فصل 1
چطور شروع كنيم ؟
به نظر ايده تازه اي به ذهنتان رسيده ومي خواهيد آنرا اجرايي كنيد  ،از كجا بايد شروع كنيد  ،قبل از شروع هر کاری دقیقاً مشخص
کنید که دنبال چه هستید زيرا زماني كه كارها شروع شود وقت خیلي كمي براي فكر كررد خواهیرد داشرت چرو ممنرا ا رت
فرورت و ارول از د رت رفتره را بخور رد .اهردا
بعد از کلی تالش و درد ر به چیزی که می خوا تید نر رید و سسررز زمرا
روشا و دقیق باعث می شود تا برخی از ای آمدها را در نظر داشته باشید و به شرما ا را امنرا را مری دهرد ترا بتوانیرد عملنررد
خود را برر ی کرده و به رعت آ را با واقعیت ها بسنجید قانع کرد د گرا کار ختی نخواهد بود.

چند سوال مهم !
شمابايد به ايا واالز بینديشید مثال; چرا فكر مي كنید زما چنیا كاري فرار یده ا ت ؟ آيرا ايرا همرا كراري ا رت كره مري
رفرت
خواهید با آ نانمي از خودباقي بگذاريد؟يا شايد میخواهید ايده جديدي راقبل از ديگرا ایاده كنید يااينكه فقط در مسیر اری
شعلي خود به ايا مرسله ر یده ايد .اگر ايا چنیا ا ت يادتا باشد انتخاب زما منا ر بره خصروز ازديردگاه بازاربسریار م ر
ا ت اگر دير بجنبید ممكا ا ت بازار اشباع شود واگر ه خیلي زود اقدام كنید مما ا ت محصولتا به خاطر كمبود تقاضا يا زير
واالز ديگري كه بايد درنظر داشته باشید اي كه آيرا انگیرزه شرما از راه انردازي شرركت
اخت اي الزم با شكست مواجه شود
رگرمي ا ت ؟ يا بدنبال شركتي هستید كه دروسله نخست رشدو ود زيادي داشته باشد وشما راهیجا زده كند؟
براي كاركرد باشد شركت اي تفنني معموال كوچرك براقي مري
يك شركت اول از وبامديريت خوب مي تواند مكاني لذز بخ
مانند ورشد آن ا عمدتاباا تفاده از رمايه خود بنیا گذارا انجام مي گیرد اما برعكس شرركت اي بارشرد زيراد گسرترش رريعي
دارند و رمايه هاي خارجي زيادي را بكار مي گیرند .
ا ت وباعث آ ا شد كارها مي شود اما بك زنردگي عالقمنردي هراي شخصري ومالسظراز اخالقري نیرز
منافع مالي م
ستي اگر منفعت زيادي همداشته باشند ارهیز كنید
اند توویه مي شود ازفعالیت اي ارتن
م

شركتي كوچك ياسازماني بزرگ ؟
خود را از بازار به د ت آورده و رقبا را دور نگه دارد .از وی د گر اگرر شررکت برزرا باشرد
ک شرکت کوچک شا د نتواند
ممنا ا ت آنقدر د ت و ااگیر و ناکارآمد شود که برای رشد به رما ه ی بسیار ز ادی نیراز داشرته باشرد .بنرابرا ا شرا د بررای
ام خود و در نتیجه کنترل شرکت را واگذار کنیرد .فرامروش نكنیرد كره
عمده ای از
گردآوری منابع مالی الزم مجبور شو د بخ
راه اندازي شركتي جديرد فعالیرت اردرد رري ا رت وخیلی را نیرز درايرا راه باشكسرت مواجره مري شروند ايرا كرار تمرام انرر ي
اعت اي بیداري وستي بخشي از خواب شمارا خواهد گرفت همچنیا روابط اجتماعي شمارانیز تغییر مي دهد آيرا واقعرا همریا را
روزمره برآمد به م ارت اي متفاوتي نیازدارد  .بعیدا ت بتوانید كل كاررا به تن رايي انجرام
مي خواهید؟ازع ده تمامي جزئیاز م
دهید اس بايد باكساني كار كنید كه آن ا ه م ارت اي وايدهآل اي خاز خودرادارند ممكا ا ت ايا افراد شركا يرا ستري كاركنرا
شما با شند لذا ب ترا ت هما اوايل كار كه هنوز باه دو ت هستید بر ر شرايط كار توافرق كنیرد .وايرا اورل م ر رافرامروش
نكنید كره برراي محصرولي كره نقشره تولیرد آ را در رر داريرد ياخردماز جديرد كره میخواهیرد ارائره كنیرد ستمرا بايرد نیرازي واقعري
وجودداشته باشد ومزيت ا وويژگی اي برجسته اي داشته باشد .يك عامل ترايیر گرذارديگر درايرا روال ن فتره ا رت كره آيرا درآمرد
اولي شركت ازمحصوالز ا ت ياخدماز ؟ شركت تولید كننده محصول يك كاررا بارهاوبارها تكرار مي كند ايا شرركت بايرد افررادي
راا ررتخدام كنررد كرره ازانجررام كررارتكراري ناراضرري نباشررند هرمحصررول وررر نظرازاوررالساز خرراز فقررط يكبررار طراسرري مرري شررود
درآمدشركت كامال به میزا فروش و ود محصوالز بستگي دارد اگرشما درزما كار ستي براي ور يك فنجا چاي بیررو برويرد
ايا كاربر ودن ايي شركت تايیرمي گذارد .اماشركت اي خدماتي كرار هرروزشرا متفراوز ا رت آن را بايرد افررادخالت را ا رتخدام
كنند درآمدساوله برمبناي زما تخصیص داده شده محا به مي شود بنابرايا اگر شما براي ورر يرك فنجرا چراي برويرد ارول آ
رامشتري مي اردازد .
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كارتخصصي يا فروش انبوه ؟
آيا شركت شماكاري تخصصي انجام میدهد يابدنبال فروش انبوه ا ت ؟ شركت هاي تخصصي مي توانند بخوبي تمامي مشتريا
بالفعل وبالقوه خود را شنا ايي كررده وبابسریاري ازآن را رابرره رودرروداشرته باشرند درايرا سالرت مشرتريا مري تواننرد در ب برود
دارد درايرا
محصوالز و خدماز جديد باشما همكاري كنند ولي شركتي كه بدنبال فروش انبوه ا ت روابط محدودتري بامشتريان
سالت تشخیص نیازهاي بازار كاري دشوار تربوده و رمايه گذاري هاي بیشتري الزم ا ت تشخیص ورحی نیازهرا تقاضرا رابشردز
میدهددرسالي كه عملكرد نادر ت مي تواند شركت شمارا دره بشكند.
افزاي

ويژگي هاي مديران موفق
دراينجا چندويژگي تقريبا مشترك مديرا موفق را مرور مي كنی

;

به قدري صبورند كه كار را از كوچك شروع كنند; ک شروع کوچک ؛ به آن ا ا ا فروت را مری دهرد ترا کسر
ا ننه خود را در مسیر اولی کار بیندازند و واکن

مشتر ا را در قبال محصرول قیمرت و نحروه عرضره آ

ا تخوا خود اسساس کنند .بدتر ا شنست ها در مسیر راه اندازی شرکت های جد د نصی
کار را از کوچک شروع کنند

تجربره کررده و قبرل از
برا گوشرت و او رت و

کسانی ا رت كره نخوا رته انرد

آنقدر شجاعند كه مسير كلي را به يکباره تغيير دهند; آن ا بسرعت ای می برند که چه زمرانی با رد مسریر را تغییرر دهنرد .آ نرده هری
گاه طبق انتظارما ای

نمی رود  .انتظاراز مشتر ا متغیر ا ت واکن

رقبا در قبال اقداماز ما غیر قابل ای

بینی ا رت و گراه

فروت های جد د و بازارهای نوظاهر می شوند مد را موفق آنقدر شجاعند که ا جاد تغییراز و به نوعی بازی با
و شرکت شا را بپذ رند
مي دانند چه طور معامله كنند; وضعیت بازار هر قدر ه

که

خت باشد ؛آن ا دقیقا می دانند برای قرعی کرد

رنوشت خرود

رک معاملره کجاهرا

با د کوتاه بیا ند .در مقا سه با مد را شرکت های بزرا ا ا مد را با د ب تر با ر سک کنار آمده و ز اد از کمبود اطالعراز نتر رند.
و بیشتر در شرا ری قرار می گیرند که بستا ک قرار داد سن بقرا را ورشنسرتگی آن را را دارد .و هرر قررارداد مری توانرد تبعراز
عمیقی بر آن ا داشته باشد.
برخودشان مسلط اند; آن ا میتوانند با

ختی ها مبارزه کنند .تسلط ا ا تسلط بر خو شتا قدرز کنترل محریط را نیرز در اری دارد .

آن ا برای انجام کار انگیزه درونی قوی ای دارند .اگر فردی برای انجام ک کار انگیزه ز اد نداشته باشرد هرر لحظره امنرا دارد آ را
رها کند اما ا ا افراد به علت انگیزه ز اد ؛تا زنده هستند به کار و فعالیت ادامه می دهند
خوش بين و ريسك پذير هستند; در برخرورد برا مشرنل بردو مخردوش کررد دهرا خرود مبرارزه مری کننرد ترا آ را از میرا بردارنرد
مخاطراز شنست را اذ رفته و تحمل مي کنند  .برخال

مد را شررکت هرای برزرا و برا

بیشتر و مرمئا تری در مورد قرار داد ها به آن ا بدهند مد را شرکت های کوچک مجبورند
تر مجالی برای وبر کرد و کس اطالعاز بیشتر وجود دارد.

رابقه کره وربر مری کننرد ترا اطالعراز
ر ع تصمی

بگیرنرد و بررای آن را کر

شکارچي فرصت ها هستند; بیا ک اتفات بی خاویت و انفات د گری که در دل آ فروت شنوفا ی ن فته ا ت تمرا ز قائرل شرده
و دومی را شنار کنند .آن ا اولو ت ها را بدر تی تشخیص داده و خوب می دانند چه کاری را چه موقرع با رد انجرام داد آن را آنقردر
قوانیا و محدود ت های د ت و ااگیر اداری را دور می زنند تا به آنچه می خواهند د ت ابند .ستی آماده اند که به قیمرت شرنار
ک فروت ناب خود را در معرض رقابت با شرکت های بزرا قدرتمند و اولدار قرار دهند.
روي هدفشان تمركز دارند; ش

و روز فنرشا ر ید به هد

ا ت .دائما به فنر ب بود کارها و انجام کارهرای جد دنرد از

راده

تر ا فعالیت های خانگی تا ایچیده تر ا کارهای شرکتی آن ا د وانه ایشرفت دائمی اند  .راه اندازی ک شرکت ه آن ا را راضری
نمی کند .آن ا همواره به دنبال ایشرفت های جد د هستند.
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قدرت تحمل بااليي دارند; ا ا افراد قدرز مذاکره و چانه زنی آن ا باال رت ؛ تحصریالز و م رارز الزم بررای انجرام کارشرا را دارنرد
می توانند چش انداز و رو اها شا ر به د گرا بقبوالنند .می توانند به کارکنا انگیزه داده و در عیا سال کارها را به آن را تفرو
کنند و ...با توجه به ايا ويژگی ا آ ا ساضر د در وورز لزوم در مقابل رقبای قوی با سرتید؟آ ا ساضرر د از کوچرک شرروع کنیرد و نحروه
برو د؟آ ا آدمی هستید که تشخیص دهید چه کاری الزم ا ت و بعد آ را انجام دهید ؟ اگرر
بازی را اد گرفته و بعد با رعت ای
جواب شما به ا ا وال مثبت ا ت ؛ استماالً د ت ما ه خوبی برای موفقیت دار د.

احتياط كنيد
موفقیت دراداره شركت اي نواا كارهركسي نیست فقط سدود ده درودايشركت اي نواا بری

از ارنس

رال دوام مري آورنرد وخیلی را

ترسیس میدهند كه شانس خودرا امتحا كرده وببازند تا اينكه ا ا ا كاري نكنند درتصمیمي كه مي گیريد افرادخرانواده ودو رتا
نزديك خودرا مشاركت داده وباآن امشورز كنید وسمايت آن ارادر روزهاي خت آتي باخود داشته باشید قبل از اينكه ند منزلترا
رابراي گرفتا وام به ويیقه بگذاريد بسیار دقت كنید درايا بازي ممكا ا ت برنده شده وسسرابي منتفرع شرويد و يرا بررعكس بره
ياد داشته باشید كه همه اخرارهاي الزم به شما داده شد!

اخالق حرفه اي يا خشت اول بركت
شايد فكر كنید كه در ابتداي كارچه نیازي به اخرالت سرفره اي وسرف رايي ازايرا د رت هسرت ؟ امرا واقعیرت ايرا ا رت كره برراي
ر ید به موفقیت ماندگاردر عروه كار و تجارز بايد ازهما ابتدا در ت واخالقي شروع كرد اخالت سرفه اي گسرترده ترر وجرامع
تر از اخالت شغلي ا ت عالوه برمسئولیت ايي كه شما وهريرك ازهمكارانترا درقبرال يكرديگر وشرركتتا داريرد كرل شرركت هر
درقبال ديگرا وجامعه مسئولیت ايي دارد شمادردنیاي كاري تا بايد به ديگرا وسقروت آن را هر توجره كنیرد برراي ايرا كرار بايرد
ازهمررا ابترردا كارتررا رادر ررت برنامرره ريررزي وشررروع كنیررد اگررر دنبررال كر كرررد ضررايعاز وآ رریب اي زيسررت محیررري ناشرري از
سقوقي واجتماعي فكر كنید ؟ وآيا اگر ...؟ بنابرايا
كارشركتتا نباشید آياخواهید توانست به تداوم كارتا در يك بستر منا
الف ) اعتماد آفريني نق

كلیدي درافزاي

موفقیت شركت اايفا مي كند .

ب ) هر چه شركت قانونمندتر باشد به هما میزا درجل

اعتماد ديگرا موفقت تر خواهید بود

پ ) باشعار ما درقبال ديگرا مسئولیت دارم مدل ارتباط خود باديگرا را بنا كنید

جمع بندي  :درست مثل تب!
درايا فصل گفت كه درشروع كار وقتي ايده جالبي در دهنتا داريد بايد چه

واالتي ازخود بپر ید

پس ويژگی اي مديرا

موفق شركت اي نواا راباه مرور كردي كه چقر براي ايا كارآمادگي داريد ازهما ابتدا تع داز اخالقي خود نسبت به اطرافیا
رقبا جامعه محیط زيست و ....را مشخص كرده وباتمام وجود به آن ا اايبند باشید  .ونكته آخر اگر شما به کارتا
مشتريا
عشق بورز د هرروز تالش خواهید کرد که آ را به ب تر ا شنل ممنا انجام دهید و بزودی تمام ا اطرافیا ما ه ا ا عشق را
از شما خواهند گرفت در ت مثل ت !
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فصل 2
بهبود ايده هاي خام
براي اينكه ايده هاي خوب باعث تولید محصول يا ارائه خدماز به مردم وايجاد يروز واعتبا برراي شرما شروند بايرد بدر رتي انتخراب
برر ي وبعد مديريت شوند

جدا كردن ايده هاي «به درد بخور»
محصوالز بسیار موفق ساول کنار ه

قرار گرفتا ا ده های خالقانه افرادی با دان

تجربه و د دگاه های مختلف ا ت .بنابرا ا

اگر شما به دنبال تو عه محصولی بسیار موفق هستید با د تالش کنید سوزه تجربه و تخصص خود و تی ا ده ارداز خود را و عت
دهید .بنابرا ا:
•در کنار مجالز تخصصی و مجالز مالی اقتصادی و بازار ابی را ه مرالعه و مورد آن ا تحقیق کنید.
•با افرادی از سوزه های مختلف وحبت کنید .در محیط ها ی مثل دانشگاه ها ا ا کار مستلزم سضور در

میناراه و جلساز

د گر گروه ها ا ت .در محیط های ونعتی از طر ق مرالعه مجالز تخصصی تجاری ونا ع مختلف سضور در کنفرانس های
ونا تع مرتبط ا وحبت با متخصصانی که کارشا با شما شباهت دارد امنا اذ را ت.
بنشید  .اذ رش ا ده اهی جد د دشوار ا ت اما تار خ ار از افرادی ا ت
•فنر کنید که چرور نت های قد می را به چال
بنشند.
که برای موفقیت مجبور بوده اند تا از روال معمول فراتر رفته و نت ها را به چال
•آ ا می دانید در شرکت های النترونینی و کامپیوتری آمر نا چه می گذرد که ال ای ز ادی ا ت ایشتاز ونعت تننولو ی
اطالعاز در دنیا بوده و منشاء يروز هنگفتی هستند؟ يا محصوالز وو ايل برقي جديد ااني وكره اي چرورتولید مي شوند وبه
بازار مي ر ند ؟ شما از هر کد ام از تجربیاز ج انی می توانید ا ده جد دی کسی کنید و آ را در زمینه ی کاری خودتا به کار
ببند د .
ايا ایشن ادها به شما کمک می کنند تا از بیا انبوه ا د ها ی که در دها دار د به درد بخورتر ا ها را شنا ا ی کرده و آن ا را
تو عه دهید.

فرمول موفقيت
اگر بخواهی موفقیت را بشكل يك فرمول نشا دهی بايد بنويسی :
ایدا كرد يك ايده خوب  +عملي كرد وتو عه آ از طريق كاربردهاي

دربازار = موفقیت

موارد زير ف ر ت كارهايي ا ت كه بايد براي تو عه ايده خود انجام دهید :



ايده خودراواقعي تر كنید بازار آ را برر ي كرده وببینید اوال به دردبخور هست يا نه ؟
گروهي كار كنید ديگرا كمك خواهندكرد تا ايده اولیه شما ب تر شود




برروي ايده بكر خود كار كنید عي كنید آ را ب بود داده وبه مف ومیناب تبديل كنید
اطالعاتي از بازار بد ت آوريد ببینید بازار محصول آينده شما چقدر بزرا ا ت ومشتريا آ چه میخواهند؟




بدنبال سل مشكالز موجود باشید نه اينكه راه سلي (ايده)در ت كنید وبعد دنبال مشكل (نیاز بازار) بگرديد !
ازمتخصصا مختلف كمك بگیريد.
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ايده خودرا بپروريد
و...براي واقعي تر كرد ايده خوداطالعاتي درمورد بازار بالفعل و بالقوه آ جمع آوري كنید همچنریا ريسرك هراوخرراز ايرده خرودرا
كامال در دها مرور كرده ونحوه د تیابي به موفقیت را بشنا ید وتمريا كنید.

گروهي و شاداب كار كنيد
کار گروهی در شرکت نواا اهمیت ز ادی دارد .اکثر اختراعاز برزرا ساورل ترالش گروهری کسرانی ا رت کره دانر

خرود را رک

کا ه کرده اند تی شما با د تجارب و م ارز های متنوعی داشته باشد نی د گر از دال ل اهمیت کار گروهی ا ا ا رت کره برار
و برانگیزاننرده باشرد و تروا
می تواند روسیره بخر
ک تی
کاری و مسئولیت ها را تقسی می کند از همه م متر کار در قال
تحمل

ختی ها را افزا

دهد.

کار تیمی :
•
•

تخصص ها و م ارز ها ی را که ندار د به جمع شما می افزا د.
مشنالتی را که متوجه آن ا نمی شو د به شما نشا می دهد.

•
•

ا ده جد دی ایدا می کنید که ممنا بود از نظرتا ن ا بماند.
می توانید چیزها ی بساز د که اختا آن ا به تن ا ی برای شما ممنا نیست.

•

نظراز مختلفی در مورد ا ده خوب شما ارائه می شود.

ايده اوليه رابهبود دهيد
اگثر اختراعاز بزرا به تالش فراواني براي ااالي

ايده اولیه نیاز دارند فرايند ااالي

هما جايي ا ت كه ااي تیمترا بره میرا

مي آيد شما مف وم اولیه رابه آن ا میدهیدو از آن ا میخواهید عي كنند تاآ را ب بود داده وبه نیازهاي مشتريا مورد نظرر نزديكترر
ايده اولیه نیز كمك مي كند
كنند ايا امر نه تن ا مي تواند به ظ ور ايده محصوالز ديگري خت شود بلكه به ایشرفت فرايند ااالي

بازار هدف را بشناسيد
اگر شما بازار هد خود را نشنا ید هی گاه محصول ا شرکت موفقی نخواهید داشت .چرا اگر ندانید مشتر ا چه می خواهند
و چرا شما بر رقبا غلبه خواهید کرد هی کس در شرکت شما ررما ه گرذاری نخواهرد کررد .بنرابرا ا تقاضرای برازار برا موفقیرت
محصول گره خورده و شما با د از هما ابتدا به تقاضای بازار فنر کنید.
ايا

واالز درب بود ايده اولیه نقشي سیاتي ايفا میكنند .



بزرگی بازار چقدر ا ت و تقسی بندی آ چگونه ا ت؟
مشتر ا مورد نظر شما به دنبال چه کاربرد و کارکردی هستند؟




شما عی دار د چه مشنالتی را سل ا چه نیازها ی را برآورده کنید؟
چگونه می خواهید با د گر شرکت ها رقابت کنید؟

نيازهاي مشتريان خود را شناسايي كنيد

نيازهای مشتريان بالقوه شما چقدر با ويژگی های محصولتان مطابقت دارد؟برای جواب دادن به اين سوال بايد همزمان که روی ايد ه
خود کار می کنيد ،مراقب باشيد که از بازار هدف يا خواست های مشتريانتان غفلت نکنيد .سعی کنيد عالوه بر شناخت اندازه و
تقاضای بالقوه بازارها  ،نيازهای مشتريان و چگونگی برآوردن آنها را به بهترين شکل ممکن  ،بررسی کنيد.
زيرا مسئله ای (نياز مشتری) که به دنبال را ه حل می گردد .خيلی بهتر از راه حلی (ايده شما) است که به دنبال مسئله بگردد!
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از متخصصان مختلف كمك بگيريد
واقعیت نشا داده كه بیشتر ايده هاي واقعا موفق ازدل همكاري راي میرا رشرته اي بره د رت آمرده انرد همكاري رايي كره درآ
تخصص واسبا ايده بام ارز وتجربه ديگر متخصصا گره مي خورد بعضي ازايا افراد مي توانند مشاور تلفنري يرا اينترنتري شرما
باشند وخیلي هاي ديگر ه به وورز ااره وقت ومردي باشما كاركنند .

آشنايي مختصر با تحليل بازار
در وورز رجوع به ايا منابع بخشی از اطالعاز مورد نیازتا را به د ت مي آور د:
• آمارهای دولتی و کتاب ها و آمارهای مرکز آمار ا را
• اداراز وتا ع ا تا ها (در مورد طرح های ونعتی)
• دفاتر وزارز ج اد کشاورزی ( در مورد طرح های کشاورزی)
• شع وزارز تعاو
• آمارگمرکی
• اتات های بازرگانی
• انجما های ونفی و تخصصی
ازما محیط ز ست واداره يبت مالنیت های ونعتی
• ن ادهای وادرکننده مجوز مثل وزارز ونا ع و معاد
• اطالعاز برشورها و گزارش های رقبا
• جست و جوی ا نترنتی مجالز تخصصی و مقاالز کاربردی کنفرانس ها

خطراتي كه بايد بررسي شوند
اگر مخاطراز به طرور معقرول ارزيرابي وبخروبي مرديريت شروند شرما مري توانیرد درمرورد راه انردازي يرا عردم راه انردازي شرركتتا
عي كنید به واالز زير اا خ دهید تامخاطراز ايده خود را بشنا ید وبعد مشرخص كنیرد كره آيرا ايرا
تصمیمي آگاهانه بگیريد
ايده باوجود ايا خررها ارزش رمايه گذاري دارد ياخیر؟
آياايده جديد شما گروهتا را به وجد مي اورد ؟
آيا توویف شما از ايده كساني مثل شركا دو تا

نزديكا و  ...را قانع مي كند ؟

آيا فكر مي كنید محصولتا از محصوالز رقبا ب تر ا ت ؟
قابل قبولي داريد كه اكثر م ارز هاي مورد نیاز از جمله م ارت اي مديريتي مذاكره وبازاريابي را درخود داشته باشد؟ ......

