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صادرات صادراتدنیاى  دنیاى 

 

همراهان و خوانندگان گرامى و محترم
سالم علیکم 

هــدف نشــریه دنیــاى صــادرات بــه اشــتراك گذاشــتن دانســته ها و تجــارب موفــق پژوهشــگران، بازرگانــان و صنعتگرانــى اســت 
ــا بازارهــاى  ــر در صــدد هســتند ت ــا درایــت و عزمــى پوالدیــن و خســتگى ناپذی کــه علیرغــم تمامــى چالش هــاى موجــود ب
بیــن المللــى را بــر روى کاالهــاى ایرانــى بگشــایند. متاســفانه در حــال حاضــر کشــور مــا بــا چالشــهاى متعــددى روبــه روســت. 
پائیــن بــودن رشــد و رکــود اقتصــادى، بیــکارى، مشــکالت بانکــى و از همــه مهتــر قوانیــن دســت و پــا گیــر و قدیمــى کنــار 
ــن  ــرار داده اســت. در ای ــر ق ــه شــدت تحــت تاثی ــردم را ب ــى و معیشــت م ــا ســطح زندگ ــاى ناشــى از تحریم ه محدودیت ه
میــان عــدم انجــام بررســى هاى کارشناســى در سیاســت هاى دولــت مشــکل خــود تحریمــى، را بــه ایــن مقولــه اضافــه نمــوده 
و مشــکالت جدیــدى را ایجــاد کــرده اســت کــه رفــع ایــن مشــکالت مســتلزم انجــام پژوهشــهاى دقیــق، علمــى و کاربــردى 
ــام و  ــنهاد دهد. اهتم ــن و پیش ــائل را تدوی ــن مس ــه ای ــخگویى ب ــت پاس ــکار و سیاســت هاى الزم جه ــد راه ــه بتوان اســت ک
توجــه بــه موضــوع کارآفرینــى و نوآفرینــى و اســتفاده از نظــرات اســاتید، پژوهشــگران و صنعتگــران صاحبنــام، رویکــردى اســت 
ــراز و  ــه شــاهد ف ــه اســت.  ما نســلى هســتیم ک ــرار گرفت ــه ق ــات تحریری ــه از شــماره گذشــته نشــریه در دســتور کار هی ک
فرودهــاى زیــادى بــوده ایــم  و زیــن رهگــذر تجربــه اى بــس گــران آموختــه ایــم و  بنابرایــن از تمامــى خواننــدگان ارجمنــد در 
خواســت مى کنیــم کــه بــا ارســال مطالــب، نظــرات و پیشــنهادات خــود، زمینــه بســط و تقویــت دیدگاه هــاى فکــرى و ارائــه 
راهکارهــاى علمــى و عملــى را فراهــم نماینــد. در پایــان از تمامــى همــکاران و همراهــان محتــرم کــه در تهیــه و  انتشــار ایــن 
شــماره نشــریه بــا اینجانــب صمیمانــه همــکارى کــرده انــد قدردانــى نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال بــراى ایشــان ســالمتى 

و موفقیــت را خواســتارم.

 

على فرزاد مهاجرىعلى فرزاد مهاجرى
سردبیر و مدیر مسئولسردبیر و مدیر مسئول

سخن سردبیرسخن سردبیر
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صادرات صادراتدنیاى  دنیاى 

کارآفرینی و صادرات
کارآفرینی  جدید،  کارهاي  و  کسب  توسعه  و  خلق  واسطه  به 
مهم  کشورها  اقتصادي  رشد  فرآیند  تسریع  براي  صادرات  و 
انتقال  و  خلق  طریق  از  اقتصادي  رشد  به  کارآفرینی  هستند. 
سازمان  پذیري  رقابت  افزایش  باعث  و  میکند  کمک  دانش 
میشود. صادرات نیز به نوبه خود بطور مثبت بر کمیت نرخ ارز 
رشد  و  توسعه  باعث  و  میگذارد  تأثیر  المللی  بین  شکوفایی  و 
موضوعات  از  کدام  هر  میشود.  اشتغال  و  وري  بهره  صنعت، 
ظاهر  مدیریت  و  اقتصاد  در  مجزا  بطور  صادرات  و  کارآفرینی 
شده اند.در مورد منشأ صادرات کارآفرینانه نیز میتوان گفت، از 
.از سویی  ادبیات موضوع کارآفرینی بین المللی ناشی میشود 
دیگر، این موضوع یعنی صادرات کارآفرینانه داراي یک شکاف 
اخیر  سالهاي  در  است.چنانکه  موضوع  ادبیات  در  تحقیقاتی 
بسیار  محور،  صادرات  گذاري  سرمایه  و  بینالملل  کارآفرینی 
مورد توجه قرار گرفته است. اما نقش عوامل سازمانی و محیطی 
بر رفتار صادرات محور سازمان چندان مورد بررسی قرار نگرفته 
است.این موضوع از اوایل دهه 1990با بین المللی شدن سریع 
سازمان ها توجه صاحبنظران کسب و کار را به خود جلب کرد و 
مطالعات مختلفی سعی کردند تا توضیح دهند که چرا و چگونه 
این  زیرا  میشوند.  المللی  بین  متوسط  و  کوچک  سازمان هاي 
نوع سازمان ها داراي منابع محدود هستند و از سازمان هاي چند 
ملیتی و بزرگ متفاوتند . عالوه بر این، کشورهاي زیادي به ویژه 
کشورهاي در حال توسعه ارزش شرکت هاي کوچک و متوسط 
را درك کرده اند. زیرا این شرکتها نقش مهمی در رشد و توسعه 
این  ارتقاء  که  میکنند  بیان  نیز  محققان  دارند.  کشور  اقتصاد 
نوع شرکت ها و تقویت آنها یکی از بهترین استراتژي هاي ممکن 

براي توسعه اقتصاد ملی و افزایش رقابت پذیري است.

صادرات در ایران
در ایران نیز که یک کشور در حال توسعه است سعی میشود 
اقتصاد آن از حالت تک محصولی و وابستگی به صادرات نفتی 
و  کوچک  شرکت هاي  این  به  توجه  رو،  این  از  شود.  خارج 
متوسط میتواند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادي اش 
به  میتواند  که  عرصه هایی  از  یکی  این  بر  عالوه  باشد.  داشته 
ایران جهت رسیدن به هدف توسعه صادرات غیر نفتی کمک 
کند صنایع غذایی کشور است. زیرا ایران پتانسیل هاي فراوانی 
در حوزه صنایع غذایی دارد اما متأسفانه تراز بازرگانی کشور 
در این حوزه منفی است.دیدگاه کارآفرینی بین الملل نیز بیان 
میکند که در مورد شرکت هاي کوچک و متوسط ویژگی هاي 
کارآفرین و منابع محدود سازمان، نقش مهمی در فرآیند بین 
ویژگی هاي  مورد  در  داشت  توجه  باید  دارند.  شدن  المللی 
سازمان  شدن  المللی  بین  فرآیند  بر  آن  تأثیر  و  کارآفرین 
مطالعات متعددي انجام شده است.کارآفرینی یک عامل مهم 
براي موفقیت شرکت به ویژه در دنیاي کنونی است. به گونه اى 
کارآفرینی  گرایش  که  میکنند  بیان  نیز  پیشین  مطالعات  که 
یک عامل مهم براي موفقیت سازمان و سودآوري است، عالوه 
بهبود  و  بازار  به  ورود  براي  که  میکنند  بیان  محققان  این  بر 
عملکرد، شرکت ها باید گرایش کارآفرینانه قوي داشته باشند. 
به گونه اى که سازمان  هایىکه سطح گرایش کارآفرینانه در آنها 

باالست عملکرد بهتري نسبت به بقیه سازمان ها دارند.

تألیف : وحید ناصحی فر و ژاله فرزانه حسن زادهتألیف : وحید ناصحی فر و ژاله فرزانه حسن زاده

تأثیر گرایش کارآفرینی سازمانی بر صادرات کارآفرینانه

  یادداشت ماهیادداشت ماه
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صادرات دنیای 

خط.مشی.های.صادراتی..ژاپن)کنترل.های.ارزی(

کشور ژاپن در سالهای بعد از جنگ  جهانی دوم با مصائب و مشکالت 
ناشی از جنگ روبرو بود، لذا در پرداخت تعهدات  ارزی خود مشکل 
خود  ارزی  بودجه  تنظيم  به  يکبار  ماه  سه   هر  کشور  داشت.اين 
بودجه  اين  ارزی در  پرداختهای  و  و کليه دريافتها  مبادرت می کرد 
منعکس  می شد.در اين سالها، صدور مواد خام و فرآورده های غذايی 
با محدوديت روبه رو بود.از آنجا که سيستم کنترل ارز و عدم  پيروی 
از سياست آزادسازی اقتصادی به  توسعه صادرات ژاپن لطمه می زد، 
دولت  ژاپن اين سيستم را کنار گذاشت و از ماه می  1971 به بخش 
خصوصی اجازه داد تا به هر ميزان که مايل باشد ذخاير ارزی  را در 

اختيار خود داشته باشد.

خط.مشی.توسعه.صادرات

پس از جنگ جهانی دوم، کاهش  ميزان تقاضای مؤثر در سطح داخلی 
سبب  شد که مقادير بسيار زيادی کاال در انبارهای  شرکت های ژاپنی 

باقی بماند و به فروش نرسد.

بنابراين هيچ راهی برای فروش  اين کاالها جز اتخاذ سياست توسعه  
صادرات وجود نداشت.تراز پرداختهای  بين المللی ژاپن از سال 1953 

منفی شد.

و  ارزی  مشکالت  بر  غلبه   خاطر  به  ژاپن،  برنامه ريزی  مسئوالن 
را  توسعه صادرات «  »اتخاذ سياست  اقتصادی  استقالل   به  دستيابی 

امری ضروری و اجتناب ناپذير تشخيص دادند.

صادرات.بدون.هدف

از جنگ، آن  ژاپن، پس  بازرگانی  خارجی  نواقص  بزرگترين  از  يکی 
انجام می گرفت. بدين ترتيب که  بود که  تجارت خارجی کورکورانه 
صادرکنندگان کاال بدون  آن که هدف يا خط مشی آگاهانه ای را دنبال 
کنند هر کااليی را به هر بازاری  عرضه می کردند. بدون اين که قبال 
اطالعات صحيح درباره وضع کشور مورد بحث کسب کرده باشند، يا 
از وجود تقاضا برای آن کاال در بازار هدف مطلع شوند. البته  اصوالً 
تذکر اين نکته نيز ضروری است که  بازارهای خارجی نيز هيچ گونه 
شناختی از کاالهای ژاپنی نداشتند. برای رفع مشکل  فوق تعدادی 
از شرکتهای ژاپنی وابسته به  بخش خصوصی، درصدد ايجاد شعبه يا 
نمايندگی در خارج از کشور برآمدند و کارکنانی در اين شعب يا دفاتر 
مستقر شدند، تا ضمن حضور مستمر در بازار، به جمع آوری اطالعات  

صحيح و به روز بپردازند.

بخش دولتی نيز در اين راستا اقداماتی انجام داد. از جمله :

و  ژاپنی  کاالهای  معرفی  برای  خارج   در  نمايشگاه هايی  برپايی   )1(
شرکت در نمايشگاه های بين المللی

آشنایی با مراکز مهم توسعه صادرات جهان سازمان تجارت خارجی ژاپن 
)جترو( 

)2( اعزام هيأت هايی به خارج برای  تحقيق در مورد بازارها

)فوريه 1951(

)3( ايجاد دفاتر بازرگانی در خارج از کشور

تشکیل..»شورای.صادرات.«.و.»شورای.تجارت.«

در سپتامبر 1954 برطبق تصميم هيأت  دولت ژاپن، شورايی به نام 
قابل  کاالهای  که   بود  مکلف  شورا  شد.اين  تشکيل  صادرات   شورای 
صدور ژاپن به ويژه اقالمی  را که می توانست درآمد ارزی کسب کند 
را شناسايی و درباره آنها تحقيق کند.اين  اقدام مستلزم همکاری همه 
ارگانهای  توليدی و تجاری کشور بود.نخست وزير ژاپن به عنوان رئيس 
سازمانهای  و  وزارتخانه ها  از  تعدادی  و  شد  تعيين  تجارت   شورای 
به   بعداً  اين شورا  به عضويت شورای  مزبور درآمدند.وظايف  مختلف 

سازمان تجارت خارجی ژاپن تفويض  شد.

تشکیل.سازمان.تجارت..خارجی.ژاپن،.)جترو(

سازمان تجارت خارجی ژاپن به  عنوان يک موسسه غير انتفاعی در 
رسيد،  مجلس  تصويب  به   که  خاصی  قانون  موجب  به   1958 سال  
تأسيس شد.هدف  از تأسيس اين سازمان که 100 درصد سرمايه آن 
متعلق به دولت بود بازسازی  اقتصاد ژاپن از طريق توسعه صادرات و 

کسب درآمد ارزی بود.

صنايع ژاپن در اوايل دهه 1950 تا سال های آغازين دهه 1960 از نظر 
اطالعاتی، در فقر نسبی بسر می برند. بنابراين به شدت عالقمند بودند 
که  اطالعات اقتصادی و بازرگانی گسترده ای  درباره بازارهای آمريکا 
و اروپا به دست  آورند تا بتوانند منسوجات و ساير محصوالت صنايع 
سبک خود را به اين  مناطق صادر کنند.اکثر مؤسسات  خصوصی ژاپن 
از نظر مالی آنقدر قوی  نبودند که با هزينه های شخصی به  گردآوری 
المللی  بين  آنها در صحنه تجارت  لذا حرکت   اقدام کنند،  اطالعات 

بدون  علم و آگاهی صورت می گرفت.

هنگامی که سازمان تجارت خارجی  ژاپن تأسيس شد دارای 239 نفر 
کارمند در توکيو و 7 شعبه داخلی بود و در 37 دفتر نمايندگی که در 
کشورهای ديگر داير کرد، 53 نفرمشغول بکار بودند. بودجه  »جترو« 

در آن زمان از 900 ميليون ين  )تقريبا 4 ميليون دالر(بيشتر نبود.

به رغم وجود محدوديت منابع مالی و کمبود پرسنل، »جترو« موفق 
شد که در توسعه صادرات ژاپن نقش ارزنده ای ايفا کند و در مدت 
را  تجاری  و  توليدی  بخش های  نياز  مورد  اطالعات   همه  کوتاهی 
گردآوری و منتشر نمايد. دفاتر نمايندگی  »جترو« در نيويورک، لندن 
و ساير مراکز مهم  تجاری، گزارش های تحقيقی و پژوهشی  متعددی 
درباره بازارهای مهم خريدار کاال تهيه کردند.اين گزارشها و اطالعات  
نشريات گوناگونی  و  از طريق کتابخانه های  »جترو«  گردآوری شده 
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صادرات دنیای 

بالقوه قرار  اين سازمان  منتشر می کرد در اختيار صادرکنندگان   که 
می گرفت.

اطالعات، رمز  و  اظهار می دارند تحقيقات  به طوری که کارشناسان 
موفقيت صادرات ژاپن و تقويت نهاد اصلی اقتصادی آن بوده است.

ژاپن «مؤسسه ای  خارجی  تجارت  که»سازمان   کرد  خاطرنشان  بايد 
است که  در همه فعاليتهای اقتصادی کشور ژاپن  حضور فعال دارد 
داشته  تأثير  ژاپن  خارجی  تجارت  در  که  اقتصادی ،  تصميم  هيچ  و 
نمی آيد. اجرا در  به مرحله  يا رضايت »جترو«  موافقت  بدون  باشد، 

در نخستين مراحل  فعاليت، »جترو« برای کسب اطالعات  مربوط به 
واردکنندگان خارجی، سيستمها و روشهای واردات و صادرات، نحوه 
قيمت گذاری کاالها و کانالهای توزيع  اولويت قائل بود.دهه 1960 را 
می توان  دوران توسعه سريع تجارت خارجی ژاپن  نامگذاری کرد.هدف 
»جترو« در اين دوران  ارتقأ سطح کارآيی شرکتهای ژاپنی بود که  در 

عرصه تجارت خارجی فعال بودند.

مهمترين فعاليتهای »جترو« در اين  دوران بر امور زير متمرکز بود:

1- مطالعه دقيق بازارهای خارجی

2- تبليغ برای معرفی کاالهای صادراتی  ژاپن

به  نفوذ  برای  صادرکنندگان  به   مشورتی  نظر  و  رهنمود  ارائه   -3
بازارهای  خارجی

4- ارائه خدماتی که به توسعه صادرات  کمک می کنند

در نتيجه کوشش های مزبور، تجارت  خارجی ژاپن از 10 ميليارد   
دالر در سال  1961 به 7/43 ميليارد دالر در سال 1971 ارتقأ يافت.

رابطه.»جترو«.با.بخش..خصوصی

ژاپن  از پشتيبانی کامل دولت  ژاپن   تجارت خارجی  اگرچه سازمان 
وابسته  ارگانهای  از  يکی  و  است  برخوردار  آن  گسترده  کمکهای   و 
می شود،  محسوب   ژاپن«  صنايع   و  المللی  بين  بازرگانی   به  »وزارت 
اما اين سازمان هر سال بودجه  خود را براساس مطالعات، تحقيقات 
نکته  اين  به  و  تنظيم  می کند  نياز بخش خصوصی  مورد  و خدمات 
صادراتی  اهداف   پيشبرد  برای  خصوصی  بخش  که   می کند  توجه 
نداشته  کاربردی  يا مطالعاتی که جنبه  دارد.تحقيقات  نيازهايی  چه 
باشند توسط »جترو« انجام نمی گيرد.»جترو« فقط به طور اسمی و 
رسمی وابسته به يک نهاد دولتی)وزارت بازرگانی بين المللی و صنايع 
اختيار  و  استقالل  از  اقدامات خود  و  فعاليتها  در همه  و  ژاپن(است 
کامل  برخوردار است. »جترو« از طريق شعب و دفاتر خارجی خود 
اطالعاتی به مراتب  بيشتر از وزارتخانه ای که به آن وابسته  است به 
دست می آورد، به همين سبب، وزارت بازرگانی بين المللی و صنايع 
ژاپن  هميشه نيازمند اطالعات دقيق و اساسی  است که در »جترو«، 

درباره مسائل اقتصادی  و تجاری دنيا کسب کرده است و اين  اطالعات 
می تواند اساس تصميمات و خط مشی های اقتصادی باشد که مقامات  

ژاپنی اتخاذ می کنند.

در ساده ترين تحليل »سازمان تجارت  خارجی ژاپن « نه يک مؤسسه 
اداری  دولتی است و نه برای بخش خصوصی  ژاپن خط مشی تجاری 
تأسيس  دولت   حمايت  با  که  است  مؤسسه ای  بلکه  می کند،  تعيين 
تجاری بخش   اهداف  پيشبرد  برای  نياز  مورد  تا خدمات  است  شده 

خصوصی ژاپن را در صحنه بين المللی  ارائه دهد.

به طور کلی  »جترو« به 5000 شرکت و مؤسسه که از حمايتهای مادی 
و معنوی  آنها برخوردارهستند، سرويس می دهد و اين  »سرويس « در 

اختيار کل جامعه تجاری  ژاپن نيز قرار دارد.

فعاليتهای »جترو« در زمينه توسعه صادرات تا ده سال پيش مشتمل 
بر موارد زير بود:

انجام.دادن.فعالیت.های.تحقیقاتی:

فعاليتهای   اساسی،  تحقيقات  کرديم،  اشاره  قبال  که  طور  همان 
»جترو« را تشکيل می دهد. زيرا هيچ کاری بدون  انجام دادن مطالعه 

و تحقيقات قبلی با موفقيت همراه نخواهد بود.

