امیدواریــم کــه نشــریه کارادیــد همانند نــام آن تاثیــری کارا و کاربردی
در دیــد و نــگاه شــما بــه زندگــی داشــته باشــد و بــه پــرورش ذهنــی
خــاق و ایــده هایــی نــو و در نهایــت امــر کارافرینــی منجــر شــود.
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اکرادید
نشیره اکونن اکرآفرینی دانشاگه اراک
سال اول ،شماره اول ،بهمن 1400

در آبــان مــاه ســال  ۱۳۹۷دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور
از نامگــذاری  ۳روز جدیــد در تقویــم رســمی ســال  ۱۳۹۷هجــری
شمســی بــا مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خبــر داد .یکــی
از ایــن روزهــا  ۲۹بهمــن مــاه بــه عنــوان روز اقتصــاد مقاومتــی و
کارآفرینــی در تقویــم ســال  ۹۷بــود
رهبــر معظــم انقــاب هــم ،نخســتین بــار شــهریور  ۱۳۸۹در جمــع
کارآفرینــان کشــور بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و نقــش آن در
اقتصــاد مقــاوم و پویــا اشــاره فرمودنــد
در بنــد نخســت سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی هــم،
کارآفرینــی یکــی از عوامــل مهــم بــرای رســیدن بــه نقطــهی
مطلــوب اقتصــادی اشــاره شــده اســت
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بر شما مبارک
✍کارافرینی چیست ؟
کارآفرینی چیست دانی اي جناب
خلق ایده کشف فرصتهاي ناب
پا نهادن در مسیري پیچ پیچ
ساختن،جستن،پدید از قعر هیچ
هضم ابهام و تحمل داشتن
در بیابان عدم بذر امیدي کاشتن
گفت استادي به گوشم این چنین
فکر نو است و سرمایه قرین
تا نباشد همت از کارآفرین
درهم و دینار ماند بر زمین
بشنو تعریف من از کارآفرین
جلوه اي از ذات خالق مبین
او بدیع و او علیم و اوحق است .
فعل ما رنگی زنور حق است

