص، کشـور عمـان بـا تضمیـن حقـوق وام گیرندگان 
در خصـوص بازبینـي اطالعات شـخصي خود، دسترسـي بـه اطالعات 
اعتباري را تسـهیل کرده اسـت )رتبه کل: 47(. کشـور سـوریه، با ایجاد 
سیسـتم آنالیـن در راسـتاي بهبود تبـادل داده ها میان تمامـي بانک ها 
و موسسـات خـرد اعتباري گام برداشـته اسـت )رتبه کل:144(. کشـور 
الجزایـر بـا حذف آسـتانه حداقـل وام، دسترسـي به اطالعـات اعتباري 

را تسـهیل کرده اسـت )رتبـه کل: 152(.

دریافت تسهیالت، ثبت مالکیت )اقدام منفي(.
 کشـورهاي کرانـه غربي و نـوار غزه با تضمین حقـوق وام گیرندگان 
در خصـوص بازبینـي اطالعات شـخصي خود، دسترسـي بـه اطالعات 
اعتبـاري را تسـهیل کرده اسـت. در عین حـال، با افزایـش هزینه هاي 
ثبـت مالکیت سـبب گران تر شـدن ایـن فرآیند شـده اسـت )رتبه کل: 

)135

حمایت از سرمایه گذاران و شروع فعالیت )اقدام منفي(.
 کشـور جمهـوري اسـالمي ایران بـا تشـدید الزامات توام با افشـاي 
روابط و معامالت با اشـخاص وابسـته در تقویت حمایت سرمایه گذاران 
گام برداشـته اسـت. در عیـن حال، با الزام موسسـین شـرکت بـه ارایه 
گواهـي عـدم سوءپیشـینه قضایـي بـراي ثبـت 
شـرکت جدیـد، شـروع فعالیت جدید را دشـوارتر 

کرده اسـت )رتبـه کل: 145(.
در مجموع مي توان گفت:

اغلـب کشـورهاي موفق)همچـون عربسـتان 
در  قطـر(  و  عربـي  متحـده  امـارات  سـعودي، 
راسـتاي تسـهیل فضـاي کسـب وکار  به سـمت 
الکترونیکـي کـردن فرآیندهـاي انجـام فعالیـت 
از  برخـي  ایـن  بـر  عـالوه  کرده انـد.  حرکـت 
)همچـون  نامناسـب  رتبه هـاي  بـا  کشـورهاي 
سـوریه( نیـز درصـدد هسـتند بـا حرکت بـه این 
سـمت، جایـگاه خـود به لحـاظ سـهولت فضـاي 

کسـب وکار را بهبـود دهنـد.
راسـتاي  در  منطقـه  کشـورهاي  از  بسـیاري 
سـاده سـازي دریافـت تسـهیالت )کـه یکـي از 
مهمتریـن مشـکالت پیـش روي کسـب وکار در 

برداشـته اند. گام  مـي رود(  به شـمار  اقتصـاد 
شفاف سـازي فضـاي اقتصـادي و تضمیـن حقـوق وام گیرندگان 
نیـز از عوامـل موثـر در موفقیت کشـورهاي پیشـرو منطقـه بهبود 
مـوارد  ایـن  از  بهره گیـري  لـذا،  مي باشـد.  کسـب وکار  فضـاي 
مي توانـد بـه سیاسـتگذاران ایـران بـه حرکـت در راسـتاي تحقق 
اهـداف سـند چشـم انداز 2۰ سـاله کشـور کمـک شـایان توجهـي 

کند  

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کسب وکار  فضاي  اصالح   
و بهبود شاخص هاي مربوطه 
در عرصه جهاني نه تنها گامي 
مثبــت در جهت بهره گیري 
از تــوان بخش خصوصي در 
رقابت پذیــري،  افزایــش 
ارتقاي سطح اشتغال و تولید 
در کشــور به شمار مي رود، 
اســتقبال  از  نمــادي  بلکه 
سرمایه گذاران خارجي جهت 
ورود ســرمایه هاي خود به 
کشور و ارتقا و تسهیل جریان 

ورود فناوري است
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اهمیت روزافزون بازرگانی خارجی در مناسبات بین کشوری و شاخص های 
عنوان  به  که  است  اهمیت  حائز  چنان  کشور ها  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
موتور توسعه اقتصادی نام برده می شود. به راه انداختن این موتور نیاز به 
خصوصی،  بخش  موثر  حضور  و  دولت  کارآمد  و  دقیق  برنامه ریزی های 
بازرگانان و تجار باتجربه، آموزش دیده و مطلع دارد. کسب دانش اولین 
امر  بر  تمرکز  با  باید  کنونی  شرایط  در  است.  عرصه  این  به  ورود  گام 
صادرات بر درآمدهای ارزی کشور افزود و هم به ایجاد اشتغال و تقویت 
تولید داخلی اضافه کرد. شاید نگاهی به مراحل صادرات، کارآفرینان را به 
ورود به عرصه رقابت بین المللی و حضور در بازارهای همسایه و اروپائی 