اين  بلکه  نيست  خاصی  موضوعات   به  محدود  تحقيقات  »جترو« 
تأثير  کشور  اقتصاد  در  می توانند  که  زمينه هايی  همه  در  سازمان 
بگذارند به تحقيق و مطالعه اقدام  می کند.برای آشنا شدن خوانندگان 
گرامی  با نوع تحقيقاتی که »جترو«ظرف چند سال اخير در زمينه های 

مختلف انجام داده  است به بخشی از آنها اشاره می کنيم:

المللی-توسعه. بین. تجارت. در. بازرگانی. نقش.شرکتهای. . ..1
امر.فروش.در.بازار.ژاپن

در  کار  ژاپن-مديريت  در  صنعتی  مالکيت   ژاپن-حقوق  با  دادوستد 
صنايع  راهنمای  ژاپنی-  بنگاههای  در  تصميم گيری  نحوه  ژاپن- 
کوچک و متوسط ژاپن- واردات در حال گسترش کاالهای صنعتی  
)توسط ژاپن(از آسيای شرقی-راهنمای  صدور کاال به ژاپن به عنوان 
بازار کاالهای  سرمايه ای-کتاب سفيد درباره سرمايه گذاری مستقيم 
المللی- سياست  بين  تجارت  درباره  ژاپن- کتاب سفيد  خارجی در 
صنعتی ژاپن پس از جنگ  جهانی دوم-گزارشهای متعدد درباره بازار 
کاالهای خاص-روشهای ورود کاال به  ژاپن در چارچوب قانون ايمنی 
کاالهای  مصرفی-مقررات الصاق برچسب به  کاالهای نساجی در ژاپن 
-مقررات ايجاد يک شرکت تجاری در ژاپن-رويه های  اداری ورود کاال 
ژاپن و فروشگاههای  ژاپن-راهنمای  عرضه کنندگان مهم کاال در  به 
مقررات   و  ژاپن  در  بازرگانی  نمايندگی  دفتر  ايجاد  بزرگ-مقررات 

قرنطينه نباتی در ژاپن.
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صادرات دنیای 

گردآوری.اطالعات ..2

گردآوری  به  زمينه ها  همه  در  ژاپن «  خارجی  تجارت  »سازمان 
درباره  اطالعات  اين   از  عمده ای  بخش  می کند.  مبادرت  اطالعات  

مطالب زير است:

کشور-روند  هر  در  وارداتی  سيستمهای  کشورها-  بازرگانی  مقررات 
قيمتها-کانالهای ورود کاال-مجاری  حمل و نقل کاال پس از ترخيص 
فروش  در  )توزيع  کانالها  از  هريک  اهميت  گمرک-ميزان  از  آن 
توزيع)عمده فروشی،  مراحل  از  هريک  در  کاالها  کاال-قيمت  يک 
و  عرضه  مراحل-روند  از  هريک   در  فروشنده  و...(سود  خرده فروشی 
بالقوه-ميزان  بازارهای  از  ژاپن در هريک  تقاضای  کاالهای صادراتی 
انجام  در  دولتها  سهم  مختلف-  بازارهای  در  رقيب  کاالهای   توليد 

معامالت خارجی.

قرار  مؤسساتی  يا  افراد  اختيار  در  شده  گردآوری  اطالعات  تمام 
»جترو«  دارند.  فعاليت  صنعت  يا  تجارت  بخش  در  که  می گيرد 
نسخه هايی از راهنماهای  صادراتی يا گزارشهای اقتصادی  کشورهای 
بازرگانی  آمار  از  بر آن مجموعه ای  را جمع آوری می کند عالوه   دنيا 
گمرکی  تعرفه های  آنها،  محصوالت  کاتالوگهای  کشورها،  خارجی  

کشورها و...را در اختيار دارد.

شرکت.در.نمایشگاه.ها ..3

که  المللی  بين  نمايشگاه های  همه  در  که  است  موظف  »جترو« 
يا  کند  شرکت  دارد  وجود  ژاپنی  کاالهای  معرفی  امکان  آنها  در 
از  هدف  کلی  کند.به طور  برپا  ژاپن  در  را  المللی  بين  نمايشگاه های 
فعاليتهای نمايشگاهی کمک به  شرکتهای ژاپن در گسترش بازارهای  
می شود  يادآور  نمايشگاهی  فعاليتهای   مورد  آنهاست.در  صادراتی 
قرار  »جترو«  مورد حمايت   متوسط  و  کوچک  بيشتر شرکتهای  که 
می گيرند و کاالهای آنان به  نمايشگاه های بين المللی عرضه می شود، 
نياز چندانی  از توان مالی کافی  برخوردارند و  زيرا شرکتهای بزرگ 
»جترو«در  آن   بر  نمی کنند.عالوه  احساس  کم »جترو«  حمايت  به 
اقدام  نيز  وارداتی  نمايشگاه های  برگزاری   به  ژاپن،  مهم  شهرهای 
می کند. هدف از تشکيل اين نمايشگاه ها، کمک  به کشورهای جهان 
سوم برای توسعه فروش کاالهای صادراتی خود در کشور ژاپن است.

تبلیغ.برای.کاالهای.ژاپنی ..4

اين اقدام عمدتا از طريق چاپ و انتشار نشريه بروشور و کاتالوگ و 
توزيع  آنها بين خريداران بالقوه انجام می گيرد.

پاسخ.به.درخواستهای..متقاضیان ..5

»جترو« هر سال بيش از 300000 تقاضا از خارج دريافت می کند.

متعددی  تقاضاهای  می دارند  ارسال  را  درخواستها  اين  که   افرادی 
دارند از جمله:

الف- مايلند کاالهای خاصی را از ژاپن  خريداری کنند.

ب- برای کاالهای موردنظر خود در بازار ژاپن خريدار پيدا کنند.

پ- اطالعاتی درباره فرصتهای  سرمايه گذاری در ژاپن کسب کنند.

ت- از جديدترين تکنولوژی در ژاپن  مطلع شوند.

را  اقتصادی  گزارشهای  يا  شده  انجام   تحقيقات  از  نسخه هايی  ث- 
دريافت  کنند.

اختيار  در  پاسخگويی  برای  خارج   از  شده  دريافت  درخواستهای 
واحدهای  مختلف مستقر در»جترو« قرار می گيرد.

برون  درخواستهای  بخش  به  تقاضا   312848 کاًل   1991 سال  در 
مرزی واصل  شده است که 22857 تقاضای آن مربوط به صدور کاال 

به ژاپن و 59648 تقاضا متعلق به ورود کاال از ژاپن بوده است.

ارائه.خدمات.مشورتی ..6

وارد کار صادرات شده اند،  تازه  افرادی که   يا  صادرکنندگان مبتدی 
از طريق  مراجعه به »جترو« می توانند رهنمودها و خدمات مشورتی 
ويژه  به  خدمات   نوع  دارند.اين  دريافت  فعاليت  شروع   برای  را  الزم 
قرار گيرد که  بازرگانی  يا  استفاده شرکتهای  کوچک  مورد  می تواند 
مقيم  شهرهای کوچک هستند و هنوز با راه و رسم بازاريابی و اشتغال 

به فعاليتهای  صادراتی آشنا نشده اند.

طراحی.صادرات ..7

شعب »جترو« در خارج، اطالعاتی  درباره ذوق و سليقه مصرف کنندگان  
کاالهای مختلف در بازارهای مختلف  گردآوری می کنند يا پيشرفتهای  
تکنولوژيکی کشورهای ديگر را تحت  مطالعه قرار می دهند تا به اين 
انجام گيرد  بايد در کاالهای  ژاپنی  نکته  پی ببرند که چه تغييراتی 
تا بازار فروش بهتری  داشته باشند.اين قبيل اطالعات می تواند برای 

ايجاد يا توليد کاالهای جديد نيز مورد استفاده قرار گيرد.

بازاریابی.برای.کاالها.از.طریق..دفاتر.نمایندگی ..8

»جترو« بيش از 80 دفتر يا شعبه در 60 کشور دنيا داير کرده است 
که وظيفه اصلی  آنها بازاريابی برای کاالهای ساخت ژاپن، دعوت از 
فعال در  بازرگانی، حضور  اطالعات  کاال، گردآوری   هيأتهای خريدار 
بازارهای بين المللی، تشويق  سرمايه گذاری خارجی در ژاپن و بررسی  

تحوالت اقتصادی و صنعتی)تکنولوژيکی( در کشورهای ديگر است.



10
ره 
شما

 / 
98

یز 
پای

 و 
ان
ست
تاب

 / 
رم
چها

ل 
سا

 

77

صادرات صادراتدنیاى  دنیاى 

ابعاد گسترش صادرات  ژاپن

المللى  بین  صندوق  توسط  شده   منتشر  آمارهاى  که  طورى  به 
رشد  از  اخیر  سالهاى   طى  ژاپن  صادرات  ارزش  مى دهد،  نشان   پول 
فزآینده اى برخوردار شده و از 274 میلیارد دالر در سال 1989 به 
دهنده  نشان   که  است   شده  بالغ  سال 1995  در  دالر  میلیارد   443

62٪ افزایش ظرف یک  دوره 6 ساله است.

در سال 1995 کشور ژاپن، پس از ایاالت متحده و آلمان مقام سوم را 
در صادرات جهانى در دست داشته است. میزان صادرات این کشورها 

به شرح زیر بوده است:
ایاالت متحده 583/86 میلیارد دالر  •

آلمان 508/51 میلیارد دالر  •
ژاپن 443/13 میلیارد دالر  •

تخصیص  خود  به  را  جهانى  صادرات   حدود ٪10  ژاپن  کلى  به طور 
داده است و بیش از 120 میلیارد دالر ذخیره ارزى در اختیار دارد.
این ذخایر ارزى عمدتاً در نتیجه افزایش صادرات ژاپن بر واردات آن  

طى سالهاى اخیر حاصل شده است.

چنانچه آمار واردات ژاپن را در طى 5 سال اخیر مورد بررسى قرار 
دهیم و آن را با صادرات مقایسه کنیم درمى یابیم که در یک  دوره 
پنج ساله تراز بازرگانى ژاپن روى هم  رفته 534 میلیارد دالر افزایش 
کشور،  یک  بازرگانى   تراز  در  ایى  گسترده  مازاد  چنین  است.  یافته 
طى مدت پنج سال، در طول  تاریخ بدون سابقه است. این موضوع  
با  متناسب  هرگز  نگرى  آینده   سبب  به  ژاپنى ها  که  است  آن  بیانگر 
درآمدهاى  از  بخشى  و  نمى کنند  خرج  خود  اقتصادى  توانایى هاى  
ارزى خود را براى آینده  پس انداز مى کنند.کشورى که بیش از 30 
میلیون نفر افراد سالمند(باالى 65 سال) دارد اگر بخواهد متناسب 
درآمد  که   بود  نخواهد  قادر  هرگز  کند،  وارد  کاال  خود  صادرات  با 
سرانه خود را(که حدود 29 هزار دالر است)در سطح کشورهاى بزرگ  

صنعتى(از جمله آلمان) حفظ کند.

عدم تعادل شدید در تراز بازرگانى ژاپن  (به سبب افزایش صادرات و 
واردات)ظرف  سالهاى اخیر سبب شده است که  فشارهاى بین المللى 
عمده  طرفهاى  سایر  و  اروپا  جامعه  متحده  ایاالت  جانب   از  زیادى 
تجارى ژاپن بر این کشور وارد آید تا ژاپن را ناگزیر سازد براى  متعادل 

ساختن تراز بازرگانى خود اقدام  نماید.

به همین سبب  «سازمان تجارت  خارجى ژاپن » در دهه اخیر کوشش 
نیز  ژاپن،  به  دیگر  کشورهاى   صادرات  توسعه  جهت  در  است  کرده  
اقداماتى انجام دهد.اگر چه این اقدامات به کندى صورت مى گیرد، 
طرفه  یک  خیابان  یک  تجارت   که  است  آن  نشان دهنده  به هرحال 
خود  نفع   به  آن  در  بتواند  تجارى  شرکاى  از  یکى  تنها  که  نیست، 
تجارى  رانندگى کند.در درازمدت بدون جلب  رضایت سایر شرکاى 

کوشش  اینجا  داد.در  ادامه  دادوستد  به  موفق  بصورت  نمى توان  
مى کنیم به برخى از فعالیتهاى «جترو» در جهت توسعه واردات  ژاپن 

به اختصار اشاره کنیم.

کمک به توسعه صادرات

مهمترین اقدامات «جترو» براى کمک  به توسعه صادرات کشورهاى 
دیگر به  ژاپن عبارتند از:

یا  ژاپن  در  دیگر  کشورهاى  فرآورده هاى   نمایشگاه هاى  برپایى   .1
کمک به ایجاد این نمایشگاه ها که براى نمونه مى توان  به تشکیل 
نمایشگاه MADE IN EUROPE ،FAIR در توکیو و یوکوهاما 
و فرآورده هاى  غذایى اروپا و ITALIAN FAIR در نیگاتا اشاره 
و  پرتغال  هائیتى،  زیمبابوه،  کشورهاى  صادراتى   کرد.کاالهاى 
گذارده  نمایش  معرض  به   توسط«جترو»  نیز  دیگر  کشورهاى 

شده است.

اروپاى  کشورهاى  کاتالوگهاى  جدیدترین   از  نمایشگاهى  برپایى   .2
غربى یا نمونه هایى از کاالهاى صادراتى این  کشورها

اعزام هیأتهاى خرید به خارج  توسط«جترو»  .3

وابسته هاى   ژاپن »براى  «بازار  عنوان   تحت  سمینارى  تشکیل   .4
سفارتخانه هاى خارجى در توکیو

معرفى  براى  مختلف  کشورهاى  در  متعدد  سمینارهاى  برپایى   .5
امکانات  تجارى ژاپن

دعوت از نمایندگان سازمانهاى  توسعه تجارت کشورهاى در حال   .6
توسعه  براى سفر به ژاپن و مطالعه روشهاى مؤثر توسعه صادرات 
به ژاپن و آشنا شدن با قوانین، مقررات و رویه هاى تجارى در ژاپن

 Business Support   Center  : تأسیس مرکزى تحت عنوان  .7
صدور  قصد  که  خارجى  بازرگانان   به  کمک  منظور  به  توکیو  در 

کاال به ژاپن را دارند.

نکاتى قابل تأمل پیرامون ژاپن و سازمان تجارت  خارجى ژاپن، 
(جترو)

ژاپن سومین صادرکننده بزرگ جهان است.  •

از  مشکالت پس از جنگ تا کسب 44 میلیارد دالر درآمد صادراتى  •

«جترو» به 5000 شرکت و موسسه که از حمایت هاى  مادى و   •
معنوى آنها برخوردار است، سرویس مى دهد.

سازمان تجارت خارجى ژاپن در سال 1958 تأسیس  شد و هدف   •
آن  بازسازى اقتصاد ژاپن از طریق توسعه  صادرات و کسب درآمد 

ارزى بود. 



10
ره 
شما

 / 
98

یز 
پای

 و 
ان
ست
تاب

 / 
رم
چها

ل 
سا

 

88

صادرات صادراتدنیاى  دنیاى 

ژاپن بعد از سالهاى جنگ جهانى دوم با مصائب و مشکالت ناشى   •
از جنگ روبه رو بود و در پرداخت  تعهدات ارزى خود مشکل داشت.

با وجود آن که سازمان «جترو» از پشتیبانى کامل دولت  ژاپن و   •
کمک هاى گسترده آن برخوردار است، اما این  سازمان هر سال 
بودجه مورد نیاز خود را براساس  مطالعات، تحقیقات و خدمات از 

بخش خصوصى تأمین  مى کند.

از آنجا که سیستم کنترل ارز و عدم پیروى از سیاست  آزادسازى   •
در  ژاپن  دولت  مى زد،  لطمه   ژاپن  صادرات  توسعه  به  اقتصادى 
سال 1971 این سیستم را رها کرد و به بخش خصوصى اجازه 

داد تا به هر میزان که مایل  باشد ذخایر ارزى را نگهدارى کند.

آشنایى با مراکز مهم توسعه صادرات  جهان این مزیت را دارد که از 
یک طرف  عالقمندان به صادرات با شیوه هاى نوین  توسعه صادرات 
دست اندرکاران   و  مسئوالن  دیگر  سوى  از  و  میشوند  آشنا  جهان  در 
صادرات   توسعه  امور  در  مراکز  این  موفقیت  رموز  از  کشور  صادرات 
این  در  نو  تکنیک هاى  و  تجربیات  به  تمسک  با  تا  مى شوند،  مطلع 
زمینه بتوانند به  رفع مشکالت و معایب در بخشهاى  مختلف صادرات 

کشور بپردازند.

در عین حال این نکته ضرورت دارد که  فرهنگ صادرات هر کشور 
تعاریف خاص  خود را دارد و براى توسعه آن نیز غیر از استفاده از 
به   مى بایست  جهانى،  روز  به  اطالعات  و  تخصصى  دانش  تکنیکها، 
گسترش صادرات هر کشور با توجه به  فرهنگ و جایگاه تجارت همان 

کشور پرداخته شود.

رهنمودهاى  «جترو» به  صادرکنندگان خارجى

ژاپن »  خارجى  تجارت  توسط«سازمان  که  سمینارهایى  از  یکى  در 
براى  آشنایى با روشهاى صادرات به ژاپن برپا شده است، کارشناسان 

سازمان مزبور رهنمودهاى زیر را ارائه داده اند:

تولیدکنندگان کاالهاى صنعتى  باید به طور متحد و هماهنگ به   .1
بازاریابى  مبادرت کنند.

نمى تواند  بازاریابى  براى  نیافته   سازمان  و  پراکنده  کوشش هاى   
همواره با موفقیت توأم باشد.

نقش  ژاپن  صادرات  پیشبرد  در  تخصصى  و  صنفى  اتحادیه هاى   
اساسى  داشته اند.

ارتقا کیفیت کاالى صادراتى از نهایت اهمیت برخوردار است.در   .2
دنیاى  امروز صادرکننده اى که کاالى نامرغوب به  یک بازار عرضه 
مى کند موفقیت خود را براى حضور دوباره در آن بازار متزلزل  

مى کند.

مورد  همواره  باید  بازار  هر  در  مصرف کننده  نیاز  با  کاال  انطباق   .3
بازار  یک  در  کاال  یک  موفقیت آمیز  فروش  گیرد.  قرار  توجه 
تضمین کننده موفقیت در بازار دیگر نیست. باید مراکز طراحى 
چه  که   دهند  رهنمود  صادرکنندگان  به  تا  آیند  وجود  به  کاال 

کاالیى متناسب با چه بازارهایى  است.

نباید در بازاریابى انتظار نتیجه آنى  داشت .پایدارى و شکیبایى   .4
رمز موفقیت در یک بازار در درازمدت است. شرکت در نمایشگاها 
یا عضویت در هیأتهاى بازاریابى نتایج آنى به بار نمى آورد.بنابراین 
حضور مستمر در نمایشگاه ها و پیگیرى مداوم مذاکرات تا حصول 

نتیجه مى تواند به موفقیت  فعالیتهاى بازاریابى کمک کند.

نهایت  در  شود  تدوین  صادرات  توسعه  براى  که  برنامه اى  هر   .5
آید.بدون  در  اجرا  مرحله  به  خصوصى  بخش  دست  به   باید  امر 
مشارکت بخش خصوصى در برنامه ریزى نمى توان انتظار داشت 

که  فعالیتهاى صادراتى نتیجه دلخواه را به دست آورد.

تأمین مالى صادرات در توسعه صادرات نقش مهمى ایفا مى کند.  .6
چنانچه  صادرکنندگان به منابع مالى کافى و تسهیالت صادراتى 
مناسب دسترسى  نداشته باشند، نمى توانند در تهیه و تولید کاال 
و تداوم فعالیتهاى صادراتى و عقد قراردادهاى درازمدت از خود 

تحرك نشان  دهند.

خود  صادرات  توسعه  براى  ژاپن   که  اقداماتى  نخستین  از  یکى 
 1951 فوریه  در  ژاپن  صادرات  توسعه  بانک  تأسیس  داد  انجام 
ژاپن واردات  و  صادرات  توسعه  بانک  به   بعدا  که  بانک  این  بود. 

طریق  از  داد  نام  تغییر   (Japan Export Import Bank  )
گردش   در  سرمایه  تأمین  و  کاال  تدارك  و  تهیه  براى  اعتبار  اعطاى 
خریداران  به  اعتبارى  تسهیالت   دادن  باالخره  و  صادرکنندگان 
کاالهاى ژاپنى و تضمین این اعتبارات قدرت تحرك  صادرکنندگان 
افزایش   شدت  به  بالقوه  بازارهاى  همه  در  را  ژاپنى  تولیدکنندگان  و 
داده است.صادرکننده اى که از نظر مالى  تأمین نیست و فقط به اتکاى 
نقدینگى خود مى خواهد در عرصه جهان جلوه گر شود کارى از پیش 

نخواهد برد یا دستاورد ناچیزى خواهد داشت.