آيا تی

همچنیا م متريا مخاطراتي كه بايد به آن ا توجه كرد عبارتنداز:








خرراز فني
خرراز بازار
خرراز تجاري
خرراز تی افراد
خرراز مالي
خرراز تولید  /اخت
خرراز همكاري  /مشاركت وقتي مي خواهید شركت جديدي راه اندازي كنید با اعضاي تیمتا مخراطراز
برويرد بايرد
اولي كارتا را برر ي كرده وبه خرراز اولي توجه كنید اگر همگي قانع شديد كه بايد به ای
به شما تبريك گفت زيرااكنو آماده ايدكه شركت جديد خودرا راه اندازي كنید
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تهيه برنامه
تر ا کار شما ا ا ا ت که با تی خود گرده آمده و ک ا چند
هر چند ممنا ا ت خسته کننده وبه نظر بر د اما اکنو م
روز ر اور برنامه ر زی موضوعاز کلیدی کنید .نی از م متر ا کارها ت یه ک برنامه کاری ا ت .با ا ا کار مرمئا می شو د
که تقسی کارها به طور کامل وورز گرفته و هر کس به روشنی می داند که چه با د بنند.
گام های ا ا ی را در برنامه کاری خود شنا ا ی و با نوعی جدول زمانی همراه کنید گام ها ی که بتوانید ایشرفت کار را
برا اس آن ا برر ی کنید .ا ا کار کمک می کند تا از گام برداشتا در ج ت وحی و ایشرفت کافی مرمئا شو د .بد ا منظور
دهید از جمله:
تر ا سوزه های کاری آتی را اوش
با د م
• برنامه تو عه محصول (از جمله سما ت از آ در قال سقوت مالنیت فنری)
• برنامه بازار ابی
• برنامه های تولید
• اول و رما ه مورد نیاز
• راه های مختلف ت یه اول و گام های ا ا ی برای تامیا مالی
ازی ا تخدام و تامیا منابع
• برنامه های تی
ام و نحوه تغییر آن ا در مسیر تامیا مالی و ا تخدام های بیشتر
• جزئیاز مالنیت
رما ه گذارا و مشاورا اولی و فرعی
شرکاء
• شنا ا ی همنارا
برنامه زمانی تعییا کنیرد  .در فواورل زمرانی منظ ایشررفت خرود را برا برنامره
ا ا برنامه را روی کاغذ بنو سید و برای اجرای آ
نرفت ( که معموال ا ا اتفرات مری افترد) برنامره را اراره نننیرد بلنره برا کمرک آ
مقا سه کنید .وقتی ارو ه بر ا ا س برنامه ای
کنیرد کره جرواب دهرد .در
نرفرت و آنقردر اورالس
برنامه ای جد د بنو سید .از خو دتا بپر ید که چرا کارهرا مررابق برنامره اری
غیرا ا وورز کارتا دچار بی نظمی و انحرا شده و به راه های با بست کشیده می شود.
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فصل 3
نوشتن طرح تجاري  :طرح تجاري چيست؟
طرح يك ند كتبي ا ت كه هويت شركتتا را به طور دقیق وكامل بیا مي كند درايا طرح وضعیت كنوني نیازهاي مورد انتظرار
ونتايس تا یس شركت سديد تعريف مي شود در طرح تجاري بايد جزئیراز مربروط بره اهردا بازاريرابي تحقیقراز تولیرد مرديريت
م متريا خررها امورمالي نقاط عرف وجدول زمانبندي كامال مشخص باشند .طرح تجاري بايد به گونه اي نوشته شرود كره بره
واالز مورد نظر رمايه گذار بروشني اا خ دهد  .واالتي از قبیل :موضوع كار شركت جديد چیست ؟ چه آينده اي در اری
دارد؟ وايده هاو ایشن ادهاي شما براي راه اندازي آ چیست ؟ درواقع طرح تجاري نقشه موفقیت شركت شما ت .طرح تجراري
سداقل مدركموردنیاز براي تامیا منابع مالي ا ت طرح تجاري به شما اجازه میدهد كه به مرسله رمايه گداري وارد شويد

مزاياي طرح تجاري
ت یه يك طرح تجاري موير باعث يك تحول بزرا دهني مري شرود تحرولي بره ا ر " آگراهي " شرما در مسریر نوشرتا همره تروا
بیني بازگشت رمايه و وددهي آ يك بار مرور مي كنیرد وروي كاغرذ مري آوريرد .
وقابلیت اي طرح را ازخودمحصول گرفته تاای
داشته باشند كمرك گررفتا از افرراد سرفره اي خرارش از شرركت بسریار عاقالنره
عي كنید اعضاي كلیدي گروه در نوشتا آ نق
ا ت اما خودنتا بايد بدقت تمام زواياي طرح تجاري را درك كنید زيرا شما هستید كه نگاه دقیرق وعمیقري بره منرابع مرالي داردي
وبايد از طرح تجاري خود دفاع كنید
از جمله فوايد طرح تجاري میتوا به موارد زير اشاره كرد


تالش اژوه
زما
نگاه كنید



تحليلهاي رقابتي  ،مالي واقتصادي كه در طرح تجاري وجود درد شممارا مجبمور ممي كنمد كمه بمه رضميات مو قيمت شمركت
موشكا انه تر نگاه كنيد.
چون در طرح تجاري بايد به تمام زواياي پيشر ت شركت توجه نكنيمد  ،راهكارهماي عملمي ونتمايا قابمل انتظمار را مشم
مي كنيد.
درطرح تجاري اهداف را مي سنجيد ومعيارهاي قابل سنجشي براي مقايسه پيش بيني ها ونتايا واقعي تعيين مي كنيمد توجمه
كنيد كه يك طرح تجاري تكميل شده يك ابزارارتباطي عالي بابانكها سرمايه گذاران  ،وصندوق هاي حمايتي و...است زيرا :




وانضباط براي ت یه يك طرح تجاري شما را مجبور مي كند بره شرركتتا هدفمندانره ترر ودقیرق ترر



طرح تجاري اتانسیل بازار را بدقت بیا مي كندوراه اي بد ت آورد قسمتي ازآ را ه




باا تفاده از ترازهاي مالي استمالي توضی مي دهد كه شركت چقدر اول نیازدارد.
م متريا خرراز را بابحث اي موشكافانه مشخص مي كند وبديا و یله شانس موفقیت شركت را افزاي



براي رمايه گذاراني كه هی
را ارزيابي كنند

معلوم مي كند.
مي دهد.

اطالع وشناختي ازشما وافكارتا ندارند راهنماي مفیدي ا ت تا بتوانند شرما وشرركتتا

تالش كنید طرح شما براي همكارا و رمايه گذارا

ضايت ودلگرمي به وجودآوردالبته هی

وقت واقع گرايي را كنار نگذاريد.

براي نوشتن طرح تجاري آماده شويد
قبل از شروع نوشتا طرح تجاری ؛ از خودتا بپر ید:




شرکت ما دقیقاً می خواهد چه کار کند؟
ما چه تصوری از آ نده شرکت دار ؟
چه هد

ها ی دار

ا با د داشته باشی ؟
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چگونه می خواهی به آن ا بر ی ؟



زما بندی بودجه و تی

اجرا ی با چه برنامه ای تنظی

شده اند؟

براي اينكه نوشتا ک طرح تجاری برای شما آ ا تر شود ايا انس مورد زير رانیز مرالعه كنید .

چشم انداز
«چش

انداز » عنی شما چه تصوری از آ نده شرکت خود دار د .وقتی چش اندازخودرابیا می کنید فضرای دور و هیجرا انگیرزی

را توویف کند که می خواهید به آ

مت برو د.

ماموريت
مامور ت نشاندهنده تع د و وفاداری شما به کار ا ت .برای روشا شد مرال

•
•

محصول ا خدمت شما واقعا چیست؟ چند و ژگی م
محصولتا چه خصوویتی نبا د داشته باشد؟

•
•

مشتری شما کیست؟
م متر ا و ژگی های مشتری ا ده آل شما چیست؟

•
•

می خواهید مشتری شما چه کسی نباشد؟
فعالیت شرکت شما چیست و محیط کاری آ چگونه ا ت؟

•
•

چرا مشتر ا کاال ا خدماز شما را می خرند؟
چه کند؟
شرکت شما متع د شده برای مشتر ان

های ز ر اا خ دهید:

به ار

آ را بنو سد.

اهداف
هد عنی شما با تا یس شرکت دقیقا دنبال چه هستید .اهدا انواع مختلفی دارند در خیلی از شررکت هرا اهردا مرالی و
دهد و هر برر چیزهرای م ر ترر
اولی را تشنیل می دهند .اهدا شما ه با د تمام ابعاد کارتا را اوش
بازار ابی دو بخ
تاکید بیشتری کند .برای مثال به د ته بندی ز ر نگاه کنید:
اهدا

مالی  :ر ید به مرز مشخصی از فروش در

اهدا فروش و بازار ابی  :گرفتا  nدرود از
تبلیغاز تا  nر ال در ال و
اهدا منابع انسانی  :ر ید به افزا
ال و....
تا اا ا

ال به د ت آورد

 nر ال

ود تا

ه ماه آ نده و...

بازار محصول ر اند تعداد مشتری ها به  nنفر در هفته افزا

 nدرودی سقوت و مزا ای کارکنا در اا ا

بودجه

ال ک کرد  nدرود از اضافه کار کارکنا

استراتژي ها
در واقع ا تراتژی ها جواب ا ا وال هستند که چه چیزها ی می تواند باعث موفقیت شما شود؟
ایما کارا و ستی رقبای شما بتوانند براستی آ را بف مند توجه
اده بنو سید طوری که مشتر ا
با د ا تراتژی رابه زبا
داشته باشید که تدو ا ک ا تراتژی خوب کار خیلی ختی ا ت  .ا ا ار
• چه عواملی بر ایشرفت شرکت ما تايیر مثبت دارند؟
•
•

چگونه می توان آن ا را تقو ت کن ؟
چه عواملی کارآمد نیستند ا تايیر منفی دارند؟

•

چگونه با د ا ا مشنالز را سل و فصل کرد؟

ها به مرت

کرد دها شما کمک می کنند:
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برنامه ها
جواب شما دربرنامه ها تا ن فته ا ت  .در برنامه ر زی همیشه زما بندی و جدول هز نه ها همراه ه

هستند  .با ا ا کار

برد اهدا چه تايیری بر جر ا نقد نگی شرکت دارد .ا ننه ندانید شرکت چقدر اول دارد ا خواهد
شما می ف مید که ای
داشت مثل ا ا ا ت که اوال رما ه ای نداشته باشید.
کوچک تر تقسی کنید

برای نوشتا برنامه های شرکت ک جدول بنشید  .اول اهدا کلی را بنو سید و آ را به اهدا
زما و هز نه های الزم و مسئول ایگیری آ را ادداشت کنید.
در تو های مقابل هر هد

پس

اجزاي طرح تجاري
يك طرح تجاري خوب معموال از ده قسمت تشكیل شده ا ت

خالصه
طرس ا بايد خالوه اي داشته باشند بسیاري از رمايه گذارا ومديرا فقط ايا قسمت از طررح را مري خواننرد ودرب ترريا سالرت
بقیه طرح را فقط ورت مي زنند اس بايد بتواند فروت اي بازار نیازهاي مالي وبرنامره هراي شرركت را نشرا بدهنرد بايرد طروري
جمالز را انتخاب كنید كه

رمايه گذارا به خواند ادامه طرح عالقمند شوند

توصيف شركت
درابتداي ايا قسمت نامه شركت مي آيد بعد زمینه فعالیت وضعیت كنوني وج ت گیري آينده آ دكر مي شود اگر شركت شرما
رودارد دراينجا مي توانید به آن ا اشاره كنید پس ارو ه هاي جديد ومنافع استمرالي آن را را
ارو ه درسال اجزاء يا گزينه هايي ای
تعريف ودرمرورد آن را توضریحاز جرامعي ارائره كنیرد تعراريف عكسر ا ونمودارهرا را نیرز
بیا كنید  .كلماز كلیدي رابايد درايا بخ
بیاوريد در اايا مزيت رقابتي شركت خود دربرابر رقبرا رامعرفري كنیرد ايرا مزيرت مري توانرد يرك تكنولرو ي انحصراري
درهمیا بخ
ياا رار تجاري شما باشد

بازاريابي
بسرتگي
از طرح يكي ازم متريا و خت تريا كارها ت چرا كه تمام قسرمت اي بعردي بره برآوردهراي ايرا بخر
ت یه ايا بخ
بیني شده كه كامال وابسته به تحقیقاز بازار ا ت تايیر مسرتقیمي برعملیراز تولیرد برنامره بازاريرابي ومیرزا
دارند ۀ فروش ای
رمايه الزم دارد .
نكاز م مي كه ب تر ا ت درت یه طرح آن ا را درنظر بگیريد
)

وجود يك بازاربكر ازجمله مواردي ا ت كه هر رمايه گذاري را دوت زده مي كند.

)
)

درمرسله بعد ف ر ت گروه ايي را بیاوريد كه استماال مشتري شما خواهند بود.
تايیرگذار بررشد بازار رانیز بدقت برر ي كنید.
بیني فروش را سداقل براي ه ال ت یه كنید وعوامل م
ای

)

خالوه اي از روند تحوالز گذشته بازار رابنويسید وتفاوز میا وضعیت گذشته وكنوني را توضی دهید برا اس مزايراي
برازار وفرروش را
ر
محصول ياخدمت اندازهوروندتحوالز بازار مشتريا ومیزا فروش در ال اي گذشته مي تروا
براي هر يك از
باشد .
متنا

ه

ال آينرده تخمریا زد فرامروش نكنیرد كره رشرد فرروش شرركت

ر

برازار آ بايرد برا رشرد ورنعت
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محل
محل شركت بايد با توجه به نكاتي مثل درد ترس برود كرارگر نسربت د رتمزد نزديكري بره منرابع ومشرتري وسمايرت اجتمراعي
انتخاب شده باشد همچنیا بايد به امتیازاز مالیاتي نیازهاي منرقه اي وسمايت بانك اي محلي از شركت اي نواا هر توجره كررد
بايد درمورد امكاناز (كارگاه انبارودفتر كرار) وو رايل (ابرزارآالز ماشریا آالز كرامپیوتر و )...نیرز بحرث كنیرد ازديگرر
 .درايا بخ
مواردي كه بايد به آن ا توجه كنیدمي توا به تامیا كنندگا وهزينه هاي سمل ونقل مواد اولیه اشاره كررد همچنریا تعرداد كرارگرا
د تمزده وكاركنا ماهررانیز بايد مشخص كنید .

مديريت
افراد كلیدي شركت مسئولیت او تجربه هاي آن ا راطوري معرفري كنیرد كره نشرا دهرد آن را مري تواننرد از ع رده اداره و رودآوري
ا ت اگرر مشراورا خروبي
شركت برآيند وابق كاري هر يك ازاعضاي اولي تی مديريت براي خوانندگا طرح تجاري خیلي م
داريد درمورد آن ا ه توضیحاتي بدهید.
خالوه ايا بخ


را طوري ت یه كنید كه عوامل م

اختار

زير رابخوبي نشا دهد :

ازماني




تی مديريت وكاركنا م
تجارب وقابلیت اي فني هريك از كاركنا




اختار مالكیت وارداخت ا
مشاورا

مالي
بودجه وضعیت مالي شرركت در
ه عنصراولي دارد كه عبارتند از بودجه وورتحساب درآمد وبیال نقدينگي دردوبخ
ايا بخ
رمايه گذارا به طررح بودجره عالقره زيرادي دارنرد زيررا بره كمرك آ مري تواننرد نسربت
طول يك دوره مشخص براورد مي شود
ديگر را تعییا كننرد اگرر ايرا مقرادير در محردوده مرلروبي
بدهي به دارايي رمايه درگردش موجودي انباروبعضي متغیرهاي م
بودند ممكا ا ت نسبت به رمايه گذاري راغ شوند
بیني شده وهزينه هايي مانند نگ داري توزيع تبلیغراز تخفیف را وهمچنریا ديگرر هزينره
وورتحساب درآمد نیز ود وزيا ای
هرررررررراي كلرررررررري مثررررررررل د ررررررررتمزدها مالیات ررررررررا اجرررررررراره هزينرررررررره برررررررررت وتلفررررررررا و ...توجرررررررره شررررررررود .
درشركت اي نواا بیال يا وورز سساب نقدينگي استماال م متريا مدرك ا ت زيرا مقدار وزما اول اي ورودي وخروجي رامشرخص
مي كند

مهمترين خطرات
مواردي مثل تايیر تغییراز ناخوا ته درونعت فراتر رفتا هزينه هاي طراسي ورود رقباي جديد خريد قرعاز يا مواد اولیه ورقابت اي
برنامه ريزي نشده .
بیني هاي غیر دقیق
فراموش نكنید كه بايد براي ايا مشكالز راه سل ايي بیابید ازآ»جا كه اتفاقاتي مثل ركود اقتصادي ای
وامثال اين ا خیلي دوراز دها نیست رمايه گذارا به راه سل ايي كه شماراي ايا مسائل ارائه مي دهید عالقه مند هستند
وآن ا را بادقت مي وانند ايا قسمت توا تی مديريتي شما درمواج ه بامشكالز را نشا میدهد اس آ را باددقت تامل وتحلیل
ت یه كنید

استرتژيهاي توسعه

12
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ا ت اس نقشه هايي را كره برراي تو رعه كارهرا كشریده ايرد برا ررمايه گرذارا
براي شما تو عه شركت وارو ه هاي آ م
مررح كنید اگر آينده نگر باشید مي توانید اهدا خود را به واقعیت تبديل كرده امنیت رمايه گذارا را ترامیا كنیرد وقردرز تجراري
دي د اما براي ر ید به ايا ه د به يك بنرامه مكتوب نیاز داريد كه ا تراتژي نامیاه مي شود .
خود را نیز افزاي

زمان بندي اهداف
هركدام از اهدا ا ولي وفرعي با كمك يك جدول زما بندي به اطالع
تواند هفتگي ماهانه يا فصلي باشد .

رمايه گذارا مري ر رد زمرا بنردي اهردا

فرعري مري

پيوست وفهرست مراجع
درايا قسمت مي توانید ا نادي را كه براي ارائه درمتا اولي طرح منا
باشد .

نبروده ارائره كنیرد ايرا اطالعراز بايرد مختصرر ومررتبط

باورهاي غلط
اگر هر ک از تفنراز شیرانی به

راغتا آمد فورا آ را دور بر ز د:

•
•

ک طرح تجاری خوب ستما با د طوالنی باشد.
برای نوشتا طرح نمی توان از د گرا مشورز بگیرم.

•
•

به اوالساز و نظراز د گرا نیازی ندارم.
نوشتا طرح وقت ز ادی می گیرد ب ترا ت به جای آ دل به در ا بزنی

•
•

کاری که می خواه شروع کن کوچک ا ت و طرح نمی خواهد .طرح تجاری مال شرکت های بزرک ا ت.
ما که می دان چه کار می خواه بنن اس نیازی به نوشتا طرح ندارم.

•

ما آنقدر اول دارم که ک مشاور بگیرم تا ا ا برنامه را برا

و کار را شروع کن .

بنو سد و خودم دنبال کارهای د گر بروم.

پرهيزاز دامهاي رايج
شما انس دام عمده بر ر راه خود داريد كه بايد بشدز از آن را ارهیرز كنیرد زيررا مخاطبرا اورلي طررح تجراري كره معمروال ررمايه
گدارا هستند بخوبي بامصاديق گرفتاري درايا دام ا آشنا بوده ونسبت به آن ا عكس العمل منفي نشا مي دهنرد ايرا دام راي
انجگانه عبارتند از :
– اهدا غیر واقع بینانه
بیني نكرد موانع
– ای
– عدم تع د
– ك تجربگي
 – 5نبود بازار منا
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جذابيت
توجه داشته باشید كه اولیا دهنیت مخاطبا از شركت شرما بالفاورله بعرد از ديرد طررح تجراري شركل مري گیررد وايرا دهنیرت
جلد ف ر ت نیز مي توانیرد جرذابیت طررح تجراري
برتصمی ن ايي آن ا ه موير ا ت با رعاز نكاتي مانند ظاهر سج مرال
را به مرات

افزاي

دهید.

جمع بندي
وقتي يك طرح تجاري خوب نوشتید بايد به خودتا وهمكارا ومشاورانتا تبريك بگويید زيرا كارم مي كرده ايد اما تووریه مري كرن
به چند نكته زير توجه كرده واگر الزم شد قسمت ايي از طرستا را اوالح كنید
– آيا وا ه ها وعباراتي كه ا تفاده كرده ايد ضرورز و ودآوري اجراي طحتا رامي ر انند؟
– آيا نوشته ايد كه چروروبا چه ا ترا ي هايي مي خواهید كاررا شروع وآ را ادامه دهید
– ايا وا ه هاي غیر ضروري را سذ كرده ايد ؟ آيا جمالتي نیست كه بشود آن ا ار خالوه يا سذ
– عباراز م
شود

كرد؟

را درشت تر و به نحوي آن ا رامشخص كنید تاآن ايي كه طرستا را باورت زد ارزيابي مي كنند نظرشا جلر

 – 5ستما بعد از نوشتا طرح
اوالح كنید

نظرا دو تا وهمكارا ومشاورا را درباره آ بپر ید ونوشرته هرا را برنمبنراي نظرراز منرقري

– نبايد طرستا را به وورز مكتوب به هركسي بدهید زيرا نمي خواهید به د ت رقبا بیفتد يا براي خرود رقیر بسرازيد بايرد
روي هر برا آ كلمه «محرمانه» را درش كرده وبا رمايه گذار يا بنك درمورد محفوظ نگاه داشتا اطالعتاز آ ورحبت كنیرد اگرر
اختراع يا ايده قابل يبتي داريد ودر طرح تجاري خود به آ اشاره كرده ايد ابتردا برراي يبرت آ اقردام كررده و بعرد
گذار برويد .

رراه
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فصل 4
حمايت از ايده
قاعده بازي
قبل از هرچیزي مختصري درمورد دارايي فكري توضی

مي دهری

منظرور ازدارايی راي فكرري مرواردي همچرو اختراعراز بره يبرت

ر یده عالئ تجراري طررح هراي ورنعتي وامثرال آ ا رت كره نمري تروا آن را رادركنراردارايي هراي ملمو ري همچرو زمریا
اختما و رمايه طبقه بندي كرد امروزه رمز موفقیت شركت اي موفق بیا المللي همیا دارايی اي فكري غیر ملمروس وفكرري
ا ت شركت يلت نیز توانسته با اتكابه همیا دارايی ا نوعي موقعیت انحصاري براي خود د ت واا كنرد امرروزه نرام تجراري يبرت
شده يلت میلیاردهرا دالر مري ارزد و مرردم را رر ج را بره آ اعتمراد دارنرد  .اگرر شرركتي رعي كنرد نرام وعالمتري مشرابه
ختي مواجه خواهد شد چررا كره
محصوالز يلت رابرروي محصوالز خودسك كندتا به نحوي مشتريا را به اشتباه اندازد باعواق
جدي ايا شركت رادراي خواهد داشرت ومري توانرد بره
نام وعالئ تجاري يلت نیز به يبت ر یده و كمتريا ا تفاده ازآن ا واكن
ارداخت غرامت هاي

نگیا منجر شود.