✍ایده پردازی چیست؟
ایــده پــردازی نوعــی تصــور ذهنــی اســت کــه در نتیجــهی
گامــی تاثیرگــذار بــرای رشــد و پیشــرفت از شــرایط فعلــی ارائــه مــی
شــود .بــرای اینکــه ایــده هــای شــما موثــر و کارآمــد باشند،
هــر لحظــه بایــد در حــال تقویــت ذهــن
خودتــان باشــید .بــرای ایــده
پــردازی راهــکار خاصــی وجــود
نــدارد و فقــط نیــاز بــه ذهــن
خــاق دارد .کســانی کــه
در زمینــه ایــده پــردازی
میکننــد،
فعالیــت
افــرادی
اصــوال
مــی باشــند کــه دارای
اســتعداد ،هــوش ،خالقیــت و
همچنیــن افــراد بــا اعتمــاد بــه
نفــس بــاال هســتند.
✍ایده پردازی در کسب و کار چیست؟
ایدههــا معمــوال زمانــی ظاهــر میشــوند کــه انســان بــه چالشــی
خــورده باشــد یــا بخواهــد نیــازی را برطــرف کنــد  ،معمــوال وقتــی
در یــک پروســه مشــکلی وجــود نــدارد ،توجــه مــا را جلــب نمیکنــد
و دربــاره آن فکــر نمیکنیــم .امــا زمانــی کــه همــان پروســه نتیجــه
همیشــگی را نداشــته باشــد یــا بتوانــد بهتــر عمــل کنــد ،توجــه
مــا بــه ســمت آن جلــب میشــود و دربــاره آن فکــر میکنیــم و
میتوانیــم ایــده پــردازی کنیــم .ایــده پــردازی در کســب و کار یعنــی
ایجــاد تغییــرات خالقانــه بــه منظــور بهبــود نتایــج بعــد از شناســایی
مســئله بایــد فراینــد پــردازش ایــده را پیــاده کــرد تــا بهتریــن راهــکار
بــرای آن پیــدا شــود.
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✍ایــده چگونــه مــی توانــد بــه رونــق کســب وکار
کمــک کنــد؟
ایــده پــردازی یکــی از ضــروری تریــن مولفههــای یــک اســتراتژی
کســب و کار اســت و اگــر روشــی بــرای ایــده پــردازی نداریــد،
بعیــد اســت کــه کســب و کار شــما شــاهد بهبــودی مــداوم باشــد
و بنابرایــن نمیتوانــد آنچــه کــه مشــتری شــما واقعــ ًا میخواهــد
را ارائــه دهــد .گرچــه مهــم اســت کهایدههــای داخلــی بگیریــد،
امــا همیشــه مهــم تــر اســت کــه از مشــتریان خــود ایــده دریافــت
کنیــد مشــتریان شــما کســانی هســتند کــه در واقــع محصــول یــا
خدمــات شــما را خریــداری و اســتفاده میکننــد ،بنابرایــن توانایــی
ارائــه آنچــه در واقــع میخواهنــد ،رمــز موفقیــت اســت .گرفتــن ایــده
از مشــتریان موجــود نــه تنهــا بــه شــما در حفــظ مشــتریانی کــه قب ً
ال
داریــد کمــک میکنــد ،بلکــه بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد تــا
محصــوالت و خدمــات خــود را بــه گزینههــای جــذاب تــری بــرای
ســایر مصــرف کننــدگان تبدیــل کنیــد .بازخــورد مشــتری ،تمــام
دادههــا و اطالعاتــی کــه بــرای بهتــر کــردن محصــول و خدمــات
خــود نیــاز داریــد را بــه شــما ارائــه میدهــد .خوشــبختانه بــرای
شــما ،در شــرایط مناســب ،مشــتریان بــه طــور مشــتاقانه ای بازخــورد
و ایدههایــی بــرای پیشــرفت در اختیــار شــما قــرار میدهنــد .بــا
ارائــه مکانــی بــرای ارائــه بازخــورد بــه مشــتریان خــود ،دو مزیــت در
ازای قیمــت دریافــت خواهیــد کــرد:
. 1شــما مــی توانیــد ایــده هایــی درمــورد چگونگــی بهبــود
محصــول خــود جمــع کنیــد.
.2شــما تجربــه مشــتری و وفــاداری بــه برنــد خــود را بهبــود مــی
بخشــید.