IMF-ISF;APRIL P.66-67 :مأخذ
ترجمه : آقاى مهندس عباس منصوریان رئیس هیأت مدیره ترجمه : آقاى مهندس عباس منصوریان رئیس هیأت مدیره 
انجمن صادرکنندگان صنعتى، معدنى و خدمات مهندسىانجمن صادرکنندگان صنعتى، معدنى و خدمات مهندسى
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صادرات دنیای 

مقاهل

چـمروش...یک.فناوری.برای.شکل.دادن،.یک.میراث.برای.هم.آفرینی،.یک.داستان.اسرار.آمیز.برای.ارج.نهادن
ابداع.کننده.سامانه.هوشمند.ثبت.شناسنامه.الکترونیکی.فرش.دستباف.در.بستر.بالکچین

. . ... .
اميرحسين روشن ضمير*    احمد روستا**   مهدی شجری*** 

چکیده.:.در.دنیای.امروز،.بالکچین.با.کاربردهای.متنوعی.که.پیدا.کرده.است.بعنوان.یک.فناوری.اختالل.گر.یا.تخریب.کننده.مطرح.می.باشد.

که.می.تواند.با.ایجاد.اعتماد.و.شفافیت.در.زنجیره.تولید.و.توزیع.کاال،.نحوه.تعامل.تامین.کنندگان.و.مشتریان.را.بکلی.دگرگون.کرده.و.برای.

آنها.ارزش.آفرینی.کند..این.مقاله.با.معرفی.مفهوم.فرش.هوشمند،.مدل.کسب.و.کار.استارتاپ.چمروش.که.ابداع.کننده.سامانه.هوشمند.

شناسایی،.ثبت.و.اعتبارسنجی.اصالت.و.مبدا.فرش.دستباف.توسط.شناسنامه.الکترونیکی.ثبت.شده.در.بالکچین.میباشد.را.مورد.بررسی.قرار.

میدهد..چمروش.با.یکپارچه.کردن.فناوری..های.دیجیتال،.گواهینامه.الکترونیکی.غیر.قابل.برگشت.و.تغییر.ناپذیر.فرش.را.بر.روی.بالکچین.
ثبت.می.کند.و.هدف.آن.اصالت.بخشیدن.به.فرش.دستباف.و.اصیل.ایرانی.و.تشخیص.و.گزارش.فرش..های.تقلبی.می.باشد..

کلمات.کلیدی.:.فرش.هوشمند،.بالکچین،.فرش.دستباف،.گواهینامه.الکترونیکی.

پروژه  يک  بعنوان  بار  اولين  برای  هوشمند  فرش  مفهوم 
شد  معرفی   2010 درسال  همکاران  و  آئود  توسط  تحقيقاتی 
که هدف از آن کمک به افراد مسن دارای ناتوانی حرکتی بود. 
در اين پروژه بوسيله حسگر  های موجود در فرش هنگام زمين 
خوردن فرد مسن يک سيستم هشدار دهنده فعال می شود که 
پرستار را به کمک فرا می خواند. سپس زاکس در سال 2012 
نحوه  براساس  را  حرکتی  اختالالت  و  الگوهای  کشف  موضوع 
قدم برداشتن افراد بر روی فرش مطرح کرد که با کمک يک 
بخشيد.  بهبود  را  اختالالت  اين  فيزيوتراپی می توان  متخصص 
شناسايی  در  هوشمند  فرش  که  داد  نشان  زاکس  همينطور 
سارقين و عوامل تهديد کننده ی محيطی مانند آتش سوزی 
بر  از حسگرهای  استفاده  با  بطوريکه  پيدا می کند،  کاربرد  نيز 
اين  در  می شود.  فعال  دهنده  هشدار  يک سيستم  فرش  روی 
ميان استفاده از فناوری  های ديجيتال جديد بخصوص بالکچين، 
بار  اولين  برای  و  است  کرده  پيدا  متنوعی  کاربردهای  امروزه 

ضمير،  روشن  توسط  هوشمند  فرش  مورد  در  آن  از  استفاده 
ويراکودی و يوگاناتان در سال 2018 مطرح شد. 

 Block کلمه  دو  از  که   )Blockchain( بالکچين 
جديدی  فناوری  يافته،  تشکيل  )زنجيره(   Chain و  )بالک( 
ساتوشی  مستعار  نام  با  گروه  يا  و  فرد  يک  توسط  که  است 
ناکاموتو در سال 2009 ابداع شده است. اين فناوری برای ثبت 
و ذخيره اطالعات بصورت غير متمرکز بکار می رود بطوريکه در 
آن اطالعات ميان همه اعضای شبکه شامل صد  ها هزار گره به 
اشتراک گذاشته می شوند و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف 
و دستکاری اطالعات ثبت شده تقريبا نا ممکن است. در واقع 
محاسباتی  توان  با  گره  ها  از  بزرگی  بسيار  شبکه  از  بالکچين 
اعضای شبکه  از  باال تشکيل شده است و هرزمان يکی  بسيار 
بخواهد تراکنشی را انجام دهد 4 ويژگی در آن اعمال می شود. 
اول اينکه اعضای شبکه بايد به اتفاق آرا اعتبار آن را تاييد کنند 

9
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و بنابراين از انجام تراکنش  های نادرست و غير قانونی جلوگيری 
ايی  زنجيره  در  دائمی  بصورت  تراکنش  ها  اينکه  دوم  می شود. 
بنابراين  و  بلوک  ها بصورت رمزنگاری شده ذخيره می شوند  از 
امکان حذف، تغيير و کپی کردن آنها وجود ندارد. سوم اينکه 
زنجيره  در  بلوک  هر  و  هستند  زمانی  برچسب  دارای  بلوک  ها 
ايی به بلوک قبلی و بعدی وصل شده است و بنابراين اطالعات 
داخل بلوک بهمراه تاريخچه ی ايجاد آن انکار ناپذير و غيرقابل 
تغيير ميباشد. چهارم اينکه هر تراکنش جديد بصورت همزمان 
و مستقل در صدها هزار گره بمانند يک دفتر کل و بطور غير 
ندارد و  امکان اختالل وجود  بنابراين  متمرکز ذخيره می شود. 
هريک از اعضای شبکه می تواند اعتبار تراکنش را بدون نياز به 

سيستم مرکزی بررسی کند. 

شکل 1( اطالعات در بالکچين در زنجيره ايی بصورت همزمان و مستقل 
ذخيره ميشود

افزايش  موجب  که  است  اين  بالکچين  انحصاری  ويژگی 
شفافيت و کارايی در ثبت و ذخيره هرگونه اطالعات می شود و 
اين اطالعات در معرض ديد عموم می تواند قرار گيرد. و از آنجا 
که بطور غير متمرکز ثبت شده است امکان نفوذ و هک کردن را 
به هيچ فرد و يا نهاد حقيقی و حقوقی نميدهد. البته اين بدان 
معنا نيست که هر داده ای برای همه قابل مشاهده خواهد بود، 
بلکه هدف اين است که اطالعات يک تراکنش خاص در صورت 

نياز در اختيار اشخاص مشخصی قرار بگيرد. 

بيت کوين بعنوان ارز رمزنگاری شده اولين کاربرد بالکچين در 
دنيای کسب و کار به شمار می رود ولی امروزه شاهد ابتکارات 
متنوعی برپايه بالکچين هستيم که تمرکز اصلی آنها بر احراز و 
تاييد هويت ديجيتالی اشخاص و شفافيت در زنجيره ی توليد و 
توزيع کاال  ها و خدمات می باشد که می تواند به حذف واسطه ها، 
کاهش هزينه های مرتبط با آنها و مهمتر از همه سرعت عمليات 

منجر شود. 

در  بالکچين  بخصوص  ديجيتال  فناوری  های  از  استفاده  البته 
تدوين راهبرد برند و بازاريابی موضوع کامال جديد و نوظهوری 

است که از سال 2017 در دنيای کسب و کار مطرح شده است 
 2017 سال  در  همکاران  و  ماکسول  بار  اولين  برای  بطوريکه 
استدالل کردند که فناوری  های ديجيتال روشی که ما روايت  ها 
و داستان  های مربوط به کاال و خدمات را خلق و نقل می کنيم، 
بالکچين  جمله  از  فناوری  ها  اين  بصورتيکه  اند.  داده  تغيير 
امکان ثبت انکار ناپذير و قابل رديابی اين داستان  ها را فراهم 
کرده است. موضوع برندسازی استارتاپ  ها با نگرش هم آفرينی 
در چارچوب مفهومی EIC که مبتنی بر سه رکن  احساس، 
نوآوری و هم آفرينی است برای اولين بار دراوايل سال 2018 
اميرحسين  انگلستان توسط  برادفورد  در پژوهشی در دانشگاه 

روشن ضمير مطرح شد. 

شکل 2( چارچوب مفهومی EIC از مقاله روشن ضمير 2018

ويراکودی  روشن ضمير،  توسط  که  پژوهش  اين  ادامه  در 
و يوگاناتان صورت گرفت اين مدل مفهومی با قرار دادن يک 
اليه فناوری ديجيتال بر روی آن توسعه پيدا کرد و به منظور 
کاالی  ی  زمينه  در  که  استارتاپ  هايی  برندسازی  در  استفاده 
لوکس فعاليت می کنند پيشنهاد شد در اين مدل توسعه يافته، 
با  استارتاپ  توسعه  و  رشد  چرخه  در  ديجيتال  فناوری  های 
يکديگر يکپارچه می شوند تا تاريخچه و داستانی را که مبتنی 
بر شواهد و داده  های واقعی است توسط روشی قابل دسترسی، 
قابل اعتماد و امن در ميان مشتريان بالقوه به اشتراک بگذارند 
و حس وفاداری و رابطه معناداری بين کاالی لوکس و مشتری 

برقرار شود.

شکل3(  مدل توسعه يافته EIC از مقاله روشن ضمير و همکاران 2018
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دستباف  فرش  طرح  های  از  برداری  کپی  امروزه  متاسفانه 
چين  و حتی  نپال  هند،  پاکستان،  مانند  کشورهايی  در  ايران 
هنر  اين  به  آن  کيفيت  و  اصالت  مورد  در  تقلب  همينطور  و 
ديرپا و ارزشمند لطمه جدی وارد کرده است. يکپارچه سازی 
فناوری  های اينترنت اشياء، بالکچين، مدل پلتفورم و اپليکيشن 
موبايل کاربرد ويژه و جذابی در مورد فرش ايرانی می تواند داشته 
باشد که توسط استارتاپ چمروش در حال پياده سازی و اجرا 
التحصيالن  فارغ  از  تعدادی  استارتاپ که توسط  اين  می باشد. 
دانشگاه  های صنعتی اميرکبير و شهيد بهشی با نظارت و حمايت 
چندين استاد معتبر داخلی و بين المللی در اوايل سال 1397 
شمسی بنيان گذاری شده است، راهبردی را تدوين کرده است 
که هدف از آن دگرگون کردن فرش دستباف به فرش هوشمند 
می تواند  اساس  براين  و  می باشد  ديجيتال  فناوری  های  توسط 
متمايز  فرش  ها  ساير  از  را  دار  تاريخچه  و  دار  اصالت  فرش 
و  ويراکودی  روشن ضمير،  پژوهش  کاوی  مورد  بنابراين  کند. 
www.chamrosh.( چمروش  استارتاپ  روی  بر  يوگاناتان 

هوشمند  فرش  ايده  بار  اولين  برای  که  گرفت  com( صورت 
بر بستر بالکچين را در جهان ابداع و ارائه کرده بود. مطابق با 
اين ايده با يکپارچه کردن فناوری  های ديجيتال يک شناسنامه 
الکترونيکی برای هم آفرينی داستان فرش دستباف ايرانی صادر 
می شود که مانع انجام تقلب در مورد محل توليد فرش خواهد 
دار  اصالت  اصلی، فرش  ثبت مشخصات  با  از طرف ديگر  شد. 
و تاريخچه دار را از ساير فرش  ها متمايز می کند. اين راه حل 
ضمن تاييد اصالت فرش دستباف و تقويت ارزش ذاتی به اين 
هنر ملی و ميراث فرهنگی ارج نهاده و از آن محافظت می کند. 
و  ويراکودی  ضمير،  روشن  توسط  شده  انجام  پژوهش  مطابق 
زمان  از  نفيس  فرش  يک  برند  داستان  آفرينی  هم  يوگاناتان 
قرار گرفتن بر دار قالی توسط تراشه هوشمندی که در داخل 
ويژگی  های  بطوريکه  می شود.  آغاز  است  شده  تعبيه  فرش 
واقعی  شواهد  و  برداده  ها  مبتنی  دستباف  فرش  بفرد  منحصر 
سامانه  در  بافنده  هوشمند  موبايل  و  اشياء  اينترنت  کمک  با 
صدا  شامل  ايی  رسانه  چند  اطالعات  همينطور  می شود.  ثبت 
و عکس و فيلم نيز از مراحل بافت دريافت و ذخيره می شود. 
تراشه هوشمند بصورت دوره ايی )ماهانه( موقعيت جغرافيايی 
 )GPS( فرش در حال بافت را از سيستم موقعيت يابی جهانی
بازيابی می کند. ساير اطالعات مانند تاريخچه و مشخصات فرش 
از جمله مکان دقيق بافت، نام بافنده و طراح و ساير جزييات 

مانند اندازه، طرح، الياف، تعداد گره  ها و رنگ  ها نيز جمع آوری 
شده سپس تمامی اين اطالعات در يک شناسنامه الکترونيکی 

يکپارچه می شود. 

Quick Response Code  اين شناسنامه به يک کد پاسخ سريع 
 )QR Code( تبديل شده و بصورت رمزنگاری شده در يک 

سيستم بالکچين عمومی با نام مالک فرش ثبت می گردد. 

شکل 4( قرش هوشمند بر بستر بالکچين از مقاله روشن ضمير و ديگران 
2018

کد پاسخ سريع که متناظر با شناسنامه الکترونيکی تغيير 
ناپذير ثبت شده در بالکچين است بصورت يک برچسب بصورت 
مدل  يک  در  سپس  می شود.  نصب  فرش  پشت  در  فيزيکی 
کسب و کار پلتفورمی مبتنی بر سرويس وب و اپليکيش موبايل 
اطالعات  اين  تمامی  يا  و  بخشی  فرش،  فعلی  مالک  مجوز  با 
قرار ميدهد.  اين هنر اصيل و سنتی  به  اختيار عالقمندان  در 
بطوريکه با اسکن کردن کد پاسخ سريع که در پشت فرش نصب 
مالک  از  مجوز  دريافت  بشرط  موبايل  اپليکيشن  توسط  شده، 
بصورت چند  فرش  اطالعات  از  ايی  گنجينه  به  می توان  فعلی 
رسانه ايی ) شامل فيلم و صدا و تصوير( دسترسی پيدا کرد و به 

شناسايی مبدا توليد فرش و رديابی آن مبادرت نمود. 

شکل 5( کد پاسخ سريع بصورت فيزيکی در پشت فرش نصب می شود 

همينطور با در نظر گرفتن حريم خصوصی و محافظت از 
استفاده  هنگام  در  دستباف  فرش  داستان  شخصی،  اطالعات 
نيز می تواند ادامه پيدا کند و مکان مورد استفاده مالک فرش، 
درجه حرارت و رطوبت و حتی تعداد پا خوردن فرش نيز در اين 
سامانه ذخيره و در بالکچين ثبت گردد. و بنابراين در هنگام 
خريد و فروش سابقه استفاده از فرش نيز می تواند مورد بررسی 
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و در قيمت گذاری مالک عمل قرار گيرد. اين طرح بخصوص در 
مورد فرش  های متبرک که در مکان  های مقدس مورد استفاده 
که  است چرا  پرکاربرد  بسيار  فروش می روند  به  و  گرفته  قرار 
بررسی  را  فرش  قرارگيری  زمان  و مدت  دقيق  مکان  می تواند 

و تاييد کند.

پروژه  يک  انجام  حال  در  اکنون  هم  چمروش  استارتاپ 
پژوهشی برای استفاده از فناوری پردازش تصوير برای ايجاد و 
ثبت يک اثر انگشت برای هر فرش دستباف می باشد. اصطالح 
رايج بازار اين است که فرش  های دستباف همگی دارای نقص 
بوده و بعبارتی فرش بدون نقص و خطا وجود ندارد در حقيقت 
عيوب و خطاهای ناچيز نشان می دهد که يک فرش با دست 
انسانی  عامل  به  توجه  با  بافندگان  که  چرا  است.  شده  بافته 
می شوند.  مرتکب  را  خطاهايی  سهوی  بصورت  رنگها  بافت  در 
فرش  دويدگی  و  گره  دادن  دست  از  مانند  ديگر  خطاهای 
پود(  کششی  نيروی  آوری  جمع  دليل  به  فرش  عرض  )تغيير 
همه ويژگی  های کامال منحصر به فرد و متمايز کننده هر فرش 
دستباف است.  موضوع خطا در فرش دستباف در توجيه ليوان 
از قسمت چهارم  در صحنه ای  به  اشتباه  که  استارباکس  قهوه 
فصل آخر پرطرفدار »بازی تاج وتخت«  ظاهر شده بود توسط 
ديويد بنياف، از تهيه کنندگان اين سريال نيز مطرح شد. بنياف 
به  واکنش ها  اظهارنظر در مورد  به جای  ِويس  و همکارش دن 
اين سريال تلويزيونی، درباره اين ليوان اشتباهی که زبانزد شده 
است، به شوخی گفتند: » فکر می کنيم در فرش  ايرانی هم رسم 
است که موقع بافت خطاهای  کوچکی رخ دهد زيرا که فقط خدا 
می تواند کارها را تمام و کمال انجام دهد. خب به گمانم در اين 

مورد اشتباه از ما بود.«

يکپارچه سازی فناوری  های ديجيتال توسط استارتاپ چمروش  
شش مزيت را برای عالقمندان به فرش دستباف ارائه می کند. 

• اثبات مبدا توليد فرش توسط تراشه هوشمند و اينترنت اشياء 
که محل جغرافيايی بافته شدن را مشخص می کند

• تاييد هويت و اصالت فرش توسط اثر انگشت انحصاری فرش 
ثبت توسط پردازش تصوير 

• امکان ادعای مالکيت برفرش توسط بالکچين

• تاکيد بر کمياب و انحصاری بودن فرش با استفاده از پردازش 
تصوير و اثر انگشت انحصاری 

• ايجاد وفاداری در مشتريان توسط برنامه تلفن همراه

• افزايش ارزش و قيمت فرش با ايجاد اعتماد و توليد داستان 
و تهيه سابقه فرش 

شکل 6(  يکپارچه سازی فناوری  های ديجيتال مزايای مختلفی را برای 
عالقمندان به فرش دستباف ارائه می کند. 

بهرحال موضوع بکارگيری فناوری  های ديجيتال و بخصوص 
بسيار  مبحث  همچنان  لوکس  محصوالت  مورد  در  بالکچين 
و  داخلی  مشتريان  با  بيشتر  تعامل  به  نياز  که  است  جديدی 
دقيق  بصورت  را  پيشنهادی  ارزش  بتوان  تا  دارد  المللی  بين 
و شفاف طراحی و به مشتريان ارائه کرد. بی شک اين تعامل 
در مورد صنعت فرش دستباف بعنوان يک کسب و کار سنتی 
و  بود  خواهد  برخوردار  ايی  ويژه  جذابيت  های  و  پيچيدگی  از 
اصيل  و  قديمی  هنر  اين  می تواند  روز  فناوری  های  از  استفاده 

ايرانی را در چارچوبی جديد و نوآورانه به جهان عرضه کند. 

شناسنامه  ايده  ارائه  از  پس  يکسال  چمروش  استارتاپ 
الکترونيکی فرش دستباف در بستر بالکچين، در تيرماه 1398 
شمسی با همکاری موسسه حقوقی و مالکيت فکری رايان جهت 
کشور  از  خارج  همينطور  و  داخل  در  اختراع  بعنوان  آن  ثبت 
اقدام نموده است. با توجه به جديد بودن اين ايده در سطح دنيا، 
ارائه ابتکار و راه حل فنی  جهت رفع مشکل موجود در صنعت 
فرش دستباف و احراز قابليت ساخت و اجرا مراحل قانونی ثبت 

اين اختراع در حال انجام می باشد. 
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شکل 7(  همکاری استارتاپ چمروش با موسسه رايان برای ثبت اختراع
ايده شناسنامه الکترونيکی فرش دستباف در بستر بالکچين
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* اميرحسين روشن ضمير دانش آموخته دانشگاه  های شهيد بهشتی 
برادفورد  دانشگاه  مديريت  دکترای  دانشجوی  و  اميرکبير  و صنعتی 
انگلستان می باشد که در زمينه برندينگ استارتاپ  ها در حال پژوهش 
می باشد. او بيش از 20 سال سابقه مشاوره و تجارت در سطح بين 
 1397 سال  اوايل  در  را  چمروش  استارتاپ  و  است  داشته  المللی 
مهندسی  دانشکده  التحصيالن  فارغ  از  جمعی  همراهی  با  شمسی 
همينطور  و  اميرکبير  صنعتی  دانشگاه  اطالعات  فناوری  و  کامپيوتر 
حمايت چندين استاد معتبر داخلی و بين المللی بنيان گذاری کرده 
 ،MIT  ،است. وی در دوره  های مديريت اجرايی دانشگاه  های  هاروارد

نيويورک، کلمبيا، Tuck و IESE نيز شرکت کرده است. 