ترغیب نماید. 
کد  اخذ  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  شرکت  ثبت  شامل:  عمومی  مراحل 
انتخاب کاالی  بازرگانی -  اقتصادی و شناسه ملی شرکت - اخذ کارت 
از  صادراتی- مطالعه قوانین واردات به کشور مقصد- اخذ نرخ صادراتی 
دبیرخانه کمیسیون نرخگذاری - بازاریابی و ارسال نمونه - امضا تفاهم 

الزم  مجوزهای  اخذ   - مناسب(  بندی  )بسته  کاال  سازی  آماده   - نامه 
اتاق  از  مبدا  گواهی  اخذ   - ارزی  نامه  تعهد  تودیع   - بازرگانی  وزارت  از 

بازرگانی - اخذ بیمه نامه 
از  صادراتی  کاالی  با  متناسب  الزم  مجوزهای  اخذ  تخصصی:  مراحل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / موسسه استاندارد / سازمان 
سازمان   / نباتات  حفظ  سازمان   / کشاورزی  جهاد  وزارت   / اتمی  انرژی 

دامپزشکی
مراحل گمرکی: حمل کاال به گمرک، تنظیم اظهارنامه کاالی صادراتی 
ارزیابی کاال و تطبیق  به گمرک،  نیاز  ارائه کپی و اصل مدارک مورد  با 
با مدارک و مستندات، پرداخت هزینه های گمرکی، حمل کاال به مقصد 

اعالم شده 
توصیه می شود در صورت تمایل به این حوزه با مشورت با صادرکنندگان، 
شرکت در کالس های تخصصی اتاق بازرگانی و مطالعه کتاب های مربوط 

به صادرات بر دانش خود افزوده و پیروز این رقابت گردید. 

اقدامات عمومی
ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها  

اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت  
  اخذ کارت بازرگانی

  انتخاب کاالی صادراتی
  مطالعه قوانین واردات به کشور مقصد

  اخذ نرخ صادراتی از دبیرخانه کمیسیون نرخگذاری
  بازاریابی و ارسال نمونه

  امضا تفاهم نامه
  آماده سازی کاال )بسته بندی مناسب(
  اخذ مجوزهای الزم از وزارت بازرگانی

  تودیع تعهد نامه ارزی
  اخذ گواهی مبدا از اتاق بازرگانی

اخذ بیمه نامه   

اقدامات تخصصی
 اخذ مجوزهای الزم متناسب با کاالی صادراتی 

اقدامات گمرگی
حمل کاال به گمرک  

تنظیم اظهارنامه کاالی صادراتی  
ارزیابی کاال و تطبیق با مدارک و مستندات  

پرداخت هزینه های گمرکی  
  حمل کاال به مقصد اعالم شده 

کسب دانش اولین گام ورود به عرصه تجارت
زهرا نقوی، مدیرعامل شرکت ارسباران شیمی و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس
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اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان بین المللی 
است که برای پیشبرد و حمایت از تجارت بین المللی 
و جهانی شدن فعالیت می کند. این نهاد به عنوان 
یک حامی کسب و کار جهانی در اقتصاد جهانی 
و  اشتغال  ایجاد  اقتصادی،  رشد  منافع  راستای  در 
به  نهاد  این  برمی دارد.  گام  اقتصادی  شکوفایی 
عنوان یک سازمان کسب و کار جهانی متشکل 
از کشورهای عضو به توسعه چشم انداز جهانی در 
زمینه امور کسب و کار کمک می کند. اتاق بازرگانی 
بین المللی از طریق کمیته های ملی خود دسترسی 
مستقیم به دولت های ملی دارد. این سازمان در سال 
1۹1۹ با هدف خدمت رسانی در زمینه کسب و کار 
جهانی از طریق پیشبرد سرمایه گذاری و تجارت، 
بازارهای آزاد کاال و خدمات و جریان آزاد سرمایه 
بنیانگذاری شد. مقر فعالیت این سازمان شهر پاریس 