سقیقت ايا ا ت كه دربازار رقابتي بردو نروآوري درمحصرنوالز وخردماز نمري تروا دوام آورد بنرابرايا ستري اگرر محصرول شرما
ازويژگی اي منحصر به فردي نیز برخوردار باشد دير يازود محصولب تر وجديدتري از راه مي ر رد ومحصرول شرمارا منسرو مري كنرد
اس چاره اي جز تغییر وب بود ایو ته نیست وب بود محصوالز نیز مستلزم ور هزينه هراي فرراوا تحقیقراز ا رت اماشرركت اي
همیشه ازايا درهرا ند كه محصول جديدشا كه ساول ور ايا همه زما و رمايه ا ت به مح عرضه به بازار تو ط رقبرا
كپي شود وآن ا نتوانند هزينه هاي خودرا جبرا كنند .درواقع دولت ا بااعراي نوعي مالكیت انحصاري محردود در ا رتفاده اقتصرادي
زمینه تشويق آن او تداوم فرايند نوآوري درجامعه را فراه آورده اند وامرروزه
مبتكرا وهنرمندا از د تاوردهاي خوي
مخترعا
از وكارهاي سمايتي نظام مالكیت فكري به يكي از قواعد اولي رقابت دربرازار تبرديل شرده بره نحروي كره بردو آگراهي وتسرلط
برآن ا امكا تداوم سضور دربازارها وجود ندارد .بنابرايا شما بادنیاي دگرگو شده اي مواجه ايد كه بايد قواعد رقابت وفعالیت درايرا
دنیاي جديد را رعايت كنید .

مالکيت فکري در شركت شما
تايیر مالكیت فكري برشركت شما چیست؟ شما میتوانید با ب ره گیري ازسقوت مالكیت فكرري هر ازد رتاوردهاي خرود محافظرت
محصوالز وايده هاي خود بدو ترس از دزديده شد آن ا تو ط رقبرا راه رابرراي ررمايه گرذاري ديگررا بررروي
كنید ه با نماي
ايده هايتا همواركنید از وي ديگرر موقعیرت انحصراري بد رت آمرده از ايرا طريرق بره شرما امكرا مري دهرد تادرورورز
ا تفاده ديگرا ان ا راتحت ایگرد قانوني قرارداده وخسارز ناشي ازنق سقوقتا را ازآنا بگیريد

روء

پتنت يا اختراع ثبت شده
ندي ا ت كه توویف كننده يرك اخترراع مري باشرد وبرا راس درخوا رت متقاضري وبره و ریله ي ادره دولتري ورادر وسمايرت
قانوني از اختراع رادرمحدوده زماني خاوي به واس آ اعرا میكند ايا اختراع میتواند در قال يك محصول يافرايند جديرد متبلرور
شده باشد وشیوه اي جديد براي انجام يك كار و ياراه سل فني تازه اي برراي سرل يرك مشركل باشرد معمروال اتنت را م مترريا نروع
5

دارايي هاي فكري درو نع بشمار میروند وتايیر فوت العاده اي بررقابرت هراي ورنعتیوتكنولو ي دارنرد مالكرت اختررا برراي يبرت آ
وكس سمايت قانوني بايد اطالعاز اختراع خود را به طور كامل براي موم افشرا رازد تاضرما يبرت آ زمینره راب برراي اختراعراز
بعدي فراه آورد و شامل :
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وفحه اوششي كه شماره نام مخترع زما يبت وانتشار وكارهاي مرتبط وخالوه اي از اختراع




نقشه ها وجزئیاز اختراع
تشري كامل اختراع ونحوه ایاده

ازي آ

اتنت ا گنجینه اي از اطالعاز اخريا ایشرفت اي تكنولو ي هستند ايا اطالعاز بعد ازمدتي درد ترس عمروم قررارد مري گیرنرد
وبیشتر آن ا از طريق اينترنت وماني قابل جستجو ودريافت هستند لذا ستمااز ايا گنجینه اطالعاتي مجاني ا تفاده ببريد !

عالمت تجاري
عالمت تجاري كلمه يانمادي ا ت كه منبع يا كیفیرت كاالهرا وخردماز رامشرخص مري كنرد يبرت هرعالمرت تجراري سرق ا رتفاده
انحصاري از نام يا عالمتي رادر رابره با محصروالز وخردماتي خراز بره شرما میدهرد شرما میتوانیرداز ايرا عالئر بره عنروا ابرزار
بازاريابي ا تفاده كنید تامشتريا بتوانند محصوالز مشا را تشخیص دهند بنابرايا يبت وسمايت از عالئ تجراري خرود را نیرز جردي
بگیريد .

اسرار تجاري
درمواردي كه امكا كپي كاري به هردلیل راي رقبا فراه نیست معموال شركت ا

راه يبت اختراع نمري رونرد زيررا اوال بايرد هزينره

هاي فراواني براي يبت بپردازند ويانیا بايت اطالعا آ را براي همگا ازجمله رقبا افشاكنند درايا شرايط شركت ا تررجی
جنیا اطالعاتي را درقال ا رار تجاري سمايت نمايند

مري دهنرد

كپي رايت
از كپي رايت براي سمايت ازانواع آيار ادبي وهنري همچو كتراب قرعراز مو ریقي هنرهراي د رتي نقاشري نمايشرنامه
فیل ها ونرم افزارهاي رايانه اي ا تفاده مي شود .

قراردادهاي امتياز
شما مجبورنیستید كه دارايي هاي فكري خود از جمله اختراعاز عالئر

ت جراري ودانر

فنري محرمانره راسمرا درقالر

محصرول

تولید وبه بازار عرضه كنید ايا كارمستلزم رمايه گذاري هاي فكري خند را درقال يك قرارداد امتیاز تكنولوي به شرركت اي ي ايگرر
واگذار كنید ممكا ا ت ايا شركت ا به علت برخورداري ازامكاناز تولیدي ودارايي هاي مكملري همچرو شر رز وكانال راي توزيرع
منا
انعرا

امكا تجاري ازي ب تر و ريع تر ايده شما را داشته باشند بسیاري از شركت اي بز را ب كه بره رب بلروه رازماني
اذيري ونوآوري كمتري دارند براي عق نماند ازگردونه رقابت به تكنولو ي هاي تو عه يافتره در شرركت اي كوچرك متكري

هستند وباانعقاد قراردادهاي امتیاز تكنولو ي مجوز ا تفاده انحصاري از آن ارا بد ت مي آورند داليرل زيرادي برراي اعرراي امتیراز
وجود دارد
 درآمد زايي غیر مستقیبازار  – 5براي قانوني كرد تقل

– ورود به بازارهاي ديگر

– امكا تولید محصوالز ا تاندارد

– كاه

زما عرضه محصوالز به

وكپي كاري
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قرارداد عدم افشا
فنري خرودرا در اختیرار افررادي ن مچرو
قراردادهاي عدم افشاء ايا امكرا رابرراي شرما فرراه مري آورد ترا ا ررار تجراري ودانر
رمايه گذارا بالقوه قرار دهید بدو ترس ازاينكه اسیانا ايده يا اختراع شما دزديرده يرا بردو آگراهي شرما ازآ ا رتفاده
مشتريا
شود

نحوه برخورد با نقض كنندگان حقوق مالکيت فکري
راه برخورد با نق كنندگا سقوت مالكیت فكري ايا ا ت كه انگیزه نق سقوت مالكیت فكري را از بیا برده يرا آ را محردود كنیرد
براي مثال مي توانید باقرارداد رمز د تر ي برروي فايل اي كامپیوتري كه ساوي اطالعاز باارزش شرركت شرما هسرتند ررقت
ا رار تجاري را محدود كنید همچنیا مرمئا شويد كه تمام كارمندا ويااشخاوي كه درگیر ومرتبط بابازاريابي تحقیقاز يرا تولیرد
محصوالز شركت شما هستند ازعواق نق سقوت مالكتیت فكري شما مرلع وآگاه باشند ودروورز ناآگراهي ايرا موضروع را بره
اكت نشست وبرا كمرك ومشراوره وكرالي
وا ا ي باشد ديگرنمي توا
آن ا گوشزد كنید .اگر مقیاس ومیزا نق سقوت م
خبره اگر نتايس ارزيابي ها مثبت بود به فرض ایروزي در دادگاه علیه شخص نق كننده به دادگاه شكايت كنید .
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فصل
از نمونه اوليه تا محصول

درايا فصل فرايند تبديل نمونه اولیه به محصول ن ايي ومشكال آ مرور مي شود

محصول نهايي چيست ؟
محصول ن ايي ويژگی ا وموله هايي كه بايد با محكصول همراه شود تا نه تن ا انتظار مشتريا را برآورد بلكه چیزي فراتر از آ باشرد
 .براي مثال ممكا ا ت شما يك كولر گازي باقابلیت كنترل اتوماتیك دماي محیط وعملكردي ب تر از محصوالز موجود طراسي كرده
وستي نمونه اولیه آ را اخته باشید اما ايا محصول تفاوت ايي با يك محصول ن ايي دارد.

مي توانيد دل بکنيد؟!
آ ا می توانید نمونه اولیه را به محصول ن ا ی تبد ل کنید؟ اگر شما عده ای م ندس هستید بیشتر درباره ا ا

وال تامل

کنید.ما ایشن اد می کن «نمونه اولیه را به ک شرکت با تجربه بفروشید»و با کاالی خود خداسافظی کنید  .شايد شما ازمعدود
افرادی هستید که می توانید نمونه اولیه محصولی جد د را بخوبی بسازنند و ا ا نشا از خالقیت و توانا ی شما دارد .اس ب تر
ا ت بر روی ا ا توانا ی خاز خود متمرکز شو د .شا د بتوانید ا ده محصوالز د گری را ه در دها بپرورانید و نمونه های اولیه
متنوعی بر ا اس آن ا آماده کنید.
اس ب تر ا ت به جای آننه زما ز ادی را ور بازار ابی محصول ن ا ی کنید ازهمیا ساال وقت بگذار د و برای فروش نمونه
اولیه خود به دنبال ک شرکت کارآفر ا ا رما ه گذار باشید  .شا د خیلی ها ساضر باشند بابت خر دش اول خوبی بدهند!

خود را آماده كنيد
اگر راه خود را انتخاب کرده و جدا می خواهید خودتا نمونه اولیه را تا آخر کار و تبد ل آ به محصول ن ا ی ای
با

ببر د بايد خود را

ه گره از مشكالز روبرو كنید .
 مشنالز مربوط به تو عه محصول مشنالز مربوط به تو عه بازار -مشنالز مربوط به مد ر ت

شما برای مقابله با ا ا مشنالز دو راه بیشتر ندار د :راه اول ا ننه بر روی توانا ی های خود سسراب کنیرد و راه دوم ب رره گررفتا
ازمانی ا ت.
از منابع و کمک های برو
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دغدغه هاي توسعه محصول
 )1دغدغه محصول كامل كامل
هركاري كه مي كنید د ت آخر باز ه

مي گويید چه خوب بود فال ويژگي يا قابلیت را ه به آ اضافه مي كرردم وايرا و و ره

اي ا ت كه مرتبا به شما مي گويد«تولید را عق بینداز تامحصول كامل شود» اما بگذاريد يك وال از شرما بپر ر  :ايرا شرركت
ا رت
به مشكالز ويندوز  xpاي نبرده بود ؟ اس چرا ا را وارد بازار كرد ؟» ايا وال بسیار م
ماكرو افت با آ همه عظمت
وكلید اولي سل مشكل را درخود دارد .

 )2تست محصول
تولید كننده با تست محصول خود به توانايي ها ومشكالز محصول
محصول تولیدي در مسیر فرآيند تولید دچار مشكل نشود و معايب


اي برده اما در كنترل ومديريت كیفیرت

رعي مري كنرد كره

شنا ايي شود.

تست كاربري

تريا ويژگی ايي كه در ايرا تسرت بايرد مرورد
ولت كاربرد را مي نجد يكي ازم
با وضعیت بد كاربر يا
مواردي مثل تنا
توجه باشد مسئله ایچیدگي ا ت فرض كنید شركت اي تولید كننده از ابتدا موبايل هرا را باتمرامي ويژگی راي امرروزي روانره برازار
مي كردند آيا مشتريا گیس نمي شد .


تست بازار

ايا تست نه تن ا براي محصول بلكه براي ازوكارهاي توزيع ونگ داري ه قابل اجرا رت و تسرت خیلري رايجري ا رت كره مري
توانید از روش هاي مختلف آ ا تفاده كنید درايا تست به عواملي مانند چگونگي فرروش انتخراب كانال راي توزيرع و ....ارداختره
مي شود .

 )3كنترل وكيفيت
كنترل يك محصول را سداقل به دوروش مي توا انجام داد:
 ممكا ا ت به روش نتي مثال نمونه اي از محصوالز تولیدي يا همه آن ا را كنترل كرده وآنچه كه مرلروب نیسرت جرداكنید ومتوجه مي شويد كه فال درود از محصولتا معیوب ا ت كه كار اده اي ه نیست
 ممكا ا ت فرايند تولید خود را كنترل كنید زيرا فرآيند با كیفیت محصوالز با كیفیت به بار مي آورد وروش ايي نیز بررايیگما» و  ...كه درهركدام از ايا تكنیك را رعي
ايا نوع كنترل وجود دارد به نام روش« مديريت كیفیت جامع » « ش
مي شود تا فرآيند تولید مديريت شود .

دغدغه هاي توسعه بازار
تو عه بازار به روش اي زير انجام مي شود :
 فروش محصول در جغرافیا جديد عرضه محصول با ابعادواندازه جديد يا با بسته بندي جديد -كانال هاي جديد عرضه واخ

محصول
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 -تغییر قیمت محصول

دغدغه هاي مديريت
دغدغه هاي مديريت كه شامل دغدغه تولید دغدغه نص
مي باشد .

تعمیر ونگ داري دغدغه مستند

ازي دغدغره ا رتاندارد

رازي

راهکارها
در ادامه مي توانید در رفع مشكالز تبديل نمونه اولیه به محصول نكاتي را مورد توجه قرار دهید .

مهندسي هم زمان
مجموعه كارهايي راكه بايد برروي نمونه اولیه انجام داد تاب بره محصرول ن رايي تبرديل شرود ف ر رت كنیرد متوجره مري شرويدكه
خیلي كارها يا وابسته به يكديگرند يابا يكديگر ه اوشاني دارند مثال گروه طراسي شما نمونه اولیه را طراسي مي كنرد سرال آنكره
ممكا ا ت به نظر گروه تولید با اعمال تغییراتي در طراسي محصول بتوا آنرا از روش اي باورفه ترر برا كیفیرت ترر يرا باهزينره
يابت كمتري تولید كرد .
يرا ارس ازفعالیرت ديگرري قرراردهی بره مشركل برمري
به ايا ترتی دربیشتركارها چنانچه بخواهی فعالیت يك گروه راكامال ای
خوري ويا آنكه زما زيادي را ازد ت مي دهی مثال ممكا ا ت به نظر طراح ونعتي يا كسي كه مسرئل طراسري شركل وظراهر
محصول ا ت بايد م ند ا شركت نمونه اول یه را مرابق با جعبه اي كره وي طراسري كررده طراسري نماينرد سرال آنكره طراسرا
م ند ي نظري كامال مخلف داشته ومعتقدنرد كره ابتردا م ند را بايرد محصرول را طراسري كننرد و رپس جعبره متنا ر برا آ
طراسي شود تمامي اين ا از جمله مشكالز شركت اي نواا ت  .اس به شما توویه مي كن كاز روش م ند ي ه زما هر
ا تفاده كنید به ايا معنا كه عي كنید تا تمامي گروه ا ه زما به سل مسئله بپردازند .
اجراي ايده «م ند ي ه

زما »كار

ختي ا ت چرا كه ارتباطاز میا گروه ا وافراد بايد گسترده وعمیق باشد هرچنرد تجربره

محدود شركت اي نواا مانعي درايا راه ا ت اما رابره دو تانه افراد مي تواند به آنا كمك كند

استفاده ازنمونه مجازي
بعدازطراسي نمونه اولیه بايد ه برابر گذشته تالش كنید تا آنرا به محصول ن ايي تبديل كنید شرما بايرد بتوانیرد نمونره اولیره را بره
گونه اي درمعرض ديد بازار قرار دهید تاارزيابي شود شما بات یه نمونه مجغازي محصول راب براي مشرتري قابرل تجسر مري كنیرد
ايا روش بخصوز درمورد ايده اي نو خیلي به كار مي رود اگر قرارا رت در نمايشرگاهي شرركت كنیرد وهنروز محصرول ن رايیي
شما آماده نشد ا تفاده ازنمونه مجازي مي تواند كامال راهگشا باشد درايا وورز نمونه مجازي نه تن ا میتواند شما را به عنروا
دارنده آ محصول معرفي كند بلكه بديا و یله امكا انتقال نظراز بازار ه به شما فراه مي آيد تن ا نكته اي كره نبايرد ازدهرا
مرمرئا هسرتید نره چیرزي
دور داشت ايا ا ت كه نمونه مجازي شما بايد هما نمونه اولیه اي باشرد كره از در رت كراركردن
فراتر از آ .
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فصل 6
مديريت كيفيت
راز موفقيت شركتها
راز موفقیت شرکت شما در رعا ت کیفیت ا ت  .نناز م می که با توجه به آن ا می توانید به کیفیت مورد نیاز خود و مشتر انتا
د ت ایدا کنید.

اصول مديريت كيفيت
كيفيت فراتر از محصول است
توجه به كیفیت محصول نیازمند ديدي و یع ا ت اگردر ت به فعالیرت شرركت خودنگراه كنیرد وداليرل عردم رضرايت مشرتريا
خودرا برر ي كنید خواهید ديد وجود بسیاري از ايا مسائل به محصول ومشخصاز فني آ ربري نردارد بلكره بره مسرائل ديگرري
عردم شرناخت دقیرق نیازهراي مشرتريا
فرآينردهاي تولیردي نامنا ر
مثل ضعف ار رنل خريردوتامیا مرواد اولیره نامنا ر
وبسیاري موارد ديگر مربوط مي شود كه به نوعي كلیه فعالیت اي شركت شما را دربر مي گیرد.

تکنيك هاي مديريت فرآيند
مديريت كیفیت به شما مي گويد كه عالوه بر كنترل مشخصاز فني محصوالز وخدماز وتالش برراي ب برود آن را زمینره منا ربي
فراه كنید كه ازبروز مشكالز وخراهاي كیفي درمحصوالتتا جلو گیري شود بره همریا خراطر بايرد نگراه شرما بره كیفیرت چیرزي
فراتراز كنترل كیفیت محصوالز وخدماز باشد وبه دنبال تضمیا كیفیت محصروالز وخردماز وستري فراترراز آ در اري د رتیابي بره
كیفیت فراگیر درهمه ابعاد فعالیت شركت باشید براي ايا كار بايد :
الف – فعالیت اي شركت را به وورز مجموعه اي از فرايندها ببینید
ب – كیفیت را درتمام فرايندها جاري كنید
پ – از همیا ابتدا شروع كنید

استانداردهاي كيفيت
 2-1استانداردهايي كه استاندارد نيستند
ا تاندارد ا زو

متداول تر ا ا تانداردها ت  .ا تانداردهای مفید و مش ور د گری ه

عبارتنداز :
•ا تاندارد ا زو
•ا تاندارد ا زو
•ا تاندارد ا زو
•ا تاندارد او س

وجود دارد که م متر ا آن ا

:ا تاندارد تضمیا کیفیت محیط ز ست
 :ا تاندارد تضمیا کیفیت ونا ع خودرو ازی
 :ا تاندارد مد ر ت امنیت اطالعاز
 :مد ر ت ا منی و ب داشت محیط کار
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 2-2استاندارد ايزو 0999
انتشرار يافرت و در رال
ايا ا تاندارد به عنوا اولیا ا تاندارد بیا المللي در زمینه نظام تضمیا كیفیت در ال
و يكپارچه كرد آن ا درقالر ا رتاندارد ايرزو
و
ايا ا تانداردها با سذ ا تانداردهاي ايزو
نیز آخريا ويراي
منتشر شد و دربرگیرنده اوول م
مشتري مداري در ازما


زير ا ت :




رهبري
مشاركت كاركنا




نگرش فرآيندي
نگرش یستمي به مديريت




تصمی گیري برا اس سقايق وواقعیت ها
ب بود مداوم



رابره دوجانبه

ودمند با تامیا كنندگا

بايد كیفیت قرعاز ومحصوالز خود را در طي مراسل تامیا مرواد
توجه داشته باشید كه براي ایاده ازي ا تانداردهاي ايزو
اولیه وقرعاز طراسي تولید فروش وخدماز اس از فروش تضمیا كرده وآن ا را قابل رديابي كنیرد ترا بتوانیرد علرل وقروع خررا
وكا تي هاي موجود در محصول ياخدماز را شنا ايي وبه وورز ريشه اي آن ا را برطر

كنید .

اقدامات پيشگيرانه وتضمين كيفيت
داده واز وقوع اشكاالز ا ا ي در كیفیت محصوالز وخدماز
از طريق ا تانداردها شما مي توانید مخاطراز وخراها راكاه
خود چلوگیري كنید درواقع تضمیا كیفیت به شما امكا مي دهد كه با درنظر گرفتا اهدا بلند مدز نگاهي به آينده داشته
وآ را به نفع خود تغییر دي د شايد بتوا گفت كه م متريا اول در تضمیا كیفیت انجام اقداماز ایشگیرانه براي جلوگیري از وقوع
خرادر كیفیت محصول باخدماز وفرايندهاي كاري مرتبط با آ ا ت .

بهبود مدام
بايد نیازهاي مشتريا را بشنا ید ومحصوالز وخدماتي باكیفیت براي برآورد ايا نیازها تولید وعرضه كنید ب برود تن را راز بقراي
شركت شما دررقابت ا ت وبدو ب بود محصوالز براي تامیا نیازهاي متغیر مشتريا امكا بقاء وجود ندارد

مستند سازي
مستند ازي هما فرآيند گردآوري يبت اطالعاز ا ت البته به نحوي كه امكرا د رتیابي بره آ اطالعراز درهرر زمراني برراي
شما امكا اذير باشد  .اايداري وادامه سیاز يك ارو ه يك شركت واووال هر اديده اي به يبت ضبط وبه روز كرد اطالعراز مررتبط
باآ بستگي درد كه ايا هما مستند

ازي ا ت .

گوش به فرمان مشتري
تالش همه شركت ا براي د تیابي به يك هرد ا ا ري ا رت وآ هر چیرزي نیسرت جرز «رضرايت مشرتريا » ايرا مشرتريا
هستند كه درن ايت تعییا مي كنند كه شركت شما چیست وچگونه بايد باشد آن ا باخريدشا بقا وتردوم سركرت شرركت شرما را
تضمیا كرده وشرايط الزم براي ادامه سیاز آ را م یا مي كنند بنابرايا تمام فعالیت اي مختلف شركت شما تن اوقتي مفیرد ا رت
كه درخدمت مشتري باشد به همیا خاطر كیفیت ه درمحصوالز وه درخدماز معني مي يابد .

خالصه صفحات  93تا 99

22

فصل 7
مديريت پروژه
مقدمه  :پروژه هاي مرگ يا زندگي
اگر چه خواند ا ا فصل را به ک متخصص تمام عیار کنترل ارو ه تبد ل نمی کند اما به شما امنا می دهد تا با شناخت ا ا
سوزه بتوانید به ب تر ا شنل از كمك متخصصا مربوط در راه تحقق اهدافتا ا تفاده کنید.
همانرور که می دانید از بزرگتر ا معضالز شررکت هرای نوارا ترأمیا منرابع مرالی الزم بررای اجررای اررو ه ها شرا ا رت در ا را
شرکت ها ارو ه های جد د وقتی اجرا می شوند که ارو ه های قبلی اا را افتره و ررما ه گرذاری انجرام شرده در آن را برگشرته
باشد .بنابرا ا در چنیا شرا ری انجام ارو ه ها مرابق برنامه و رعت در به يمر ر اند آن ا بسیار م ر ا رت .بره بیرانی د گرر
رما ه در روش و تج یزاز و امناناز ا ا شرکت ها معموالً انجام چند ا ارو ه برور همزمرا امنرا ارذ ر
به دلیل اائیا بود سج
نیست و تأخیر در انجام ارو ه های جاری شرکت عالوه بر تحمیل هز نه های اضافی ارداختا به ارو ه هرای جد رد را هر نراممنا
می

ازد .ا ا مسئله برای خیلی از شرکت های نواا به معنی شنست ا ت!