مدرک  ايران  در  نوين  بازاريابی  پدر  به  ملقب  روستا   **احمد   
دکترای مديريت خود را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال 1979 
ميالدی اخذ نموده است  و در حال حاضر عضو رسمی هيات علمی 
دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی می باشد. دکتر 
مشاوره  و  تحقيق  تدريس،  سابقه  سال   40 به  قريب  دارای  روستا 
در امور مديريت، بازاريابی، صادرات، تبليغات و مديريت استراتژيک 
است. سمينارها  تاليفی متعددی  و کتاب  های  دارای مقاالت  و  بوده 
از  است   عملی  راهکارهای  حاوی  که  روستا  دکتر  سخنرانی  های  و 
و  کار  و  کسب  صاحبان  و  ارشد  مديران  بين  در  زيادی  محبوبيت 

پژوهشگران  برخوردار است. 

مدعو  استاد  و  تورنتو  دانشگاه  ارشد  پژوهشگر  ***مهدی شجری   
در  را  کانادا می باشد که مدرک دکترای خود  اونتاريو  فنی  دانشگاه 
رشته سيستم  های کامپيوتری در سال 2005 از دانشگاه نيوبرانزويک 
سال   30 از  بيش  دارای  شجری  دکتر  است.  کرده  دريافت  کانادا 
سابقه تدريس، تحقيق، کارآفرينی و مشاوره در زمينه  های پرداخت 
کاوی،  داده  جستجو،  موتورهای  اطالعات،  امنيت  الکترونيکی، 
يادگيری ماشين، بالکچين، فين تک و سيستم  های هوشمند ميباشد 
و سالها رياست گروه تجارت الکترونيکی دانشکده مهندسی کامپيوتر 
و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اميرکبير را برعهده داشته است. 

 شکل 8) همکارى استارتاپ چمروش با کارشناسان، بازرگانان 
و عالقمندان فرش دستباف ضرورى است
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در  اولين  برای  نوآفرينی  و  کارآفرينی  موضوع  بر  توجه         

افکار آدام اسميت مطرح شد که عقيده داشت مهارت  های افراد 
توليد  باعث  که  است  محرکی  عامل  دو  شاغالن  باالی  نرخ  و 
ثروت شده و  ارزش کاال و خدمات توليد شده در سطح ملی را 
افزايش می  دهد. مطابق نظرات دکر و ديگران )2014( کسب و 
کارهای نوآفرين يا استارتاپ  ها با ابداع کاالها و خدمات نوآورانه، 
ايجاد موقعيت  های شغلی جديد و افزايش توليد کاال و خدمات 
همواره يک نقش اساسی در توسعه اقتصاد ملی و بين المللی و 
ايجاد ثروت در سراسر جهان داشته اند. مفهوم استارتاپ برای 
پژوهشگر  که  بيريچ1  ديويد  توسط   1979 سال  در  بار  اولين 
قرار گرفت. وی در  استفاده  و  اشاره  بود مورد   MIT دانشگاه 
به  استارتاپ  آن  در  که  داد  ارائه  تعريف جديدی  سال 1994 
از  بيش  مالی  گردش  يا  و  فروش  که  می  شود  اطالق  شرکتی 
بتواند  را   رقم  اين  و   باشد  داشته  درسال  دالر  ميليون  يک 
از  برخی   .)2017 )وايز  کند  برابر  دو  حداقل  هرچهارسال  در 
سريع،  پاسخگويی  قدرت  مانند  استارتاپ  ها  ويژگی  های خاص 
باعث شده  و چاالکی  پذيری  انعطاف  و  طلبانه  توسعه  راهبرد 
بزرگ  شرکت  های  با  مقايسه  در  کارها  و  کسب  اين  که  است 
که بسيار کند هستند بهتر بتوانند با بحران  های اقتصادی کنار 

بيايند )مارکوس و فرايرا 2009(

به  استارتاپ  ها  از  بسياری  که  می  شود  مشاهده   امروزه  البته 
شامل  ديجيتال  و  اطالعات  فناوری  های  و   اينترنت  از  نحوی 

کسب�و�کارهای�نوآفرین�:�چالش�ها�و�پیامدهای�موفقیت

. . ... .
اميرحسين روشن ضمير*  احمد روستا**   مهدی شجری*** 

چکیده.:.روند.جهانی.رشد.کسب.و.کارهای.نوآفرین.که.با.فناوری..های.دیجیتال.و.اینترنت.تسریع.شده،.موجب.ظهور.شرکت..های.نوپا.و.مدل..های.جدیدی.

از.کسب.و.کار.شده.است.که.نیروی.محرکه.رشد.اقتصادی.در.سراسر.جهان.از.جمله.کشورهای.در.حال.توسعه.هستند...این.کسب.و.کارهای.نوآفرین.راه.

حل..های.خالق.و.فناوری..های.نوآورانه.ایی.را.برای.حل..مشکالت.ملی.از.جمله.توسعه،.ایجاد.شغل،.فراهم.کردن.راحتی.و.آسایش.و.همینطور.پایداری.محیط.

زیست.ابداع..و.ارائه.می.کنند..با.وجود.این.راه.اندازی.یک.کسب.و.کار.نوآفرین.از.نقطه.صفر.بسیار.چالش.برانگیز.بوده.و.شانس.موفقیت.آن.نیز.اندک.است..

این.مقاله.بطور.خالصه.برخی.از.ویژگی..های.کسب.و.کارهای.نوآفرین.را.معرفی.می.کند.و.سپس.نظر.سنجی.مجله.بررسی..های.بازرگانی..هاروارد.را.مرور.می.کند.
که.در.آن.مهارت..های.اصلی.برای.کارآفرینی.موفق،.شناسایی.و.تحلیل.شده.است..

وب، موبايل، اينترنت اشياء، مدل پلتفورم و بالکچين استفاده 
می کنند که اين مساله مورد توجه قشر جوان در جوامع مختلف 
ميباشد، گرچه هر کسب و کاری که بر پايه فناوری اطالعات 

باشد، لزوما استارتاپ نيست 

شکل 1( داستان استارتاپ  ها  

در سالهای اخير و بخصوص پس از موفقيتهای چشمگير کسب 
 )Silicon Valley( سيليکون  دره   در  نوآفرين  کارهای  و 
و  کسب  فرهنگ  از  مهمی  بخش  به  تبديل  استارتاپ  مفهوم 
کار و مديريت تبديل شده است. اين دره با مرکزيت شهر سان 
خوزه در کاليفرنيای شمالی و در حدود 70 کيلومتری جنوب 
شرق سانفرانسيسکو  اياالت متحده آمريکا قرار دارد و  محل 
بنيان گذاری و دفتر مرکزی بزرگترين و موفق ترين شرکت های 
فناوری اطالعات و دانش بنيان جهان از  جمله اپل، سيسکو، 

گوگل و  اچ پی می  باشد. 

به همه داليل ذکر شده امروز مشاهده می کنيم که اين کسب 
و کارهای نوآفرين در ميان تمام گروه  های حرفه ايی از جمله 
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پژوهشگران، مديران ارشد کسب و کار، سرمايه گذاران و حتی 
کاربران و مشتريان بسيار محبوب هستند و دولت  ها و سياست 
گذاران در سراسر جهان قوانين، مقررات و تسهيالت ويژه ايی 

برای ايجاد و توسعه آنها تصويب و اعطاء می کنند. 

استيو بلنک2 که از او بعنوان پدر نوآوری و مبدع مبحث نوپای 
ناب )lean startup( يا بوم ناب در دره سيليکون ياد می  شود 
جستجوی  در  که  ميداند  موقتی  سازمان  يک  را  استارتاپ 
يا  مقياس  و   )repeatable( پذير  تکرار  کار  مدل کسب  يک 
صعود پذير  )scalable(می باشد )ريز 2011(. با اين تعريف 
استارتاپ می  بايستی نه تنها مدل کسب و کار خود را بسرعت 
تعريف و تثبيت کند بلکه بايد اين کار به صورتی انجام دهد که 
تاثير بسيار زياد و تحول آميزی در بازار بگذارد. به اين ترتيب 
سه عنصر کليدی زير در مورد استارتاپ  ها قابل توجه هستند. 

شکل 2( استارتاپ صعود پذير  

اول اينکه هدف استارتاپ اين است که با يافتن، بررسی و تاييد 
يک نياز پاسخگويی نشده در بازار، کاال و يا خدمات نوآورانه ايی 

را برای تامين آن ارائه دهد. 

مدل  اجزا  به  مربوط  فرضيات  و  پيشنهادات  تکرار  اينکه  دوم 
کسب و کار تا زمانی ادامه پيدا کند تا اين موارد با شناسايی 

مشتريان احتمالی و نيازهای آنان تاييد و اثبات شوند. 

سوم اينکه بنيانگذاران استارتاپ ميبايستی بسرعت مدل کسب 
و کار خود را ارزيابی کنند تا متوجه شوند آيا مشتريان بالقوه 
مطابق پيش بينی عمل می کنند و آيا آنها حاضر هستند برای 

ارزش ارائه شده وجهی را پرداخت نمايند. 

استارتاپ  در  اصلی  ويژگی  دو  سريع  رشد  و  نوآوری  بنابراين 
همين  با  طوالنی  بمدت  نمی تواند  استارتاپ  يک  و  هستند 
به  يا  و  بايد بسرعت محو شود  يا  و  باشد  ادامه داشته  ماهيت 
مثال  بعنوان  کند.  پيدا  دست  چشمگير  رشد  و  موفقيت  يک 
اوبر)Uber(  و اير بی ان بی )Airbnb( دو شرکتی هستند که 
با ماهيت استارتاپ در سانفرانسيسکو بنيان گذاری شده بودند. 
اوبر با ماموريت فراهم کردن حمل نقل برای همه در همه جا 
و  خودرو  کمتر  تعداد  با  هوشمند  نقل  و  حمل  انداز  چشم  و 
موفقيت بيشتر در سال 2008 تاسيس شد و امروز در 63 کشور 
و 785 شهر در سطح جهان در دسترس قرار دارد و با درآمد 
حدود 12 ميليارد دالر در سال 2018 ارزش آن پس از ورود به 
بازار سهام در ماه می  2019 به بيش از 75 ميليارد دالر رسيده 
است.  با افزايش محبوبيت مدل کسب و کار اوبر، بسياری ديگر 
اين مدل را تکرار کرده و به موفقيت  های خوبی رسيده اند که 

از آن به روند » اوبری سازی« ياد می  شود. 

شکل3( استارتاپ  هايی که به شرکت  های بسيار موفقی تبديل شدند.  

اربی اند بی با اين ماموريت ايجاد شده که جهانی را ايجاد کند 
که  منزل شخصی  در  اقامت  بعبارتی  و  تعلق  آن حس  در  که 
سالم، قابل اعتماد، متمايز، فراگير و ماندگار باشد را در هر نقطه 
ايی از دنيا برای تمام افرادی فراهم کند که در خارج از منزل 
خود اقامت دارند. اين استارتاپ که هم اکنون به يک شرکت 
سهامی موفق تبديل شده است در سال 2019 با فهرست بيش 
از شش ميليون مکان در صد هزار شهر و 191 کشور،  ارزشی 

بيش از 30 ميليارد دالر پيدا کرده است. 

بر  مبتنی  موفق  استارتاپ  های  از  متعددی  نمونه  های  گرچه 
فناوری اطالعات مانند اوبر و اربی اند بی در جهان وجود دارد، 
اندک  آمار  مطابق  استارتاپ  ها  موفقيت  شانس  همچنان  اما 
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بيش   Genome استارتاپ  پروژه  از  گزارشی  مطابق  است. 
توسعه  به  شروع  مناسب،  زمان  از  زودتر  استارتاپ  ها   %70 از 
ده  به  يک  استارتاپ  ها  موفقيت  شانس  و  می کنند  صعود  و 
مختلف  مراحل  در  استارتاپها  از %90  بيش  بعبارتی  می  باشد. 
بعنوان   .  )2016 ديگران  و  )کريشنا  می  خورند  شکست  رشد 
مثال ارائه ارزش مبهم که بخوبی برای مشتريان و بازار تبيين 
نشده است، عدم رقابت پذيری در جذب و يکپارچه سازی منابع 
مختلف از جمله دانش، موارد فنی و سرمايه و از همه مهمتر 
سرمايه گذاران پرتوقع و منفعت طلب و ضعف روحيه کار تيمی 
در بنيانگذاران از جمله داليل شکست استارتاپ  ها احصاء شده 
اند. در نظرسنجی که توسط توماس آيزنمن و ديگران )2017( 
با شرکت 141 نفر از فارغ التحصيالن مدرسه بازرگانی  هاروارد 
با عنوان چه چيزی باعث می  شود که کارآفرين موفقی بود انجام 
بنگاه  های  بنيانگذار  هرکدام  که  التحصيالن  فارغ  اين  گرفت، 
اقتصادی بودند مهارت  های مهم و اصلی کارافرينان را مشخص 

و رتبه بندی کردند. 

شکل 4( پژوهش بر روی 141 نفر از فارغ التحصيالن  هاروارد که کسب کار 
راه اندازی کرده اند. 

مهارت ها  يا  و  خصوصيت  ها  از  هيچ کدام  آنها  نظر  براساس 
تمامی  در  بايد  کارآفرين  يک  و  نيست  ديگری  از  برجسته تر 
زمينه  های مديريت توانايی و مهارت داشته باشد اما اولويت دهی 
مثال  بعنوان  می شود.  کارآفرينان  تمايز  موجب  مهارت  ها  به 
88% از شرکت کنندگان در نظر سنجی توانايی ايجاد تيم يا 
تيم،  مديريت  توانايی  رهبری، %74  توانايی  سازی، %82  تيم 

مهمترين  از  بازاريابی  در  مهارت   %71 و  فروش  مهارت   %72
خصوصيت  ها و مهارت  های يک افرين موفق ارزيابی کرده اند. 

شکل 5( مهارت  های کارآفرين موفق از مقاله توماس آيزنمن و ديگران 
  )2017(

يا  و  چرخه  با  مهارت ها  اين  به  دادن  اولويت  ترتيب  البته 
مراحل رشد ارتباط دارد بطوريکه در مراحل اوليه شکل گيری 
تاييد  استارتاپ، تيم سازی مهم تر است در حاليکه در مرحله 
مدل کسب کار و محصول، مديريت کارکنان اهميت بيشتری 
موفق  کارآفرينان  از  يکی  که  وارساوسکی3  مارتين  می يابد. 
 1999 سال  در  و  می  باشد  اسپانيا  ساکن  که  است  آرژانتين 
فوربز  نشريه  توسط  کارآفرين  ترين  موفق  و  جوانترين  بعنوان 
برگزيده شده است. وی می  گويد مهمترين مهارت يک کارآفرين 
قدرت کشف استعداد در ديگران )استعداديابی افراد( و سپس 
واگذاری اختيار به آنها می  باشد. در مجموع می توان گفت که 
مسير پرپيچ و خم موفقيت يک استارتاپ بمانند سفر پيچيده 
و دشواری است که عوامل مختلفی از جمله چاشنی شانس در 

آن موثر است.

شکل گيری و رشد استارتاپ  های در ايران نيز در سالهای اخير 
روند رو به گسترشی داشته است  و با توجه به عالقه روز افزون 
جوانان و کارافرينان به استفاده از اينترنت و فناوری  های ديجيتال، 
شاهد محبوبيت و توجه اين قشر مستعد از جامعه به راه اندازی 
و مشارکت در استارتاپ  ها داخلی هستيم. مسلما تعامل بيشتر 
کارآفرينان و نوآفرينان با يکديگر و به اشتراک گذاشتن دانش 
و تجربه اندوخته شده می تواند سرمايه ارزشمندی را برای هم 
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افزايی، رشد و بهبود وضعيت اقتصادی در سطح ملی ايجاد کند. 
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Conference on Data Mining Workshops, pp. 
798-805, 2016

 * اميرحسين روشن ضمير دانش آموخته دانشگاه  های شهيد بهشتی 

برادفورد  دانشگاه  مديريت  دکترای  دانشجوی  و  اميرکبير  و صنعتی 

انگلستان می  باشد که در زمينه برندينگ استارتاپ  ها در حال پژوهش 

می  باشد. او بيش از 20 سال سابقه مشاوره و تجارت در سطح بين 

 1397 سال  اوايل  در  را  چمروش  استارتاپ  و  است  داشته  المللی 

مهندسی  دانشکده  التحصيالن  فارغ  از  جمعی  همراهی  با  شمسی 

همينطور  و  اميرکبير  صنعتی  دانشگاه  اطالعات  فناوری  و  کامپيوتر 

حمايت چندين استاد معتبر داخلی و بين المللی بنيان گذاری کرده 

 ،MIT  ،است. وی در دوره  های مديريت اجرايی دانشگاه  های  هاروارد

نيويورک، کلمبيا، Tuck و IESE نيز شرکت کرده است. 

مدرک  ايران  در  نوين  بازاريابی  پدر  به  ملقب  روستا   **احمد   

دکترای مديريت خود را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال 1979 

ميالدی اخذ نموده است  و در حال حاضر عضو رسمی هيات علمی 

دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی می  باشد. دکتر 

مشاوره  و  تحقيق  تدريس،  سابقه  سال   40 به  قريب  دارای  روستا 

در امور مديريت، بازاريابی، صادرات، تبليغات و مديريت استراتژيک 

است. سمينارها  تاليفی متعددی  و کتاب  های  دارای مقاالت  و  بوده 

از  است   عملی  راهکارهای  حاوی  که  روستا  دکتر  سخنرانی  های  و 

و  کار  و  کسب  صاحبان  و  ارشد  مديران  بين  در  زيادی  محبوبيت 

پژوهشگران  برخوردار است. 