✍مراحل ایده پردازی در کسب و کار
 .1خلــق  :در ایــن مرحلــه بایــد ایــده هــای مختلــف را مطــرح
کــرد تــا بعــد از میــان آنهــا بهتریــن ایــده را انتخــاب کــرد.
 .2انتخــاب  :در ایــن مرحلــه بایــد تصمیــم بگیریــم کــه کدام
ایــده میتوانــد بهتریــن راهــکار حــل مســئله را بــه مــا ارائــه دهــد.
بهتــر اســت بــرای انتخــاب ابتــدا ایدههــای بــدی کــه غیرقابــل اجــرا
هســتند را حــذف کنیــم .بعــد از ایــن کار ،لیســت ایدههــا محدودتــر
میشــود و راحتتــر میتوانیــم بهتریــن ایــده را انتخــاب کنیــم.
گاهــی اوقــات بــه نظــر میرســد چنــد ایــده بــرای یــک مســئله
مناســب هســتند ،در ایــن صــورت میتوانیــم از میــان آنهــا بهتریــن
را انتخــاب کنیــم یــا اینکــه بــا ترکیــب همــه آنهــا ،یــک راهــکار
مناســب ایجــاد کنیــم
 .3اجــرا  :مرحلــه نهایــی ایــده پــردازی در کســب و کار،
اجــرای آن اســت .در ایــن مرحلــه بایــد بررســی کنیــد کــه آیــا
میتوانیــد ایــده مــورد نظــر را پیادهســازی کنیــد یــا خیــر .اگــر
پاســخ مثبــت اســت ،وارد فراینــد عملــی کار میشــوید و اگــر پاســخ
منفــی اســت ،بایــد بــه ســراغ ســایر ایــد ه هــا برویــد.
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✍انواع ایده
 .1ایــده فــردی  :فراینــد ایــده پــردازی در کســب و کار بــر
عهــده یــک نفــر (معمــوال مدیــر) اســت و بعــد از رســیدن بــه نتیجــه
نهایــی آن را بــا ســایر مســئولین ســازمان در میــان میگــذارد.
 .2ایــده تیمــی متشــکل از اعضــای مشــخص  :یــک
تیــم ایــده پــرداز تشــکیل میشــود کــه اعضــای آن را کارکنــان
ســازمان یــا افــرادی کــه بــا مجموعــه در ارتبــاط هســتند ،تشــکیل
میدهنــد.
.3ایــده گروهــی متشــکل از اعضــای نامشــخص :
گروهــی از افــراد دربــاره مســئله ایــده پــردازی میکننــد و یــک
نفــر بــه عنــوان سرپرســت تیــم ایــده پــردازی ،ایدههــا را تحلیــل
میکنــد و ســایر مراحــل کار را پیــش میبــرد .بــه عنــوان مثــال
برخــی از ســازمانها بــرای حــل یــک مســئله از مشــتریان خــود
کمــک میگیرنــد و بــا ارائــه پرسشــنامه بــه آنهــا ،ایدههــای
مشــتریان را دریافــت میکننــد و بهتریــن راهــکار را بــا توجــه بــه
ایــن ایدههــا ارائــه میدهنــد.
✍ارتباط بین ایده پردازی و خالقیت
ایــده پــردازی و خالقیــت دو مفهــوم در هــم تنیــده هســتند و
نمیتــوان آنهــا را جــدا کــرد؛ یــک فــرد ایــده پــرداز بایــد بــا
دیدگاهــی خالقانــه بــه مســائل نــگاه کنــد و یــک فــرد خــاق هــم
معمــوال بــرای هــر مســئله ایــدهای دارد .البتــه برخــی از افــراد بــا
تفکــر انتقــادی ســعی در پیــدا کــردن ایدههــای اجرایــی بــرای حــل
یــک مشــکل دارنــد؛ ایدههایــی کــه بــا تفکــر خــاق بــه دســت
میآینــد ،معمــوال تفکراتــی هســتند کــه تغییــرات بزرگــی بــه وجــود
نمیآورنــد و تنهــا میتواننــد یــک مســئله را بــه شــیوهای ســاده حــل
کننــد .آنچــه مــا بــه عنــوان ایــده پــردازی و خالقیــت میشناســیم بــا
ابتــکار ،کشــف و نــوآوری در ارتبــاط اســت .در ســازمانها معمــوال
افــرادی کــه تفکــر خــاق دارنــد ،بهتریــن

ایدههــا را ارائــه میدهنــد .آنهــا افــراد کنجــکاوی هســتند کــه
بــا اعتمــاد بــه نفــس هرآنچــه در رابطــه بــا توانمندیهایشــان بــه
ذهنشــان میرســد را بیــان میکننــد .آنهــا فرصتهــای پیــش
رو را میبیننــد و مــدام بــه دنبــال راهکارهــای جدیــد هســتند.
خالقیــت ،فرآینــدی اســت کــه قابــل توســعه و بهســازی اســت .هــر
کــس تــا حــدی خالقیــت دارد ،ولــی همچــون بســیاری از توانایــی ها
و اســتعدادها برخــی افــراد توانایــی بیشــتری بــرای خالقیــت نســبت
بــه دیگــران دارنــد برخــی افــراد در محیطــی رشــد و تحصیــل کــرده
انــد کــه آنهــا را بــه توســعه خالقیــت تشــویق کــرده اســت؛ یعنــی
بــه آنهــا آموختــه انــد تــا خالقانــه بیاندیشــند و خالقانــه عمــل کننــد.