در کشور فرانسه است. خالصه وظایف این نهاد بدین 
از  شرح است: میانجیگری، حل اختالف، حمایت 
تجارت آزاد، حمایت از نظام های اقتصاد بازار، حمایت 
از خودتنظیمی کسب و کار، مبارزه با فساد و مبارزه 
با جرایم بازرگانی. وب سایت این سازمان به نشانی 
www. iccwbo. org قابل دسترس است. در این 
سایت که به زبان انگلیسی منتشر شده است می توان 
پاسخ سواالت ذیل را یافت: اتاق بازرگانی بین المللی 
چیست؟، چگونگی فعالیت اتاق بازرگانی بین المللی، 
بازرگانی بین المللی،  اتاق  زمینه های سیاستگذاری 
خدمات حل اختالف. در این مجموعه انتشارات و 
کتاب های الکترونیکی، سیاست ها و قواعد،  بیانیه های 
سیاستی، ضوابط و قواعد و نمونه قرارداد ها نیز در 
اختیار مخاطبان قرار داده شده است. بخش دیگری از 

مطالب قابل استفاده عبارتند از: 

- مطالب مختلف موجود در منوی سیاست ها و 
قواعد )Policy and Rules( و منوی ضوابط و 
 Codes، Rules and( قواعد و نمونه قرارداد ها
فایل های  صورت  به  که   )Model Contracts

)پی. دی. اف( )PDF( قابل دانلود هستند. 
- مطالب گوناگون در منوی موسوم به زمینه های 
 ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق  سیاستگذاری 
Makes Policy in( مانند مبارزه با فساد، داوری، 
حقوق  جامعه،    در  کار  و  کسب  بانکداری،  فنون 
بازرگانی، مقررات گمرک و تجارت، رقابت، بازرگانی 
و  زیست   محیط  اقتصادی،  سیاست  الکترونیک، 

انرژی، خدمات مالی و بیمه و غیره
- کتاب ها و دیگر مطالب انتشار یافته در منوی 
انتشارات و کتاب های الکترونیکی عموماً به صورت 

سفارشی و غیررایگان هستند  

انجمن بازرگانی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است 
که به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقای علم، وتوسعه 
کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن 
به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط، با 
کسب مجوز ازکمیسیون انجمن های علمی ایران 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در بهمن 
ماه سال 1381 تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. 
انجمن در راستای نیل به هدف های خود تالش 

دارد تا اقدامات ذیل را به عمل آورد؛ 
1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی درسطح 
ملی و بین المللی بین محققان ومتخصصانی که به 

گونه ای با علم اقتصاد و بازرگانی سروکاردارند. 

2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی وپژوهشی 
برنامه های  و  طرح ها  بازنگری  و  ارزیابی  درزمینه 
علمی  درزمینه  پژوهش  و  امورآموزش  به  مربوط 

موضوع فعالیت انجمن. 
تجلیل  و  پژوهشگران  وتشویق  ترغیب   -3

ازمحققان واستادان ممتاز. 
4- ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی. 

5- تشکیل گردهمایی های علمی درسطح ملی، 
منطقه ای و بین المللی. 

6- انتشارکتب ونشریات علمی. 
انجمن دارای گروه های تخصصی درزمینه های 
الکترونیکی،  تجارت  بازاریابی،  خدمات،  صادرات 
اقتصادی  بنگاه های  کارآفرینان،  تجارت،  حقوق 

کوچک و متوسط، بازارهای 
مالی و همچنین کمیته های 
و  آمار  پژوهش،  و  آموزش 
وروابط  پذیرش  اطالعات، 

وتصویب  تدوین  علمی،  گردهمایی های  عمومی، 
آیین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها، است. 

مدیره که  توسط هیأت  ایران  بازرگانی  انجمن 
عضو  نفر  سه  و  نفرعضواصلی  پنج  از  متشکل 
علی البدل، اداره می شود. اعضای انجمن هردوسال 
یکبار با رأی مخفی ازمیان اعضای پیوسته انجمن 
نشانی  به  انجمن  وب سایت  می شوند.  انتخاب 
دسترس  در   www. isca. ir الکترونیکی 

مخاطبان است  

اتاق بازرگانی بین المللی
 )ICC- International Chamber of Commerc( 

انجمن علمی بازرگانی ایران
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سازمان تجارت جهانی مهم ترین و بزرگ ترین 
سازمان بین المللی است که در زمینه مقررات تجارت 
بین المللی فعالیت می کند. این سازمان قوانین جهانی 
تجارت را تنظیم و اختالفات بین اعضا را حل و فصل 
می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی 
هستند که موافقت نامه های )حدود 3۰ موافقت نامه( 
موافقت نامه های  کرده اند.  امضا  را  سازمان  این 
این سازمان از سوی نمایندگان کشورهای عضو 
تصویب  به  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
پارلمان های این کشور ها رسیده است. این سازمان 
در ابتدا بر اساس توافق حاصله در مذاکرات دور 
و  تعرفه  عمومی  موافقت نامه   عنوان  با  اوروگوئه 
تجارت )گات( در ژانویه سال 1۹۹5 تأسیس شد. 
و  کاال  تولیدکنندگان  به  کردن  کمک  آن  هدف 