مدعو  استاد  و  تورنتو  دانشگاه  ارشد  پژوهشگر   ***مهدی شجری 

در  را  کانادا می  باشد که مدرک دکترای خود  اونتاريو  فنی  دانشگاه 

رشته سيستم  های کامپيوتری در سال 2005 از دانشگاه نيوبرانزويک 

سال   30 از  بيش  دارای  شجری  دکتر  است.  کرده  دريافت  کانادا 

سابقه تدريس، تحقيق، کارآفرينی و مشاوره در زمينه  های پرداخت 

کاوی،  داده  جستجو،  موتورهای  اطالعات،  امنيت  الکترونيکی، 

يادگيری ماشين، بالکچين، فين تک و سيستم  های هوشمند ميباشد 

و سالها رياست گروه تجارت الکترونيکی دانشکده مهندسی کامپيوتر 

و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اميرکبير را برعهده داشته است. 
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گذری�بر�صنایع�دستی�و�فرش�دستباف�ایران�به�منظور�کارآفرینی

فروزنده.فرخی*

بزرگترين   زمانی  که  بزرگی  امپراتوری  پارس،  سرزمين 
کشور در دنيا محسوب می شد، پس از تاخت و تازهای بسيار و 
تسخير آن در دوره های مختلف و ويرانی و نابودی ها که آثار آن 
بر فرهنگ و زبان و هنر جبران ناپذير بود و حتی بخش هايی از 
سرزمين ها را در نهايت ناباوری، در اثر ضعف سياسی و فرهنگی 
خوانده  ايران  امروز  آنچه  ولی  داد.  دست  از  وقت،  داران  زمام 
می شود، وسعت و زيبايی فصل های آن و تنوع آب و هوايی آن از 
شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شايان توجه است. سرزمينی 
و  سواحل  و  کوير ها  و  زاگرس  و  البرز  جبال های  سلسله  که 
درياهای آن آدمی را به حيرت وا می دارند. دماوند مخزن اسرار 
سازه های  از  آن  سرتاسر  که  کويری  کلوت ها،  مغرور،  البرِز  در 
جادويی، در ميان سرابی چون دريا، چشم نواز است. سرسبزی 
و رنگارنگی شهرهای شمالی آدمی را به سوی خود می خوانند. 
تنوع و گوناگونی صنايع دستی در کشور ما چنان است که نظير 
آن را در کمتر کشوری می توان يافت. از ميان صنايع دستی به 

نمونه هايی اشاره می کنيم:

	 سنگ تراشی در مشهد و قم و فيروزآباد فارس•

	 و • بلوچستان، سياهکل  و  کلپورگان سيستان  در  سفالگری 
نقاط ديگر گيالن، ميبد يزد، اللجين همدان و استان های 

آذربايجان و خراسان

	 فلز کاری در شيراز، اصفهان، يزد، تبريز، تهران و کرمان و •

مينا کاری در رشت و اصفهان 

	 و • فارس  کردستان،  خراسان،  استان های  در  جواهرسازی 
بلوچستان

	 چادرشب بافی در قاسم آباد گيالن و دست بافت های ديگر •
در مازندران، خراسان و کردستان

	 پته • بافی و  تهران، شال  بافی در  قلمکار در اصفهان، زری 
بافی در يزد و قالبدوزی در رشت  دوزی در کرمان، ترمه 

و اصفهان

	 و • بلوچستان  صحرا،  ترکمن  کردستان،  در  دوزی  سوزن   
تهران

	 در • گيوه  توليد  و  دوزی  رويه  و  بلوچستان  در  دوزی  سکه 
آباده و مريوان، شيراز، همدان و کرمانشاه

	 سبد بافی در گيالن، شهرهای بلوچستان و ميناب •

	 کفپوش ها: نمد در فارس، مازندران، گيالن، خراسان شمالی •
و ترکمن صحرا 

	 گليم در ترکمن صحرا، ساوه، ايل قشقايی، ايل شاهسون، •
ايل بختياری و همين طور در ورامين، کردستان، لرستان، 

بلوچستان و قوچان

* فروزنده فرخی ، متولد شهرستان رودبار و دارای مدرک کارشناسی حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری )دکتر عزيز نبوی( می باشد. خانم فرخی پس از پايان تحصيالت و اشتغال بکار 
در رشته تحصيلی و به دنبال آن بازنشستگی ، به کار مورد عالقه اش ، نوشتن پرداخته است و اولين کتاب خود بنام عشق بين دو هزاره را در سال 1389 به چاپ رساند. او با توجه به عشقی 
که به ايران و صنايع دستی آن بخصوص قالی که نمادی از هويت ملی ايرانيان محسوب می شود  دارد ، اين مقاله را بنا به توصيه و در خواست استارتاپ چمروش به رشته تحرير در آورده است.
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	 رشت، • در  چوبکاری  و  الموت  رودبار  در  ويژه  به  جاجيم 
اروميه، آباده و سنندج 

	 کاشيکاری و گچبری و ظرايف بسياری در معماری شهرهای •
مختلف ايران

جنبه  می شد  توليد  دستی  صنايع  از  آنچه  گذشته  در 
دستی  صنايع  از  زندگی  وسايل  از  بسياری  و  داشت  کاربردی 
بود و همين طور تن پوش زنان و مردان. اما امروزه اغلب آنچه 
از صنايع دستی به دست می آيد جنبه تزئينی دارد و توليدهای 
از حالت  را  از توليد های سنتی و دستی  کارخانه ای، بسياری 
اين همه صنايع  ولی گل سرسبد  است.  کاربردی خارج کرده 
دستی، آنچه که انسان را به حيرت وا می دارد و مهمترين آن 
نيز می باشد، فرش دستباف يا قالی ايران است. شرق شناسان 
بر اين عقيده اند، که قالی ايران، بسيار قدمت دارد و اين که 
در زمان، کوروش هخامنشی بوده و حتی در انجيل نيز از آن 

ياد شده است.

پائيز  تاالر  آثار هنری که در سال 1936 ميالدی در  درباره ی 
 Louis(  پاريس، به معرض نمايش گذاشته شده بود، لوئی ژيله
Gillet( منتقد و نويسنده مشهور و عضو فرهنگستان فرانسه 

چيزی  به  را  نقاشی  »تابلوهای   : می نويسد  چنين  مقاله ای  در 
نشمريد، دفتر راهنمای خودتان را ببنديد، به دنبال نام و امضايی 
. بگذاريد چشم های شما آن سويی معطوف گردد که  نگرديد 
قالی های دلفريب  قالی ها،  به آن طرف می کشاند.  را  آنها  ذوق 
ايران، ديدگان شما را می طلبند.« ) قالی ايران، سسيل ادواردز، 

ترجمه ی مهيندخت صبا، سال انتشار 1357، ص نخست(

نام من قالی است، قالی ايرانی، فرش دستباف ايران. من 
دختر ايرانم و در ميان يخ های سيبری مرا يافتند، چونان که 
دايناسوری در يخ های سيبری کشف کردند. لحظه ای زنده 

شد و ياد آور بسيارانی شد که در لحظه ای از تاريخ نفس تازه 
کردند و مردند. ولی من زنده ماندم و با نام فرش پازيريک در 
موزه آرميتاژ سن پترز بورک جاودانه شدم. از کوه ها و درياها 
گذشتم و از دريای کاسپين تا خليج هميشه فارس بر کف و 
ديوار خانه ها و موزه ها مرا به نمايش گذاشتند. پير و کهنه اما 
زيباتر و خواستنی تر از گذشته شدم، يادآور َمثل قالی کرمان. 
با باد صبا به گردش درآمدم. در قاليباف خانه های غار مانند، 
در دل کوه ها، تار و پودم را ساختند. به موزه ها و کاخ های 

جهان سفر کردم. هر جا به زيباترين نقش ها نياز بود نام مرا 
به زبان آوردند. ايرانم را با نقش هايم پوشاندم و نامم را بر نام 
ايران حک کردم. امروز از تاريکخانه ها و کارگاه ها در دل کوه 
پايه های کرمان زمين، به جديدترين فناوری های روز مجهز 
شده ام. مرا دست کم مگيريد. همچنان می تازم، چون اسبی 
راهوار، تا نام تو را به خود دارم، از هيچ چيز باکم نيست. از 
فرش آراسته به جواهرات بی نظير بهارستان که در جنگ با 
اعراب از کاخ تيسفون تکه پاره شد و به تاراج رفت، تا تابلو 

فرش ها و قاليچه های کم نظير تبريز، قم و کاشان که پيشکش 
شاهان و روسای جمهور دنيا شدند. هزاران قصه نا گفته دارم، 

وخواهم گفت که چه رازهايی در سينه دارم و مردمان به 
عشق ديدار من از کجا به کجا رفته اند، حتی تکه های کوچکم 

را هر کجا بيابند شناسايی می کنند و آن را گرامی می دارند.

دل  از   که  افسانه هايی  دارم.  نهفته  قصه ای  قالی  هر  در 
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کوه ها و دشت های ايران زمين بر آمده و راز هايی که حتی از 
سرزمين های دور، شما را به حيرت وا می دارد . چون تارو پودم 
غصه ها  با  همراه  و  انسانها  جان  با  بلکه  دستان،  با  فقط  نه  را 
پرنده  بال های چمروش  بر  اکنون  اند.  تنيده  هم  در  قصه ها  و 

اسطوره ای و افسانه ای به پرواز در می آيم چرا که وظيفه دارد 
از من بعنوان بخشی از هويت ايرانی مراقبت و محافظت کند. 
می خواهم خود را و نام و نشان و تاريخچه ام را در هر قالی به 
ديدگان شما بنشانم، تا مرا به ياد داشته باشيد. چون با نام و 
نشان به خانه تان بيايم، دوستی و عشق ما جاودان می شود و 
فراموشم نمی کنيد، زيرا جزء افراد خانواده می شوم و جدايی 

ناپذير.

مادی  بهشت  از  ايرانی  بافنده  ذهنيات  از  ترسيمی  قالی، 

و  می باشد  منطقه  هر  ساکنين  اقليم  از  گرفته  الهام  که  است 
آن را چون يک باغ پر از طراوت و اعجاب انگيز ايرانی در برابر 

چشمان بينندگان می گستراند و طرح ها و رنگ های متنوع آن 
که  است  خوب  چه  می کند.  فراهم  را  روانی  و  روحی  آرامش 
صنعت فرش ايران، که دومين صادرات کشور محسوب می شده، 
زنده  منزله ی  به  آن  دوباره ی  احيای  و  برگردد  سابق  رونق  به 

به  آن  مجدد  معرفی  و  ملی  ميراث  و  هويت  از  بخشی  کردن 
بازار جهانی است که ضمن ترويج فرهنگ ايرانی می تواند آمال 
و عاليق بافندگان و طراحان فرش را نيز تامين کند.  نظر به 
بافت  در  اوليه  مواد  عنوان  به  پنبه  و  ابريشم  پشم،  از  استفاده 
قالی، با توسعه اين صنعت بخش های کشاورزی و دامپروری نيز 
رونق پيدا خواهند کرد. بياييد با ايجاد کارگاهای سنتی و مدرن 
در هر خانه روستايی و شهرهای زادگاه قالی هايی که در انتظار 
دستان قدرتمند و هنرمند می باشند، بار ديگر کارآفرينی کنيم 
و مردم  را هم در معيشتشان ياری دهيم، و هم صنعت و هنری 

ارزشمند را بار ديگر به جهان معرفی می کنيم.

20



۱۰
ره 

شما
 / 

۹۸
یز 

پای
 و 

ان
ست

تاب
 / 

رم
چها

ل 
سا

 

21

صادرات دنیای 

شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات در شرکت های 
کوچک و بزرگ صادراتی

نرخ فزاينده تغييرات و تحوالت در حوزه هاي علمی، اقتصادي و اجتماعی 
از عمده ترين ويژگیهاي عصر حاضر است. پايان جنگ دوم جهانی نقطه 
آغازين توجه کشورهاي مختلف جهان به توسعه اقتصادي میباشد. امري 
که امروزه با شکل گيري اقتصاد جهانی و رقابت همه جانبه از اهميت 
بيشتري نيز برخوردار شده است. از طرف ديگر، سازمان هاي امروزي با 
تحوالت و تهديدات گسترده بين المللی روبرو شده اند که بقاي آنها را 
بايد راه حل  ها و روشهاي  بقاي خود  براي  آنان  با خطر مواجه کرده و 

جديدي را تدوين نموده و به نوآوري و خالقيت مستمر بپردازند. 

تجربه کشورهاي موفق در امر توسعه اقتصادي نشان میدهد که تجارت 
اين  توسعه  فرآيند  در  ايی  تعيينکننده  و  مهم  بسيار  نقش  خارجی 
کشورها ايفا کرده و به طور قطع میتوان گفت که هيچ کشور توسعهيافته 
و تازه صنعتی شده اي را نمیتوان يافت که بدون توسعه تجارت و تکيه 
توسعه  سياست  اتخاذ  با  باشد.  شده  نائل  امر  اين  به  خود  صادرات  بر 
مزيتهاي  اساس  بر  عمدتاً  منابع  تخصيص  تشويق صادرات،  و  تجارت 
نسبی صورت میگيرد و اين خود به بهرهبرداري بهينه از امکانات و منابع 
منتهی میشود. با تقسيم کار، هزينه توليد کاهش میيابد و سود ناشی 
از آن تمامی طرفهاي تجاري را منتفع میسازد؛ در حالی که با بستن 
به  منابع  تخصيص  جهانی،  بازارهاي  به  فعال  ورود  از  اجتناب  و  مرزها 
ندرت بهينه خواهد بود و ضايعات منابع و توليد نيز بالطبع باال خواهد 

رفت. 

نوآوري و خالقيت در بخش دولتی بسيار کمتر از بخش خصوصی ديده 
میشود، چرا که حيات بخش خصوصی، در گرو نوآوري است، و در بخش 
خصوصی رقابت کاماًل تعريف شده و اجرا شدنی است. به همين دليل در 
صورت وجود يک سيستم نظارتی قوي رقابتها میتوانند در سازندگی و 
بهبود نقش مؤثرتري ايفا نمايند و امکان جلب مشارکت مردم در بخش 
اقتصاد آزاد که دنيا به سمت آن  خصوصی بسيار بيشتر است.در نظام 

حرکت میکند رکن اصلی فعاليتها، بخش خصوصی است و شايد بتوان 
با اطمينان بيان نمود که در آينده نه چندان دور همه فعاليتها، از جمله 

فعاليتهاي توليدي و خدماتی به بخش خصوصی واگذار میگردد. 

باشد،. ارزي. کاستیهاي. براي. مکملی. که. آن. از. بیش. صادرات.

توجه. مورد. کشور. در. محوري. راهکار. یک. عنوان. به. بایستی.

جهت. در. تنها. نفتی. درآمدهاي. از. که. طوري. به. گیرد.. قرار.

کاالهاي. صدور. با. و. شود. استفاده. بنایی. زیر. سرمایهگذاری..های.

غیرنفتی،.نیازهاي.ارزي.تأمین.گردد.و.چرخه.تولید.پر.بارتر.شود..

صادرات به عنوان نيروي محرکه اقتصاد موجب رشد و توسعه اقتصادي 
از اين رو استراتژي تعيين شده در  و تضمين استقالل واقعی میشود. 
استراتژي جهانی  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادي،  توسعه  برنامه چهارم 
رشد  براي  مسلماً  خاصی،  استراتژي  چنين  اتخاذ  است.  بوده  صادراتی 
توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سهم ايران در تجارت جهانی اجتناب 
ناپذير است.تحقق استراتژي جهش اقتصادي، با تأکيد بر توسعه صادرات 
غيرنفتی نيازمند شناسايی محصوالتی است که از زمينه صادراتی مناسب 
مزيت  از  کشور  حال  عين  در  و  بوده  برخوردار  خوب  خارجی  بازار  و 
مناسبات  پيچيدگی  های  باشد.  برخوردار  جهانی  بازارهاي  در  مناسب 
تجاري جهان و آزادسازي تجارت تحت نظارت سازمان تجارت جهانی 
)WTO( و موانع غيرتعرفه اي و کاهش گمرکی و ... سبب گرديده که 

رقابت و تجارت در عرصه بين المللی فشرده تر گردد.

.تجارت.در.سطح.بین.المللی.دیگر.به.سادگی.گذشته.نیست.و.از.
کوچکترین.غفلت،.رقبا.بیشترین.سود.را.خواهند.برد

از آب  با برخورداري  اهميت دادن به رشد صنايع تبديلی در کشور ما 
کشاورزي،  محصوالت  متنوع  انواع  توليد  براي  متناسب  اقليم  و  هوا  و 

راهبردي مناسب براي توسعه اقتصادي کشور میباشد.

نمودن.صنایع. *یافتههاي.مهم.پژوهشی.در.راستاي.رقابتپذیر.
کوچک.و.متوسط.عبارتند.از:.

	 اصالح مديريت•
	 اصالح و بهينه شدن روشهاي توليدي براي افزايش بهره وري•
	 کاالهاي • شده  تمام  قيمت  و  توليد  به  مربوط  هزينههاي  کنترل 

صادراتی

*ابعاد.حمایت.دولتها.از.صنایع.کوچک.و.متوسط.عبارتند.از:
	 وام و اعتبارات•
	 فناوري•
	 خدمات مشاوره اي•
	 حمايتهاي اطالعاتی•
	 ظرفيت سازي علمی•
	 ايجاد تسهيالت براي تأسيس بنگاه  ها•

.تألیف.:احسان.احد.مطلقی.و.سیامک.سیفی.اصلی

آموزش
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صادرات دنیای 

تتغييرات فزاينده محيط کسب و کار باعث شده است که تعداد 
زيادي از شرکتها به تقويت توان نوآوري در عرصه فعاليت خود 
در بازار بيشتر توجه کنند. با توجه به مطالعات انجام شده در 
اين حيطه يعنی قابليت يادگيري بازار و اين که چه تأثيری بر 
آن  صادراتی  توان  و  سازمان  المللی شدن  بين  فرآيند  تسريع 
دارد، میتوان گفت يک خأل تحقيقی وجود دارد. شرکت هاي 
کارآفرين بطور مستمر با محيط هاي خارجی متالطم و پيچيده ای 
در تماس هستند و به دنبال دستيابی به اطالعات و دانش جديد 
میباشند. اين ويژگی در سازمان ها باعث ايجاد زمينه اي براي 
بدست آوردن اطالعات و توزيع سريعتر آن در سازمان میشود 
رقبا  از  پذيرتر  ريسک  و  نوآور  شرکتهاي  به  را  شرکتها  اين  و 
تبديل میکند. به بيان ديگر ويژگی های کارآفرينی محيط هاي 
يادگيري  فعاليتهاي  انجام  جهت  سازمان  داخل  در  مساعدي 
ترجيحات  و  رقبا  عمليات  کردن  دنبال  مانند  بازار  بر  مبتنی 
مشتريان در بازار ايجاد میکنند، که الزمه موفقيت در عرصه 

کسب و کار به ويژه کسب و کار بين المللی است. 

صادرات کارآفرینانه 

يکی از سازو کارهاي مطلوب براي سازمان ها جهت پاسخگويی 
سريع و مناسب به تغييرات و تحوالت روز افزون محيطی در 

نوآوري در کسب و کار

فضاي کسب و کار، ايجاد سازمان هاي کارآفرين و تقويت ويژگی 
افزايش  بهبود عملکرد،  باعث  زيرا  است.  در سازمان  کارآفرين 
کارآيی و اثربخشی سازمان و نوآوري محصوالت آن میشود. از 
اين رو میتوان گفت میتواند در افزايش توان رقابتی سازمان 
الملل  بين  و  صادراتی  بازارهاي  مانند  پرتالطم  بازارهاي  در 
فرآيندي  عنوان  به  را  کارآفرينانه  .صادرات  باشد  موثر  بسيار 
يا در داخل سازمان، فرصتهاي  تنهايی،  به  که مردم خودشان 
با توجه به منابع و عوامل محيطی  بازار خارجی را  موجود در 
که بر آنها تأثير میگذارد تشخيص میدهند، تعريف میکنند. 
اين تعريف به وابستگی صادرات کارآفرينانه به عوامل داخلی، 
منابع و عوامل خارجی محيط تأکيد میکند، که شرکت هايشان 

صادرات را شروع کرده اند.

کارآفرینان صادراتی

کارآفرينان صادراتی کسانی هستند که بسيار فعال و تهاجمی 
بازار  نوآوري  مورد  در  صادرات  فرصتهاي  دنبال جستجوي  به 
کارآفرينانه  صادرات  حوزه  در  را  بحثی  توصيف  اين  هستند. 
ايجاد سه عنصر در موضوع  باعث  اين بحث  ايجاد میکند که 

صادرات کارآفرينانه میشود: سرعت، حيطه و شدت.
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صادرات دنیای 

1. سرعت

سرعت مدت زمانی است که طول میکشد شرکت صادرات را شروع 
کند. بنابراين، شرکت هايی که زودتر دست به صادرات میزنند بيشتر 
کارآفرين هستند و يک گرايش بين المللی دارند. از اين رو، میتوان 
گفت، سرعت ورود به بازارهاي بين المللی را میتوان به عنوان کليدي 
براي تعيين گرايش کارآفرينانه صادرکننده در نظر گرفت. شرکتهاي 
کارآفرين معموال بعد از 6 سال فعاليتهاي صادراتی را شروع میکنند . 

2. حیطه

شرکتهاي  که  است  خارجی  بازارهاي  تعداد  بيانگر  حيطه 
صادراتی از آنها کسب درآمد میکنند.

دشوار  کارآفرينانه  رفتار  دادن  نشان  براي  گيري حيطه  اندازه 
يک  بين  تا  است  که حداقل 10کشور الزم  گونه ايی  به  است. 
تمايل  که  شرکتی  با  دارد،  بازار  تمرکز  به  تمايل  که  شرکت 
به متنوع سازي بازار دارد، تمايز قائل شويم. عالوه بر اين، هر 
چقدر شرکتی تمايل به متنوع سازي بيشتري داشته باشد رفتار 

کارآفرينانه آن نيز بيشتر است. 

3. شدت

براي  شرکت  تمايل  سطح  کننده  تعيين  نيز  صادرات  شدت 
فعاليت در بازارهاي خارجی در مقايسه با بازارهاي داخلی است.

آيا شرکت تمايل به اين کار دارد يا نه ؟ اين عامل به وسيله 
نسبت فروش صادرات به فروش کل بدست میآيد. 