✍روش های ایده پردازی :
تکنیکهــای بــی شــماری بــرای تولیــد ایدههــای جدیــد وجــود
دارنــد .روش انتخــاب شــده بایــد بــرای هــر یــک از اعضــای تیــم
مناســب باشــد .اینهــا پنــج روش معمــول و موثــر در ایــده پــردازی
هســتند:
.1
.2
.3
.4
.5

تکنیک اسکمپرscamper
تکنیک نقشه ذهنی
تکنیک لیست سازی
تکنیک تصویرسازی
تکنیک رویا پردازی

اکرادید
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.1تکنیــک اســکمپر :روشــی اســت کــه توســط بــاب ابــری
مطــرح شــده اســت.قدرت اراده را نقــش اصلــی در ایــده پــردازی
بیــان مــی کند.ایــن تکنیــک در تهیــه ی لیســتی از راهــکار هــای
بهبــود ایــده هــای تولیــد محصــوالت بــه ســازمان هــا کمــک مــی
کنــد.
✔ حــرف  Sجایگزیــن بــه معنــی جانشــین ســازی اســت .
Substitution
✔ حــرف  Cجایگزیــن بــه معنــی ترکیــب کــردن آمــده اســت.
combine
✔ حرف  aجایگزین به معنی تعدیل کردن استadapt .
✔ حرف  mبه معنی بزرگسازی magnify
✔ حــرف  pبــه معنــی اســتفاده در ســایر مــوارد اســت
.put to other uses
✔ حرف  eبه معنی حذف کردن استelimination .
✔ حرف  rبه معنی معکوس سازی استreverse .
.2تکنیک نقشه ذهنی :
نقشــه ذهنــی تکنیکــی بــرای ارتبــاط میــان جمــع آوری اطالعــات
و ایــده هاســت .در ایــن زمینــه ایــده هــارا مــی نویســید،وبه
اطالعــات موجــود در مــورد آن ارتبــاط دهید.بــه این روش شــبکه ای
از ارتباطــات بــه وجــود مــی آیــد .ایــن نقشــه ذهنــی در حــل مســئله
نیــز کاربــرد دارد.بــرای انجــام ایــن روش ابتــدا یــک موضــوع را در
نظــر بگیریــد مثــا ســامتی و ســپس تمــام موضوعاتــی کــه بــه
ایــن مبحــث مربــوط مــی شــوند ،را یادداشــت کنیــد و ســپس ارتبــاط
دهــی کنیــد ،مثــا در زمینــه ســامتی در مــورد راه کار هــای بهبــود
ســامتی و غــذا واســتراحت وخدمــات درمانــی و اســترس یــا عوامــل
کاهــش دهنــده ســامتی و موضوعــات مرتبــط دیگــر لیســتی تهیــه
کنیــد ،و بــه بررســی آنهــا بپردازیــد تــا ایــده جامعــی بتوانیــد ارائــه
دهیــد.

.3تکنیک لیست سازی :
نوشــتن لیســت یــک متــد تحلیلــی اســت .کــه در آن بــا شناســایی
و بررســی ویژگــی هــای قــوت وخصوصیــت هــای مختلــف
محصــوالت آن هــا را فهرســت مــی کنیــم .تــا ببینیــم تغییــر در هــر
یــک از آنهــا چــه تاثیــر مثبــت یــا منفــی در در کاربــرد محصــوالت
دارد.
.4تکنیک تصویر سازی :
کــی از بهتریــن تکنیــک هــا بــرای اینکــه ذهــن بتوانــد بیــن
ایــده هــا و نکتــه هــا ارتبــاط برقــرار کنــد ،کاربــرد محــرک هــای
تصویــری اســت .ایــن محــرک هــای تصویــری باعــث میشــوند
افــکار بــا چالــش هــای ابتــکاری درگیــر و بــه طــرح ایــده هــای
نــاب بپردازنــد .در ایــن روش عکــس هایــی در مــورد موضــوع مــورد
نظــر نــگاه مــی کنیــد و بررســی مــی شــود کــه بــه چــه موضوعــات
مختلفــی اشــاره دارد.
عکــس هایــی کــه دیــده مــی شــود بایــد بــا زمینــه ای کــه مــی
خواهیــم ایــده پــردازی کنیــم هماهنگــی داشــته باشــند وســپس
فکرهــای خالقانــه ای کــه از طریــق آن عکــس هــا بــه ذهــن مــی
رســد را در مــورد آن هــا بــه حــرف زدن مــی پردازنــد .مثــا اگــر در
زمینــه صنایــع در حــال ایــده پــردازی هســتیم بهتــر اســت عکــس
هــای صنعتــی را نــگاه کنیــم .و در عکــس هــا ادغــام موضوعــی
نیــز مــی تــوان داشــت زیــرا باعــث خلــق ایــده هــای ترکیبــی مــی
شــوند.
 .5تکنیک رویا سازی :
ایــن روش بــرای تقویــت عملکــرد ذهــن و تصویــر ســازی ذهنــی
موثرتریــن راه اســت .درآن موضــوع مــورد نظــر مــی تــوان دقیقــا راه
حــل هــای موجــود را بــه چالــش کشــید تــا فکــر خالقانــه ای را بروز
دهیــم و در واقــع رویــا پــردازی ،پــردازش ذهنــی یــک موضــوع از
جنبــه هــای مختلــف اســت .خیلــی از اختراعــات از ایــن رویاپــردازی
بــه وجــود آمــده انــد ماننــد هواپیمــا یــا اتومبیــل.

