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مهران امیری
روزنامهنگار

سازمانهای عريض و
طويل ولی بیبرنامه

مگر میشود تشکیالتی چه در بخش
دولتی و چه خصوصی ایجاد شــود و
برنامه کاری قابلقبولی نداشته باشد؟
انتظار داریم هر تشکیالتی برای انجام
وظایف و رسیدن به اهداف مشخصی
ایجاد شود ،اما در عمل سازمانهای
بسیاری ایجاد شــده و میشوند که
برخالف اهداف متعالی و بلندی که
ذکر شــده ،برنامه کاری قابلقبولی
ندارند.
تقریبا همه موارد دولتی و خصوصی
که میتوانیم برچسب بیبرنامه بودن
را بر آنها بزنیم در ظاهر برنامههای
متعدد و چشمگیری دارند ،اما مشکل
در فهم و درک مناســب نســبت به
برنامههای طراحیشده از یکسو و
ناتوانی در اجرای برنامهها از ســوی
دیگر اســت .معلوم نیست باید بابت
وجود تعــداد فراوان افــراد طراح و
برنامهریز! خوشــحال بود یا َسری به
تاســف تکان داد؛ ظاهرا از این بابت
کمبود نداریم ،اما برنامهها در همان
ســازمانهایی که آنها را بیبرنامه
مینامیــم ،در هر اندازه و ســطحی
از پیچیدگی که باشــند ،همچنان
ناکام میمانند .روشــن اســت که
شایستهساالری در انتخاب مدیران
و کارگــزاران ،یکــی از موضوعات
کلیدی است.
کارگزاران ناالیق با دانش اندک ،درک
و فهم درست از مشــکالت و اهداف
نخواهند داشــت و اجرای درســت
برنامهها را غیرممکن میکنند .انتظار
انجام اقدامات شایسته و بجا و مناسب
از کســانی که شایســتگی و دانش
مناسب با جایگاه خود را ندارند ،توقعی
نادرست است و شوربختانه بسیاری از
برنامههای اصالح و بهسازی سازمانی
هم برای اجرا بهدست همین افرادی
سپرده میشــود که در بروز مشکل
دخیل بودهاند! سازمانهای بیبرنامه
ویژگیهای دیگری هم دارند .در این
سازمانها روند درست و قابلپیگیری
برای انجام فعالیتها و ارزیابی مستمر
وجود ندارد.
کارها بهصــورت جزیــرهای انجام
میشود ،هرنوع تالش برای هماهنگی
بین بخشها منجر به بروز مشکالت
جدید و پیچیدگی میشود ،طرحها
بهسرعت دستخوش تغییر میشوند،
مدیران و کارکنــان در مقابل اجرای
طرحها با تکیه بر سوابق ناخوشایند
قبلی مقاومــت میکنند و طرحهای
ناموفق قبلی بارها با شکل و شمایل
جدیــد تکــرار میشــوند .از این رو
هزینههای بســیاری بــرای تکرار
پروژههایــی که قبــا ناموفق بوده و
امتحان خود را پس دادهاند میشود و
نیروی انسانی زیادی هم برای سامان
دادن بــه آن پروژهها هدر میرود .در
چنین وضعیتی چشــمانداز روشنی
پیش روی آن سازمان یا شرکت وجود
نخواهد داشت.

تجربههای کاری ،پشتوانه نوجوانی شد که بعدها توانست در صنعت برای خودش اسم و رسمی پیدا کند .عبدالرضا جاویدمهر تجربههای کاری زیادی دارد؛ از نوجوانی تن به کار سپرده.
تجربهها برای او چراغ راهی شده تا در مسیری که میخواهد قرار بگیرد .خودش میگوید تابستانها بهجای بازی ،ترجیح میداد کار کند و از فرصتهایش برای آینده استفاده کند،
اما درواقع پدرش این راه را پیشپای او گذاشته بود؛ اینکه بیاموزد و تجربه کند تا بتواند جوهر کار بگیرد .عبدالرضا از سالهای نوجوانیاش هر زمان که از تحصیل فارغ میشد ،در
یک فن و حرفه ،خودش را محک میزد؛ کار میکرد و یاد میگرفت تا بتواند به قول پدرش جوهر کار بگیرد و از فرصتهایش برای آینده نهچندان دور استفاده کند.