به طور خالصه با توجه به آنچه گفته شد اگر بخواهيم صادرات 
کارآفرينانه را مفهوم سازي کنيم، بيان کننده  فرآيندي است که 

در آن يک شرکت از صادرات براي شکار فرصتها در بازارهاي 
خارجی استفاده میکند. بدون توجه به اندازه، شرکتها تمايل 
دارند که به تجاري کردن محصوالت و خدمات خود با استفاده 
از استراتژي متنوع سازي بازار بپردازند. يعنی سعی میکنند که 
بطور همزمان در بيش از 10کشور فعاليت کنند و يک سطح 

بااليی از صادرات داشته باشند. 

است.  شدن  المللی  بين  اشکال  از  يکی  کارآفرينانه  صادرات 
تحقيقاتی که در ارتباط با گرايش کارآفرينی انجام شده بيشتر 
به بررسی تأثير گرايش کارآفرينی و ابعاد آن بر عملکرد صادراتی 

سازمان پرداخته است.

قابلیت یادگیري بازار 

کليدي  و  مهم  منبع  يک  عنوان  به  بازار  تغييرات  از  يادگيري 
براي نوآوري و بهبود عملکرد شرکت است. چنانکه بيان میشود 
شناسايی  براي  را  رقبا  و  بازار  مستمر  بطور  بايد  سازمان ها 
فرصتها و جلب رضايت مشتريان رصد کنند. زيرا ايده هاي نو 
میشود،  ايجاد  بازار  اطالعات  توزيع  و  آوري  جمع  واسطه  به 
در  دانش  و  يادگيري  طرفی  .از  است  نوآوري  شروع  نقطه  که 
بين محصوالت جديد  ناسازگاري  بازار، ميزان  مورد ترجيحات 
با نيازهاي مشتريان را کاهش میدهد و باعث افزايش موفقيت 
میشود. بطور خالصه تأکيد رويکرد يادگيري بازار به نوآوري، 
جهت شناسايی نيازهاي مشتريان و فعاليت رقباست. از سوي 
ديگر، تقويت توان و قابليت يادگيري سازمان منجر به چابکی 
است.  کار  و  کسب  الزامات  از  يکی  که  میشود  استراتژيک 

.تألیف.:.وحید.ناصحی.فر.و.ژاله.فرزانه.حسن.زاده
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صادرات دنیای 

مصاحبه�با�جناب�آقای�علی�اصغر�حاجی�بابا
بنیان�گذار�صنعت�ریخته�گری�و�پدر�فرو�آلیاژ�ایران

»در�جنگ�اقتصادی�با�دشمن،�اقتصاد�داخلی�
باید�تقویت�گردد«

شاید هر انسانی با در اختیار داشتن اندک سرمایه، هوش    -1
و کمی اطالعات از قوانین اقتصادی بتواند در زمینه تجارت 
شدن  تبدیل  توانایی  کسی  هر  شود.اما  موفق  بیزینس  و 
تبدیل  برای  بابا  حاجی  اصغر  علی  ندارد.آقای  را  برند  به 
شدن به یک برند موفق و معتبر به نام » حاجی بابا « حتمًا 
فرمولی داشته اند که خاص خودشان بوده.فرمول شما برای 

دستیابی به این جایگاه قدرتمند چه بوده است؟

وقتی وارد کار آهن فروشی شدم، هيچ شناختی نسبت به اين 
رشته نداشتم، اما به مرور به خاطر عالقه ای که به حرفه خود 
رشته  های  همه  در  و  می شناختم  را  آالت  آهن  انواع  داشتم، 
مرتبط با آهن فعاليت کردم.به ياد دارم در آن زمان فقط ما نرخ 
آهن آالت را در بازار تهران تايپ کرده و اين ليست را چاپ شده 

به سراسر کشور ارسال می کرديم.

خود  عمل  ابتکار  و  نوآوری  را  خود  پيشرفت  دليل  ترين  مهم 
می دانم.

با کمی تأمل درباره فعاليت  هايی که در طول اين سالها انجام 
شده  توليد  واحدهای  تمام  که  شد  خواهيد  متوجه  ام،  داده 
وقت  است.هيچ  بوده  ايران  در  بار  اولين  برای  اينجانب  توسط 
کنم،  مطالعه  ام،  کرده  ام.هميشه سعی  نبوده  رو کسی  دنباله 
نياز جامعه را بشناسم و برای دستيابی به آن هدف، يک واحد 

توليدی منسجم و قدرتمند را تأسيس کنم.

کافی  اطالعات  و  شناخت  فلزات«  »ذوب  رشته  درمورد  بنده 
دارم و به همين دليل در اين زمينه موفق عمل کرده ام.هرگز 
در زمينه ايی که فعاليت نکرده ام و يا موضوعی که درباره آن 
شناخت و احاطه الزم را نداشته باشم، سرمايه گذاری نمی کنم.

 ناگفته نماند، در طول اين سالها، با مشکالت و مشقت  هايی هم 
روبرو شده ام، اما هيچ وقت نااميد نشدم.همواره برای دستيابی 

به اهدافم تالش و پشتکار داشته ام.

در سال 1357 شما در یک موقعیت سیاسی سخت قرار   -2
گرفتید و جریانی علیه شما بپا شد که شعارش این بود : 

»ما ضد سرمایه داری هستیم «.

چقدر طول کشيد که افرادی را که شما را قضاوت می کردند، 
شخصی  منافع  دنبال  به  و  هستيد  کارآفرين  که  کنيد  قانع 

نيستيد. 

در سال 57 و به دنبال انقالب کارگری، کارگران بدون مجوز 
مديران را اخراج می کردند و شعارشان اين بود : ما ضد سرمايه 

داری هستيم!

برای  آنچه  می دادند.اما  شعار  خودم  عليه  خودم  کارخانه  در 
بود،  کشور  خصوصی  بخش  و  صنعت  پيشرفت  بود  مهم  من 
بايد مقاومت می کردم.در واقع هدف من حفظ توليد داخلی و 

حمايت از بخش خصوصی بود.

و  تداوم  برابر مشکالت  در  مسير  اين  در  من  امثال  و  من  اگر 
ايستادگی نداشتيم، همين اندک سهم بخش خصوصی نيز که 

امروز وجود دارد، از بين می رفت.

بعد از گذشت از سالهای انقالب و جنگ ما به یک ثبات   -3
در  تحریم ها  دلیل  به  روزها  این  اما  رسیدیم،  اقتصادی 
سخت،  شرایط  این  در  هستیم.  اقتصادی  جنگ  وضعیت 
شرکت  های خصوصی به شدت در معرض آسیب هستند. 

شما برای برون رفت از این شرایط چه راهکاری دارید؟

ما در حال حاضر در شرايط جنگ اقتصادی هستيم.

را  جمله  اين  خود،  يادداشت  برگه  های  باالی  هميشه  بنده 
می نويسم :

»در جنگ اقتصادی با دشمن، اقتصاد داخلی بايد تقويت گردد.«

بايد همه همکاری و تعامل داشته باشيم.بايد هر کسی در هر جايگاه 
و مسندی که هست، احساس مسئوليت کند. همه برای پيشرفت 
صنعت کشور دست در دست هم دهيم. من در اين راه هيچ گاه 
عقب ننشسته ام.همواره برای دستيابی به اهدافم تالش می کنم.

اقتصادی  مشکالت  دليل  به  زيادی  کارخانه  های  متأسفانه 
ورشکست شده اند.

ايجاد  برای  را  فروآلياژ«  صنايع  کارفرمايان  »انجمن صنفی  ما 
يک رقابت صحيح تشکيل داده ايم.چون گاهی کارخانه ای که 
باعث  است،  تشکيالت  فاقد  و  بفروشد  را  کااليش  تواند  نمی 
پايين آمدن قيمت آن کاال در بازار شده و به همه لطمه وارد 

مصاحبه
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صادرات دنیای 

می شود.رقابت نامشروع خودمان با خودمان در صنعت، به همه 
تأسيس  هستيم شرکتی  آن  دنبال  به  لذا  می کند.  وارد  لطمه 
کنيم تا هر توليدکننده ای مازاد توليد خود را) چون در داخل 
همه آن حجم توليدی مصرف ندارد و نياز نيست( به اين شرکت 
بدهد تا ايشان با در نظر گرفتن قيمت  های جهانی، اين محصول 

را برايشان صادر کنند.

برای من جالبه در این زمان که خیلی از شرکت  ها بخاطر   -4
در  و  هستند  نیرو  تعدیل  به  مجبور  اقتصادی  بد  شرایط 
پرداخت حقوق به کارمندان دچار مشکل شده اند، شما نه 
تنها این مشکل را بخوبی مدیریت کرده اید، بلکه وقتی با 
کارکنان شما صحبت می کنیم، از شرایط کار با شما بسیار 
راضی هستند.این رضایت شغلی را در پرسنل خود چطور 

ایجاد کرده اید ؟

بنده خودم را از جنس کارگرها می دانم و مسائل و دغدغه  های 
اين قشر را به خوبی درک می کنم.

به لطف پروردگار در طول اين سالها، در تمام واحد  های توليدی، 
فروش خوبی داشته ايم و درنتيجه توانسته ايم براساس قوانين 
کشور، حقوق کارکنان را به موقع و درست بپردازيم و در اين 

زمينه دچار مشکل نشده ايم.

شما تا چه حد یک طرح تولیدی را در شرایط کنونی عملی   -5
و موفق ارزیابی می کنید؟

در اين شرايط تنها طرحی موفق خواهد بود که در آن، نوآوری 
و ابتکار عمل ديده شود.هر کسی که به دنبال يک طرح توليدی 
است، ابتدا بايد مطالعه و بررسی کند که در حال حاضر جامعه 
چه نيازی دارد و طرح او در برآورده کردن آن نياز چقدر موفق 

خواهد بود.

همه افرادی که بعد از گذشت مدتی با شکست روبرو می شوند، 
اکثراً  است.آنها  خالقيت  و  ابتکار  وجود  عدم  شکستشان  علت 
دنباله رو ديگران بوده اند و حرف جديدی برای گفتن در دنيای 

صنعت امروز نداشته اند.

در شرایط بحرانی و تحریم کنونی کشور، توصیه  های شما به   -6
عنوان راهکار برای تولید کننده  ها چیست ؟

کافی  اطالع  و  مطالعه  عدم  صنعت  در  ما  گرفتاری  های  تمام 
که  کسی  هر  تا  ندارد،  وجود  دقيقی  آمار  متأسفانه  می باشد، 
در ابتدای کار و تأسيس يک واحد توليدی است، با بررسی و 
مطالعه و در اختيار داشتن اطالعات مورد نياز در زمينه ايی که 
واحد  بهترين وجه  به  تا  وارد عمل شود،  بتواند  دارد،  نظر  مد 
صنعتی ارزشمندی را راه اندازی کند و اين يک دغدغه فراگير 

است.

و سخن آخر....  -7

 لطفاً اگر هر صحبت و یا نکته ایی دارید، بفرمائید.

بنابراين  هستيم،  اقتصادی  جنگ  دچار  ما  کنونی  شرايط  در 
دولت بايد وارد عمل شود، راه را باز کند، بايد بخش خصوصی 
را تقويت نمايد. چون بخش خصوصی در کشور ما قليل است 
شديد  آسيب  معرض  در  تحريم  ها  و  موجود  شرايط  بخاطر  و 
ما  پيشنهادات  و  نظرات  که  می خواهيم  دولت  می باشد.از 
صنعتگران را مورد بررسی قرار دهد و در صورت امکان به آنها 

جامه عمل بپوشاند.

تهیه.و.تنظیم.:.سارا.برزوئی



۱۰
ره 

شما
 / 

۹۸
یز 

پای
 و 

ان
ست

تاب
 / 

رم
چها

ل 
سا

 

26

صادرات دنیای 

پـايين کاالهـاي  بسيار  نفتی در سبد صادراتی و سهم نسبی 
پيچيـدهتـر، ايـن کاالها در نقشه ترسيم شده فضاي محصولی 
سهم  افزايش  صـورت  در  کـه  اين  نتيجه  نمی شوند.  نمايان 
بـا  کـه  صـادراتی  سـبد  در  پيچيـدهتـر  محصـوالت  نسـبی 
مبناي  بر  که  کارآمد  تجاري  گذاري  سياست  چـارچوب  يـک 
بهبود فضاي تجارت و توسعه صادرات امکـان پذير است، کشور 
قادر خواهد بود نقشه فضاي محصـولی خـود را درميـان مـدت 
بهبـود بخشد. لذا براي برون رفت از وضعيت نابسامان موجـود 
پايدار در سبد صادراتی،  پتانسـيل رشـد  بـه وجـود آوردن  و 
هم سياست هاي هدفمند صنعتی صادراتی و هم سياسـت  هاي 
بهبود فضاي تجارت که با شاخص هاي رقابت پـذيري جهـانی و 
توانمنـد سـازي تجـاري اندازه گيري میشود میبايست مدنظر 

قرار گيرند. 

پيچيدگی  رويکرد  بـه  اتکـا  با  مردان  دولت  میشود  توصيه 
بيشـتر  افزايـی  رشـد  قدرت  با  پيچيدهتر  کاالهاي  اقتصادي، 
نسـبت بـه سبد توليدي موجود را انتخاب کنند و در گام بعدي 

شرايط الزم براي توليد آن کاالهـا را مهيا سازند.

تألیف.:.امید.رنجبر،.حسن.ثاقب.و.صادق.ضیائی.بیگدلی

شاخص پيچيدگی اقتصادي بر اساس دو شاخص تنوع تجاري 
و وجـود کاالهـاي فراگير در سبد صادراتی محاسبه میشود. 
پيچيدگی  اقتصـادي،  توسـعه  جديـد  نظريـات  اسـاس  بر 
اقتصادي با درآمد سرانه اقتصادي رابطه مستقيم دارد و نقش 
بارزتري نسبت بـه ساير تعيينکنندههاي رشد اقتصادي مانند 
بنابراين  ايفـا میکند،  و...  نهادهـا، آمـوزش، مهـارت  کيفيـت 
ناشـی  اقتصـادي  رشـد  اقتصـادي،  پيچيـدگی  افزايش  بدون 
قابل  نکته  بود.  نخواهد  پايدار  از صـادرات محصوالت مختلف، 
ذکر آن است که شاخص پيچيـدگی نـهتنها پيچيدگی فناوري 
به کار رفته در توليد کاال را در نظر میگيـرد، بلکـه پيچيـده 
و  بازاريابی  فرايند  اجتماعی،  و  فيزيکی  زيرساختهاي  بـودن 

عرضه در بازار جهانی را نيز مـد نظر قرار میدهد. 

صادراتی  و  توليدي  محصوالت  پيچيدگی  درجه  ما،  کشور  در 
سهمی در افزايش تنـوع صـادراتی ندارند، به همين دليل اثرات 

رشد سبد صادراتی بسيار اندک است. 

در.اقتصاد.ایران.بیشترین.شانس.صادرات.محصوالت.جدید،.

زیرشاخه.هاي.محصوالت.صادراتی.سنتی.کشور. به. مربوط.

است.و.در.شرایط.کنونی.و.در.کوتاه.مدت.احتمال.صادرات.
محصوالت.جدید.با.پیچیدگی.باال.بسیار.اندک.میباشد.

 به نظر میرسد جايگاه ايران هم از نظر ميـزان نسـبتاً پـايين 
کاالهاي  پراکندگی  نظر  از  هم  و  صادراتی،  پيچيده  کاالهاي 
مزيـت دار صـادراتی، در فضـاي محصولی به گونهاي است که 
مانند بسياري کشورهاي درحال توسعه و به ويژه کشورهاي با 
صادرات منبع محور به نوعی در تله توسعه گرفتار شده اسـت. 
بـا توجـه بـه ترکيـب و ساختار سبد صادراتی موجود، رويکرد 
اثرات  قطعـاً  موجـود  کـااليی  ترکيـب  و  بازار  حفظ  صرف 
به  البته  داشت.  نخواهد  کشور  اقتصادي  رشد  براي  بلندمدت 
نظر میرسد در کشور ما دانش و مهارتهاي الزم براي توليـد 
پيچيده  بخش هاي  از  بسياري  در  صادرات  حتـی  و  داخـل 
محصوالت  و  نفـت  پررنـگ  سـهم  دليل  به  ولی  دارد،  وجود 

تحلیل
تحلیل.پویایی.صادرات.غیرنفتی.ایران.:.

نتایج.جدید.با.کمک.نظریه.پیچیدگی.اقتصادی
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استفاده.از.تجارب.سایر.کشور..ها
*.راهکارهای.صادراتی.در.هند

 اقدامات کشور هند جهت دستيابی به اهداف توسعه صادرات، 
عبارتند از:

ايجاد امکانات و انگيزش برای صادرات  )1

2(  تأمين و کاهش هزينه  های توليدات صادراتی 

کاهش ماليات صادراتی  )3

کسر هزينه  های بازاريابی  )4

ايجاد شعب خارج از ماليات برای واحد صادرکننده  )5

تأمين مواد اوليه داخلی به قيمت جهانی  )6

تخفيف در نرخ حمل با راه آهن از محل توليد تا بنادر صادراتی  )7

8(  يارانه نقدی برابر درصد ثابتی از ارزش صادرات

افزايش قدرت رقابت بين المللی از طريق اعطای اعتبارات   )9
بلند مدت به صادرکنندگان جهت قادرساختن آن  ها به ارائه 

اعتبار به خريداران خارجی

و  آمار  گردآوری  و  بازاريابی  زمينه  های  در  دولت  کمک   )10
اطالعات 

11( اجرای برنامه ارتقای فناوری در صنايع 

 12( ايجاد محيط امن برای فعاليت  های صادراتی

*.مکانیسم.راهبردی.توسعه.صادرات.ترکیه.عبارتند.از.:

تغيير و اصالح رژيم تجاری به تناسب شرايط جهانی   )1

ايجاد بازار رقابتی و متنوع با مکانيسم نظارتی شورايی   )2

تأسيس شورای رقابت  )3

4(  جذب سرمايه گذاری خارجی 

5(  توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سراسر ترکيه 

تقويت توان صادراتی و تقويت اتاق  ها و تشکل  های تجاری   )6
و صنعتی

تألیف.:.رضا.احمدی

 نکات آموزشی
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معرفی

*مشخصات.رایزنان.بازرگانی.ایران
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در  توسعه صادرات  در  موفق  عملکرد کشورهای  بر  نظاره  و  مطالعه 
جهان و باالخص کشورهای آسيای شرقی، نشان می دهد که ايران هم 
برای بازارشناسی، بازاريابی و بازارداری در کشورهای هدف، نياز به 
تشکيل نهادهای کارگزار صادراتی دارد که بتوانند مقدمات صادرات 
محصوالت توليد کنندگان ايرانی و بطور اخص واحدهای کوچک و 
متوسط را فراهم نمايند.در اين راستا انجمن صادرکنندگان صنعتی، 
معدنی و خدمات مهندسی تشکيل يک شرکت خدمات صادراتی را 
عراق،  و  ايران  بازرگانی  اتاق مشترک  با همکاری  و  دانسته  ضروری 

توافقات اوليه را با نهادهای دولتی مربوطه انجام داده است.

مرحله اول : تفاهم نامه با سازمان توسعه تجارت

چون برای اولين بار در ايران جمعی خود جوش قصد انجام اموری در 
صادرات پايدار را داشتند که تا به حال برعهده ارگانهای دولتی بوده 
در هنگام شروع برای مسئوالن ذيربط امری ثقيل بود، ولی پس از 8 
ماه جلسات متعدد با کارشناسان، مديران کل و معاو نت های سازمان 
صادرکنندگان  انجمن  و  سازمان  بين  نامه ای  تفاهم  تجارت؛  توسعه 
صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در مرداد سال 97 منعقد گرديد. 
نامه  تفاهم  در  است.  عراق  بازار کشور  برای شروع،  آن  اولين هدف 
آمده است که انجمن صادرکنندگان و سازمان در زمينه های مختلف 
نظارت  شکنی،  قيمت  بی کيفيت،  کاالی  صدور  از  جلوگيری  نظير 
.. همکاری های  برامور نمايشگاهی، بررسی های بازار، عملکرد رقبا و 

نزديکی خواهند داشت.

مرحله دوم: جلب حمایت وزارت امورخارجه

مورد  در  تحريم،  شرايط  در  الزم  توافقات  کسب  هدف  با  انجمن 
امکان سفر تجار ساير کشور ها با اخذ ويزای کاغذی، استقرار کارگزار 
نماينده  کشور ها، حضور  ساير  در  ايران  سفارتخانه های  در  صادراتی 
کارگزار صادراتی در جلسات وزارت خارجه به منظور دنبال نمودن 
اهداف اقتصادی فعاالن داخلی، مکاتبات الزم را با نهاد وزارت خارجه 
انجام داده و طی جلسات متعدد موفق به دريافت حمايت قاطع آقای 

دکتر ظريف از تشکيل نهاد کارگزاری صادرات در آبان 97 گرديد.