خدمات و صادرکنندگان و واردکنندگان در زمینه 
انجام فعالیت آنهاست. این سازمان ناظر بر کاهش 
موانع تجارت مانند تعرفه،  یارانه، سهمیه و مقررات 
تبعیض در واردات کاالست. مقر این سازمان در 

حال حاضر ژنو سویس است. 
وب سایت این سازمان به نشانی الکترونیکی 
رسمی  زبان های  در  و   www.wto.org
دسترس  قابل  فرانسوی  و  اسپانیولی  انگلیسی، 

است. 
برخی منوهای وب سایت؛

 )Trade Topics( تجاری  -موضوعات 
حل  معنوی،  مالکیت  خدمات،   کاال ها،  شامل 
سیاست  دوحه،  توسعه  کار  دستور  اختالف، 

رقابت، توسعه، تجارت الکترونیکی

آمار  شامل   )Resources( -منابع 
انتشارات،  تجاری، تحلیل و پژوهش اقتصادی، 

آموزش از راه دور، کتابخانه، واژه نامه
متون  شامل   )Documents( -اسناد 

حقوقی،   اسناد رسمی، اسناد گات
 پاره ای مطالب قابل استفاده: 

جهانی  تجارت  سازمان  سالیانه  -گزارش 
-گزارش تجارت جهانی 

-آمارهای تجارت بین المللی
-مقاالت مباحث سازمان تجارت جهانی 

تجارت  سازمان  کارکنان  کاری  -مقاالت 
جهانی 

تجارت  بررسی های  اشتراکی  -نشریه 
جهانی  

بهره گیری  با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
مرکز  فعالیت  دهه  چهار  ارزشمند  تجربیات  از 
غیر  صادرات  ارتقاء  در  ایران  صادرات  توسعه 
ساختار  ایجاد  با   1384 سال  از  کشور،  نفتی 
تشکیالتی، مسئولیت خود را در راستای توسعه 
آغاز  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  تجارت 
سازمانی  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  نمود. 
است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش که 
دنبال  به  کشور  کالن  برنامه های  راستای  در 
به  تقویت تجارت خارجی و دستیابی  توسعه و 
و  یک پارچه  نحوی  به  بازار هدف  بیشتر  سهم 
تجارت  توسعه  سازمان،  این  است.  اثر بخش 
با  سازنده  تعامالت  برقراری  به  عنایت  با  را 
انسانی  منابع  خود،  ذینفعان  و  تجاری  طرفین 
جدید  فناوری  و  دانش  به کارگیری  و  کارآمد 

دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه ریزی، 
بستر  عالیه،  نظارت  و  حمایت  سیاست گذاری، 
مناسبی جهت مدیریت کالن صادرات و تقویت 
و  تسهیل  برای  الزم  ظرفیت های  و  زیربنا ها 
نماید.  فراهم  کشور  خارجی  تجارت  توسعه 
توسعه تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
به محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، نوسازی 
و روان سازی ساختار تجاری کشور، بهبود تراز 
و  محصوالت  رقابتی  توان  تقویت  بازرگانی، 
بین المللی،  بازارهای  در  صادراتی  خدمات 
سهم  باالرفتن  و  صادراتی  درآمدهای  افزایش 
اهداف  مهم ترین  از  جهانی  تجارت  در  کشور 
است.  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  تشکیل 
کامل  آزادسازی  سمت  به  حرکت  همچنین 
فعال  تعامل  راستای  در  کشور  خارجی  تجارت 

به  متکی  اقتصاد  محوریت  و  جهانی  اقتصاد  با 
این سازمان محسوب  اساسی  بازار، خط مشی 

می شوند. 
عبارتند   )Goals( بنیادین سازمان  اهداف 

از: 
- ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی

در  تجاری  ظرفیت های  توسعه  و  تقویت   -
سطح کشور

- تفوق تراز تجاری
- ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت 

خارجی
اعمال  و  سیاست گذاری  برنامه ریزی،   -

نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
منابع  اثربخشی  و  کارایی  سطح  ارتقاء   -