از جوانی و جوهرکار

نوجوانی اما مثل برقوباد میگذرد؛ جوانی
میرسد و کاکلهایش را بر پهنای پیشانی،
افشــان میکند .مرد که باشــی زمانش
فرارسیده که بیشــتر کار کنی و جوهری
نشان بدهی تا بتوانی خودت را در زندگی و
فرازونشیبهایش پیدا کنی .برای عبدالرضا
جاویدمهر سالهای نوجوانیاش حکم یک
شبه و ره صد ساله دارد .او قدمهای زیادی
نوســالهایش جلو بود و حاال
را از همس 
در اولین ســالهای جوانیاش میدانست
که کجا میخواهد باشــد و چه میخواهد
بکند .او در ســالهایی که گذشــته بود
10حرفه متفــاوت را تجربه کرده بود و در
اوج نوجوانیاش مهارتهای خوبی بهدست
آورده بود تــا اینکه وارد صنعت مادر یعنی
تراشکاری شد.

شود .کمکم توانست ارتباط کاری و سفارش
بگیرد و برای آمادهکردن سفارشات ،کارگر
و تراشکار اســتخدام کند .با گذشت زمان
برای گرفتن سفارشات بیشتر باید دستگاه
اضافه میکــرد و این یعنی کار بیشــتر و
نیروی انسانی بیشتر .تا جایی که تراشکاری
عبدالرضا از یک مغازه به یک کارگاه بزرگ
تبدیل شــد .عبدالرضا پا به سیســالگی
گذاشته بود که توانست زمینی خریداری
کند و کسبوکارش را با دستگاههای جدید
توسعه بدهد.
سالها گذشــته و عبدالرضا جاویدمهر
پنجاه ســالگی را رد کرده .سیودو سال

پیش بود که کسبوکارش را راه انداخت
و فرازونشــیبها را بــا تجربههای تلخ و
شــیرین پیمود .بارها در میانــه راه زانو
زد و به صفر رســید ،اما بــاز هم به اعتبار
تجربههایی که آموخته بود بلند شــد و از
همان جایی که بود راهش را دوباره آغاز
کرد .باور او باور پدرش است؛ اینکه مردی
که جوهر کارکردن داشته باشد هیچگاه
از پای نمینشــیند و میتواند دوباره کار
کند .کســی که از صفر شــروع کرده باز
هم میتوانــد از صفر شــروع کند و این
همان جوهر تجربیات اســت که هیچگاه
خشک نمیشود.

مزد کار و تجربه

تراشکاری فن و حرفهای بود که عبدالرضا
را راضی میکرد .این کار را دوست داشت و
برای خودش جای پیشرفت میدید .کمتر
از بیست سال داشت که در کارخانهای بهنام
«خداش» مشغول بهکار شد و چندسالی در
آنجا کار کرد و آموخت .عبدالرضا چیزهای
زیادی از آنجا یــاد گرفت و حاال زمانی بود
که میتوانست کســبوکار خودش را راه
بیندازد .این برای او شــروع راه نبود ،بلکه
ادامه راه بود .راهی که به پیروی از گفتههای
پدرش برگزیده بود؛ اینکه کار کند و تجربه
بیاموزد .او حاال تجربه داشت؛ تجربه و نیروی
جوانی ،شــوق به کار کردن و در کنار همه
اینها خالقیت؛ چیزهایی که توانست او را
در آینده ،مرد کار خودش بکند.

از سالهای پُرتجربه تا بانگ
پنجاهسالگی

عبدالرضا بعد از گذراندن خدمت سربازی با
سرمایهای که پدرش در اختیارش گذاشت
کارش را شروع کرد .یک مغازه تراشکاری
راه انداخت که بهتنهایی در آنجا کار میکرد.
برای عبدالرضا همه چیز بهســرعت پیش
نرفت؛ اوایل مثل هر کار دیگری که در حال
پاگرفتن است و نیاز به صبر و حوصله دارد
بایدمنتظرمیبودتامیدانبرایاوهمفراهم

کارآفرینی سنوسال نمیشناسد!