مرحله سوم: معاونت های صنایع و معادن وزارت صمت

پس از 5 ماه جلسات فشرده با کارشناسان، مديران کل دو معاونت 
صنايع و معادن وزارت صمت و در نهايت چندين جلسه با کارشناسان 
و مدير کل حقوقی منجر به عقد قرارداد جامع بين انجمن و معاونين 

صنايع و معادن در فروردين 98 گرديد.

اين قرارداد چگونگی شناسايی و ممانعت از صدور کاالی بی کيفيت، 

کاالهای  توليد  و  بازار هدف  بررسی های  منفی،  رقابت  از  جلوگيری 
انفورماتيکی  بازار هدف، همکاری های اطالعاتی و  با  جديد متناسب 
و موارد الزم ديگر برای پايداری صادرات را پوشش داده و قرار شده 
است دستورالعمل های اجرايی آن توسط کارگزار تهيه و پس از اخذ 

موافقت وزارت صمت اجرايی گردد.

مرحله چهارم: تشکیل شرکت کارگزاری صادراتی ایران

طبق قرارداد منعقده با معاونت های وزارت صمت مجری آن شرکت 
و  شده  رسمی  ثبت  ماه  خرداد  در  شرکت  اين  می باشد.  صاديران 
فعاليت خود را آغاز نمود.)شرکت کارآفرينان توسعه تجارت رستاک 

ايرانيان(

بين موسسين شرکت صاديران )25 شخصيت  57 درصد سهام آن 
کشور  باتجربه  و  خوشنام  صادرکنندگان  از  (که  حقوقی  و  حقيقی 
می باشند، تقسيم گرديد و 43 درصد مابقی سهام به ساير متقاضيان 

عرضه خواهد شد. 

 اولين جلسه هيئت موسس در خرداد ماه 98 و همچنين مجامع آن 
در مهر 98 برگزار گرديد. هيئت موسس صاديران به مثابه تيم ملی 
صادرات بخش خصوصی می باشد که از صادرکنندگان بنام 9 استان 
و از اقوام سيستانی، کرد، ترک، عرب و فارس، کشور تشکيل گرديده 

است.

مرحله پنجم: دعوت از عموم برای کسب 43درصد سهام 
شرکت کارگزار صادراتی

انجمن  اعضای  به  رسمی  اعالم  با   98 ماه  آبان  اواسط  از  انشااهلل 
صادرکنندگان و عموم، عرضه سهام آغازخواهد شد و حداکثر سهام 
قابل دريافت برای هريک از سهامداران جديد يک درصد می باشد و 
الزم به ذکر است خريداران سهام شرکت صاديران ملزم به عضويت در 
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی و رعايت 

مقررات آن انجمن می باشند.
تهیه.و.تنظیم.:.دکتر.محمد.رضا.ملکیان.

راه.طی.شده.برای.تشکیل.اولین.شرکت.کارگزار.صادراتی.ایران.)صادیران(

صادیران اولین شرکت کارگزار خدمات صادراتی
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ترجمه

راهنمای.اصلی.برای.صادرات.)قسمت.دوم.(

نکات.برنامه.صادرات.:

می شود،  طراحی  صادراتی  تجارت  برنامه  که  باری  اولين   -1
باشد. فقط چند صفحه باشد. چرا که داده  های  بايد ساده 
نيست.  ريزی هنوز در دسترس  برنامه  و عناصر  بازار  مهم 
برنامه ريزی اوليه خودش به تدريج اطالعات و ديدگاه  های 
و  صادرات  درباره  بيشتر  وقتی  می کند.  توليد  بيشتری 
موقعيت رقابتی شرکت تان فرا گرفتيد، جزييات بيشتری به 

برنامه اضافه می شود تا کامل تر شود. 
مديريت  ابزار  به صورت يک  و  نوشته شود  بايد  برنامه تان   -2
برنامه  اهداف  ايستا.  سند  يک  نه  شود  ديده  انعطاف پذير 
بايد با نتايج واقعی مقايسه شود تا موفقيت استراتژی  های 
مختلف اندازه گيری شود. در تعديل و اضافه کردن اطالعات 

و تجربه ای که به دست می آيد تعلل نکنيد. 
توصيه می شود  برای شرکت  هايی  زياد  با جزييات  3-برنامه ای 
که قصد دارند مستقيم به صادرات بپردازند. يعنی محصول 
شرکت  اگر  بفروشند.  ديگر  کشوری  در  نهايی  کاربر  به  را 
شما شيوه  های صادرات غيرمستقيم يا فروش از طريق وب 
سايت شما را انتخاب می کند، می توانيد برنامه  های ساده تر 

را انتخاب کنيد.

ارزش.برنامه.صادرات

1- برنامه نوشته شده، بايد درک روشنی از مراحل ويژه ای که 
قرار است طی شود ارائه دهد.

2- فقط حدود يک سوم شرکت  های کوچک و متوسط، برنامه 
نوشته شده دارند. در نبود برنامه، ممکن است تجارت تان 
کنندگان  بعالوه صادر  بدهد.  از دست  را  بهتر  فرصت  های 
منفعل ممکن است به سرعت دست از فروش به مشتری  های 
بين المللی بردارند و خيلی زود به اين نتيجه برسند که اين 
کار ارزش تالش را ندارد يا بهتر است مشتری  ها نزديک به 
خودشان باشند، حتی اگر رشد نکنند و يا حتی در آينده 

تبديل به صادرکننده کوچکتری شوند.

.باید.در.طرح.اصلی.صادرات.به.سواالت.زیرپاسخ.داد.:.
محصول.یا.خدمات

برطرف  را  جهانی  بازار  نياز  کدام  من  خدمات  يا  محصول   -1
می کند؟ 

2- چه تعديل  هايی بايد در محصول خود ايجاد کنم تا مناسب 
صادرات شود؟

قیمت.گذاری

1- هزينه رساندن محصول من به بازار چقدر است ؟ )حمل، 
گمرک، ماليات و هزينه  های ديگر( 

2- با توجه به تخمين هزينه  های حمل، راهبرد قيمت گذاری 
من چيست؟ 

ترفیع.
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صادرات صادراتدنیاى  دنیاى 

1- چه تعدیل  هایى باید انجام دهم تا اهداف بازاریابى در وب 
سایت من محقق شود؟ 

2- بهترین راه براى ساخت یک آگهى چیست؟ 
3- آیا باید در نمایشگاه تجارت که خریداران بین المللى حضور 

دارند، حاضر شوم؟

مباحث مدیریت
1- آیا دالیل دنبال کردن بازارهاى صادرات، بیشتر دالیل عینى 
است (مانند افزایش حجم فروش یا توسعه پایگاه وسیع تر 
به  مالک  اینکه  است(مانند  جدى  غیر  دالیل  یا  مشترى)، 

دنبال بهانه اى براى سفر است) 
2- مدیریت ارشد چقدر به صادرات متعهد است؟ آیا صادرات 
به عنوان تثبیت سریع شرایط براى افت فروش داخلى دیده 
مى شود؟ آیا مشتریان صادرات در صورت باال رفتن فروش 

داخلى کنار گذاشته مى شوند؟ 
3- چه انتظاراتى وجود دارد؟ چه سطحى از بازگشت سرمایه 

مورد انتظار است؟

تجربه

یا  است،  کرده  کار  کشورها  کدام  با  حال  به  تا  صادرکننده   -1
کدام کشورها را بررسى کرده است؟

2- روند فروش و جستجوها رو به صعود است یا رو به نزول؟ 
3- رقباى اصلى داخلى و خارجى کدامند؟ 

4- چه درس  هایى از تجربیات صادرات در گذشته فرا گرفته اید؟ 

مدیریت و پرسنل
1-شرکت چه تخصص بین المللى داخلى دارد؟ (تجربه فروش 

بین المللى، قابلیت  هاى زبان خارجه و غیره)

بود؟  خواهد  کسى  چه  سازمان  صادرات  دپارتمان  مسئول   -2
کارمندانش چه کسانى هستند؟

3- چقدر زمان براى مدیریت ارشد باید اختصاص داده شود؟ 
بودن  کافى  از  اطمینان  براى  سازمانى  ساختارهاى  کدام   -4

خدمات فروش صادرات نیاز است؟ 
5- پس از انجام برنامه ریزى، چه کسى آن را دنبال مى کند؟ 

ظرفیت تولید

1- ظرفیت تولید در حال حاضر چه میزان است؟ 
2- آیا پر کردن سفارش  هاى صادرات به فروش داخلى آسیب 

مى زند؟ 
3- چه چیز براى طراحى و بسته بندى محصول به ویژه براى 

صادرات نیاز است؟

ظرفیت مالى
بخش  در  بازاریابى  و  تولید  به  مى تواند  سرمایه  مقدار  چه   -1

صادرات اختصاص داده شود؟ 
2- چه سطحى از هزینه  هاى عملیاتى مى تواند مورد پشتیبانى 

بخش صادرات در سازمان قرار گیرد؟ 
3- هزینه  هاى اولیه اقدامات صادرات چقدر خواهد بود؟ 

4- برنامه  هاى جدید توسعه چطور با برنامه  هاى صادرات رقابت 
خواهد کرد؟

سود،  بدون  باید  زمانى  چه  تا  صادرات  به  مربوط  اقدامات   -5
هزینه  ها را پرداخت کند؟

The U.S Commercial Service :منبع
مترجم : سارا برزوئىمترجم : سارا برزوئى
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الرابعه السنه 
....

ملحــة عامــة عــن هيئــة التصديــر الصناعيــة، 
املعدنيــة و الخدمــات الهندســية و توضيــح اهــم 

ــا : وظائفه
ه��دف ه��ذه الهيئ��ة حف��ظ و حامي��ة مناف��ع و فوائ��د ه��ذا امل��روع و التدقي��ق 

ع��ى أن يكون��وا األعض��اء العامل��ن يف ه��ذا اجمل��ال قانوني��ن و إهن��اء املش��الك 

ال��ي يواهجه��ا املصدري��ن، حي��ث يتضم��ن من��و و توس��عة جم��ال الص��ادرات 

ب��دون النفطي��ة.

ه��ذه الهيئ��ه تأسس��ت يف الي��وم الواح��د و الثالث��ن م��ن ش��هر ش��هريور م��ن 

ع��ام 1380 بع��د مع��ل ج��اد و مثاب��ر م��ن احل��اج ع��ي اصغ��ر ح��ايج اباب 

)م��ن افض��ل الصناعي��ن و العامل��ن يف اي��ران(. وأق��م أول أج��اع مع��ويم هل 

م��ع حض��ور تع��داد م��ن األش��خاص و املس��ـولن ذات املق��ام العالي��ة و ع��دد 

ملف��ت للنظ��ر م��ن املصدري��ن املنتخب��ن يف ب��دان .ح��ی إن مت انتخ��اب جلن��ة 

اإلدارة له��ذه الهيئ��ة، ب��دأت بعمله��ا بش��ل رمس��ي يف اجمل��االت السـياسـ��ية 

و الاس��راتيجية، مم��ا أنت��ج ع��ن تش��كيل جدي��د فري��د م��ن نوع��ه يف جم��ال 

األقتص��ادي.

يف وقتن��ا احل��ارض، تش��مل الهيئ��ة اك��ر م��ن 300 موظ��ف م��ن املصدري��ن 

املمزيي��ن والفعال��ن، حي��ث إن تع��دادمه يف ح��اةل ال��زايدة.

لق��د حصل��ت الهيئ��ة املص��درة ع��ى التوفي��ق بقدرهت��ا ع��ى جته��زي قس��م خ��اص 

ابلتعري��ف و التوضي��ح ع��ن طريق��ة وأه��داف ه��ذه الهيئ��ة، الس��عي ملعرف��ة 

أمه املش��الك البدائي��ة ال��ي تواهجه��ا الهيئ��ة يف جم��ال الصناع��ة والص��ادرات، 

القوان��ن القانوني��ة، و إعط��اء وهج��ة نظ��ر ع��ن املنتج��ات و الل��واحئ القانوني��ة، و 

التحقي��ق م��ن تصم��ات ادلوةل و ألي��ة العم��ل املتبع��ة، األع��الن ع��ن الع��روض 

اجلدي��دة، القي��ام ابجاع��ات ش��هرية اله��دف مهن��ا البح��ث يف املس��ائل املتعلق��ة 

ابلتصدي��ر.

أهدافها و وظائفها :
أمه أه��داف الهيئ��ة الصناعي��ة املص��درة، املعدني��ة و اخلدم��ات، حف��ظ و 

حامي��ة حق��وق و مناف��ع اجله��ة املص��درة، و قانوني��ة العامل��ن فهي��ا، و ح��ل 

مش��الك املصدري��ن بش��ل اتم. حي��ث يتضم��ن ايض��اً توس��ع و إزده��ار 

التصدي��ر الغ��ر نفطي��ة، ايض��اً م��ع ه��ذا اله��دف اذلي أك��دان علي��ه، م��ن امه 

وظاي��ف ه��ذه الهيئ��ة حتقي��ق امل��وارد التالي��ة :

	 حامي��ة حق��وق األعض��اء يف اكف��ة الس��طوح و اجمل��االت، م��ع اإلسـ��تفادة •

م��ن مق��ررات لكي��ة ارگان ذي رب��ط.

	 التعام��ل م��ع ادلوةل او الهن��اد املس��ـول، يف جم��ال ح��ل مش��الت •

املصدري��ن.

	 إجن��از لك مع��ل )يف جم��ال اخلدم��ات( يس��اعد ع��ى توس��ع جم��ال •

التصدي��ر م��ع التأكي��د ع��ى أن يك��ون مض��ن رشوط و أه��داف الهيئ��ة.

	 اماكني��ة التواص��ل م��ع هيئ��ات خارجي��ة مش��اهبة وبن��اء سـ��بل تواص��ل •

معه��ا.

	 إجي��اد التواص��ل الازم ب��ن املسـ��تورد اخل��اريج و امل��ودل و املص��در •

األي��راين.

	 اسـ��تقبال و تلق��ي املش��الت ال��ي يواهجه��ا املسـ��تورد اخل��اريج •

و املس��اعدة يف حله��ا ع��ن طري��ق التواص��ل م��ع اجله��ات ادلاخلي��ة 

اخملتص��ة.

	 إب��راز املش��اورات ب��ن املسـ��توردين اخلارجي��ن و املندوب��ن ع��ن •

ال��راكت ادلاخلي��ة األفض��ل املنتج��ة املصنع��ة.

	 تش��كيل و القي��ام ابإلع��الانت التجاري��ة و اع��الانت تصديري��ة يف •

داخ��ل و خ��ارج الب��د.

	 ـث��ر يف املع��ارض التخصصي��ة س��واء اكن��ت داخ��ل • احلض��ور بش��ل م

او خ��ارج الب��د.

	 تش��كيل غرف��ة للتفك��ر بوج��ود ع��دد م��ن اخملتص��ن، هب��دف مج��ع رأي •

األعض��اء و متابع��ة املش��الت ال��ي يطرهح��ا األعض��اء.

	 تقي��م املناب��ع، ام��اكانت و ظرفي��ت و ام��اكانت الص��ادرات احمللي��ة •

حي��ث تك��ون متطابق��ة م��ع الق��م التس��ويقية.

	 مطالع��ة و التحقي��ق م��ن املش��الت القانوني��ة، إهن��اء مش��الك املص��در •

مـسس��ات  م��ن  جي��دة  ع��روض  و  عدي��دة  طرائ��ق  خ��الل  م��ن 

التصدي��ر، و املس��ـولن ادلبلوماسـ��ين.

	 التعري��ف ع��ن س��وق التصدي��ر األيراني��ة خ��ارج أي��ران، حي��ث تك��ون •

األولوي��ة يف جم��ال التصدي��ر.

	 إجن��از م��روع حتقيق��ايت متعل��ق بفعالي��ات الهيئ��ة، حي��ث إن��ه بع��د •

بطل��ب م��ن األعض��اء ؛أجن��ز بش��ل ختص��ي.

	 القيام بإنشاء معامل و عروض تعلميية يف جمال الصادرات.•

	 الس��عي للحص��ول ع��ى اس��واق جدي��دة و حامي��ة و توس��عة الاس��واق •

احلالي��ة يف الع��امل.

	 جته��زي أساس��ات مس��اعدة لألعض��اء املصدري��ن س��واء داخ��ل او •

خ��ارج الب��د و تس��هيل إج��راءات 

الاستامثر اخلارجية.

طرق التواصل مع الهيئة:

هاتف: 8832523، 88832528

فاكس: 88825239، 88844703

@Examie :قناتنا عى التلجرام

Examie.exporters :الانسـتجرام

www.examie.org :املوقع
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Figure10. Close interactions of Chamrosh with Industry's experts 
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 The QR tag is attached at the back of  the 
carpet and once an app scans it, the relevant  
certificate paired with the carpet credentials will 
appear on the mobile. The user can scroll down to  
verify the certificate by clicking on the verification 
button, and within a few seconds the features of  
carpet will be authenticated through blockchain.

Figure 7.  Mobile App verifies the credential registered in the 
blockchain

Chamrosh Technology is now conducting 
research for generating a fingerprint for each and 
every handwoven carpet by identifying human 
errors during weaving process. It is often said that 
all carpets are perfectly imperfect which means 
that slight inconsistencies and imperfections 
prove that a carpet was woven by hand. This 
fact is reflected in David Benioff and DB Weiss 
interview with Japan’s Star Channel 
addressing Game of Thrones’ controversial 
eighth season in which a coffee cup left in a 
scene in front of Daenerys Targaryen. David 
Benioff called it their “Persian rug” to justify the 
issue by saying  “In Persian rugs it’s a tradition 
that you make a little mistake when making the 
rug, because only God can do anything perfectly.”

 The idea of ” Storing a digital certificate 
of handwoven carpet on the blockchain with data- 
backed evidence “ shows an element of novelty, 
provides inventive steps to address a challenge in  
handwoven carpet industry and has the capability  
of industrial application and being used for 
business  purpose. 

Therefore, Chamrosh Technology in 
collaboration with Rayan Intellectual Property 
and Law firm has filed patent protection to the 
International Bureau of the World International 
Property Organization (WIPO) on August 2019 to 
protect the idea from any potential copycats.

Figure 8. Chamrosh filed patent protection to WIPO

The real application of blockchain technology in 
one of the most traditional businesses is both 
challenging and promising mission which 
requires close interactions with all stakeholders 
in this field. By committing to creating 
significant value for carpet fans, Chamrosh 
can reintroduce and protect the singular 
and invaluable symbol from an ancient 
civilization in the world in the most 
innovative context. 

Figure 9. Chamrosh can offer significant benefits for carpet fans
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 This is achieved through a mobile app that pings 
out to the GPS every month to fetch the 
location of the carpet weaving and 
communicate it through the smartphone of the 
weaver(s) with the system.

 Data-backed features of carpet including 
pattern, map, designer name, size, number of 
colors together with audio, video, and pictures 
from the weaving process are stored in story blocks 
as successive stages. Therefore, the potential 
customers feel what the weaver feels and see 
what the weaver sees (Roshanzamir et al. , 2018). 
Most importantly, the ownership history and 
other environmental data including temperature, 
moisture, location of use and even the number of 
times carpet was walked over can be recorded as 
new blocks, and be verified later.

 Figure 4. The narrative of carpet is stored on the
blockchain (Roshanzamir et al. , 2018)

 The smart carpet business model can 
offer significant benefits for carpet weavers, 
dealers and customers, by improving efficiency, 
transparency, and traceability of supply-
chain and also authenticating facts and logic 
beyond the item. We can enumerate them as 
follows. First, through smart chip which identifies 
the place of production, the system determines 
genuine carpets woven within Persian territory 
and essentially differentiates them from fake 
carpets that copy the design and are produced 
in other places. This proves the origin and 
craftsmanship quality. Second, the system 
creates an immutable and live digital identity with 
a mobile application to verify authenticity. This 
deals with counterfeiting and fake items and gives 
peace of mind to the customers.