چك ليست ارزيابي وضعيت مديريت پروژه
ستما ا ا

ؤال برا تا مررح می شود که وضعیت مد ر ت ارو ه در شررکت شرما چگونره ا رت .ا را

دنبال اا خ منا

رؤال را جردبی بگیر رد و بره

آ از طريق ت یه چك لیست وداد امتیاز به خود باشید .

انتخاب پروژه
بعضی از ارو ه ها ا ا اً نبا د آغاز شوند
معموالً تصمی گیری در مورد انتخاب ب تر ا گز نه به
 -جمع آوری و تحلیل وحی

ه عامل بستگی دارد:

اطالعاز.

 انتخاب شاخص های برر ی در ارو ه های مختلف.به شاخص ها بر مبنای اولو ت های شرکت.
 وز دهی منادر تعییا ايا شاخص ها واولويت آن ا خیلي خیلي دقت كنید هرسقدر در ايا مرسله بیشتر وقت بگذاريد در مراسل بعدي درزما
وهزينه كارتا وفه جويي خواهید كرد .

تعيين اهداف
اهدا
اهدا

مواردی هستند که واسبا ارو ه ها ما لند در اا ا کار به آ د ت ابند .اما نكتره اورلي وبسریار م ر ايرا ا رت كره اگرر
وسوزه عملكرد ارو ه از هما ابتدا بخوبي مشخص نشود ستي ايده هاي خوب ه مي توانند به نرايس بردي منجرر شروند .

بنابرايا اهدا گنگ ونامشخص منشا بسیاري از مشكالز خواهد بود كه از جمله آن ا میتوا به مشخص نبود مررز بریا موفقیرت
وشكست وهمچنیا اياد اختال نظر بیا واسبا وافراد درگیر در ارو ه بر ر د تیابي يا عدم د تیابي به اهدا ارو ه اشاره كرد
لذا در تعییا اهدا ارو ه های سوزه به ا ا نناز ز ر توجه کنید :
-در تعییا اهدا منافع تمامی افراد درگیر ارو ه را در نظر بگیر د.
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-اهدا

با د ملموس و قابل اندازه گیری باشند.

اهدا را با د با کمک تمامی افراد درگیر در ارو ه و ایتاتی ارو ه بر رآن ا به توافق كامل بر د .
ندهید و اهدا

خودتا را فر
-در تعییا اهدا

ارو ه به

از شروع مراسل اولی ارو ه تعییا کنیدوتمام تالشتا را بكار ببنديد

را منربق با واقعیت های موجود تعییا کنید.
یا ت های کلی و ا تراتژی بلند مدز شرکت و همچنیا

مت و

وی اولی ارو ه دقت کنید.

تيم و تيم سازي
تجربه يابت کرده که انر ی گروه ها شگفت انگیز ا ت .جمع دو ا چند نفر که برای ر رید بره هردفی مشرترک ترالش مری کننرد
همواره مؤيرتر از مجموع تالش تک تک آن ا ت به شرط آننه افراد را به در تی انتخاب و آن ا را رهبری کنید .درواقرع انرر ي ن فتره
رو خواهیرد
در اتحاد افراد راعامل اولي ایشبرد اهدافتا قرارد دهید  .همواره گزينه هراي مختلفري ج رت انتصراب افرراد تری اری
داشت ا تفاده از ار نل خود شركت ا تخدام موقت نیروهايي باتخصص هاي مورد نیاز وا تخدام وتربیت نیروهاي جديد گزينره
هايي ا ت كه براي تشكیل تی ارو ه دراختیار داريد  .از افراد درو شركت با مسايل مختلف شركت آشنايید روابط شا با يكديگر
میدهرد  .ا رتفاده از نیروهرای خرود شررکت
وباشما شكل رفته و ه زينه هاي نیروي انساني ارو ه راه به میرزا زيرادي كراه
همیشه امنا اذ ر نیست .بنابرا ا ناچار د از نیروهای خرارش از شررکت ا رتفاده کنیرد .مري تروا دراررو ه هرا افرراد رابرراي انجرام
فعالیت اي مشخصي كه درآن ا تخصص دارند به خدمت گرفت واس از اايا ارو ه همكاري راخاتمه داد ايرا روش بره كرارگیري افرراد
هزينه ها بلكه دررعايت ا تانداردهاي الزم وتامیا كیفیت ارو ه ها نیرز بره شرما كمرك میكنرد  .ا رتخدام وتربیرت
نه تن ا دركاه
فشاركاري ديگر اعضاي تی شده وبه ا تفاده از نظراز جديد در تی ارو ه منجر مي شود .
نیروي جديد نیز باعث كاه

محدوديتهاي پروژه
برور معمول محدود ت اروزه به دود ته کلی تقسی مي شود:
بینی هستند.
•محدود ت ا ی که قابل ای
بینی نشده ا جادمی شوند.
•محدود ت ا ی که درايراتفاقاز ای
محدود ت ای د ته اول رابا دقبل ازشروع اروزه ودرمراسل اولیه تعییا و تشخیص داده ونحوه برخورد با آن ارابه خوبی تشر

کنید.

بینی بودجه ودرزما اضافی دربرنامه می تواند موير باشد .اما توا وتجربه
محدود ت ای د تۀ دوم هر چند اقداماتی ازقبیل ای
خودشما دربرخورد با سوادث وتصمی گیري ريع وراهگشا م متريا ابزار براي به سداقل ر اند ايا د ته از محدود ت ا برروي
اروزه ا ت  .بودجه  -زما  -افراد  -محیط – ابزاروتج یزاز نیز از جمله محدوديت اي ارو ه هستند .

فرايند كنترل پروزه:
فرا ند کنترل اروزه خیلی ای

تر از زما آغاز (يعني ازمراسل اما

نجي ارو ه ) شروع مي شود درادامه قدم ای انجام کنترل

اروزه معرفی مي شود.
مرحله آغازين پروزه:
الف  :تعییا وتعر ف اهدا

ب  :امنا

نجی پ  :تحلیل سک اروزه ز  :عقد قرارداد

مرحله برنامه ريزي پروزه  :الف  :شنستا کاروتعییا
افزارمنا

اختارفعالیت ا ب  :ت ییه فرم اوجدول اطالعاتی پ  :انتخاب نرم

برای برنامه ر زی اروزه ز  :براورد مدز هز ا و منابع مورد نیاز ث.وارد کرد اطالعاز جمع آوری شده به نرم

افزاروتسریع و ب ینه ازی
مرسله کنتل و ایگیری ایشرفت اروزه  :الف  :کنترل و به هنگام کرد زما و منابع اروزه ب  :ت یه گزارش های موردی و دوره ای
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پ  :اوالح برنامه

مرحله پاياني :
الف  :ارز ابی و تحلیل نتا س ب  :گزارش کلی اروزه پ  :مستند

ازی نتا س اروزه

ابزارهاي برنامه ريزي ورديابي پروزه:
ابزارها ي هستندكه براي برنامه ريزي ورديابي ارو ه
نمودارهای ارز گانت و منحني S

ودمند هستند كه براي برنامه ريزي ورديابي ارو ه

ودمند هستند مانند :

گرافینی خاوی ازاروزه بوده وبه دلیل ادگی درک و ارائه تصو ری کلی از وضعیت
هر ک از نمودترهای ارز وگانت درواقع نما
اروزه کاربرد ز اد دارند.به و ژه در اروزه های بزرا که سچ ز اد فعاا ا ومنابع باعث ایچیدگی فرا ند برنامه ر زی می شود چنیا
نمودارها ی می توانند به ابزار کلیدی برنامه ر زی نظارز وتبییا وضعیت اروزه تبد ل شودالبته امروزه تر ی د تی ا ا نمودارها
تقر با منسو شده و ا تفاده از نرم افزارهای متنوع برنامه ر زی اروزه مثل«ما نرو افت اروجنت»و«ار ماورا»را س شده ا ت .

گزارش عملکرد
شايد بتوا به جراز گفت هی

فعالیتي در شركت شما به نتیجه نخواهد ر رید مگرر آنكره آ را بردقت وباابزارهراي در رت كنتررل

كنید در ايا میانگزارش عملنرد نی ازکاراتر ا و ضروری تر ا ابزارهای مد ر ت اروزه ا ت .درگزارش عملكرد بايرد اطالعراز جمرع
آوري شده را ازماندهي وخالوه كرده ونتايس تحلیل آن ا را ه ارائره كنیرد ايرا گرزارش بايرد انرواع اطالعراز مرورد نیراز دي نفعرا
مختلف ارو ه راباجزئیاز موردنظر آن ا ارائه نمايد  .دراينجا با ويژگي هاي يك گزارش عملكرد خوب آشنا مي شويد .
صحت اطالعات  :اير بخشي يك تصمی

وابسته به كمیت وكیفیت اطالعاز موجود مري باشرد واگرر كروچكتريا شرك وترديردي در آ

وجود داشته باشد گزارش عملكرد غیر قابل ا تناد خواهد بود وگزارش عملكرد نادر ت باعث مي شود كه كاركنا شما به ب انره
عدم وحت گزارش ها از زير بار مسئولت شانه خالي كنند .
جامعيت اطالعات  :گزار عملكرد م

تريا و یله اطالع از وضعیت ارو ه مي باشد لدا ضرورز دارد كره ايرا گزارشر ا بره طرور كامرل

ت یه شود واگر اس از گذشت زما زيادي اطالعاز عملكرد به د ت شما بر د ديگر زماني براي جبرا باقي نخواهد بود .
به هنگام بودن  :در وورتي كه ايا اطالعاز اس از گذشت زما زيادي نسبت به وقوع آ به اطرالع شرما بر رد ديگرر زمراني برراي
جبرا باقي نخواهد بود ضما اينكه كشف علل وداليل انحرافي از برنامه ه به دلیل گذشت زما دشوارتر مي شود .
سازماندهي  ،ساختار ونحوه ارائه مطلوب  :هرچه اطالعاز خالوه تر وگوياتر باشد میزا تايیر گذاري آ برمخاط

بیشتر خواهرد برود

لذا ا تفاده از نمودارها جداول ومنحني ها مي تواند بسیار مفید باشد ومديرا كمتر مجبور به انجام محا باز مختلف شوند .
هشدار دهندگي  :گزارش عملكرد خوب عالوه برروند ایشر
اتخاد اقدام اوالسي منا

بايد میزا تاخیراز ومعرايرز هرا نیرز كرامال مشرخص باشرد ترا مخاطر

داشته باشد .

عدم افراط وتفريط  :سفظ تعادل وعدم افراط وتفريط درارائه اطالعاز موضوع م مي ا ت كه ستما بايد به آ توجه داشته باشید
.

5

تعادل در تاثير گذاري  :بايد به ايا نكته توجه داشت كه «گزارش عملكرد و یله اوالح مشكالز ا ت نه تنبیه ومجازاز» .
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دوره زماني مناسب  :دوره زماني منا

گزارش گیري تابع متغیرهاي فراواني ا ت كه با ایشرفت اررو ه تغییرر مري كننرد  .از انجرا

كه تعییا دوره زماني منا

ارو ه از جمله وظايف شما ت درادامه به بعضي از عوامل موير درايا ارتباط اشاره مي شود .

– سج كار درهردوره

– يباز ارو ه  – 5مخاطبا

– امكا جبرا

 -شاخص بحرانیت

نکات طاليي
درباره مد ر ت اروزه جاب می کنی :
درا ا قسمت توجه شما را به نناتی م
• باتوجه به تالش های تی اروزه ممنا ا ت خراها ی ر دهداماما وس نشو د ا ا امربرای همه ا ت
•
•

جلساز اروزه را باتوجه به نوع وشرا ط آ بصورز منظ هفتگی ا روزانه برگزار کنید
برای هر اروزه ک دفتر اداشت اولی نیاز دار که تمامی تصمی هاورو داد های م

را در آ يبت کنی .

• ارتباطاز بزرگتر ا مساله اروزه ها ت و ا ا مساله زمانی که منابع به وورز متمرکزدر ک جاجمع نیست و ا اعت های
کاری افراد مختلف ا ت تشد د می شود.تابلوی اعالناز ا تابلوی مشابه می توانند کامال ودمند باشند.
• ک واقعیت تلخ ا ا ا ت که کارهای بی
منابع بزرگی بر رراهتا ظاهر می شود

ابقه معموال تبد ل به کارها ی کمرشنا می شوندو مشنالتی سل نشدنی و

جمع بندي  :از چاله به چاه نيفتيد !
درايا فصل م

تريا نكاز مربوط به مديريت ارو ه توضی

داده شده درنگاه اول ممكا ا ت تصور كنید كه هی

وقت در دام

مشكالتي مثل تمام شد اول يا زما و به نتیجه نر ید ارو ه ها نمي افتید اما فراموش نكنید كه هی كس با ايا نیت ارو ه
اي را شروع نمي كند كه ا را با يك ال تاخیر به اتمام بر اند يا هركز تمام نكند معموال تاخیرهاي جزئي ا ت كه بتدريس باعث
مي شود كنترل ارو ه از د ت شما خارش شود لذا تی خودتا را توجیه كنید كه هر زما به مسئله آي برخوردند ا را شفا
وبراستي اعالم كنند ستي اگر زمانبندي واقع بینانه تر قابل قبول ويا ودآور نباشد در ايا وورز شايد ب تر باشد فورا ارو ه را
و ناراستي شود خیلي وقت ها ايا كار ب تراز ايا ا ت كه از تی تا بخواهید مثل
متوقف كنید ستي اگر ايا كار موج رنج
ق رمانا افسانه اي كار كنند وغیر ممكا را ممكا كنند اس فراموش نكنید ومراق باشد كه براي خروش از چاله چاه را انتخاب
نكنید .
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فصل 8
مديريت برانسانها
درس هايي به قيمت چند قرن تجربه
ه مواره به ا ا ننته توجه داشته باشید که شرکت ای بزرا دنیا همگی بنگاه ای کوچنی بوده اندکه بافنروتالش بی وقفه
وگسترده بنیا گذارانشا شنل گرفته وبه تدر س به ازما های بزرا ملی وبیا المللی تبد ل شده اند ودرا ا مسیرتوجه
جدی به نیروی انسانی تايیربسزا ی درموفقیت های آن ا داشته ا ت.

نظام حذب و استخدام
نیروی انسانی هرشرکتی رامی توا در ه گروه د ته بندی کرد:
الف)مديران

مسئولیت اولی توفیق اناکامی شرکت برع ده ا ا گرروه ا رت کره شمادرودرآن اهسرتید .اگردرانتخراب گرروه مرد ر تی اشرتباه
کنید آيارز ا بار آ به شدز شرکت شما رات د دخواهدکرد
ب) كارشناسان

کارا ا گروه درواقع تولیدفنرا ت وزمینه رابرای تصمی گیری مد را فراه می کنند اما اغل خودشا تصرمی گیرر نیسرتند.ارس
اگرکارشنا ا قوی با انگیزه نداشته باشید شرکتتتا قدرز نوآوری وتجز ه وتحلیل مسائل درونی وبیرونی خودرازد ت می دهد.
پ)كارمندان وكارگران

ا ا گروه وظیفه تولید رابرع ده دارندومسنا او ت

ر

تحصیالز آن ا اا یا اباال باشد .جذب ا ا افراد نسبت به تی

وکارشنا ی اده ترو خرراز آ نیزکمترا ت.
 :اس از ا تخدام نیروهاي منا
ا تخدام وآموزش نیروهای منا

مد ر تی

بايد براي آن ا برنامه هاي توجی ي وآموزشي بگذاريد.

 1-1مصاحبه
به دلیل اهمیت مصاسبه درفرا ند ارز ابی وا تخدام نناز م می را ادآوری كرده تا نتیجه كار به مرات

ب بود يابد.

آمادگي براي مصاحبه

-

ا امی مصاسبه کنندگا را مشخص کنید.ب ترا ت تا نفرکار مصاسبه را انجام دهند تافردرا از زوا ای مختلف ارز ابی

کنند
 مشخص کنید که شروع کننده وخاتمه دهنده مصاسبه با دچه کسی باشد؟ به دقت درباره ؤال های مصاسبه فنرکرده وآن ارا ادداشت کنید. -فرم ها ی را برای مستندد ازی مصاسبه ونوشتا ادداشت های مصاسبه گرا آماده کنید.
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انجام مصاحبه

-

عی کنیداز قدرز وهنر خوب گوش داد درمصاسبه ا تفاده کنید به داوطل

فروت ز ادی برای وحبت کرد بدهید.

دهنیت خودرانسبت به افراد قومیت هاو ا محل تحصیل و وابق مختتلف آن ا کنار بگذار د.
هنگام مصاسبه تمامی نناز مثبت امنفی رافوری ادداشت کنید وآن ا رابه آخرکار موکول نننید.

 ازطرحتوضی دهند.

ؤال ای بسته ای که اا خ آن ا«بلی» ا«خیر»ا ت ارهیزکنید؛بگذار دافراددرباره ی خودوتوانمندی ها شا

 درباره ی مسائل شخصی و ا یا ی سسا یت برانگیز چیزی نپر ید. مصاسبه رابا گرمی وخوشرو ی انجام دهید. درانت ای مصاسبه ه به متقاضیا مجالی دهیدتا اگر ؤالی دارند بپر ند ا ا ننته بسیار مدغدغه ی اولی ای می بر د.

ا ت چراکه شما ه به

بعد از مصاحبه

-

بالفاوله با د گر مصاسبه گرا درباره ی فرد متقاضی شغل بحث کنید وبه ک جمع بندی واسدبر ید.

 ایرامو افراد منتخ بحث کنید وتصمی بگیر د.اگرفرد منا بی نیافتید افراد د گری را برای مصاسبه دعوز کنید.به شرکت شما وارد شوند وازآن ا ا تقبال شود.
 -ایگیری کنید تا رانجام افراد منا

 2-1تنظيم قرارداد
قبل ازانعقاد قراداد ستماکتاب قانو کارا را وآ یا نامه وبخشرنامه هرای مربروط بره آ رامرالعره کنیرد.ترا درآ نرده بامسرائل کمترری
مواجه شويد ".ازابتدابه راه قرارداد های ا تخدامی بلند مدز نرو د وسداقل ماه به وورز آزما شری برا هرر فررد قررارداد تنظری
کنید تا از عملنرد مرلوب وی مرمئا شو د".

 1-3شروع كار
دربدو ا تخدام ستمابه نناز ز ر توجه کنید:
 قوانیا وضوابط کاری شرکت رادراختیارفرد بگذار د تامرالعه کند ا آن ا رابرامحا به د تمزدو....

توضی

دهید؛مثال

اعت ورود وخروش ونحوه

-

اورابه عنوا عضوجد دخانواده به همنارا وهمنارا رابه اومعرفی کنید.
درمورداهدا وا ترا ی های شرکت وبرنامه های کاری اطالعاز الزم رابه اوبدهید.

-

محل کار ابزار لوازم وتج یزاز موردنیاز رادراختیار اوقراردهید.
اولیا تصو ر ازشرکت شما دردها نیروهاي جديد ماندگار مي شود كه در آينده كاري وانگیزه مندي او بسیار م

ا ت

بنابرا ا به اولیا برخوردها و ا تقبال گرم از نیروهای جد د توجه و ژه ای داشته باشید.

حقوق ودستمزد
کارکنا انتظاردارند د تمزدعادالنه ای در افت کنند.بنرابرا ا شا سرته ا رت بررای تعیریا سقروت ود رتمزد کارکنانترا رک نظرام
مشخص تنظی وتدو ا کنید ودرطول سیاز شرکت همواره آنرابازنگری وبه روز کنیدهرچقردر نظرام ارداخرت شرما منرقری روشرا
وعادالنه باشد انگیزه کاروتالش همنارانتا رابیشتر خواهد کرد .
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آموزش وتوسعه نيروها
کارکنا شرکت خودراسداقل به دودلیل آموزش دهید.
 -برای انربات آشنا ازی تسلط بر روش ها تج یزاز تننولو ی های خاز شرکت که قبأل باآن ا

روکارنداشته اند.

 به دلیل تحوالز مستمربازار وایشرفت تننولو ی شمامجبور دبرای سفظ قدرز رقابت شرکت توا ار نل خودرابا آموزشهای برنامه ر زی شده انتقاددهیدکه ا ا آموزش ها((آموزش های ضما خدمت)) نامیده میشوند.

انگيزش
ازجمله م متر ا وظا ف شما تشو ق کارکنا برای انجرام کاربیشرتر وب ترا رت .لرذا با رد خودترا انگیرزه فراوانری بررای موفقیرت
داشته باشید .هنگامی که انسا برای ر ید بر ک وضعیت اداشتا چیزی تما ل شد د و جدی ایردا کنرد بررای تحقرق وترأمیا
مررری کنرررد.
آ انگیرررزه مررری ابررردوهنگامی کررره فررررد انگیرررزه منرررد شرررود وقت وتررروا خرررودرا ورررر تحقرررق هرررد خرررو
رهبری عی می کند درقل کارکنا نفود کرده وآن ارادر مسیر تحقق اهدا برانگیزد به گونره ای کره کارکنرا او
ک مدير درنق
ا ت
باشوت واشتیات كار كنند کارکنا نیازهای متنوعی دارندکه شناخت آن ابرای ک مد ر بسیارم

ارزيابي عملکردكاركنان
معموال كاركنا تالشگر وفعال از وجود یسرتمي منا ر برراي ارزيرابي عملكررد ا رتقبال مري كننرد ارز رابی عملنررد از جرنس
قضاوز ا ت هرچند در دنیاي امروز عي شده ترا ازمعیارهراي كمري ارزيرابي بیشرتر ا رتفاده شرود امرا امكرا سرذ معیارهراي
كیفي از ارزيابي ها وجود ندارد
ک نظام مرلوب ارز ابی عملنرد با دا ا و ژگی راداشته باشد:
الف) متناسب بودن بانوع شركت وكاركنان

یست

ارزيابي رابه دلیل معیارها وشاخص های

رنج

ک

ترمری تروا ازد گرشررکت هرا گرفرت.بنرابرا ا ب ترا رت هرر

شرررکتی اررس از برر رری نظررام هررای ارز ررابی موجود بااعمررال تغییراترری متنا رر
خود یست ارز ابی مخصووی برای خود طراسی می کند.

باالزامرراز و و ژگرری هررای

ررازمانی

ب) امکان رتبه بندي شاخص ها

اا
رااوش

یست

نج

نبا دمالک

رافقط درسرد خروب را برد قررار دهد؛بلنره با رد طیفری از درجراز عرالی خوب تاکامالضرعیف

دهد.

پ) امکان اجرا

یستمی را اجراکرد.ا تفاده ازشاخص ها ی که دهنیت منفری راالقرا کنرد اسسا ریت

با د بتوا درعمل چنیا

وشخصی رابرانگیزد و ا قابل ارز ابی باشد
ت) استفاده ازمعيارهاي مناسب

یست ارز ابی راز ر

یا ری

ؤال می برد.

20

برای ارز ابی واقعی عملنرد کارکنا
دارد.