فريبا عوضزاده
مترجم

پایداریجولی
درپیشبرد
کارش برخالف
سنوموقعیت
شخصیخود
وشریکش،
راه آنها برای
موفقیترا
باز کرد

اگر در دوره میانســالی به فکر راهاندازی کســبوکار
افتادهاید ،جای نگرانی ندارد ،چراکه تنها شما در این مرحله
از زندگی ،دنبال این نوع کارها نیســتید ،بسیاری افراد از
جمله «جولی پییری» در همیــن مرحله از زندگیاش
مشغول ایجاد کسبوکار خود شد ه و موفق هم است.
یک دهه قبــل وقتی که «جولی» کســبوکارش بهنام
« »The Grommetرا راهانــدازی کرد50 ،ســاله بود .او
کســبوکارش را با کمک شــریک خود «دومنیکونی»
در شهر «ســامرویل» ،ایالت ماساچوســت شروع کرد.
آنها بهدنبال ایجاد یک بازار برخط بودند که محصوالت
جدیدی که توسط کسبوکارهای کوچک تولیدشده را
معرفی کند .اینک آنها درآمد ساالنه 50میلیون دالری
دارند و برخی کسبوکارهای دیگر از جمله «فیتبیت» و
«گلدیبالکس» را در راهاندازی موردحمایت قرار دادهاند.
برای یک کارآفرین 48ســاله که میخواهد کسبوکار
خودش را داشته باشــد ،در فضای کسبوکار و جامعه،
حمایت چندانی وجود نداشت .خانم جولی بهعنوان یک
طراح صنعتی سالها تجربه کاری بهدست آورده بود ،سه
فرزندش در دوره دبیرستان مشغول به تحصیل بودند و
شریکش هم شرایطی مشابه داشت و آنگونه که خودش
میگوید ،در آن روزها حال یک موجود ناشناخته را داشتند
که هرکاری انجام میدهد خارج از روند معمول است.
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شکســت برای عبدالرضــا معنای تلخی
دارد؛ آن را بارها چشــیده ،اما باورش او را
از ایــن ورطه بیرون کشــیده .او میگوید
که با فرازونشیبهای زیادی روبهرو بوده.
سالهای  88و  89از ســالهایی بوده که
وضعیت متزلزل دالر ،او را به صفر رسانده،
اما دوباره توانســته از همان صفر ،کارش
را شــروع کند .عبدالرضا حــاال به پانزده
ســال پیش که برمیگــردد ،میبیند که
وقتی در میانه راه بوده کجا قرار داشــته و
حاال کجاســت« :به پانزده سال پیش که
برمیگردم ،میبینم که امروز کارم توسعه
زیادی پیدا کرده95 .درصد از کارهایی که
در حال حاضر در شرکت ما خلق میشود
جزء اولین گونههایی هستند که در ایران،
تکنولوژیاش بهدست آمده و اجرا میشود.
بهگونهای تکامل کار و نیــاز بازار و از همه
مهمتر اینکه شخصا خواهان تکنولوژیهای
بهروز بودم ،باعث شد کسبوکارم توسعه
بیشــتری پیدا کند .کار ما بورینگ کاری
فلزات اســت و امروز هیچ قطعهای وجود
ندارد که برای ما غیرقابل ساخت باشد».
آن طور که عبدالرضا جاویدمهر می گوید،
در کنار همه رشــدی که در کسبوکارش
داشــته و برایــش رضایتبخــش بوده،
اینکه توانســته فرصتهای شغلی ایجاد
کند و کارآفرینی داشــته باشــد برایش
بییشتر لذتبخش اســت .او برای بیست
نفر کارآفرینی مســتقیم و برای بیشتر از
 100نفر ،کارآفرینی غیرمستقیم داشته.
با همــه تجربیاتی که عبدالرضا داشــت و
موفقیتهایی که کسب کرده بود از اسپانیا
به او پیشنهاد کار شد؛ مدیریت یک کارخانه
که او ترجیح داد در وطن بماند و کسبوکار
خودش را پیش ببرد .او عاشق کارش است و
بهایش را هم پرداخته .طعم خوش پیروزی
در عبور از شکستها را چشیده و از البهالی
صحبتهایش میتوان شوق و اشتیاقش
به کار و زندگی را دریافــت؛ کار و زندگی
که با هم عجیناند و از هم مایه میگیرند.
او باور و یقین دارد که هر کس در شــروع
و ادامه کارش عشــق و تمرکز داشته باشد
قطعا پیروز خواهد بود و در کارش بهترین
خواهد شد.