سازمانی 

سازمانجهانیتجارت
)WorldTradeOrganization)WTO

تشكل هاي مرتبط سازمان توسعه تجارت ایران
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حوزه فعالیت
خود  مأموریت  و  وجودی  فلسفه  چارچوب  در  بازرگانی  آموزش  مرکز 

خدمات آموزشی، تخصصی و حرفه ای به شرح زیر را ارائه می نماید 
 برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه 

کسب و کار
کار  و  کسب  بخش  نیاز  مورد  پودمانی  و  ترمی  دوره های  برگزاری   

تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی
 طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی در محل سازمان ها

 برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت
 آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی
 برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

 مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
 طراحی محصوالت آموزشی

 انجام طرح ای نیازسنجی آموزشی
 ارائه خدمات اطالع رسانی و ترویجی برای مدیران و فعاالن بخش 

کسب و کار کشور

خدمات تخصصی مرکز آموزش در دامنه زیر ارائه می شود؛ 
 بازرگانی و تجارت بین الملل

 بازاریابی و فروش

 لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
 تولید و صنعت

 دوره های ویژه نهضت کاهش قیمت تمام شده
 دوره های ویژه صنعت نمایشگاهی
 دوره های ویژه صنعت بسته بندی

 حقوق تجارت و امور قراردادهای تجاری
 تجارت الکترونیکی و فناوری اطالعات

 دوره های ویژه اصناف
 Business کار  و  کسب  )زبان  بازرگانی  انگلیسی  زبان   

 )English
 اقتصاد و مالی تجارت
 مدیریت و سیستم ها

 بهره وری اداری و سازمانی
وزارت  کلیدی  برنامه های  از  پشتیبانی  ویژه  آموزشی  دوره های   

صنعت، معدن و تجارت
کارهای  و  وکسب  بنگاه ها  در  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های  سایر   

کوچک و متوسط در بخش کسب و کار
 www.btcedu.ir الکترونیکی  نشانی  به  موسسه  این  سایت  وب 

در دسترس است  

مرکز آموزش بازرگانی
و  کسب و کار  بخش  انسانی  سرمایه های  توسعه  منظور  1374به  سال  در  بازرگانی  آموزش  مرکز 
توانمندسازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری کشور تاسیس شده و به ثبت رسیده است. 
این مرکز به عنوان یکی از مهم ترین مراکز آموزش های تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت 
راهبری، مدیریت و اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار است. 

مرکز آموزش بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تالشی 
منسجم و هدف دار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه ای شاغالن حوزه کسب و کار 
کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش های کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی می کوشد 

نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید. 

تشكل هاي مرتبط 



53بهمن 1391

http://iccima.ir/اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
http://www.iccwbo.org/اتاق بازرگاني بین الملل

http://iccrs.com/اعتبار سنجي کشورهاي اسالمي
 www.isca.irانجمن بازرگاني ایران

http://www.imca.ir/portal.aspxانجمن مشاوران مدیریت ایران
http://www.cbi.ir/بانک مرکزی

http://www.irbourse.com/بورس اوراق بهادار تهران
http://www.sena.irپایگاه اطالع ر سانی بازار سرمایه ایران

http://halalworld.org/حالل جهاني
http://www.freezones.ir/دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران

http://r4b.ir/رتبه بندي کارت هاي بازرگاني
http://www.intamedia.ir/سازمان امور مالیاتی کشور
http://www.pmo.irسازمان بنادر و دریانوردی

.www.tse.irسازمان بورس اوراق بهادار
tpo.irسازمان توسعه تجارت ایران

www.cppo.irسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
http://www.ipo.ir/سازمان خصوصی سازی

http://www.investiniran.ir/سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
http://www.sme.ir/سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

http://www.imidro.org/سازمان نوسازي و گسترش معدن و صنایع معدني ایران
http://www.ecosecretariat.org/سازمان همکاري هاي اقتصادي اکو

سامانه اطالع رساني شرکتهاي کوچک و متوسط سازمان 
کنفرانس اسالمي

/http://www.smes.icric.org

http://www.shada.irشبکه اخبار اقتصادي و دارایي ایران 
http://www.ific.org.irشرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

 www.iranexporters.orgشرکت توسعه صادرات ایران
http://www.tsetmc.comشرکت مدیریت فناوري بورس تهران

 www.iranfair.comشرکت نمایشگاه هاي بین المللي جمهوري اسالمي ایران
http://www.tradepoint.org/browser/index.actionفدراسیون نقاط تجاری دنیا

http://www.iio.irفرصت های سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
http://iiia.irکانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

http://ecocci.org/کمیته ایراني اتاق بازرگاني و صنعت اکو
http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/گمرک جمهوری اسالمی ایران
.www.irica.gov.irگمرک جمهوري اسالمي ایران