همزما ازا ا دوگونه معیارا تفاده کنیدٍ؛البته وز هر کدام نیزبه نظر شما بستگی
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•معیارها ی که به شیوه رفتار ار نل توجه دارند ونتیجه امحصول کارآن اراشامل نمی شوند؛مثل نظ وفاداری به
ازما ها وتع دبرکار.
•معیارها ی که فقط به خروجی امحصول کار فردتوجه دارند؛نظیرتعداد کاالهای تولیدشده تو ط فرد ا تعداد مشتری
جذب شده.
ث) ارزيابي دوطرفه

در یست های نتی فقط مد را درباره ی کارکنا اظ رارنظر مری کننردم؛امادر شریوه هرای جد دمرد را و رار رتا نیرز
تو ط کارکنا وه ترازا خود ارز ابی می شوند.در ا ا سالت امنا مقا سه نظراز وجمع بندی ب تر برای شما فراه می
آ د.
ج) ارائه بازخود به كاركنان

ب رره وری نیرروی
هد ن ا ی از ارز ابی عملنرد اوالح رفتارها ا عملنرد نادر ت وتقو ت رفتارهای مثبت به منظور افرزا
انسانی ا ت.بنابرا ا اس ازارز ابی نتا س رابه وورز اختصاوی به هر فرد منتقل کرده ونظر اورا دربراره ی ارز رابی خودجو را
شو د.ا ا کاراگرچه

خت ا ت اما تعار

نننیدوضما رعا ت سرمت افراد نتا س ارز ابی رابه آن ا منتقل کنید.

سازماندهي
ازماندهي چنانچه هوشیارانه ومنرقی انجام نشود شما رابا مشنالز آشنار و ان ا ز ادی مواجه می کند دراينجرا الزم ا رت
ازماندهي جل كن .
توجه شما را به اوول م
الف – وحدت مديريت

هرفرد بايد از يك نفرد تور بگیرد وبه يك نفر گزارش دهد بنابرايا نبايد

اختار شرركت شرما بره گونره اي باشرد كره يرك نفرر

داراي چند رئیس باشد .
ب  -تقسيم كار

ب تر ا ت هر فرايند كاري را به اجزاي آ شكسته وكارهاي مختلف را تعريرف كنیرد وبرراي انجرام هرر كرار يرك يرا چنرد نفرر را
بگماريد اگر شركت فعال كوچك ا ت يك نفر رابراي چند كار درنظر بگیريد
پ – حيطه نظارت

با توجه به نوع فعالیت ها وسج

آ وقابلیت اي شاغ لیا تعداد افرادي را كره مسرتقیما تو رط يرك مردير يرا

مي شوند مشخص كنید سیره نظارز معموال بیا

تا

رار رت اداره

نفر ا ت ولي كامال به شرايط شما وابسته ا ت .

ت  -تفويض اختيار

كارها را به گونه اي ازماندهي كنید كه اختیاراز دريك جا جمع نشود دائ درانديشه ارورش ديگرا از طريق واگرذاري اختیراراز
ومسئولیت ا باشید دقت كنید كه فقط بخشي از اختیاراز را میتوا به زير د تا واگذار كررد ومسرئولیت هرر فررد در مقابرل مرافوت
خود قابل واگذاري نیست .
گردش شغل كارها را به گونره اي تعريرف كنیرد كره افرراد همیشره در يرك جايگراه شرغلي براقي نماننرد ودرمحردوده اي كره تروا و
شايستگي دارند سركت كنند باايا روش :


كارها قائ به فرد نخواهد شد
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خستگي كاروفر ودگي ناشي ازكار يكسا گريبانگیر كاركنا نمي شود




خالقیت ونوآوري زمینه بروز مي يابد.
ايا موضوع در شركت اي نواا وكوچك اهمیت زيادي دارد
ج – تعيين ارتباطات سازماني

در ازماندهي بايد ارتباط افراد با يكديگر را مشخص كنید خروط د توردهي وگزارش گیري را به وضوح مشخص كنید اگر وظايف
افراد وارتباطاز آن ا بروشني تر ی وتعییا نشود تعارضاز

ازماني بتدريس مشكل زا خواهد شد.

ارتباطات
قدرز برقرراری ارتبراط قروی باکارکنا

مشتر ا

ر امدارا وتمرامی دی نفعرا شررکت برای شرما سیراتی ا رت.ا ا را مرد را

و رار تانی که ازلحاظ تیپ شخصیتی برو گرا واجتماعی باشند ازتوا ارتباطی ب تری برخوردارند .دروورز وجودضعف درقردرز
ارتباط مؤير باد گرا می توا با آموزش مرالعه وتمر ا تاسدز ادی ا ا کا تی راجبرا نمود.

كارگروهي
تجارب شرکت های موفق نشا می دهد که استمال ر ید به اهدا

ازطر ق «کارگروهی»بیشترا ت.

درمد ر ت کارهای گروهی ستما به نناز ز رتوجه کنید:
از ک نفر مربوط می شوند.
 کارگروهی زمانی توویه می شودکه:مسائل متحددندوبه بی م متر ا سس ورازتوفیق کارگروهی تنمیل وتنامل ا ت .دروضعیت انجام کارگروهی افراد به غنی شد اند شه های ند گرکمک می کنند وانگیزه ی فعالیت بیشتری می ابند گاه نتايس كار گروهي موج شگفتي وتعج
نجوي كه اعضاي گروه ادعا مي كنند كه درسالت انفرادي هرگز چنیا قدرز تولید فكري نداشته اند
-

اعضاي روه مي شود به

بدلیل ويژگي هاي فرهنگي جوامعي نظیر ايرا كار گروهي ابتدا مورد ا تقبال وعالقه كاركنا قرار نمي گیرد.

گاهي کارگروهی باموانع مختلفی مواجه می شود که ازجمله می توا به موارد ز ر اشاره کرد:
•
•

وجود روسیه فرد گرا ی قوی بیا برخی اعضا
بی اطالعی ازايراز کار گروهی

•
•

مشنالز ارتباط مؤير اعضا
کمی تجربه اعضادرانجام کاردرقال

يك گروه و ....

درن ايت درن ا ت توویه می شود باتالش وسمايت مديرا بتدريس اختال

نظرها ك

شده وآيار مثبت كار گروهي خودرانشا مي

دهد .
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فصل 0
حسابداري ساده
مقدمه  :حسابداري از روي ضخامت بسته پول !
درايا فصل به طور مختصربرخي از اورول واطالعراز فنري سسرابداري معرفري مري شرود ايرا فصرل بره شرما كمرك مري كنرد ترا
بانیازهاي اولیه سسابداري شركت خود آشنا شويد وبتوانید درسد ضرورز آن ا را انجام داده واگر سسابدار تمرام وقرت يرا اراره وقتري
داريد ارتباط هوشمندانه تري با او يا مشاور مالي خود برقراركنید

چرا بايد حسابها را نگه داشت ؟
به چند دلیل بايد سساب وكتاب شما روشا ودقیق باشد :

براي كنترل  ،ابتدا بايد سنجيد وثبت كرد
به و یله سساب ا عملكرد شركت

نجیده مي شود همچنیا امكا مقايسه عملكرد واقعي بابودجه ای

بیني شده فراه

مي آيد .

نگهداري مناسب دفاتر حسابها
برا اس قانو تجارز ايرا شما ملزم به نگ داري دفتر روزنامه ودفتر كل هستید اما ايا دو دفتر چه هستند؟
الف – دفتر روزنامه  :مدركي ا ت كه هرروزكلیه مرالباز ديو ودادو تدهاي تجاري دريافت ها وارداخت ها درآ يبت مي شود.
ب – دفتر كل  :دفتري ا ت كه هر وفحه آ اختصاز به يك سساب دارد وكلیه يبت اي دفتر روزنامه بايد سداقل هفتره اي يكبرار بره
رفصل اي مربوط درايا دفتر منتقل شوند مجموعه ايا سساب ا با يكديگر دفتر كل را تشكیل مي دهند.

حسابرسي ساالنه
هر اله بايد گزارش اي مالي ت یره شرده تو رط شرمادر دفاتر تو رط سسرابدارا ر رمي ر ریدگي شرود ترا گرزار ش عملكررد
شركت نجیده شود ونقاط ضعف یست كنتررل داخلري شرما كشرف ومرانع هرگونره اخرتالس يرا تحريرف شرود همچنریا ايرا
گزارش ا مبناي محا به مالیاز شركت شما نیز خواهد بود .

معادله حسابداري
براي تعريف معادله سسابداري ابتدا مفاهی

دارايي بدهي و رمايه را باه مرور كنی

.

دارايي ; به اموال يا منابع اقتصادي متعلق به شركت شما دارايي مي گويند كه بايرد داراي منرافع اقتصرادي درتسرلط شرما و قابرل
تبديل به اول باشد .
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بدهي ; ديو يا تع داز شركت راب بدهي گويند  .بدهي بیانگر تع داتي ا ت كه بايد از طريق انتقال دارايي ها انجرام خردماز يرا
ازمحل درآمدهاي آينده تسويه گردد.
رمايه ; مازاد دارايي هاي شركت بربدهي هاي آ را

رمايه گويند

پول ناپديدنمي شود
وقتي كااليي مي خريد مبلغ اول ارداخت شده ازسساب بانكي وياورندوت شرما كا رته مري شرود وهمریا مبلرغ ارول درماهیرت
مي دهد اگر چیزي بفروشید ازمبلغ موجرودي هرا كا رته شرده موجرودي
موجودي ظاهر مي شود ومیزا موجودي شما راافزاي
كاالي شما به اول تبديل شده وبه سساب بانكي ياوندوت شما افزوده مي شود .
دراينجا به برخي ازمحا باز

اده سسابداري مي اردازي

.

همه چيز در دو ستون
دنیاررادردو تو عمودي بدهكار وبستانكار مي بینند يكي ازاولیا اوول سسابداري دقت ا ت وبراي ايا كرار همره
سسابدارا
چیز بايد در ت رجاي خودش باشد تمامي بدهكاري ا وتمامي بستانكاري ا درن ايت يا درترازنامه يا درسساب ودوزيا مرنعكس
مي شود جدول زير خیلي به شما كمك خواهد كرد :
حساب سود و زيان
بدهكار

بستانكار

ب اي تمام شده كاالهاي فروش رفته (قیمت تمام شده تمامي

فروش ها (فاكتورهاي فروش وادره )

كاالهاي آماده براي فروش من اي موجودي باقي مانده درهرزما )

هزينه ها (تمامي هزينه ها از جمله د تمزدها )

در آمدها ( ب ره خدماز و)....

زيا

ود

كمتر ازمجموع مت بستانكارا آ باشد نتیجه فعالیرت شرركت رودهي و در غیرر
اگرمجموع مت بدهكار سساب ودوزيا
هربسرتانكاري مسرتلزم افرزاي
ايا وورز شركت شما زيا ده بوده ا ت  .د ت آخرر ايرا قاعرده راده را نیرز بیاموزيرد افرزاي
بدهكاري يا كسر بستانكاري ديگر ا ت ايا قاعده باعث مي شود همواره جمع كل بدهكاري ا با جمع كل بسرتانكاري هرا مسراوي
بماند.

به كارگيري اصول حسابداري به جاي شمارش شن وماسه
دراينجا چندمف وم ا ا ي را مرور مي كنی
مرزها ; براي اينكه سساب اي شما مفید باشند بايد مرز چیزهايي كه درايا سساب ا به شرمار آمرده انرد بخروبي تعريرف شرود وايرا
مرزهاي تعريف شده بايد منسج و يكپارچه باشد بدو يكپارچگي سساب ا بي معني خواهند بود
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شخصيت واحد حسابداري ; در سسابداري هرشركت به عنوا يك واسد جدا درنظر گرفته مي شود ايا شخصیت سسرابداري در دوره
هاي مختلف نبايد تغییر كند چرا كه دروورز تغییر مداوم آ كارواسد سسرابداري مثرل كرار كسري ا رت كره بخواهرد شرا وما ره
شمارش كند.
دوره مالي ; دوره اي زماني مثال يك ماه يا يك

ال ا ت كه سسراب ا بره آ برمري گرردد سسراب ا تصرويرهاي لحظره اي فعالیت را

هستند كه درفواول زماني خاوي گرفته مي شوند اگر طول زماني دوره هراي سسراب ا متفراوز باشرد مقايسره آن را بره مراتر
مشكل تر خواهد بود
سال مالي ; هردوره سسابداري را كه دوازده ماه متوالي طول بكشد

رال مرالي گوينرد

رالمالي در اغلر

واسردهاي اقتصرادي برر

ال تقويمي منربق ا ت .
فرض تداوم فعاليت ; به ايا معني ا ت كه فعالیت شركت درآينده قابرل اری
عملیاز آ وجود ندارد ای

بینري ا رتمرار مري يابرد و قصردانحالل ويرا تعریرل

فرضي ساكي از تداوم يرك دوره زمراني كرافي برراي اجرراي عملیراز انجرام قراردادهرا وايفراي تع رداز

شركت ا ت .
فرض واحد اندازه گيري ; بديا معني ا ت كه نتايس معامالز وعملیاز مالي يك شركت مي تواند برسس

واسد ارول انردازه گیرري

وگزارش شود يعني درسسابداري فقط رويدادهايي يبت مي شود كه قابل تبديل به اول باشند .
اقالم نامشهود ; اقالم نامش ود (همچو سسرا نیرت ) را نبايرد لحراظ كررد مگرر اينكره شرواهدي محكر داشرته باشرید كره كسري
ساضرا ت مبلغ مشخصي بابت آ بپردازد.
اخالقيات ; سساب ا بايد واقعي و بي طرفانه باشند فريفتا خود نوعي فري

كاري بی وده ا رت وفرريفتا ديگررا

كالهبررداري بره

شمار مي رود .
جلوگيري از خوش بيني بيش از حد ; بی

ازسد خوش بینانه عمل كرد باعث مي شود تابعدا در ازگاري باواقعیت ا به شما

رخت

بگذرد .
پرهيز ازبرآوردهاي شخصي ; سساب ا بايد عیني بوده وبه جاي برآوردهاي شخصي مبتني برشواهد خارجي باشند
برنامه هاي حسابداري نرم افزاري ; امروزه شركت اي كوچك وبزرا به جاي روش اي د تي سساب اي خرودرا بره ورورز الكترونیرك
يبت ونگ داري مي كنند

بودجه بندي و پيش بيني هاي مالي
ای

بیني ها ه

مي توانند موضوعاز خرد و ه

موضوعاز كال را اوش

دهند بودجره هرا برنامره هراي مرالي برراي دوره هراي

بیني هاي انجام شده برراي همرا دوره ا رتوارند بودجره هرا از اهمیرت فراوانري برخوردارنرد
زماني مشخصي هستند كه بر ای
ودربرنامه ريزي كنترل وایاده ازي تصمی ها به كمك شما خواهند آمد .
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نکاتي درباره بودجه بندي
واقعگرايي بدبينانه ; برآوردهاي شما آنقدر محافظه كارانه باشد كه سوادث ناگ اني بیشتر مرلوب باشند تاناراست كننرده سقیقرت را
بگويید اما ستما بدتريا سالت را نیزدردها داشته باشید .
مقايسه با واقعيت ها ; بودجه زماني ارزشمند ا ت كه در فواول زماني منظ م(معموال ماه به ماه يا فصل به فصل ) بانترايس واقعري
مقايسه شود .
چرا بودجه بندي اشتباه بوده ؟ فقط از طريق مقايسه با واقعیت ها میتوانید ب تر ای

بیني كنید در ابتدا بودجره بنردي شرما استمراال

سساب نشده ونادقیق خواهد بود اما دلسرد نشويد عزم را خ داشته باشید زيراباكس
نیز افزوده مي شود وانحرافاز هر

ال نسبت به

تحربه به دقت بودجره بنردي هراي شرما

ال قبل كمتر خواهد شد

تحليل حساسيت ; روشي ا رت برراي ارزيرابي میرزا سسا ریت طررح بودجره درقبرال تغییرر فرضریاز اايره اي آ برراي مثرال در يرك
ر تورا هزينه غذاها فقط سدود

درود ازمخارش را تشكیل مي دهد بنابرايا سسا یت

ودآوري ر تورا در قبال هزينره مرواد

خام اولیه با توجه به درود ياد شده زياد نیست .

حساب سودوزيان
سساب ودوزيا نشا میدهد كه شما چقدراول كس كرده يا از د ت داده ايد بنابرايا يكي ازم متريا وورت اي مالي ا رت
درادامه ايا فصل وورز جريان اي نقدي ترازنامه تغییر سساب ا و  ...وجود دارد كه توضی وتفسیر همه آن را ازسوورله ايرا بحرث
خارش ا ت .

5
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فصل 19
بازاريابي
مقدمه :حکم مرگ وزندگي
شركت ايي كه نتواننند به اندازه كافي

ودآور باشند راهي جزورشكستگي وخاتمه فعالیت ندارند وبرعكس آن ايي كه قادر باشرند

به اندازه كافي درآمد و ود ايجاد كنند ضرما بقراء راه رشرد وتو رعه راهر طري مري كننرد اماكسر درآمدایونردي ناگسسرتني
بابازاريابي وفروش دارد ازاينرو بازاريابي يكي ازم متريا وظايف شركت ا ت كه براي شركتتتا سك مرا وزندگي دارد درايا فصل
اوول ومباني مديريت بازاريابي را به شما معرفي مي كنی

.

آماده تغيير الگوي ذهني خود باشيد
نگ بناي موفقیت درتجارز ديد ودهنیتي ا ت كه شما نسبت به كار مشتري وبازارداريد  .گاهي براي موفقیت دربازاريرابي بايرد
ازآنكه مجموعه اي از مفاهی ابزارها وروش ا باشد يرك شریوه تفكرر ويرك
طرز فكر والگوي دهني خودرا تغییر دهید بازاريابي بی
فلسفه كاري محسوب مي شود درايا شیوه تفكر مشتري دركانو توجه شما قراردارد وهد ن ايي شما بايرد بررآورد نیازهراي
وي به شیوه اي مفید و ودآور ه براي شما وه مشتري باشد هرچقدر تفكر بازاريابي شماقدرز وشفافیت بیشرتري داشرته
مي يابد شما بايد نیازهاي مشتريا را بشنا ید وبه ايا نیازها ب تر ازرقبا اا خ دهید .
باشد استمال موفقیت در كارافزاي

جزو غافالن نباشيد !
امروزه شركت اي موفق

اختارخود را به گونه اي طراسي مي كنند كه تك تك كاركنا به نیازهراي مشرتري فكرر كننرد وبره دنبرال

ارضاي آن ا باشند.برا اس ايا نگرش تامیا رضايت مشتري هما چیزي ا ت كه باعث ودآوري مي شرود  .برازارگرايي وا ه اي
ا ت كه كاربرد عملي وواقعي مف وم با زاريابي درآ ن فته ا ت شرركت ايي برازارگرا هسرتند كره تصرمی گیري راي آن را مبتنري
براطالعاز كافي ازوضعیت مشتريا ورقبا باشد آن ايي را كه ازوضعیت مشتريا ورقباي خرود بري خیرنرد شرركت اي «غافرل »مري
نامند اس عي كنید جزو غافال نباشید !

بازاريابي چيست ؟
ايا وا ه به «كل فرايند شنا ايي ای

بیني وارضاي نیازهراي مشرتريا بره گونره اي

رود آور » گفتره مري شرود .بازاريرابي يرك

مسئولیت مديريتي ا ت ونبايد آ را برع ده كاركنا رده اايیا خود بگذاريد  .درايا زمینه ستما به نكاز زير دقت كنید .


بازاريابي يك فعالیت يكباره ومقرعي نیست وبايد در طول زما به وورز سساب شده ومنرقي انجام شود.



همواره از خود بپر یدكه ب تريا مشتريا ماچه كساني هستند (شناسايي) چه نیازي دارنرد (پيش بيني ) وچگونره بايرد نیراز
آن ارا ارضا نمود(ارضاي نياز).



عي كنید همیشه بیا نیازوخوا ته مشتريا تفاوز قايل شرويد « :نيااز » اسسراس محرومیتري ا رت كره درمشرتري
ايجاد مي شود انسان ا داراي نیازهاي زيادي هستند وآن ا را به شك هاي متفاوتي مرتفع مري كننرد « .خواساته » شركل
رفع نیاز تو ط مشتري ا ت براي مثال افراد درهنگام گر نگي نیاز به غذا ایدا مي كنند اما ممكا ا ت نیاز خرود رابره
شكل اي مختلفي مانند غذاي خانگي فارش غذاي آماده مراجعه به ر تورا و...مرتفع نمايند .
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مثال اگر شما فروشنده اره باشید ممكا ا ت كه فكر كنید نیاز مشتري اره ا ت درورورتي كره نیراز وي بريرد شراخه هراي
درخت چوب و ...مي باشد .درك ايا مسئله باعث مي شود كه شما در بازاريابي محصوالز وياخدماز خود بیشرتر بره نیازهرا
توجه كنید تاخوا ته ها وازايا طريق بتوانید با نوآوري در روش برآورد كرد نیازها به بازاررقبا سمله كنیرد يعنري در رت همرا
كاري كه شركت اي نوااي كوچك اما موفق انجام میدهند .

بازاروقواعد بازي در آن را بشناسيد
محصول خوب ازنظر افرادمختلف متفاوز ا ت مرجع ن ايي قضاوز وتصمی گیري درمورد خروب يابرد برود محصرول مشرتري
منظرور از بازار آند رته ازمصرر كننردگا هسرتند كره عالقره منرد بره محصرول وداراي
وخريدار ا ت نه شما وكاركنرا ترا
توانايي مالي خريد محصول بوده ومنع قانوني براي خريد وا تفاده ازمحصول نداشته باشند شركت اي موفق آن رايي هسرتند
كه قواعدكلي ساك بربازار ياقواعد بازي را بدر تي شناخته اند وبا عل به ايا قواعد تصمی گیري مي كننرد .توجره كنیرد كره
هربازار قواعدبازي خاز خودرادارد ونیروهاي تعییا كننده آ با ديگر بازارها متفاوز ا ت بنابرايا عي كنید برا ديردي ورحی
ودركي عمیق ازبازار وقواعد ساك بربازار نبايد فقط بره تجربره خودواطرافیرا نزديرك بسرنده كنیرد بلكره بايرد تجزيره وتحلیل راي
عمیق تري انجام دهید درادامه به نكاز م مي اشاره مي كن كه درايا گونه تجزيه وتحلیل را بره دردترا مري خرورد .ومراسرل
وگام اي مشخصي دارد .

گام اول  :نيروهاي تاثير گذار بربازار راشناسايي كنيد


رقباي مستقيم ; رقباي مستقی

شركت ايي هستند كه محصوالتي همانند محصوالز شما درهما بازاري كه شما

دنبال آ هستید تولیدوعرضه مي كنند.درتجزيه وتحلیل رقبا بايد عواملي مانند محصوالز رقی

وتنوع آن ا قیمت



بازار رقبا قدرز مالي رقبا فرايندهاي تولیدوفروش آن ا خدماز فروش روش اي تبلیغاتي رقبا و...
رقبا
دربازاررا برر ي كنید.
مشتريان ; مشتري تايیر زيادي در موفقیت وماندگاري شما دربازاردارد  .تجزيه وتحلیل نیازها خوا ته ها



رفتارمشتريا وتوقعاتي كه از شمادارند از ابعاد اولي تجزيه وتحلیل نیروهاي بازار محسوب مي شوند .
تامين كنندگان ; تامیا كنندگا افراد يا شركت ايي هستند كه مواد اولیه و اير چیزهايي را كه براي تولید كاالها
وخدماز خودنیاز داريد به شما عرضه میكنند درزما تجزيه وتحلیل بازار توجه به ايا شركت ا بسیار سائز اهمیت



ا ت.
محصوالت جانشين ; محصوالز جانشیا باآ چیزي كه شما ورقباي مستقی

شما تولید مي كنید متفاوتند اما قادرند

نیازي را رفع كنند درزما تجزيه وتحلیل نیروهاي بازار ستما به دنبال شنا ايي ايا محصوالز جانشیا باشید زيرا
درغیر ايا وورز بدو اينكه متوجه آن ا شويد بازار خود را به آن ا واگذار مي كنید.