در سالهای اخیر افسانهای در فضای کسبوکار شایعشده
که کارآفرینان ،جوان هســتند ،پژوهشهایی توســط
مدرسه کســبوکار «هاروارد» انجام شده که نادرست
بودن این فرضیه را نشــان میدهد .در حالی که بیشــتر
مردم فکرشان را روی جوانان دنیای کسبوکار همچون
«زاکربــرگ» متمرکز کردهاند ،این پژوهش نشــان داد
که میانگین سنی کسبوکارهای نوپای موفق 45ساله
است .در همین پژوهش اشاره شده« :اگر با دو کارآفرین
مواجه شدید که هیچ اطالعاتی درباره آنها ندارید بهجز
سنوسالشان ،بهطور کلی بهتر است که روی فرد مسنتر
حســاب کنید».اما ســرمایهگذاران زیادی درباره خانم
«جولی پییری» حاضر به پذیرش این موضوع نشــدند و
او در خالل ســالهای  2008تــا  ،2012با بیش از 250
ســرمایهگذار صحبت کرد و بهخاطر سنوسالش موفق
نشد نظر آنها را جلب کند ،گرچه برخی نیز با او بهدلیل
جنسیتش همراهی نکردند .براساس گزارش «فوربس»
در سال  2018یک کارآفرین فعال در زمینه تولید سیگار
الکترونیک موفق به جذب 12/8میلیارد دالر ســرمایه
شــده که حدود 10میلیارد دالر بیشتر از میزان سرمایه
بوکار است.
جذبشده توسط همه زنان بنیانگذار کس 
در حقیقت زنان کارآفریــن بهطور کلی دودرصد از همه
منابع ســرمایهگذاران مخاطرهپذیر را دریافت کردهاند.

مهرناز شهباز
خبرنگار

عبدالرضا
جاویدمهر
پنجاه سالگی
را رد کرده.
سیودو سال
پیش بود که
کسبوکارش
را راه انداخت و
فرازونشیبها
را با تجربههای
تلخ و شیرین
پیمود .بارها در
میانه راه زانو
زد و به صفر
رسید ،اما باز
هم به اعتبار
تجربههایی که
آموخته بود
بلند شد
[ عکس:علیرضا تقوی ]

«جولی پییر» اما در این فضای کاری توانست کسبوکار
خود را پیش ببرد.جولی در حقیقت نیاز شدیدی را بین
کسبوکارهای خالق و نوپا میدید و آن اینکه بسیاری از
محصوالت خالقانه و ابتکاری مانند میوه برداشتنشده از
بین میروند ،چراکه فروشگاههای بزرگ عالقهای به آنها
نشان نمیدهند.
کسبوکار جولی بهدنبال ایجاد بازار برای این محصوالت
بود .او و شریکش میخواستند بســتری برای راهاندازی
محصوالت خــاق ایجاد کنند .در این بســتر کارکنان
هوشــمند ،محصوالت جدیدی را که کارآفرینان تولید
کردهاند برای معرفی آماده میکنند و آنهایی را که فکر
میکنند بهترین هستند در معرض نمایش قرار میدهند.
پایداری جولی در پیشبرد کارش برخالف سن و موقعیت
شخصی خود و شریکش ،راه آنها برای موفقیت را باز کرد.
آنها نهایتا موفق به جلب حمایت یک شرکت ژاپنی فعال
در تجارت الکترونیک به نام «راکوتن» شدند که مدیرش
به نام «هیروشی» به کار با شرکتهای کوچک و قدرتمند
عالقه دارد .باالخره پس از آنکه بارها به جولی گفتند برای
آنکه کاری شروع کند دیر شده ،برای یک زن بلوند ،وارد
شدن به کسبوکار و مدیر ارشــد اجرایی بودن مناسب
نیست و شایستگی جلبنظر سرمایهگذاران را نداری ،او
موفق شد کسبوکارش را پایهگذاری کرده و توسعه دهد.