ماده 76، توسعه و فعالیتهاي اقتصادي و بستر سازي بهبود 
محیط کسب و کار

http://www.madeh76.ir/fa/home

http://www.intracen.orgمرکز تجارت بین الملل
http://www.icric.org/مرکز تحقیقات و اطالعات اتاق اسالمي

www.btcedu.irمرکز آموزش بازرگاني
.prd.moc.gov.irمعاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي

. www.itsr.irمؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
نقطه تجاری ایران

http://www.mefa.irوزارت اقتصاد و دارایی
www.moc.gov.irوزارت بازرگاني

http://www.iranfair.comشرکت نمایشگاههای بین المللی ایران
http://www.egfi.orgصندوق ضمانت صادرات ایران 

http://www.irancode.ir/پرتال اطالع رسانی ملی کاال و خدمات
http://dpea.moc.gov.ir/faslname-Articles.asp?l=fفصل نامه اقتصاد و تجارت نوین

ت
ت هاي نهادهاي مرتبط با عرصه تجار

سای
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اهداف انجمن در راستای مأموریت فوق به شرح زیر است: 
1. توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی

2. کمک به اصالح و بهبود سیاست های حمایتی از زنان کارآفرین
ترویج  و  مشاوره ای  پژوهشی،  آموزشی،  فعالیت های  ساختن  نهادینه   .3

کارآفرینی
4. کمک به ساماندهی فعالیت های مرتبط با کارآفرینی زنان

5. کمک به ایجاد پیوند منطقی و مناسب میان کارآفرینان، دولت، بانک ها 
و سایر ذی نفعان

ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح  ایجاد شبکه های اطالعاتی و   .6
محلی، ملی و جهانی

7. نمایندگی اعضا در مجامع ملی و بین المللی
8. دفاع از حقوق اعضا 

۹. ترویج ارزش ها و اخالق حرفه ای 
1۰. فراهم ساختن زمینه الزم برای پرورش ایده های خالق در ورود به 

عرصه کارآفرینی 
11. شناسایی زنان کارآفرین در اقصی نقاط کشور و تالش در جهت ورود 

انجمن زنان کارآفرین
جمعی از زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار به قصد اشاعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه زنان قدم پیش نهادند تا داوطلبانه 
با انباشت تجارب و در راستای ایفای مسؤلیت اجتماعی خود، نهادی شکل دهند تا ضمن ترویج کارآفرینی زنان، گامی در 

جهت دسترسی به توسعه پایدار کشور بردارند. 
برای کسب مجوز رسمی این نهاد هم زمان از دو طریق وزارت کار و وزارت کشور اقدام شد. این مسیر با هدف گذاری توسعه 
ظرفیت مدیریت زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار و نیز ترغیب جوانان صاحب ایده های خالق به سوی کارآفرینی و به 
نام »انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین« با کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی در اسفندماه 1383 آغاز شد. در   همان 
سال وزارت کشور نیز مجوز انجمن را تحت عنوان »انجمن ملی زنان کارآفرین« صادر نمود. به این ترتیب هر دو انجمن با 

دو مجوز جداگانه و با اکثریت اعضای مشترک شروع به فعالیت کردند. 
انجمن دامنه فعالیت خود را در سراسر ایران تعیین کرد و بر همین اساس همواره در پی آن بوده که زنان صاحب کسب و کار 
و کارآفرین در تعامل با یکدیگر بتوانند ضمن توان افزایی ظرفیت های علمی و تجربی خود، پیوند سازمان یافته ای با عناصر 
موثر در محیط کارآفرینی ازجمله دولت، تشکل های حرفه ای و نهادهای عمومی پیدا کند. عالوه بر آن، این همه تجربه را به 
نسلی که از این پس حضورش در بازارکار هم نیاز است و هم خود نیازمند کار، در مسیری سمت و سو دهند که با خلق ایده 

و ابتکار و نوآوری مأنوس شود و در فرآیند کارآفرینی توان تبدیل ایده به عمل را کسب کنند. 
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ایشان به شبکه زنان کارآفرین
و  )داخل  ارتباطات  گروه  سه  خود  فعالیت های  انجام  منظور  به  انجمن 
بین الملل(، آموزش، پژوهش و مشاوره را با همکاری اعضای خود تشکیل 
به  نسبت  کنون  تا  مدیره  هیأت  با  هماهنگی  با  گروه  سه  این  است.  داده 