گام دوم  :تجزيه وتحليل كنيد
اس از شنا ايي نیروهاي تايیر گذار بربازار

عي كنید هريك از آن ا را به تن رايي ودرارتبراط بايكرديگر تحلیرل گنیرد توجره بره ايرا

در برابر اآن ا مي توانرد موفقیرت شرما را دربرازار تضرمیا كنرد ازتعصرباز بیجرا دوري كررده وبراايره
منا
تايیراز واا خ وواكن
اطالعاز واقعي گردآوري شده ازبازارقضاوز كنید گاهي ب تر ا ت درايا زمینره از نظرراز يرك مشراور خبرره درزمینره تحلیرل برازار
ومشاوره بازاريابي ا تفاده كنید .

گام سوم  :واكنش مناسب
نیروهايي كه درمراسل قبلري شنا رايي وتجزيره وتحلیرل گرديد شرركت شرمارادرمعرض فرورت ا وت ديردها ويامحردوديت ا والزامراز
دربرابر ايا فروت اوت ديدها سسابي فكر كنید به عنوا مثال فرض كنید شرركتي
خاوي قرار میدهند .درمورد عكس العمل منا
تا یس كرده ومي خواهید كامپیوتر رومیزي تولید كند درايا وورز بايد توجه داشته باشید كه كامپیوتر هراي رومیرزي رفتره رفتره
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جاي خود را به كامپیوتر هاي قابل سمل وستي تلفن اي همراه میدهند بنابرايا شك نكنید كه تا چند

ال ديگرر برازار شرما بشردز

تحت تايیر محصوالز جانشیا قرار خواهد گرفت .

– بخش بندي بازار
براي بخ

بندي بازار بايد قدم اي م مي برداريد.

قدم اول  :معيارهاي بخش بندي راشناسايي كنيد
برخي بازرها را میتوا برا اس ويژگي هاي مصر



معيارهاي جغرافيايي ;



معيارهاي جمعيت شناختي ;



معيارهاي روان شناختي ;



معيارهاي رفتاري;

كننده يا معیارها ومتغیرهاي زير تقسی بندي كرد :

قدم دوم  :بازار را بخش بندي كنيد
در بخ


بندي بازار ستما به نكاز زير دقت كنید :
بايد قابل اندازه گیري باشد تا بتوا هر بخ

و گی اي متمايز كننده هربخ




بخ
بخ




بازار بايد ويژگی او نیازهايخاز خودش راد داشته باشد
هر بخ
بايد نسبتا اايدار باشند
نیازهاي هر بخ

رابخوبي تعريف كرد.

هاي بازار بايد از طريق كانال اي ارتباطي وتوزيعي قابل د ترس باشد .
ها بايد به اندازه كافي بزرا باشند

قدم سوم  :تجزيه وتحليل بخش ها
بخش اي بازار رابرا اس دومعیار «جذابیت بازار » و « تنا
واالز زيررا جواب دهید:
هربخ

بافعالیت شركت » ارزيابي كنید براي اي برد به جذابیت



آيا تعداد مشتريا ياسج




تعداد رقبا وشدز فعالیت آن ا چقدرا ت ؟(هرچه كمتر ب تر)
وفاداري مشتريا فعلي به نشا تجاري شماچقدر ا ت؟ (هرچه بیشتر ب تر)




وفاداري مشتريا به نشا تجاري رقبا چقدرا ت؟ (هرچه كمتر ب تر)
میدهد وفروش رااقتصادي مي كند ؟ (هرچه كمتر ب تر)
مي ازبازار هزينه هارا اوش
چه




فروش بالقوه چقدر ا ت ؟ (هرچه بیشتر ب تر)
ودآوري چقدرا ت ؟ (هرچه بیشتر ب تر)

وزماني كه وحبت از تنا


باشد

خريد آن ا زيادا ت ؟ (هرچه بیشتر ب تر)

واالز ديگري نیز مررح مي شود:

آيا شما باتوجه به توانايي هايتا

مي توانید محصول ياخدمتي ارزشمند وبرتر به مشتريا ايا بخ

از بازار ارائه كنید ؟
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كاركرد درايا بخ




از بازار چگونه ا ت ؟
ولت د تر ي به كانال هاي توزيع درايا بخ
ر و
از بازار به چقدر رمايه گذاري نیاز ا ت وآيا منابع شما براي آ كافي ا ت ؟
براي كاردرايا بخ

از بازار چه تايیري برتصوير دهني مردم ازشركت شما دارد ؟

قدم چهارم  :درست هدف گيري كنيد
با بخ

بندي بازار زمینه براي انتخاب بخش ايي كره استمرال موفقیرت شرما درآنجرا بیشترا رت فرراه مري شرود بنرابرايا آ

از بازار را براي فعالیت انتخاب كنید كه نیازهاي مشتريا آ بیشرتريا تنا ر
بخ
داشته باشد .

را برابخ

برازار وتوانرايي هراي شرركت شرما

 – 6بازاريابي شما انبوه است يا گزينشي ؟
در«بازاريابي انبوه » كل بازار به وورز يكجا ديده مي شود و يك برنامه بازاريابي براي كل بازارایشن اد مي شود  .بازاريابي انبروه از
طريق تولید انبوه وارتباطاز وتبلیغاز انبوه نوعي ورفه اقتصادي به همراه دارد به نیازهاي مشتريا توجه ندارد لرذا مرمرئا باشرید
كه اگر به تفاوز نیازهاي مشتريا توجه نكنید ديگري باارائه محضولي شفارشي بره گرروه خاوري ازمشرتريا شرما رااز آ بخر
بازار محروم مي كند .روش جديدي كه اخیرا گسترش يافته «بازاريابي فردي » ا ت كه درآ شركت ا به هر مشرتري يرك محصرول
خاز عرضه مي كنند ايا ا تراتژي در گذشته غیر عملي بود ولي باایشرفت تكنولژي اطالعراز ايرا روش روز بره روز عملري ترر
مي شود  .به نحوي ك مشتريا شما میتوانند از طريق اينترنت وارد
لیقه خود فارش دهند.

ايت شركت شوند وويژگی راي مختلرف محصرول را برا راس

 – 7نگران تصوير خود درذهن مشتري باشيد
اس از اينكه بازار يابازارهاي هد خرود را انتخراب كرديرد بايرد تصرمی بگیريرد كره میخواهیرد چره تصرويري از شرركت شرما دردهرا
مشتريا بازار هد شكل بگیرد ؟ بره عبرارتي شرما میخواهیرد مشرتريا چره ديردي ازشرركت ومحصروالز شرما داشرته باشرند ؟
هرچقدر ايا ديد مثبت ومنا

تر باشد شركت در جذب مشتريا راست تر ودرسفظ وفاداري آن ا موفق تر خواهد بود.

 – 8عوامل تحت كنترل را بشناسيد
بازار براي ورف تروا وانرر ي بره گونره اي كره
با انتخاب بازار يابازارهاي هد درواقع به ايا وال اا خ مي دهید كه ب تريا بخ
بیشتريا وب تريا نتیجه به د ت آيد كجا ت ؟ بنابرايا شما مي توانید با توجه به شرايط بازار هرد ونیازهراي شنا رايي شرده
مشتريا درمورد ايا متغیرها تصمی گیري كنید ايا عوامل عبارتند از :



قیمت
مكا ( توزيع )



ترفیع

عوامل فوت متغیرهايي هستند كه شما میتوانید باتوجه به محدوديت اي داخلي ومحیري آن اراتحت كنترل خود داشته باشید

محصول  :آنچه شما خواسته ايد
برايا ا اس توویه مي كن كه قبل ازعرضه محصول خود به بازارستما درمورد هريك ازنكاز زيرتامل كنید:
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كيفيت محصول ; كیفیت بايد از ديد مشتري تعريف شود وبرخوردباموضوع كیفیت بايد همه جانبه ومتواز باشد براي مثال اگر بنا ت
محصول مرغوبي تولید كنید بايد قیمت گذاري وتبلیغاز شما ه ايا مسئله رانشا دهد.
ويژگيهاي محصول ; چه ويژگي مي تواند داشته باشد تاجادبه آ دربازار افزاي

يابد.

نام تجاري ; نام تجاري اعتماد كیفیت واطمینا را باخود منتقل مي كند وابزاري براي متمايز كرد شركت از رقبا ت .
ظاهر محصول ;
بسته بندي محصول ;
خدمات وپشتيباني ;

قيمت  :همه چيز درارزاني خالصه نمي شود
درقیمت گذاري بايد بايد به رابره عرضه وتقاضا بدقت توجه كرد و به عوامل زير نیز توجه شود .



هزينه هاي يابت ومتغیر
رقابت




اهدا شركت
جايگاه مرلوب دربازار



بازارهد

معموال یا ت شركت ا درقیمت گذاري متفاوتند واهدا
برخي از یا ت اي گذاري عبارتند:

شركت ا م متريا عامل تعییا كننده

یا ت قیمت گذاري ا ت




بیشتراز بازار
فروش وكس
انتخاب قیمت اايیا براي نفود در بازار افزاي
تدريجي آ به نحوي كه تعداد بیشتري ازمشتريا بازارتوانايي خريد ایدا كنند.
انتخاب قیمت اولیه باال و پس كاه




شما میتوانید قیمت محصوالز خودرابا توجه به قیمت رقبا تعییا كنید .
مي توا براي محصوالتي كه در يك رده ولي از انواع مختلف هستند قیمت اي مختلف تعییا كرد .




شركت میتواند يك بسته چندتايي ازمحصوالز يا خدماز راباقیمت مجموع اايیا تر بفروشد.
ريال 9
برخي شركت ا عي مي كنند ازتايیر رواني قیمت ا تفاده كنند مثال بجاي



تعییا مي كنند.
برخي شركت ا در قیمت گذاري جايگاه اجتماعي واقتصادي مشتري راهد

ريال را به عنوا قیمت

قرار مي دهند مثال بعضي عررها يا

اعت ا معموال گرانتر از قیمت معمولي به فروش مي روند واتفاقا مشتريا بیشتري ه دارند چو خريدارا باخريد آن ا
اسساس تشخص اجتماعي مي كنند.

مکان  :لنگه كفش كهنه در بيابان غنيمت است
اگر ستي ب تريا ومرغوبتريا محصول را باقیمت بسیار منا
تالش شما بي نتیجه خواهد ماند بنابرايا

تولید كنید امامشتري به محصول شما د تر ي نداشته باشد

عي كنید محصولخود را درزما ومكا منا

به د ت مشتري بر انید .
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ترفيع  :محصول خود را به جلو هل دهيد
يك محصول زماني واقعا موفق ا ت كه مزايا ومنافع آ بصراست وآشكارا به بازار هد
هد

اعالم شود شركت ا با توجه به شرايط بازار

وتوا مالي خود از روش اي مختلفي بامشتريا مي توانید ارتباط برقرار كنند.


تالش كنید محصول خود را دربیا وا ره ها وخرده فروش ا وعمده فروش ا جا بیندازيد به ايا ترتی
شما را دريافت كرده وبه بازار عرضه مي كنند .




عي كنید تا باتبلیغاز و یع دربیا مصر كنندگا ن ايي درآن ا ايجاد تقاضا كنید .
شنا ید ومي دانید كه چقدر هزينه بايد ور
تبليغات  ،همه شما روش اي تبلیغاتي را م



روابط عمومي  ،ابزارم مي براي ايجاد وتو عه روابط مثبت باجامعه ا ت .



ترفيع فروش  ،بايد با انجام اقداماتي فروش خودرا بسرعت ولي درمقاطع زماني كوتاه افزاي



به مشتريا قرعه كشي و ...ابزارهاي فروش در كوتاه مدز هستند.
تريا روش ا ت براي ايا كار بايد به اندازه كافي فروشنده ماهر وخوب داشته باشید .
فروش شخصي  ،از ايربخ



پست مستقيم  ،اطالعاز ومرال

تبلیغاتي خودرا مستقیما به آدرس تك تك مشتريا بازار هد

ايا افراد محصول

هركدام از آن ا بكنید
دهیدمثال با ارائه انواع جوايز

است مي كنید.

 – 0اينتر نت را فراموش نکنيد
اينتر نت به عنوا يك ر انه ارتباطي ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه آنرا به يكي ازابزارهاي م

بازاريابي تبديل كرده ا ت

وبرخي ازمزاياي آ عبارتند از:


دسترسي نامحدود وجهاني ; مشتري از هرنقره ج ا مي تواند به اطالعاز شما د تر ي داشته باشد.



كار سفارشي ; شما میتوانید با توجه به



كاهش هزينه ها; انتشاراطالعاز در در وب



تحويل مستقيم; محصوالز ديجیتالي رابه طورمستقی بدو هزينه توزيع مي توانید به مشتريا بر انید .

لیقه مشتري محتواي ایام اي ارتباطي را تغییر دهید.
ايت شركت نیازمند هزينه هاي است وار ال وچاپ نیست.

 – 19عوامل تحت كنترل شما درفروش خدمات بيشتر است
اگركارتا فروش خدماز ا ت كمي موضوع فرت مي كند زيرا عالوه برچ ار عنصري كه به عنوا عوامل تحت كنترل معرفي شدند
بايد به

ه عنصرديگر ه توجه كنید چرا؟ زيرا ايا مسئله ناشي ازتفاوز خدماز يا كاالهاي فیزيكي ا ت كه عبارتند از :



غيرقابل ذخيره سازي ; خدماز مانند كاالي فیزيكي قابل دخیره

شود.



ناملموس بودن; خدماز رامانند كاالي فیزيكي نمي توا لمس وويژگی اي آ را به طور فیزيكي وار ي كرد.



متغير بودن ; ارائه دهنده خدماز در زمان اي مختلف مي تواند بركیفیت خدماز تايیر بگذارد .



غيرقابل تفکيك بودن; درخدماز نمي توا فرد ارائه دهنده خدماز را ازخدمت جدا كرد لذا تجربه مشتري ازخدماز درارتباط

ازي نیست وبايد درهما زما تولیدومصر

مستقی بافرد ارائه دهنده خدماز شكل مي گیرد .
عالوه براين ا به

ه عنصر م

ديگر دربازاريابي خدماز بايد توجه كنید :

به كارگيري افراد مناسب وشايسته  :كیفیت خدماز كامال به فرردي كره آ را ارائره مري كنرد وابسرته ا رت بنرابرايا تجربره مشرتري
درمورد كیفیت وارزش خدماز دريافتي با ويژگي هاي ارائه كننرده آ ارتبراط مسرتقی دارد درنتیجره ستمرا از افرراد شايسرته وكرامال
منا

براي ارائه خدماز به مشتري ا تفاده كنید .
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استفاده ازتجهيزات مناسب  :شركتي را فرض كنید كه خدماز آموزشي عرضه مي كند اگر ايا شركت ازفضراي آموزشري وتج یرزاز
ا تفاده نكندوهمزما رقباي
منا
آموزشي مراجعه مي كند ؟

كال

اي خوب ومج زي داشته باشند آيا كسي بره مو سره مرذكور برراي خريرد خردماز

تبديل ارائه خدمات به تجربه اي شيرين  :كاري كنید كه فرايند ارائه خردمت بره مشرتري بره تجربره اي شریريا و بره يراد مانردني در
دها مشتري تبديل شود .

 – 11تيم بازاريابي درست كنيد
مي يابرد ستري اگرر شرركت شرما خیلري
اگر بتوانید تی بازاريابي قدرتمندي ازماندهي كنید استمال موفقیت تاسد زيادي افزاي
كوچك ا ت يك نفررا به عنوا بازارياب داشته باشید يا از يك شركت بازاريابي به عنوا مشاور وبازارياب ا تفاده كنید.

 – 12مراقب روند پيشرفت كار باشيد
براي ارزيابي برنامه هاي بازاريابي استیاش به شاخص هاي منا

داريد ب تريا راه ارزيابي موفقیت برنامه هاي بازاريرابي مقايسره

تعییا شده درزمرا برنامره ريرزي ا رت براايا كرار میتوانیرد میرزا موفقیرت
نايس بد ت آمده درسیا اجراي برنامه با اهدا ازای
فعالیت اي بازاريابي خود را اندازه گیري كرده و باكشف شكاف اي موجود برنامه هاي بعدي را ب بود دهید.

 – 13مشتري يعني تاج سر
درزما ارتباط بامشتري همیشه اطالعاز منا

وكافي (كافي نه زياد) ازمشتري بگیريد و عي كنید به مرور زمرا وباكمرك آن را

يك بانك اطالعاتي طراسي كنید وايا بانك مانند يروز ارزشمندي نزدشما ت كه به و یله آ مي توانید به ررعت شرركت خرود
راتو عه وگسترش دهید تمام تالش اي بازاريابي شما بايد درن ايت به رضايت مشتري منجر شود مشتريا راضي معموال شمارا
به دو تا واطرفیا خود معرفي كرده وآن ا را به خريد ازشما تشويق مي كنند.

 – 14خالقيت يعني جذب مشتري
براي سفظ ونگ داري مشتريا خود عالوه برتحويلمحصول دلخواه ارتباطاز قیمت وتوزع منا

بايد خالقیت كافي ه داشته

باشید.

 – 1خدمات پس ازفروش يعني فروش محدد
زيرادي درسفرظ ونگ رداري مشرتريا دارد خردماز ارس از فرروش ا رت بسریاري از
يكي ازفعالیت اي م ر وا ا ري كره نقر
شركت ا ضما فروش محصوالز خود براي فروش بیشتر اقدام به تلیغاز گسترده مي كنند اما توجه چنداني به ارائه خدماز ارس از
فروش ندارند بنابرايا يادتا باشد كه فروش به مشتري رااايرا كارخودندانیرد وهمرواره آمراده رفرع مشركل مشرتريا خرود باشرید
شايد الزم باشد يك نفررامسئول ايا كار كنیدومنافع مورد نیاز را ه دراختیار وي قراردهید .

 – 16اطالعات بازار  :ارزشمندترين دارايي شما

42

شما زماني مي توانید بخوبي تصمی گیري كنید كه به اندازه كافي اطالعاز معتبر وبه روز دراختیار داشته باشید درعیرايا وورز
فكر رشد وگسترش شركت را از

ر بیرو كنید .
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جمع بندي  :چشم از بازار بر نداريد
بازار ونیروهاي فعال درآ بسیار اويا ومتغیر هستند شرما بره عنروا يرك مردير هوشرمند بايرد بره طرور مسرتمر رونرد تغییرراز برازار
ونیروهاي تايیر گذار ساضردرآ را تحت نظر داشته وبدنبال كشف زنجیره روابرط علرت ومعلرولي بریا ايرا نیروهرا باشرید كشرف ايرا
روابط به شما كمك مي كند تا جايگاه خوددر بازار را بدر تي تعییا كنید وخرودرا درجرايي قراردهیرد كره بايرد باشرید ايرا مسرئله
وفنرو
بیشتر از تحقیقاز بازاريابي به ش تجاري ودكراوز شرما درتشرخیص روابرط بریا نیروهراي فعرال برازار بسرتگي دارد .دانر
بازاريابي به شما كمك مي كند تاارتباط خودرابا بازار هوشمندانه تر وب تر مديريت كنید به همریا دلیرل تووریه مري شرود روشر اي
بازاريابي را بدر تي بشنا ید وبدقت بكار بگیريد به عنوا آخريا نكته فعالیت اي بازاريابي معمروال هزينره زا وارخررش هسرتند واگرر
روش در تي درای

نگیريد ممكا ا ت اول زيادي درايا راه به هدر برود اس دقت كنید !!!!!.
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فصل 11
مديريت رشد
موفقيت هايي كه بايد طعمش راچشيد
داريد مسئله ا تمرار رشدو
بعداز اينكه شركت خودرا راه اندازي كرديد وكمي كارتا رونق گرفت از م منريا مسائلي كه در ای
ر
ودآوري تنوع محصوالز تعداد بازارهرا
چگونگي مديريت فرايند رشد در شركت ا ت مقصود از رشد مي تواند افزاي
دامنه كراري وتجراري آ مري
بازار و ...باشد دراينجامنظور از رشد هرفعالیتي ا ت كه باعث بزرگتر شد شركت شما وافزاي
باچالش اي ن فته درفرايند رشد آشنا شويد وبدانیرد كره تصرمی هرايي كره مري
از ای
شود  .با مرالعه ايا فصل شما ه بی
گیريد چگونه شركت شما را تحت تايیر قرارد مي دهد .

 – 1انگيزه ها وپيش نيازهاي رشد
فرا يند رشد فرايندي ایچیده وداراي ابعادي گوناگو ا ت كه مديرا موفرق بايرد شرناخت كرافي از آ داشرته باشرند اگرر ظفیرت
تولید شما براي اا خگويي به تقاضاي فزاينده مشتريا كافي نباشد همیا مسرئله موجر كمبرود عرضره محصرول شرود درايرا
بازار خود تصمی به رشد بگیريد داليرل ديگرري هر وجرود دارنرد
سالت ممكا ا ت براي اا خگويي به نیاز مشتريا وسفظ
كه میتوانند شمارا به تصمیمي گیري براي رشد مجبور كنند براي ایشگیري ازمشركالز استمرالي بايرد باالزامراز وچگرونگي فراينرد
رشد آشنا شويد .


قبل از تصمی گیري براي بزرگتر كرد شركت ويژگي هاي شركت اي بزرگتر ومشكالز آن ا را بخوبي بشنا ید ببینید
آيا ويژگي هاي يك شركت بزرا تر با ماهیت شرايط كار شما همخواني دارد .



داشتا شناخت جامع از توانايي ها محدوديت ا وشرايط محیري وبازاري شركت شرط اول برنامه ريزي براي شد
ا ت.



به خاطرداشته باشید كه ايا فرايند يك راه مستقی وهموارنیست و بژديريد كه مي خواهید درمسیري گام برداريد كه
ها ایچیدگي ها وخرراز متعدد ا ت
همراه باچال



تالش براي رشد بايد درن ايت منجر به ودآوري بیشتر شركت شود بنابرايا قبل از آغاز فرايند رشد مرمئا شويد كه
منابع مالي وانساني كافي براي كامل كرد ايا فرايند رادراختیار داريد



فراموش نكنید كه اجراي برنامه رشد ور ید به رشد مرلوب بايد ااداش ارزشمندي براي شما دربرداشته باشد درطي
فرايند رشد شما بشدز درگیر كار مي شويد دقت كنید كه انر ي وزما كافي براي ايا كار راداشته باشید.



سفظ ونگ داري موفقیت ها ازد تیابي به آن ا دشوارتر ا ت بسیارند شركت ايي كه رشد كرده اند اما نتوانسته اند
جايگاه وموقعیت جديد خودرا سفظ كنند بنابرايا تواز مالیوعملیاتي فرايند رشد راهرگز فراموش نكنید و عي كنید
همیشه طوري رشد كنید كه بتوانید از ع ده اداره امور برآيید .

 - 2استراژي رشد
اگر تصمی به رشد مي گیريد بايد به

ه ا تراتژي كلي كه در ای

داريد توجه داشته باشید .
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ارائه كاال ياخدمات موجود به مشتريان جديد (رشدافقي)
يك راه د تیابي به مشتريا جديد هد
جديد يا وادراز به ديگر كشورها ت .

قرارداد مناطق جعرافیايي جديد از طريق راه اندازي يك نمايندگي فروش در يك منرقه

ارائه كاال يا خدمات جديد به مشتريان قبلي (رشد عمودي)
ازطريق ارائه مدل اي جديد محصول يااضافه كرد امكاناز جديد به آ امكا

دير ا ت

ارائه محصوالت ياخدمات جديد به مشتريان جديد
محصوالز جديدي نیز براي مشتريا جديد تولید كنید دراينجا بايد مراق

باشید كه محصوالز وخدماز يا بازارهاي قبلي فداي ايا

تو عه همه جانبه نشوند .