 Figure 5.  Smart carpet can offer six significant benefits
  Third, the system generates a platform to 

directly  interact with consumers and make them 
part of a  weaving story. This wins the hearts and 
minds of  handwoven carpet fans in a new and 
innovative  way and creates loyalty.  Forth, the 
system records  and tracks the ownership and this 
makes the  carpet transferable and updatable once 
the status  changes.  Fifth, the system reinforces 
scarcity  and exclusivity by making the item 
unique and  irreplaceable. Sixth the system 
increases the value  of a smart carpet since its 
aesthetic, historical, and  sole significance and all 
earlier features contribute  to the value.
 The prototype of the solution is shown  in Figure 

6 in which the credentials of a carpet is  framed 
into a digital certificate and then stored on 
blockchain with Quick Response (QR) trackable 
code. A QR code, which is a two-dimensional 
code in square shape image, mostly represented by 
black and white pixels in a binary format and is  
used in consumer advertising such as web pages 
and posters. 

Figure 6. The credentials of Hand-woven carpet form a digital 
certificate
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carpet in a decentralized system.
Blockchain technology can reinforce trust 
between individuals because it is a decentralized 
database, without a central repository and usually 
without a central authority. Blockchain functions 
as an immutable digital ledger and generates the 
list of records that are bundled together in so-
called blocks. The ledger is distributed across 
many participants in a peer-to-peer network as a 
block that is duplicated thousands of times across 
a network of computers. Each block has three 
major components that are: data including facts 
or transactions plus timestamps, a hash of the 
previous block and a hash of the existing block  
to be added in the next block. A hash is created  
by using a mathematical function or algorithm to 
convert the input of letters and numbers into an 
encrypted output of a fixed length.

Figure 2. Connecting blocks and checking the hash function

Blockchain can, therefore, generate trust for  
the entities who do not know each other by making 
data and the relevant digital identity very hard to 
change due to decentralized feature and very hard 
to read due to cryptography (hash function). That is 
why blockchain has been successfully expanding 
its application across different domains including 
investment, logistics, global organizations, and 
even governments where identity management 
and verification are required.
Persian handwoven carpets are the singular and  
invaluable symbol of luxury from one of 
the most ancient civilizations in the world have

always been  subject of counterfeiting due to their 
supremacy in  all aspects over carpets from other 
countries. The  integration of digital technologies 
and blockchain  has very appealing business 
application in  handwoven field for addressing 
counterfeiting.  Digital technologies can break 
down the narrative  of a carpet from the time 
procuring of knots  and weaving starts in a 
simple connections of cause and effect. Chamrosh 
Technology which is a startup founded in 2018 
aims to transform a handwoven carpet to the 
smart carpet through digital technologies. 
Chamrosh is an Intelligent System of 
identifying, recording, and verifying 
the provenance of a handwoven carpet by 
generating the fingerprint and issuing and 
storing a digital certificate on the 
blockchain with data-backed evidence. 

Figure 3. Chamrosh Brand

 Chamrosh integrates digital technologies 
including the Internet of Things (IoT) image 
processing, steganography, blockchain, 
asymmetric encryption and mobile technology 
to issue an irrevocable and immutable digital 
certificate for a handwoven carpet and store it 
on the blockchain. The narrative of a 
handwoven carpet begins by collecting data 
backed features as well as multimedia evidence 
from the weaving process. Also, a smart chip 
is embedded inside the carpet from the 
beginning with a low energy wireless IP network 
via the Internet of Things (IoT) or Bluetooth to 
integrate with Global Positioning  System (GPS).
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 CHAMROSH Technology: Transforming handwoven carpet to smart carpet

Amirhossein Roshanzamir*, Ahmad Roosta**  , Mehdi Shajari***

 Abstract: In today’s world, blockchain is considered to be a disruptive technology that can build trust and improve 
transparency and traceability within supply chain and transform the relationship between suppliers and consumers. 
This article introduces and reviews the smart carpet business model developed by Chamrosh Technology, a 
startup, which stores a digital certificate of handwoven carpet on the blockchain with data-backed evidence. Chamrosh 
integrates digital technologies including the Internet of Things (IoT), blockchain, image processing, mobile and 
platform model  to issue an immutable certificate in order to verify the provenance of Persian handwoven carpet 
and crackdown and report counterfeit(s).

 The concept of smart carpet was first introduced  in 
a research project which aimed at developing a  
sensor system to detect falls and summon assistance  
for older adults who cannot use wearable devices  
due to cognitive deficits . Later, other applications 
of a smart carpet such as physical therapy emerged 
where the walking pattern of the owner is detected 
and analyzed. With the help of the therapist, it is 
argued that these patterns can predict mobility 
problems and correct them (Aud, 2010). Also, 
it is shown that the smart carpet can identify the 
presence of an intruder, acting as a type of alarm 
system which detects environmental threats, like 
fires (Zax, 2012).
Roshanzamir et al. (2018), for the first time,  
discuss, how IoT, blockchain, and platform 
business can offer a game-changing solution and 
disrupt handwoven carpet business by bringing 
transparency and trust to the supply chain, dealing 
with counterfeiting and increasing customer

engagement. They suggest an extension built 
upon the EIC model (Roshanzamir, 2018) in which 
it is argued that digital technologies can improve 
operations and contribute to the marketing 
campaign and create strong brands by generating 
an immutable digital certificate (Roshanzamir et 
al. , 2018).

Figure 1. The practical extension of the EIC model (Roshanzamir et 

al. , 2018)

 The blockchain globally stores, and 
collaboratively writes a list of all transactions that 
have ever taken place within a given system and 
offers the possibility to keep the whole story of a
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have born and grown up with digital technologies. 
However, launching a startup from scratch, as 
discussed,  is very challenging and requires to 
deal with uncertainty, make tough decisions and 
spent time, efforts, and money. Therefore, we 
must be mindful that sharing the experiences and 
best practices of academics and successful 
entrepreneurs could build up synergy and help 
new entrepreneurs what changes they should 
make in their plans and how to formulate and 
navigate those changes. 
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gic collaboration or even buy out, we observe that 
the odds of success are less than 1 in 10 which 
means 90% of startups fail during their growth 
stage (Krishna et al., 2016). The failures are due 
to several reasons such as vague value proposition 
which cannot be communicated with the market 
and potential consumers and incompetency to 
attract and integrate the required resources 
including technical and business knowledge, 
incompetent team and greedy investors. 

The Harvard Business Review surveyed found-
ers of enterprises (Eisenmann etl al. , 2017) — 
141 Harvard Business School alumni and 20 non-
MBA in 2017. They identified and ranked the 
most crucial skills for entrepreneurs. 

Fig. 4. Survey of 141 Harvard Alumni who founded enterprises

The first finding was that “founders need to be 
management jacks-of-all-trades,” with respon-
dents describing a wide range of skills as crucial. 
More specifically, the ability to build a great team 
was No. 1, with 88% of respondents calling it 
“high” or “very high” priority. Then came things 
like leadership (82%), team management (74%), 
selling (72%), marketing (71%), product design 
(69%), strategy formulation (65%). 

Interestingly enough, finance received the 
second-lowest priority score of the ten skills 
areas. As one respondent explained, “It’s easy to 
figure out unit economics, or you can hire 
someone to do it.” However, a few respondents 
made a strong case for learning about finance.

 One said, “Most technical founders don’t have 
a clue about how venture finance works, and as 
a result, they can get screwed by VCs.” Another 
added, “Entrepreneurs need to know that 
fundraising can be brutally difficult — that 
deals can fall apart after months of 
conversations. Likewise, they need to 
understand trade-offs with raising funds at a 
high valuation.”

Fig. 5. The most crucial skills for entrepreneurs

The respondents also emphasized the ability 
to shift focus from the details to the big picture, 
which suggests concentrating on team building 
(early on) to team management and business 
model validation (when scaling). 

“The most important skill an entrepreneur has 
is to recognize the talent of others, which 
then leads to the delegation,” says Martin 
Varsavsky who is an Argentine entrepre-neur 
based in Spain. Forbes Magazine described 
him as Young, Rich & Restless back in 1999 
when he founded several companies worldwide, 
including Urban Capital, Medicorp Sciences, 
Viatel, Jazztel, and Ya.com. To him 
knowing when to delegate and have others 
handle tasks is the key which emphasizes the 
importance of getting the right people to 
support and cover the gaps. 

All in all, the rise of the startup ecosystem is a 
common trend around the world, and this trend 
is very appealing to the young generation who 
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Fig. 2.  A Scalable Startup

There are three key ingredients in his definition 
which needs to be explored further : 

• First, the goal is to seek, explore, examine, and
validate an unmet need within the market by
providing a vision of a product and services
with a set of features.

• Second, assumptions and hypotheses about
ingredients of the business model are made to
iterate until they are proved. Who are the
customers? What are they looking for ? How
do we build and finance the company, etc?

• Third, the founders must quickly validate
whether the model is correct by checking if
customers behave as the model predicts and if
the value offered is something which customers
are willing to pay.

Therefore, a startup cannot last as a startup, and 
either goes out of business or succeeds in 
achieving tremendous growth by offering 
innovative value which customers need and want. 

The tremendous success of startups such as Uber 
valued at $68B and Airbnb valued at $31B 
(Hartmans, 2017) and many others like 
Weworked, Dropbox, and Pinterest indicates 
that they have developed successful products and 
services, which are primed to communicate with 
enormous potential consumers and generate a 
positive impression. 

Uber Technologies, Inc. is a multinational 
transportation network company (TNC) offering

services including peer-to-peer ridesharing, 
ride service hailing, food delivery, and a 
bicycle-sharing system. Uber mission is to 
bring transportation—for everyone, everywhere 
and its vision is defined as “Smarter 
transportation with fewer cars and greater 
access’. The company is based in San Francisco 
and has operations in 63 countries and 785 
metropolitan areas worldwide with revenue of 
$12B. The value of the company exceeded $75B 
in May 2019 after the IPO. Uber business 
model has been welcomed throughout the world 
and many startups copied the same, which is 
now referred to Uberisation, and achieved great 
success. 

Fig. 3. Startups which became successful enterprises

Founded in 2008, Airbnb mission is to 
create a world where anyone can belong 
anywhere (vision), providing healthy travel that 
is local, authentic, diverse, inclusive, and 
sustainable. Airbnb uniquely leverages 
technology to economically empower millions 
of people around the world to unlock and 
monetize their spaces, passions, and talents to 
become hospitality entrepreneurs. Airbnb’s 
accommodation marketplace provides access to 
6+ million unique places to stay in 100,000+ 
cities and 191 countries and regions, and its value 
exceeded $30B in 2018.

The issue though, is that launching a startup 
from scratch is very challenging and takes lots of 
time, efforts, money, and risks. As the startups are 
eager to meet marketplace requirements to ensure 
their success whether it is funding, growth, strate-



Fo
rt

h
 y

e
a

r/
 S

u
m

m
e

r 
a

n
d

 A
u

tu
m

n
2

0
1

9
 / 

N
o

 1
0

5

World of export

The emphasis on entrepreneurship and 
startup businesses in stimulating innovation, 
creating jobs, and the growing economy goes 
back to Adam Smith who asserts skillsets 
of people and employment rate are two drivers 
for wealth generation and producing more goods 
and value (Smith 2015). In recent years, 
the “ Startup” concept has become an essential 
part of business terminology especially in line 
with the great success of San Francisco new 
ventures, though it has been around for many 
years to highlight the role of entrepreneurship. 
The term was first utilized by David Birch in 
1979 who was MIT researcher and INC. 
Columnist.  He refined it in 1994 to indicate 
those companies who exceed $1M revenue but 
at least doubling in size every four years (Wise 
et al., 2017).

Startup businesses have always played a 
key role in national economies and wealth 
around the world by developing innovative 
products and services and creating new jobs 
opportunities and increasing national 
productivity and alleviating poverty (Decker et 
al., 2014).  Some of the singular characteristics, 
including fast responsiveness, growth-oriented 
strategy, and agility, help startups to 

overcome financial crisis better than bigger firms 
with slower response times (Marques & 
Ferreira, 2009). That is why they are attracting 
lots of attention in both the academic and 
business world, and especially 
governments and policymakers around the 
globe have facilitated regulations and granted 
incentives to encourage their development and 
growth. 

Fig. 1. Startups Stories

Steve Blank, a serial entrepreneur and 
Silicon Valley legend,  who is considered to be 
the grandfather of “Lean Startup Movement” 
defined a startup as a temporary organization, 
which seeks a repeatable and scalable business 
model (Ries 2011). He describes a startup in the 
context of the tech industry as “scalable startup” 
which is aimed not only to prove its business 
model but to do so quickly, in a way that will 
have a significant impact on the current market. 

Startups: Challenges and Implications to Success

Amirhossein Roshanzamir*,  Ahmad Roosta**, Mehdi Shajari***

 ABSTRACT: The global wave of startups fueled by digital technologies and the internet has caused the emergence of 
new ventures and business models. These startups are the engines of growth everywhere, including developing 
economies by addressing local problems, including economic development, employment, human wellbeing, and 
sustainability  through creative solutions and innovative technologies. Yet, launching a startup from scratch is very 
challenging, while  the chance of success is very small. This paper briefly introduces some of the startup 
characteristics and reviews the Harvard survey on important skills entrepreneurs need to have to succeed.
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The man who walked onto Robben 
Island in 1964 was emotional, headstrong, 
easily stung. However, the leader who 
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the op-pressor. ‘Since both alike are robbed of 
their hu-manity,’ said Mandela. 
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5. Keep your friends close…and your rivals
even closer.

Mandela was a man of invincible charm — and 
he has often used that charm to even greater effect 
on his rivals than on his allies. Mandela believed 
that embracing his rivals was a way of controlling 
them: they were more dangerous on their own 
than within his circle of influence. He invited 
many guests to his house in Qunu whom he did 
not wholly trust. He had them to dinner; he called 
to consult with them; he flattered them and gave 
them gifts. The lesson is that competitors are more 
dangerous on their own than within our circle of 
influence. We must embrace them as a way of 
influencing them. Also, we must cherish loyalty 
but always remember that people tend to act in 
their own interest when pushed.

6. Appearances matter — and remember to
smile.

When Mandela was running for the presidency in 
1994, he knew that symbols mattered as much as 
substance. He was never a great public speaker, 
and people often tuned out what he was saying 
after the first few minutes. But it was the 
iconography that people understood. He would 
always do the toyi-toyi, the township dance that 
was an em-blem of the struggle when he was on 
a platform. But more important was that 
dazzling, beatific,all-inclusive smile.

 The lesson is to forget the past no matter how 
bitter – the smile is the message as it helps us 
connect. We must also be mindful of our 
appearance if it is appealing to others or intimidat-
ing some people unknowingly.

7. Nothing is black or white… Nothing is ever as
straightforward as it appears.

Mandela was comfortable with contradiction. 
He was a pragmatist as a politician, who saw the 
world as infinitely nuanced. This came from a daily 
regimen of excruciating and debilitating moral 
choices as a black man. He had to make a choice 
either to defer to the white boss to get the job and 
avoid punishment or carry his pass. He was always 
keen about the result he sought and the way to get 
there. The lesson is that life is never either/or as 
there are always at least two sides of every story. 
Decisions are complex because there are always 
competing factors. We can look for a simple 
explanation which is the bias of the human brain, 
but it doesn’t correspond to reality. 

8. Quitting is Leading too … was it ever a good
idea or has it turned bad?

When he was elected in 1994, Mandela probably 
could have pressed to be President for life — and 
there were many who felt that in return for his 27 
years in prison, that was the least  South Africa 
could do. Yet, he knew that leaders lead as much 
by what they choose not to do as what they do. 
The lesson is that often the most difficult kind of 
decision a leader has to make is to know how to 
abandon a failed idea. We need to learn from the 
process and demonstrate how we did it.
Ultimately, the key to understanding Mandela is 
probably his 27 years in prison. 
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 Richard Stengel since his vision of a “rainbow 
nation” is still relevant today than it’s ever been.

 
 
 
 
 
 

1. Courage is not the absence of fear…it’s in-
spiring others to move beyond it.

“Mandela was often afraid during his time un-
derground, during the Rivonia trial that led to his 
imprisonment, during his time on Robben Island. 
Prisoners who were with Mandela said watching 
him walk across the courtyard, upright and proud, 
was enough to keep them going for days. He knew 
that he was a model for others, and that gave him 
the strength to triumph over his own fear. The 
lesson is that nobody knows what the future 
holds, but we need to show resolve and 
commitment. As a leader, we can’t let people see 
we are unsure – we must put up a front to protect 
ourselves!

2. Lead from the front…but don’t leave your
base behind.

For Mandela, refusing to negotiate was about 
tactics, not principles. His goal was to overthrow 
of apartheid and the achievement of one man, one 
vote. He regarded almost anything that helped him 
get to that goal as a tactic. The lesson is that we 
need to communicate our strategy with each 
member of our group. Lead by example – 
‘Walking about, talking about, and doing something 
about.’ This will establish our credibility and 
appreciation.

(understanding) of the size of the task in hand. 

3. Lead from the back…and let others believe
they are in front.

 “As a young boy, Mandela was greatly influenced 
by Jongintaba, the tribal king who raised him. 
Jongintaba began to speak in a circle of the men 
gather only after all had spoken. The lesson is not 
to enter the debate early and persuade people to 
do things rather make them think it was their idea. 
The trick of leadership is allowing ourselves to be 
led too. Only after all have spoken does the leader 
begin to speak!

4. Know your opponents…and learn what
makes ‘him / her’ tick.

As far back as the 1960s, Mandela began studying 
Afrikaans, the language of the white South Afri-
cans who created apartheid. He intended to know 
them to fight them or negotiating with them. 
Either way, he believed that his destiny was tied to 
theirs. The lesson is we can obtain a different 
perspective and level of performance through 
benchmarking. We might understand our 
opponent’s strengths and weaknesses and 
formulate tactics simply by speaking their 
language. 
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Nelson Madiba Mandela, (Madiba, his clan name 
for close people to him),  Nobel Prize winner and 
anti-Apartheid icon passed away on 2013 in 
Johannesburg at the age of 95. He became 
South Africa’s first black president on 1994 in a 
momentous election which allowed South 
Africans of all ethnic origins to vote for the first 
time, following a 20-year anti-apartheid campaign. 
His government focused on dismantling the legacy 
of apartheid by tackling institutionalized racism 
and fostering racial reconciliation. Mandela is 
considered to be a liberation hero in par with 
Mohandas Gandhi and Martin Luther King Jr. 
Mandela, like Gandhi,  was a keen advocate in the 
equal rights and potential of people of all origins 
and backgrounds. But unlike Gandhi, who 
believed that nonviolence and truth were 
inseparable, and King, who declared that violence 
was immoral, Mandela embraced the armed 
struggle to end apartheid. When describing why 
the African National Congress took the fateful de-
cision to give up on nonviolence and take up arms, 
Mandela argued they had no alternative since  “the 
oppressor defines the nature of the struggle.” But 
Mandela was the one who defined the nature of the 
victory by integrating two essential 
elements:reconciling with the people and sharing 
power with them. Reconciliation was the very 
image of his big heart, and power-sharing was the 
product of his bright mind. 

Uncovering Mandela’s Leadership Style

ABSTRACT: Nelson Mandela was a great leader who embraced the armed struggle to end the racist system 

of apartheid. Yet, he made peace with his enemies, turn them to partners, and avoided a revolution to happen in 

1994. Today, it seems that Mandela’s philosophy for partnership is forgotten, if not rejected by some people in 

South Africa.  This article briefly uncovers Mandel’s  8 Lessons of Leadership outlined by Richard 

Stengel, who collaborated with him in the creation of his autobiography “ Long Walk to Freedom’.

In a conversation with President Bill Clinton, 
Mandela revealed that he was angry and hated 
those who imprisoned him for 27 years and 
ruined his life. “If I still hated them, they would 
still have me. I wanted to be free. And so I let it 
go.” said Mandela.  In letting it go, Mandela kept 
his great heart, and brilliant mind and made peace 
with an enemy who became a partner later.

Today Mandela’s philosophy for partnership is 
criticized by some people in South Africa 
including Andile Mngxitama, a black-
consciousness advocate and frequent critic of 
him. Mngxitama said  “It’s not an exaggeration 
to say Mandela’s leadership style, characterized 
by accommodation with the oppressors, will be 
forgotten, if not rejected within a 
generation,”( Lyman, 2013 ) as it appears now.

For example, some sections of the political 
scene there, label Mandela a sell-out, since they 
believe  people were ready for a revolution in 
1994 and this would have given the majority 
control of the economy, not just of the political 
and governmental structures. Therefore, 
Mandela is blamed for not allowing the 
revolution to happen. It seems like the 
fickle nature of followers is a challenge for 
even the most iconic leaders who are not able to 
meet the growing expectations. Yet it is worth 
reflecting on his leadership lessons as outlined by
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