فعالیت های زیر همت گمارده اند. 
1- برگزاری همایش های ساالنه به شرح زیر

1. همایش کارآفرینی زنان و چالش های پیش رو )تهران- 1383( 
2. همایش کارآفرینی زنان و راه کارهای بررسی توسعه کارآفرینی )تهران- 

)1384
دانشگاه  )تهران-  دانشگاهی  دانش آموخته  زنان  کارآفرینی  همایش   .3

صنعتی شریف- 1385)
4. همایش کارآفرینی زنان و فرصت های پیش رو )یزد- دانشگاه یزد- 

(1386
5. همایش کارآفرینی فرهنگی زنان )تهران- 1386)

6. همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران )شیراز- دانشگاه شیراز- 1387(
7. همایش کارآفرینی زنان صاحب صنعت و ِحَرف( تهران- 1387)

8. همایش کارآفرینی اجتماعی زنان )تهران- 1388(
۹. همایش کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطالعات )تهران- 138۹)

1۰. همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در عرصه کشاورزی )فرصت ها 
و چالش ها()تهران- 13۹۰(

در این همایش ها سعی بر آن است تا الگوهای موفق کارآفرین متناسب با 
موضوع همایش در سطح ایران شناسایی تا داستان موفقیت کسب و کار و 
کارآفرینی خود را ارائه کنند. عالوه بر آن ارائه مقاالت علمی و تشکیل میزگرد 
بررسی فرصت ها و تهدیدهای محیط کسب و کار موضوع همایش بخش های 

دیگر برنامه را تشکیل می دهد. 
2- انجام بازدیدهای استانی

و  چهارمحال  گیالن،  کرمان،  استان های  از  استانی  بازدیدهای  انجام 
بختیاری، آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، یزد، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، زنجان، بوشهر )عسلویه(، 
گلستان، هرمزگان، خوزستان، قزوین، البرز، کرمان، اردبیل و جزیره کیش از 

دیگر فعالیت ها بوده است.
برنامه این سفر ها شامل نشست مشترک با زنان کارآفرین آن استان، بازدید 
استان، سخنرانی و تشکیل  از کسب و کارهای زنان صاحب کسب و کار 
میزگرد در دانشگاه های استان، نشست های تخصصی با دانشجویان و ارایه 
شرح زندگی و مسیر کارآفرینی اعضا برای ایشان و دیدار با برخی از تشکل های 

حرفه ای ازجمله اتاق بازرگانی و جلسات مشترک با مسئولین دولتی است. 
3- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اعضا از جمله

 کارگاه آموزشی IT و کارآفرینی 
 کارگاه آموزش کارآفرینی 

 کارگاه آموزشی »ارتباط موثر«
 کارگاه آموزشی »مهارت های ارتباطی برای رهبری موثر«

 کارگاه آموزشی »برنامه ریزی استراتژیک«
 کارگاه آموزشی »شخصیت شناسی«

 کارگاه آموزشی »مدیریت کارآمد در جلسات سازمان ها«
 کارگاه آموزشی »آشنایی با کارآفرینی اجتماعی«

 کارگاه آموزشی »آمادگی و توانمندسازی اعضا جهت حضور در دوره های 
داخل و خارج کشور«

زنان  کار  و  کسب  و  خانواده  متقابل  اثرات  »بررسی  پژوهشی  کارگاه   
کارآفرین و راه کارهای برقراری تناسب بین آن ها«

 کارگاه آموزشی »تکنیک های کارآفرینی با رویکرد مالی به روش کار 
تیمی«

 کارگاه آموزشی »مدیریت برند«
و  قوانین  و  حسابداری  با  غیرمالی  مدیران  »آشنایی  آموزشی  کارگاه   

مقررات مربوطه«
 کارگاه آموزشی »خالقیت و تفکر خالق «   

 کارگاه آموزشی »آشنایی با زبان بدن در مذاکرات تجاری«
 کارگاه آموزشی »مدیریت نوین فروش«

 کارگاه آموزشی »چگونه کسب و کار خود را توسعه دهیم« 
آموزش های  حوزه  در  نوین  رویکردهای  و  »روش ها  آموزشی  کارگاه   

حرفه ای« 
 کارگاه آموزشی » مقدمه ای بر مدیریت سازمان های غیردولتی« 
 کارگاه آموزشی » سنجش و راه کارهای افزایش هوش هیجانی«

 » کارگاه آموزشی »روش های استاندارد نحوه پرزنت « 
دیگر فعالیت های انجمن عبارت بوده از؛ 