 - 3منابع رشد
رشد نیازمند منابع مالي هنگفتي ا ت تج یزاز جديد بازارهاي جديد وكاركنا جديد بسرعت بار مالي خودرا به شركت تحمیل
مي كنند اس بايد درجستجوي منابع مالي ديگري براي تامیا هزينه هاي رشد باشید .

 - 4مديريت فرايند رشد
وجود دارد

براي مديريت ب تر ايا فرايند هفت توویه م

– الويت هاي خود را بافرايند رشد هماهنگ كنيد
با اولويت بندي سوزه هاي كاري مديريت رشد شركت نیز تاسدي براي شما آ ا مي شود چرا كه با ايا كار مي ف مید
بیشتريا زما خودرا بايد درچه سوزه اي ور

كنید تاموير تر واقع شود .

 ارتباطات خوب را فراموش نکنيدهمواره مراق

سفظ ارتباطاز در ت در

ر

شركت باشید وايا موضوع را درفرهنگ

ازماني جا بیندازيد .

– ارتباطات غير رسمي را ازقلم نيندازيد
بازديد شما از بخش اي مختلف شركت مي تواند موج

ب بود ارتباطاز شود يكري ازم مترريا نقشر اي شرما گروش داد و ارائره

كمك فكري يا مشاوره ا ت رعي كنیرد ديردارهاي غیرر ر رمي شرما از بخشر اي مختلرف شرركت بره يرك ترور ر رمي تفحرص
5
وبازر ي به همراه تعدادي چاكر وبله قربا گو تبديل نشود چرا كه درايا وورز اطالعاز مفیدي د تگیرتا نخواهد شد.
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– جريان كار وتقسيمات آن را عوض كنيد
منظور از جريا كار چگونگي تقسی

كارها براي ر ید به اهدا

شركت وچگونگي هماهنگي ايرا فعالیت را برراي روانري هرچره

رهبر ابق گروه شود چرا كه اواسساس مي كند قردرز
بیشتر كارها ا ت .مثال تقسی يك گروه موفق ممكا ا ت باعث رنج
مخدوش شده و رار تي تیمي راكه كاركرد خوبي دشته وبراي آ زسمت زيادي كشیده از د ت داده ا ت شرما
و مسئولیت
بايد تقسیماز جديد را طوري انجام دهید كه تجربیاز وزسماز او ناديده گرفته نشود واگر واقعا خوب كار مي كرده سراال در اسرتي
تري را به او بدهید.
م
جديد نق

– براي تخصيص منابع برنامه ريزي كنيد
منظور از تخصیص منابع چگونگي واگذاري منابع مختلف گردآوري شده به واسدهاي مختلف شركت وكنترل آن ا ت اما چگونه
از آن ا نق
بايد براي ا تفاده از منابع تصمی گیري كرد ؟ بدو شك شناخت وحی روش اي تخصیص منابع وا تفاده منا
م مي در توفیق شركت شما دارد يكي از روش اي رايس تخصیص منابع بودجه ريزي ا ت .

– از تکنولوژي غفلت نکنيد
امروزه رشد اكثر شركت ا شديدا به عامل تكنولو ي وابسته ا ت براي مثال اگر بتوانید با به كارگیري يك تكنولو ي جديد هزينه
تولید خود را

درود كاه

دهید .

– ارتباطات محيطي را بيشتر كنيد
شركت ا مستقل ازمحیط بیرو خود نیستند ودائ باآ تعامل داريند بسیاري از ايا تعامل ا براي تامیا منابع وفروش محصوالز
دوباره منابع جديد ا ت ايا موضوع لزوم توجه به ارتباط شركت با محیط اطرا

وكس

را اررنگ تر مي كند.

– مراقب رقبا باشيد



همواره به دنبال ب بود مستمرباشید تارقبا نتوانند به شما بر ند.
همیشه قیمت گذاري خودرا برا اس سداگثر ازي ود قرارندهید چو باعث افزاي



شده ورقبا با رعت بیشتري وارد ايا عروه مي شوند
همواره درارائه خدماز به مشتريا نوآوري داشته باشید.




كاربردهاي جديدي براي محصوالز فعلي خود بیابید.
محصوالز خودرا براي مشتريا مختلف شفارشي كنید.

جذابیت بازار شما براي ديگرا

 - 6چالش هايي كه بايد مديريت شوند
فرايند رشد بامشكالتي همراه ا ت كه از آ جمله مي توا به تخصصي شد وظايف عدم تمركز تصمی گیري ایچیدگي
بیشتر شركت ا و ...اشاره كرد
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 – 7احساساتي كه بايد برآنها غلبه كنيد
دراينجا به نكته م مي اشاره مي كن كه شايد خیلي خوشايند شما نباشد وآ ايا ا ت كره اگرر اسسراس مري كنیرد بردو كرار
علمي وتحقیق نمي توانید كار كنید شايد ب تر باشد جاي خود رابه مديراني محافظه كار بدهید كه متخصص به همرراه آورد رشرد
يكنواخت وبي درد ر براي شركت ها هستند .

جمع بندي  :لقمه اي به اندازه دهانتان برداريد
ردكرد كارها و و ه انگیز وفروت هاي ایشن ادي جديد دشوار ا ت اما شما بايد مراق سجر فعالیت راي تجراري خرود باشرید
سج فعالیت ا اجتناب نااذير ا ت اما اذيرش تع داتي كه خارش از توا شركت باشد دام خررنراكي ا رت كره مري
اگر چه افزاي
تواند بقاي شركت را بشدز به خرر بیاندازد ب تر ا ت به جاي رشد بي سد وسصر عي كنید ابتدا موقعیت خود را در يیرك رر
معیا مستحك كگرده و پس به راه مراسل بعدي برويد اقداماتي كه مي تواند به كنترل رشد شركت شما كمك كند عبارتنرد از
بیني هاي فروش وبرر ي محتاطانه مزايا ومعاي ورود به عروه ها وبازارهاي جديد  .وبازه تاكید مري
 :انجام دقیق وبموقع ای
شود درباره رشد وایامدهاي ساول آ دقت كنید كه اوضاع از كنترل خارش نشود به عبارتي ديگر :لقمه را به انردازه دهانترا برداريرد
.
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فصل 12
راهنماي حقوقي
مقدمه  :خواندن قانون يا گرفتار شدن در دادگاه ها ؟
درايا فصل تالش شده تاقوانیا ونكاز سقوقي كه براي راه اندازي يك شركت جديد الزم ا ت را به زبا
دراختیارتا باشد  .البته قوانیا تجاري مفصل از ظرفیت ايا كتاب خارش ا ت بنابرايا
ارداخته شود كه بیشتر شركت اي نوااي كشور باآن ا د ت وانجه نرم مي كنند .

راده وتاسردامكا جرذاب

عي شرده تن را بره مسرائل ونكراز م مري

 – 1ثبت شركت هاي تجاري درايران
شخصيت حقيقي وشخصيت حقوقي
درقانو تجارز ايرا دونوع شخصیت جداگانه براي فعالیت تجاري درنظر گرفته شده ا ت :
شخصيت حقيقي  :مثال خود شما به عنوا خان يا آقاي فال كه هركاري بكنید

ود وزيان

به خود شما مربوط مي شود .

شخصيت حقوقي  :يعني شركت شما ومقامي كه درآ شركت داريد.مثال مدير عامل هستنید يا رئیس هیاز مديره و ...درايا سالرت
كاري كه انجام مي دهید ومسئولیتي كه درقبال

رود وزيران

داريرد بره نروع شرركتي كره يبرت كررده ايرد موقعیرت شرما درآ

چیزهايي ك درا ا نامه نوشته ايد و  ...بستگي دارد .باتا یس يك شركت جديد درواقع شما يك شخصیت سقوقي جديرد ايجراد
مي كنید يعني از نظرقانو شما فقط خودتا نیستید وبه عنوا يك مدير عامل يرا يكري از اعضراي هیراز مرديره يرا ر امدار و...
مسئولیت ها وسقوت جديدي ایدا مي كنید درايا وورز ديگر قوانیا مربوط به اشخاز سقیقي درمورد شما مصردات نردارد بلكره
روابط خیلي ایچیده تر وقوانیا مفصل ا ت .

نوع شركت خودتان را انتخاب كنيد
شركت اي تجاري درايرا انواع مختلفي دارند كره هفرت نروع آ درقرانو تجرارز امرده ا رت كره عبارتنرداز  :شرركت اي

ر امي

امي مخرتلط غیر ر امي وتعراوني تولیرد ومصرر
بامسئولیت محدود تضامني نسبي مختلط
شركتي كه درايرا بیشتر كاربرد دارند توضی مختصري داده مي شود.

كره دراينجرا در مرورد چ رار

امي هستند كه درآ»ها

رمايه شرركت بره تعردادي



شركت سهامي ; م

تريا نوع شركت هاي تجاري

ام برا ارزش مسراوي تقسری مري شرود
وقسمتي از رمايه خود را اط طريق فروش

شركت هاي

شرركت هراي ر امي دو نروع هسرتند يعنري يرا ر امي عرام هسرتند
امي خا ز هستند كه تمرام ررمايه
ام به مردم تامیا مي كنند يا



آن ا درموت تا یس فقط تو ط مو سانتامیا مي شود .كه در هردوي آن را درموقرع ورشكسرتگي تن را بره انردازه مبلرع
خود درقبال بدهكارا تع د دارند
ا مي
شركت با مسئوليت محدود ; در ايا سالت دويا چنرد نفرر يرك شرركت تا ریس كررده وسقروت وتع رداز هركردام نیرز بره انردازه



رمايه اي ا ت كه به شركت وارد كرده اند .
شركت تضامني ; در ايا نوع شركت ا هركدام از شركا ضاما تمام بدهي ها وديو شركت ا ت .
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شركت نسبي ; ايا نوع شركت تو ط دو يا چند نفر تشكیل مي شود وهركدام به اندازه درود
شركت مسئول ارداخت تع داز هستند
ي درود

ررمايه خرود ازكرل شررمايه

مثال اگر شركتي با دويست میلیو توما بدهي ورشكست شرود كسري كره

رمايه شركت را تامیا كرده مرابق ا ا نامه بايد

ي درود دويست میلیو توما را بدهد.

مراحل اجرايي ومدارك الزم براي ثبت شركت
معموال براي يبت هر نوع شركت بايد مستنداز زير را ارئه كرد .



تقاضانامه يبت شركت ( برا )
شركت نامه ( برا )




ا ا نامه ( جلد)
فتوكپي شنا نامه كلیه شركا ومديرا (دروورتي كه مديرا از بیا شركا نباشند)

ا نادديگري نیز نیازا ت مثال شركتي كه نیاز بره گررفتا مجروز ياموفقرت اورولي از وزارز ورنعت معد وتجرارز ومحریط زيسرت
يا...داشته باشد بايد ايا جوزها را نیز بگیرد اداره كل يبت شركت ا ومالكیرت ورنعتي مرجرع اورلي يبرت شرركت ا در ت ررا ا رت و
درش ر تان ا دايره يبت شركت ا اگر چنیا دفاتري نداشته باشند اداره يبت ا ناد وامرالك ايرا كرار راانجرام مري دهرد برراي يبرت
شركت الزم ا ت كپي شنا نامه دردادگسرتري برابراورل گرردد  .برراي يبرت شرركت بايرد چنرديا برگره مختلرف رانیرز اركنیرد كره
چندروزي در اداره يبت معرل مي شويد  .البته مراسل يبت شركت زما برا ت و بیا بیست روز تايك ماه وقت مري گیررد درن ايرت
وقتي شماره يبت شركت شما مشخص ومشخصاز شركت شمادر روزنامه ر مي چاپ شرد میتوانیرد كرار خرود را ر رما شرروع
كنید .

انتخاب نام شركت
هرا نره ا رمي كره انتخراب مري كنیرد
ها در بازار ب تر جواب مي دهد وبعضي ا
ا ت بعضي ا
شركت خیلي م
ا
بايد ه به زمینه كاري شما مربوط باشد وه زيبا وگیرا باشد و بايد مرابق قانو شرايط زيررا رعايت كنید :


بايد چند ا




نام شركت نبايد به زبا خارجي باشد
قبال شركت ديگري با ايا نام يبت نشده باشد



ا

ایشن اد كنید تا اداره يبت شركت ها يكي ازآن ا را انتخاب كند

ایشن ادي بايد معنیومف وم داشته و با فرهنگ ا المي همخوا باشد

مجازات ثبت نکردن شركت فعال
اگر در قال

يك نام تجاري شركت فعالي داشته باشید وباآ كار كنیدوقرارداد ببنديد اما ا شركت را در ادره يبت شركت ا ويرامراجع

ر مي يبت نكرده باشید تمام قراردادهايي كه بسته وكارهايي كه كرده ايد از قبیل خريردوفروش اجراره و ...باطرل ا رت ومجبرور
به ارداخت ضرر وزيا كساني كه باشما معامله داشند مي شويد (چه بسا بیشتر از ررمايه اي كره وارد شرركت كررده بوديرد ) و
نیز مشمول جريمه نقدي خواهید بود ولي اگر مشرخص شرود كره وراسبا شرركت قصرد كالهبررداري داشرته انرد آ وقرت دادگراه
مجازاز كیفري شديدي براي ايشا خواهد بريد.
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 – 2خريد يا اجاره دفتر كار
براي اينكه شركت شما بتواند كار كند وقرارداد منعقد كند يا ازبانك د ته چك بگیرد وياهركار سقوقي وقرانوني ديگرري كره بخواهیرد
انجام دهید بايد دفتر كارداشته باشید شما موقع يبت شركت بايد يك آدرس مشخص را به عنروا مركزاورلي شرركت درتقاضراي
خود بنويسید يعني بدو داشتا دفتر كار شما اوال نمي توانید شركت خود را يبت كنید.

خريد دفتر كار ياساختمان واقامتگاه شركت
هنگام خريد محلي به عنوا دفتر كار به نكاز زير توجه كنید


اول ازهمه مرمئا شويد كه ملك مورد نظر كاربري تجاري دارد



بايد هويت ملكي كه ديده وقصد خريدش را داريد بامحتوياز ند مالكیتي كه به عنوا
اند وهمیا طور االك يبتي وسوزه يبتي وآدرس ملك مرابقت دهید وكنترل كنید .



اگر همه موارد باال در ت بود آ وقت ستما تو انتقاالز ند راكنترل كنید يااز اداره يبت ا ناد وامالك ا رتعالم كنیرد
تامرمئا شويد كه ملك مورد معامله هی ممنوعیتي از نظر انتقال ند ندارد .



هروقت ديديد فروشنده شخصي به جز مالك اولي ملك ا ت ومثال باداشتا برگه وكالت نامه ر رمي از اوقصرد فرروش
ملك اورا دارد بايد استیاط بیشتري به خرش دي د تا از وحت وقانوني بود وكالت نامه اطمینا ایدا كنید.

ند آ ملك به شما نشرا داده

اجاره يك محل تجاري
ممكا ا ت دفتر كار شركت محلي اجاره اي باشد درايا سالت نیز به همه نكاتي كه درباره خريد ملك گفت

توجه كنیرد بجرز ايرا

دقت كنید كه ستما درقرارداد اجاره مواردي مانند مدز اجاره وزمان اي ارداخت اجاره ب ا مبلغ وديعه يا ررقفلي امكرا انتقرال بره
غیر امكا تغییر شغل و ...كامال مشخص وبا جمالز ومبالغ دقیرق ومعلرومي نوشرته شرده باشرد و بره تايیرد شرما اجراره دهنرده
وشاهديا نیز بر د تابعدها مشكالز سقوت ای

نیايد.

روابط استخدامي وبيمه كاركنان
درايا رابره بايد به قراردادهاي ا تخدامي يا وضعیت بیمه كاركنا مربوطه توجه شود دراينجا الزم ا ت به
شود.

ه نكته م ر توجره



قرارداد ا تخدامي ازنظر قانو يك نوع قرارداد اجاره ا ت يعني شمادرازاي ارداخت مبلغي مشخص به عنوا سقروت برا



مزد نیروي كار يا تخصص افراد را براي مدز مشخصي خريداري مي كنید.
برخال قراردادهاي اجاره ملك وامالك كه درآ همه چیز به توافق طررفیا بسرتگي دارد قراردادهراي ا رتخدامي ازنروع
قراردادهاي سمايتي ا ت وچارچوب هاي خاز خودش رادارد يعني شما نمي توانیرد هرر طرور كره خوا رتید باكاكنانترا
قرارداد ببنديد .



خیلي ها فكر میكنند اگرقرارداد كتبي باكاكنانشا امضا نكنند از زيربارتع داز قانوني فرار كرده انرد درورورتي كره قررارداد
ديگري ه وجودداردكه بايد توجه شود.
ا تخدام ه مي تواندكتبي باشده شفاهي.براي تكمیل ايا بحث نكاز م



طبق قانو شركت ايي كه كاركنا آن ا كمتر از  5نفر باشدازشمول قانو كارخارش شده اند  .بنابرايا اگر تعداد كاركنانترا
نفر ياكمتر ا ت مي توانید مرابق قانو كار باآن ا قرارداد نبینديد وتوفق بیا خودتا رامبناي كار بگیريد .



بعضي از كارها مثل كارهاي فصرلي ماهیرت مروقتي دارندوا رتخدام دائمري افرراد برراي آن را بري معنري ا رت درچنریا
مواردي بايد درمتا قرارداد ستما عبارز فعلي وموقتي دكر شود



ا تخدام افراد زير 5

ال مممنوع ا ت سداقل

ا كسي كه ا تخدام مي كنید بايد

ال باشد.

5
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ا تخدام خانم ا براي كارهراي

رخت وزيرا آور ممنروع ا رت .خانم را از مزايراي مرخصری اي خراز برخوردارنرد ماننرد

مرخصي زايما و زما شیردهي و ...درهروورز بره محر
درمقابل دولت نیز مسئولیت ایدا مي كند .

امضراي قررارداد كارفرمانره تن را نسربت بره كاركنران

بلكره

مسائل مربوط به بيمه كاركنان




شركت اي مشمول قانو تامیا اجتماعي سداكثر ظر  5روز ازتاريخ تا یس وشرمول بايرد بره نزديكترريا شرعبه ترامیا
اجتماعي واقع در سوزه عمل شرركت مراجعره كنندوباا رتفاده از فرم رايي كره دراختیرار آنرا قررار مري گیررد مشخصراز
شركت ونیروي كار خود را تكمیل نموده و به شعبه مربوط ارايه نمايند .
شركت ايي كه نیروي كارجديرد ا رتخدام مري كننرد بايرد سرداگثر ظرر

 5روز ازتراريخ ا رتخدام وي برراي نرام نويسري

ودريافت شماره بیمه انفرادي او اقدام كنند و لیست سقوت ود تمزد ومزاياي آنا را برا مشخصراز زيرر بره شرعبه ترامیا
اجتماعي ار ال كنند :



نام ونام خانوادگي كارفرما
شماره اختصاوي شركت




نام ونشاني دقیق شركت
نام ماه وتعییا روزهايي كه وورز سقوت ود تمزد براي آ مدز ت یه شده ا ت




شماره رديف نام ونام خانوادگي بیمه شده
بیمه شده
مبلغ سق بیمه



جمع مبلغ سق بیمه

م لت تحويل لیست سقوت ود تمزد مربوط به رماه تاآخريا روز ماه بعد ا ت .

 – 4اسناد مالي
براي گرفتا وداد اول درمعامالز مختلف يابايد با اول نقد معامله كرد ويااز ا نادي مثل چك و فته ا تفاده نمود.
چك ; چك ه رايس تريا

ند معامالتي ا ت وه رايس تريا عامل زنداني شد مديرا شركت ها.

گرفتن دسته چك
براي گرفتا د ته چك بايد دريكي از بانك اي معتبر دولتي ياخصووي سساب جاري باز كنید ايرا سسراب يرا سسراب اي ارس انرداز
وقرض الحسنه و  ...فرت مي كند وبراستي نمي وا ا را باز كرد شما بايد به نحوي اعتماد رئیس بانك راجلر كنیرد ترا اجرازه ايرا
كار را به شما بدهد

شرايط صدور چك
وجود دارد كه بدو آن ا برگه چك اعتبار خودش را ازد ت مي دهد ودربانك قابل ووول نیست :

درهر چك چ ار چیز خیلي م
تاريخ  :تاريخ چك بايدكامال واض
مبلغ چك  :ه

به عدد وه

نداشته باشد .

وروشا باشد وب تر ا ت باسرو

به سرو

درش شود ودوطرر

رقر

ه نوشته شود اگر خط خوردگي داشت اشت نويسي شود.
رعي شرود باعالمرت ضرربدر بسرته شرود تاامكرا تغییرردرآ وجرود

5
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امضاء  :امضا بايد شبیه نمونه امضاي در بانك باشد وچیزي باشد ك درعر
دريافت كننده مبلغ  :اگر روي چك ا

ايرا ب آ امضا مي گويند.

شخص ياشركت خاوي باشد فقط هما شخص يانماينده شركت مري توانرد مبلرغ رادريافرت

كند اگر به سواله كرد راخط نزده باشید اشخاز ديگر ه میتوانند آنرا ووول كنند اگر روي چك عنوا سامل بنويسید هركسري كره
چك را به بانك ببرد مي تواند مبلغ آ را دريافت كند چك ايي كه چ ارشرط براال راداشرته باشرند در تراريخ ررريد آ قابرل دريافرت
ا ت د دقت كنید چكي كه بابت ضمانت وام يا شرط انجام چیزي به كسي دي د ويا به عنروا امانرت واز ايرا قبیرل براز همدراورال
ماجرا تفاوتي ندارد وبانك بدو توجه به ايا عباراز مبلغ چك را ارداخت مي كند .

برگشت خوردن چك
وقتي چك را به بانك بدهید وبعد از كنترل همه موارد م
ای

آ در ت باشد قابل ارداخت مي باشد وممكا ا رت دوسالرت برراي آ

بیايد  – 1درسساب وادر كننده به اندازه مبلغ چرك ارول باشرد كره ارول آ را بره شرما خواهنرد داد  – 2ارول موجرود در وراس

سساب كمتر از مبلغ چك باشد كه درايا سالت مي توانید چك را گرفته و راه وادركننده ويا اشت نويس كننده چك رفتره و رعي
كنید از راه اي غیر از شكايت اول را از وي دريافت كنید يا اينكه چك را برگشت بزنید كه بعد از آ مراجعه كننده ديگرر نمري توانرد
چگ را ازبانك ووول كند يابايد از واس

چك اول را بگیرد يا از طريق شكايت وقانو دنبال گرفتا اول باشد .

نکات تکميلي در باره چك
اگر چكي راگ كرديد و يابه عنوا امانت به كسي داديد كه استمرال دارد آنررا برراي دريافرت وجره نقرد بره بانرك ارايره كنرد بايرد فرورا
موضوع را به وورز كتبي به بانك اطالع دهید واز بانك بخواهید كه مبلغ آ را ارداخت نكند تا شما علیه كسي كره چرك را بره بانرك
برده شكايت كنیدو گواهي شكايتتا را به بانك بدهید اگر بعد از يك هفته ايا كار رانكنید بانك اول چك را به كسي كه آ را آورده
مي دهد يا اگر الزم باشد برگشت مي زند .

سفته
فته ه جزو ا ناد دولتي ا ت كه طبق قانو بايد چاپ وفروش آ فقط تو ط بانك ا انجام شود وبرخال چرك نیراز بره افتتراح
سساب ندارد وهركسي كه به بانك مراجعه كند میتواند آنرا خريداري كند دررابره با فته بايد به نكاز زير توجه كرد.