فضای کار اشتراکی مســتقر در مرکز
نوآوری دانشگاه الزهرا (س) ،از تیمهای
فعال در حوزههای فینتک ،بالکچین،
هوش مصنوعــی و اینترنت اشــیا که
ل ارائه دارند ،برای شرکت
محصول قاب 
در فراخوان سرمایهگذاری خود دعوت
کرد .فراخوان ســرمایهگذاری کارمانا
از ابتدای تیرماه شــروع شده و تا پایان
همین مــاه ادامه خواهد داشــت .بعد
ت درخواســت اســتارتآپها در
از ثب 
سایت کارمانا ،توسط تیم کارشناسی،
ارزیابی اولیه روی تیمها انجام میشود.
پس از انجام ارزیابــی اولیه ،تیمهایی
که موفق شــوند نظر کارشناســان را
جلب و از ایــن مرحله عبور کنند ،برای
جلســه ارائه در کمیته سرمایهگذاری
دعوت میشــوند .پس از جلسه ارائه در
کمیته سرمایهگذاری ،تیمهای منتخب
بهمنظور ارزیابی در مرحله دوم مشخص
میشوند.تیمهاییکهازمرحلهدومعبور
کنند برای انعقاد قرارداد سرمایهگذاری
و پــس از آن اســتقرار در فضــای کار
اشتراکی کارمانا مراحل مرتبط را طی
خواهند کرد .استارتآپهای برگزیده
عالوه بر جذب سرمایه ،با توجه به شبکه
منتورها و مشــاورهایی کــه در کارمانا
حضور دارند ،از مشــاوره و منتورینگ
تخصصی و عمومــی بهرهمند خواهند
شد.حمیدرضا هنرکار ،مدیرعامل این
فضای کار اشتراکی با اشاره به جزئیات
فراخوان سرمایهگذاری و اینکه مجموعه
سرمایهگذاری خوارزمی و بانک صادرات
از سرمایهگذاران این مرکز هستند ،گفت:
«هدف کارمانا ،بیشــتر سرمایهگذاری
روی استارتآپهای مرحله ارلی استیج
(مرحله اولیه) است .اگر استارتآپهای
پذیرفته شــده برای ســرمایهگذاری،
فعالیت خوبی داشته و رشد کنند ،برای
مراحل بعدی جذب ســرمایه هم این
مجموعه آمادگی سرمایهگذاری روی
آن ها را خواهد داشت».

صندوقکارآفرينیاميد
امسال ۱۰۰هزار شغل
ايجادمیکند

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی
امید از خیز این صنــدوق برای آنچه
صنعتیسازی روستاها میخواند خبر
داد .به گزارش « ایســنا» ،نوراهللزاده
در حاشیه افتتاح چندین طرح اشتغال
این صندوق در سفر به سمنان در جمع
خبرنگاران اظهــار کرد« :صندوق کار
آفرینــی امید حمایــت از طرحهای
اشتغال روســتایی و عشــایری را در
اولویت کاری امســال خود قرار داده
اســت ».وی با بیان اینکه این صندوق
به دنبال بردن کسبوکارها به مناطق
روستایی و عشایری اســت ادامه داد:
«هدف ما از صنعتیسازی روستاها نه
صنعتی سازی به معنای عام و شناخته
شده آن که بردن کسبوکارها به این
مناطق اســت ».مدیرعامل صندوق
کارآفرینــی امید با اشــاره به مزایای
ایجاد اشتغال در روستاها خاطرنشان
کرد«:سال گذشته در مجموع  ۲۳هزار
و  ۵۰۰طرح مورد حمایت قرار گرفت
که این طرحها منجــر به ایجاد بالغ بر
 ۶۰هزار فرصت شــغلی جدید شــد
که این اشــتغال ایجاد شــده دارای
لیســت بیمه بوده و تحقــق آن قابل
راستیآزمایی اســت ».نوراهللزاده از
پیشبینی ایجاد  ۱۰۰هزار اشــتغال
جدید در قالب این طرح در ســال ۹۸
خبر داد و گفت« :امسال بیش از۱,۶۰۰
میلیارد تومــان اعتبار برای طرحهای
روستایی و در مجموع  ۲,۰۰۰میلیارد
تومان اعتبار برای اشتغالزایی در سطح
کشور در نظر گرفته شده است».