4- برگزاری نشست های مشورتی با جوانان عالقه مند به کسب و کار در 
زمینه های صنعت، کشاورزی، بازرگانی

حضور  با  زنان  حوزه  فیلم های  بررسی  و  نقد  نشست های  برگزاری   -5
کارگردان فیلم

انتشار نشریه داخلی به منظور اطالع رسانی و معرفی فعالیت های   -6
اعضا انجمن



بهمن 1391 56

7- انتشار نشریه تخصصی موضوعی برای پرداختن به موضوعات روز در 
زمینه اشتغال و کارآفرینی

8- راه اندازی سایت انجمن و اطالع رسانی اخبار انجمن از طریق آن
۹- همکاری مشترک با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها، مراکز دانشگاهی و 
علمی، شهرداری ها، شورای شهر، رادیو فرهنگ و نهادهای عمومی مربوطه از 

طریق ایراد سخنرانی، شرکت در همایش ها، میزگرد ها و... 
1۰- حضور در مجامع رسمی مرتبط با حوزه کارآفرینی زنان ازجمله کمیته 
راهبردی اعتبارات خرد، کمیسیون حمایت از زنان و خانواده قوه قضائیه، اتاق 

بازرگانی، وزارت کارو امور اجتماعی
11- حضور در مجامع رسمی بین المللی حوزه کسب و کار و کارآفرینی 
زنان ازجمله شبکه زنان فارسی زبان در ایران، کابل، تاجیکستان و کارگاه های 

آموزشی مالزی، ترکیه و... 

12- حضور در جلسات تخصصی گروه کارفرمایی سازمان بین المللی کار 
برای تدوین راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان

13- مستند سازی تجارب زنان کارآفرین از طریق انتشار کتاب زندگی نامه 
زنان کارآفرین به منظور در اختیار قراردادن تجارب کارآفرینان

14- عضویت در کمیته های علمی جشنواره ها و همایش ها ازجمله جشنواره 
شیخ بهایی، جشنواره امیرکبیر و جشنواره تولید ملی - افتخار ملی

15- همکاری مشترک با مراکز دانشگاهی ازجمله امیرکبیر، علم و صنعت 
و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

16- انعقاد تفاهم نامه با موسسات مالی و اعتباری، مراکز آموزشی و... برای 
ارائه خدمات ویژه به اعضا

17- اقدام جهت نمایندگي هاي استانی از جمله استان گیالن
18-اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در زمینه خویش فرمایی

مهمترین دوره های آموزشی که در عرصه تجارت در موسسات 
آموزشی برگزار می شوند عبارتند از:

 اجراي نمایشگاه هاي بین المللي در داخل و خارج از کشور
 اصول ، فنون و هنر مذاکرات تجاری با گرایش مذاکرات بین المللی

 اصول و نحوه عملی تنظیم قراردادهای بازرگانی داخلی و قرارداد 
های بین المللی بازرگانی خارجی

 آشنایی با مهارت های اعزام و پذیرش هیات های تجاری 
اسنادی  اعتبارات  گمرک   حق العملکاری  آزمون  برای  آمادگی   
در  اینکوترمز  )نقش  اینکوترمز2۰1۰  کاال  ترخیص  و  امورگمرکی 
 BUSINESS(کار و  کسب  طرح  تدوین  المللی(  بین  قراردادهای 
دوره  بین المللی)مقدماتی(  قراردادهای  تنظیم  و  تهیه   )PLAN
مهارت های تجارت و بازرگانی بین المللی)بازرگانی را چگونه شروع کنیم( 
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی مدیریت خرید و سفارشات 

خارجی – پایه و پیشرفته
 حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 2۰1۰

 سمینار آموزشی آشنایی با ابزار های تحلیل بازار مرکز تجارت بین 
 )ITC(الملل

 سمینار آموزشي بیمه هاي حمل و نقل کاال
 سمینار آموزشی تشریفات بین المللی تجارت

تبلیغ جهت  تبلیغات جهاني مکانیزم هاي علمي و عملي  مدیریت   
ارتقاي فروش در بازارهاي خارجي

عملیاتی(  و  کاربردی  بازاریابی  نگرش  )با  کاال  صادرات  مدیریت   
ترخیص کاال(  و  درثبت سفارش  )کاربردآن  واردات  و  مقررات صادرات 
و  بین المللي  بازاریابي  مدیریت   UCP6۰۰ متحدالشکل  مقررات 

شبکه سازي صادراتي
 مکاتبات تجاري به زبان انگلیسي

دوره های آموزشی مرتبط