میتوا




برخال چك كه محل ارداخت آ بانك ا ت محل ارداخت فته باتوافق ارداخت كننده وتحويل گزرنده معلوم مي شود .
اگر كسي مبلغ فته را در رر ید آ به شما ارداخت نكرد شما بايد به وادر كننده فته اعالم كنید كه اول شما را

فته را است نويس كرد و به ديگري انتقال داد

نداده و شما قصد واخوا ت داريد و فرم مخصوز واخوا ت را از طريق دادگستري تكمیرل كررده واز ورادر كننرده
ياكسي كه اشت آنرا اشت نويسي كرده شكايت كنید .


رفته

از كسي كه فته خود را ارداخت نمي كند فقط مي شود شكايت سقوقي كرد ودروورز نیراز تو رط دادگراه امروال او را
توقیف كرد اما اگر به هردلیلي امكا توقیف اموال وادركننده فراه نبود آ وقت مي توانید از دادگاه بخواهید سك جلر
وادر كننده

فته يا كسي كه آ را اشت نويسي كرده وادر كند .

– انحالل  ،ورشکستگي وتصفيه شركت
قوانين مربوط به انحالل شركت ها  :شركت شما ممكا ا ت به داليل زير منحل شود :

5



وقتي كه موضوع شركت انجام شده يا انجام آ غیر ممكا شده باشد



دروورتي كه شركت براي مدز معیني تشكیل شده وآ مدز تمام شده باشد
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دروورز ورشكستگي




درمواردي كه واسبا شركت تصمی به انحالل آ بگیرند
دروورز ودور سك قرعي دادگاه

چطور وكيل بگيريم ؟
دادگاه ومقرراز آ ایچیده و زما بر ا ت و ستي چنديا برابر اولي را كه مي خواهید بايد خرش كنید و خوا هاي مختلرف بگذريرد و
اگر الزم شد براي خود يا شركت تا وكیل بگیريد و مي توانید از دو نوع وكیل ا تفاده كنید :



كساني كه برا اس اروانه وادره از كانو وكالي دادگستري داراي مجوز وكالت با نام وكیل اايه يك دادگستري هستند
كساني كه بعد از قبولي درامتحاناز برگزار شده به و یله مركز مشاورا سقروقي قروه قضرايیه موفرق بره كسر مردرك
مشاوره سقوقي گرديده اند .

به ياد داشته باشید كه بايد با وكالي خودتا قرارداد ر مي وكالت امضا كنید بايد سدود اختیاراز وتع داز وكیرل بره ورراست قیرد
شده ومبلغ سق الوكاله ه مشخص باشد مبلغ سق الوكاله وكالي دادگستري ومشاورا سقوقي به اندازه تعرفه اي ا ت كه از
وي دادگستري اعرام مي شود بنابرايا سوا تا باشد تا بیشتر از سد معمول هزينه نكنید ومشخصاز وكیل مورد نظرترا را بره
كانو وكال يا مركزمشاورا سقوقي بدهید تا آن ا اعتبار اوراتايید كنند البته ب تر ا ت از اول وكیلي رانتخاب كنید كره بتوانیرد تراآخر
نیايرد  .همچنریا
به او اطمینا كنید وكار خیلي عاقالنه تر ايا ا ت كه از اول طوري كاركنید كه اوال نیازي بره گررفتا وكیرل اری
براي گرفتا مش اور سقوقي الزم نیست ستما به رراه وكرالي گرانقیمرت دادگسرتري برويرد زيررا هركسري كره تحصریالز سقروقي
وتجربه كافي داشته باشد مي تواند باهزينه خیلي كمتري ايا كار را برايتا انجام دهد .

5
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فصل 13
تهيه پول
هد

ايا فصل كال معرفي راه اي مختلف به د ت آورد اول و رمايه وفوز وفا هاي «اول جرور كررد » ا رت وقتري كره بره

اول استیاش داريد بايد همه راه هاي ممكا رابرر ي كنید كتاب راي مختلفري را مرالعره كنیرد ( ماننرد ايرا كتراب) از مشراوره وكرال
وسرفه اي ها ا تفاده كنید به بانك ا ومو ساز وام دهند يا رمايه گذارا مختلف تامیا مالي ربزنید و ....

نکات مهم اين بخش را مرور مي كنيم :


گرفتا مشاوره از افراد خبره را فراموش نكنید



براي بدتريا سالت ا ه برنامه داشته باشید بخصوز مراقر باشرید كره دچرار مشركل تمرام شرد ارول نقرد نشرويد
بینري
فراموش نكنید كه خیلي وقت ا اگر چه شما امیدواريد ود ودرآمد ناشي از فروش رادرزمرا مقررر و ب انردازه اری
شده دريافت كنید اما ممكا ا ت زماني فررا بر رد كره اولترا را تمرام كررده باشرید وستري نتوانیرد سقروت كارمنردا را
ارداخت كنید در ايا وورز كابو ي وسشتناك درانتظارتا ا ت معمروال بايرد سرداقل برراي  6مراه بعرد ارول نقرد كرافي
داشته باشید وممكا ا ت هزينه ها بیشتراز آ چیزي شود كه شما برآورد كرده ايد يا درآمردهاي الزم درزمرا منا ر
سقق نشوند !



هرگز دلسرد نشويد اگر هشت رمايه گذار يا بانك درخوا ت شما را براي كمك مالي رد كرده اند ن مري آ راخواهرد
اذيرفت واگر او ه نپذيرفت دهمي را امتحا كنید و ...هر چند در مراسل نخست بسریاري از شرركت اي نوارا جرواب رد از
رمايه گذارا و بانك ا شنیده اند اما تجربه نشا داده كه باالخره توانسته اند
داد اول مورد نیاز خود راضي كنند.



رمايه گرذارا يرا بانك راي ديگرري را بره

شما بايد به كاري كه مي كنید اعتقاد داشته باشید ومقصد شما م ر ومشرخص باشرد اگرر خیرال ت یره ارول داريرد وام
دهندگا و رمايه گذارا بايد مرمئا شوند كه در ازاي رمايه گذاري خوبرازارداختي مرنظ وتضرمیا شرده يرا رودي
قابل توجه دريافت خواهند كرد بخشي از طرح خودراهمراه بادرخوا ت وام يا دعوتنامه به رمايه گذار عرضه كنید ايرا
خت بري ارولي ب ترريا خالقیت را را نشرا مري دهنرد موفرق
كار به تالش وزما زيادي نیاز دارد  .آن ايي كه دردورا
تريا هاخواهند بود .

را دشرته ايرد درجرواب مرديرا
مرمرئا باشرید وقتري مردير واقعري همرا شرركت معررو وبزرگري شرديد كره همیشره آرزوير
شركت اي نواا وتازه كاري كه روش اي ت یه اول مرورد نیراز خرود رااز شرما مري ار رند برالحا مرمئنري خواهیرد گفرت  :ايرا كرار
خت نیست ! فقط فراموش نكنید كه قبل ازهركاري از خود بپر ید «آيا همه راه ايي را كه مي شود از آن ا ارول بره
آنقدرها ه
5
د ت آورد بدقت برر ي كرده ام ؟»
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فصل 14
معرفي بانك هاوصندوق هاي حمايتي
اطالعاتي از جنس پول !
آدم اولدار هیچوقت خودش را ا یر جور كرد ويیقه هراي

رنگیا بانرك واركرد فرم راي طروالني درخوا رت وام از ورندوت هراي

ارداخت وام وتسر یالز درايررا
دولتي نمي كند اما اگر جزو ايا گروه نیستید ايا فصل را بخوانید .درايا فصل شمارا بادومنبع م
يعني بانك ا ووندوق اي سمايتي آشنا مي كن  .درمجموع مرالعه كل فصل متوجه مي شود كه چه نوع وامي را ازكجا مي توانیرد
بگیريد .

 – 1انواع وام ها وتسهيالت بانکي
هفت نوع مختلف از وام اي بانكي ايرا را دراينجامعرفي مي كنی :

 – 1وام قرض الحسنه
ب تريا وكمیاب تريا نوع وام ا ت بانك درقبال ويیقه اولي را به شما مري دهرد و طري چنرديا قسرط برااس از مردز مشرخي كره
درقرارداد بیا شما وبانك معیا مي شود از شما اس میگیرد

 – 2مضاربه
اگر دنبال كار تولیدي هستنید كه هی
بانك اول بگیريد ايا نوع قرارداد ا ت

اما اگر دنبال خريد وفروش وبازرگاني هستید م مترريا راهري كره از طريرق آ مري توانیرد از

 – 3مشاركت مدني
درايا روش شما بايد سداقل
وبانك ه

 %كل اولي را كه براي راه انداختا شركت يا كارگاه وكارخانه خود الزم داريد به سساب بانك بريزيرد

بقیه آ را به هما سساب واريز مي كند

 - 4مشاركت حقوقي
ايا نوع تس یالز فقط به درد شركت هاي
موجود را مي خرند وبه ايا ترتی
شود .

امي مي خورد چو درايا روش بانرك هرا تعردادي از

ر ام شرركت هراي جديرد يرا

ه اول به د ت واسبا ومديرا شركت مي ر د وه بانك تبرديل بره

ر امدار وشرريك مري

– جعاله
درقرارداد جعاله شما اولي را از بانك مي گیريد تاآ را براي كارهاي خودتا مصر
ودش به بانك بر مي گردانید .

كنید و ظرر

مردز دو رال يرا كمترر ارول را برا
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 – 6اجاره به شرط تمليك
اختما دفتر كار جنس يا تج یزاز آ را باقیمتي بیشتر والبته به وورز قسري به شما اجراره

درايا روش بانك چیزهايي مثل

مي دهد شما فقط زماني كه همه اقساطتا را بدهید مالك آن ا مي شوديد.

 - 7فروش اقساطي
درايا روش به بانك اعالم مي كنید كه میخواه

فال چیز را باايا قیمت بخرم اگر بانك ساضر بود بره شرماكمك كنرد قراردادي امضرا

مي كند كه قیمت آنرا بپردازد  .درواقع بانك آ چیز را براي شما مي خرد وشما ه متع رد مري شرود كره معرادل قیمرت آنچره كره
خريده ايد و ودي راكه بانك در نظر گرفته به وورز قسري به آ برگردانید .

بانکهاي ايراني چه مي كنند
در ا يا قسمت بانك اي تخصصي دولتي وخصووي معرفي مي شوند كه مي توانید با مراجعه به

ايت اي آن ا وام راي اعررايي

آن ا را و شرايط تس یالز آن ا را مرالعه فرمايید .
بانکهاي تخصصي  :شامل بانك كشاورزي بانك ونعت ومعد

بانکهاي عمومي :

بانك وادراز بانك

شامل بانك ملي ايرا

بانك تو عه وادراز ايرا
په بانك رفاه كرارگرا

بانرك تجرارز اسرت بانرك ايررا و بانرك

مسكا .

بانکهاي خصوصي :

شامل بانك اار یا

بانك اقتصاد نويا بانك كارآفريا و بانك

اما

صندوق ها وموسسات حمايتي
ايرا ه

مانند همه كشورهاي ديگر

كمك ها بالعوض وگاهي درقال
وندوق ا يا ازمان ا عبارتند از :

ازمان اي مخصووي دارد كه به شركت اي نواا وافراد خالت كمرك مري كنرد كره گراهي ايرا

وام بانر ب ره اايیا وبازارداخت بلند مدز در قبال ويیقه هاي محكر مري باشرد كره ا رامي ايرا

وندوت م ر امام رضا وندوت تعاو كشور
التحصیال )
ونعتي ايررا

وزارز تعاو

ازما همیاري اشتغال ج اد دانشگاهي (طرح اعرراي وام بره فراره

رازما ورنايع كوچرك وشر رك اي
دفتر همكاري هاي فناوري ريا ت جم وري دبیرخانه شوراي اطالع ر راني
قرانو بودجره ) طررح تو رعه شرركت اي نواراي مركرز تحقیقراز گسرترش رازما
وام نمونره رازي (تبصرره

گسترش ونو ازي ونايع تس یالز طرح خودرو طرس اي تحقیقاز ا ا ي ومرالعاز كراربردي ورنعت معرد وتجرارز طررح
اعراي كمك هاي فني وتكنولو ي به ونايع وندوت سمايت از تحقیقاز وتو رعه ورنايع الكترونیرك ورندوت سمايرت از تحقیقراز
الكترونیك – ازما تروانیر مركرز ورنايع نرويا تسر یالز مرديريت تو رعه وايجراد طررح هراي
5
كارآفريني مركز تحقیقاز گسترش وندوت تحقیق وتو عه ونايع ومعاد .

رازما گسرترش

طر
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جمع بندي اين بخش
شرط گرفتا وام از ايا مو ساز ايا ا ت كه بتوانید از هفت خوا ای در ای آن ا بگذريرد رئریس شروراي ارزيرابي و ...را قرانع
كنید ويیقه هاي الزم را جور كنید و  ...اگر همه ايا خوا ها به المت گذشتید موقع وام گرفتا از ايا ن ادها و بانرك هرا ستمرا
توا باز ارداخت وام را ه درنظر بگیريد وفقط وقتي مرمئا شديد كه از ع ده تع داز و بازارداخرت اقسراط برر مري آيیرد قررارداد
مروط به وام راامضا كنید با ايا سال اگر شرايط شما با يكي از ايا مو ساز تربیق دارد وستي يك درود ه استمرال مري دهیرد
كه بتوانید از آن ا كمكي بگیريد ستما سداگثرتالشتا را بكنید مرمئا باشید كه ضرر نمي كنید.

5

خالصه صفحات  233تا 233

57

فصل 1
مراكز رشد
شركت اي نواا را در جايي به نام مركز رشد جمع مي كنند و به آن ا كمك مي كنند تابتوانند به سدي از رشد و ودآوري بر رند كره
بعد از خروش از مركز وقرع سمايت اي آ به كارخود ادامه دهند ومسیر رشد خود را باخرر شكست كمتري دنبال كنند .

خدمات مركز رشد
اگر هركدام از مراكز رشد موجود دركشور ايده وطرح شمارا اذيرفتند وقبول كردند كه ازشما سمايت كنند مي توانید مرمرئا باشرید
كه بار نگیني از روي دوشتا برداشته شده ا ت زيرا


آن ا به شما دفتر كار ارزا قیمت مي دهند



شما مي توانید ازخدماز اداري مركز ب ره مند شويد مثال يك منشي در راهرو
باشید همه كارهاي تلفني وفكسي شمارا انجام میدهد .


اختما هست كره مري توانیرد مرمرئا

اي مشترك با برنامه اي منظ وهزينه اي اايیا تو ط ا تادا
مركز رشد براي شما و اير شركت اي تازه كار كال
مجرب مواردي مانند امور يبت واداره شركت مديريت منابع انساني و ازماني سسابداري وم ارت اي مالي اوول



بازاريابي وكاربردهاي آ و فنو مذاكراز تجاري و امور قراردادها و  ...برگزار مي كند .
اگر شانسي براي گرفتا وام باكمك هاي دولتي داشته باشید مرمئا باشید كه آن را شرما را بره ب ترريا شركل ممكرا



كمك وراهنمايي مي كنند
مراكز رشد تخصصي وآزمايشگاهي وكارگاهي خوبي در اختیارتا قرار مي دهند .

شرايط ورود به مراكز رشد
بیشتر شركت ايي كه وارد مراكز رشد مي شوند فاره التحصیال دانشرگاه هرا هسرتند كره بره دنبرال علر
هستند موقع ورود به ايا مراكز فرم ايي به شما میدهند كه بايد آن ارا اركنید ومعموال

وتكنولروزي هراي جديرد

واالتي را مي ار ند مانند :




ايده وطرح شما چیست ؟چه محصول ياخدماتي را ارائه مي كنید به چه دردي مي خورد تاچه مرسله اي ای
چه وابقي داريد شما وهمكارانتا كه هستید وآيا به درد ايا كار مي خوريد ؟




در بازار ار وداي امروز چرور میخواهید اول دربیاوريد چرور بازاريابي مي كنید ؟
سقدر اول مي خواهید وكارتا چند ال طول مي كشد چند درود ودآوري خواهید داشت و ...؟

رفتید؟

مراكز رشد ايران
اولیا مركزي كه كاري شبیه مراكز رشد ايرا آغاز كرد ش رك علمي تحقیقاتي اوف ا برود كره

رال

شركل گرفرت وموفقیرت

بینري شرود  .و
بودجره مشخصري در كشرور برراي راه انردازي وسمايرت از مراكرز رشرد اری
ايا شركت باعث شد تا از ال
وزارتخانه هايي مثل ونعت معد وتجارز وفناوري اطالعاز وارتباطاز ودانشگاه ها واژوهشگاه هراي مختلرف برراي گررفتا مجروز
تا یس مركز رشد باه به رقابت برخا تند وهر ال شراهد رشرد مراكرز رشرد جديردي درنقراط مختلرف كشرور مري شروي كره
5
درزمینه هاي مختلف در تمام نقاط ايرا فعالیت مي كنند.
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جمع بندي  :برگ برنده رقابت
مراكز رشد ايجاد شده اند تامشكالز شما درمرسله تا یس واداره اولیه شركتي نواا را برطر كنند آن ا فضاي كرار ارزا قیمرت در
اختیار شما مي گذارند وامكانراز مختلرف آموزشري مشراوره اي وآزمايشرگاهي وكارگراهي را برايترا آمراده مري كننرد ترا بتوانیرد
شركتي موفق به جمع شركت اي كشور اضافه كنیرد و برا نروآوري خرود دردي از ونعت كشراورزي وب داشرت كشرور رادرمرا كنیرد
رمايه هاي مورد نیاز و ارائه اير خدماز سمايتي شما رابراي سضور دربازار كرار ورقابرت برا ديگررقبراي
همچنیا ايا مراكز با جل
تجراري م یرا مري كننرد  .ومعمروال خردماز مرورد نیازترا نظیرر ر رتورا واسرداداري
ودفترداري ومنشي گري را نیزباقیمتي ارزا دراختیار شما قرار مي دهند.

رالا اجتماعراز خردماز اداري وارتباطراز

البته براي يادآوري براي اينكه وارد ايا مراكز شويد بايد ايده نوآورانه داشته باشید وآ را در قال

فرم هرا وار شرنامه هرايي كره

دراختیارتا مي گذارند تدويا كنید.اگر طرستا تايید شود از ايا امكاناز برخوردار مي شود وايرا بررا برنرده شما رت امكانراتي
كه اير رقباي شما نمي توانند داشته باشند .
داريد و بايد بتوانید با طرح تجاري وتوضیحاز توجی ي وعدد رقم اي اقتصادي بره مرديرا
براي ورود به ايا مراكز راه ختي در ای
وداورا ايا مراكز يابت كنید كه طرح شما نه تن ا به درد مملكت مي خورد كه باعث ودآوري ه مري شرود وشرما بعرد از چنرد
ال به راستي از مركز رشد خارش شده و دربازار جايي براي خودتا د ت واا مي كنید .

5
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فصل 16
تعيين ارزش وقيمت شركت
شركت شما چقدر مي ارزد ؟
دانستا قیمت وارزش فعلي شركت شما مي تواند يك ضرورز باشد زيرا :


زماني كه بخواهید براي تووعه شركت يك شريك كاري بگیريد بايرد ارزش ايرده اولیره ووقرت وهزينره اي كره شرما و ديگرر
شركا ور كرده ايد معلوم شود تابه تبع آ
مشخص شود ومشكل درمحا به وتقسی





وارزش كاري كه برا سضرور شرريك جديرد وبعرد ازآ انجرام خواهرد شرد
نیايد .
ود ای

ام آ را بخريد درايا ورورز براز هر بايرد بتوانیرد
به هردلیلي كه بخواهید درشركت ديگرا شريك ويد وقسمتي از
ارزش شركت مورد نظرتا را سساب كنید يا آنقدر باروش اي ارزش گذاري آشناباشید كه اگر طر مقابلتا يك ورفحه از
عدد ورق درمورد ارزش شركت جلوي شما گذاشت بتوانید بف مید كه اعداد از كجا آمده .
زماني كه بخواهید شركت جديدي تا یس كنید بايد بدانید كه استمراال چقردر مري ارزد و چقردر از آ مري توانیرد كسر
درآمد كنید و ...؟

دواصل اساسي ارزش گذاري
ارزش شركت ها در طول زما تغییر مي كند  :وقتي شركتي با ارزش مي شود كه ايده اولیه آ تحقق يابد يعني زماني كه نمونره
اولیه را اخته ومحصوالتي واقعي تولید كرده وبه ودآوري ر یده باشد و درآينده نیرز خررر چنرداني رودآوري شرركت را ت ديرد
نكند .
ارزش گذاري شركت بیشتر نوعي هنر ا ت تا عل  :هی روش تحلیلي تضمیا شرده اي برراي ايرا كرار نیسرت از آنجرا كره اری
بیني آينده دشوار ا ت درك افراد از مخاطراز آينده ودآوري ودرنتیجه ارزش شركت نیز متفاوز ا رت شرما برراي تعیریا ارزش
شركت به هرسال بايد يكي از روش ا را ا تفاده كنید اما اگر توانید ب تريا ومنا
ك كنید دقیق تر مي توانید ارزش شركت خود را تعییا كنید.

ترريا روش را انتخراب كنیرد واب امراز كارترا را

جمع بندي اين فصل (عقل مردم به چشمشان است )
درايا فصل موضوع ارزش گذاري وروش اي آ معرفي شده موضوعي كه برراي شرما وشرركتتا اهمیرت زيرادي دارد وبايرد ازهمرا
مراسل اولیه راه اندازي شركت به آ توجه كنید درواقع شما بايد برآورد كند كره چره چیزهراو فعالیت رايي ارزش شرركت شرما رابراال
مي برد زما فروش شركت يا وارد كرد شركا و رمايه گذارا ه اهمیت زيادي دارد واگر هوشمندانه رفترار كنیرد شرما زمراني
وارزش افزا موفقیتي كس كرده باشید درايرا
شركاو رمايه گذارا جديد را وارد بازي مي كنید كه قبل از آ در فعالیت اي م
شرايط آن ا اول بیشتري را با شرايط ب تري به شما خواهند داد.روش اي زيادي برراي ارزش گرذاري شرركت وجرود دارد وروشر ايي
كه بايد به آ توجه شود در زيرآمده:



ارزش شركت شما باگذشت زما تغییر مي كند .
شركت شما فقط به اندازه اي كه ساضرند براي آ اول بدهند ارزش بازاري دارد.




خريدا وفروشندگا اعلت درمورد ارزش شركت نظراز متفاوتي دارند.
انتخاب زما دعوز از رمايه گذارا جديد كاري سساس وسیاتي ا ت



هرنوع معامله ياتوافق بر ر قیمت شركت را مستند كنید .
خالصه صفحات  298تا 123

60



اگر ارزش واقعي شركت شما كمتر از میزا ای

بیني شده بود شگفت زده نشويد.

درانت ا فراموش نكنید كه ايا بازار رقابتي ا ت كه ارزش شركت شما راتعییا مي كند ممكا ا ت فكر كنیرد كره ايرده نرابي كره
وارد شركت كرده ايد ودها میلیو توما مي ارزد ولي كسي ساضر نباشرد ستري يرك وردم آنررا بره شرما بپرردازد درواقرع خیلري
اختما ها د تگاه ا تج یزاز وارول و ررمايه اي كره
مواقع ارزش شركت شما را چیزهايي مثل موجودي سساب بانكي
تا به اينجا وارد شركت شده ويا درسال گردش ا ت تعیا مي كند ب رسال ازقدي

گفته اند عقل مردم به چشمشا ا ت !.

خالصه كتاب عبور از طوفان (راهنماي كاربردي شركتهاي نوپا در ايران )
نويسندگان  :سيدكامران باقري  ،مهدي كنعاني  ،جواد محبوبي وهمکاران
سال چاپ 138 :
انتشارات  :موسسه خدمات فرهنگي رسا
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