5

6

اکرادید
نشیره اکونن اکرآفرینی دانشاگه اراک
سال اول ،شماره اول ،بهمن 1400

چند نکته مهم درباره روش های ایده پردازی :
✔ بــرای ایــده پــردازی خــود را تحــت فشــار قــرار ندهیــد .قــرار
نیســت ماننــد ای کیوســان ،ظــرف چنــد دقیقــه بهتریــن ایــده بــرای
یــک مســئله را پیــدا کنیــد .معمــوال ایدههــا خودشــان هنــگام انجــام
کارهــای روزمــره پیــدا میشــوند؛ پــس رهــا کنیــد و بــه زندگــی
عــادی خــود ادامــه دهیــد.
✔ بســیاری از ایدههــای خالقانــه هنــگام شکســتن عادتهــا
و تابوهــای همیشــگی پیــدا میشــوند.
✔ هر ایدهای ارزش بررسی و امتحان کردن دارد
✔ ایــده پــردازی لزومــا بــه معنــی خلــق یــک چیــز جدیــد
نیســت .ایجــاد تغییــر و بهبــود آنچــه اکنــون وجــود دارد نیــز
میتوانــد یــک ایــده باشــد.
✔ ذهــن خــود را بــه مطــرح کــردن پرســش عــادت دهیــد.
ایدههــا معمــوال بــرای پاســخ دادن بــه یــک ســوال مطــرح
میشــو ند .
✔ بــه هیــچ چیــز اطمینــان نداشــته باشــید .شــک باعــث فکــر
کــردن دربــاره یــک موضــوع و اجــرای روش هــای ایــده پــردازی
درمــورد آن میشــود .فرامــوش نکنیــد هیــچ چیــز در ایــن جهــان
قطعــی نیســت مگــر پرداخــت اقســاط بانکــی و مــرگ!

اکرادید
نشیره اکونن اکرآفرینی دانشاگه اراک
سال اول ،شماره اول ،بهمن 1400

معرفی کارافرینان برتر ایران و جهان
در هر شماره از نشریه کارا دید به معرفی یک کارافرین برتر میپردازیم
این بار به سراغ علی اکبر تحریریان (رفوگران ) می رویم .
✍ ظهور و سقوط خودکار بیک
نــام فامیلشــان تحریریــان بــود و اصالتــا اصفهانــی بودنــد ولــی
ســاکن تهــران .شــغل پــدرش هــم فــروش لــوازم التحریــر در بــازار
بــود .او فرزنــد چهــارم خانــواده تحریریــان بــود و نــور چشــمی
پــدر .همیــن کــه دبســتان را تمــام کــرد بــه حجــره پــدرش رفــت
و مشــغول کار شــد؛ شــبانه درس میخوانــد و روزهــا کار میکــرد.
عاشــق مکالمــه بــه زبــان انگلیســی بــود و ول کــن هــم نبــود.
کالس زبــان میرفــت و جــوری شــده بــود کــه مثــل بلبــل انگلیســی
حــرف میــزد .از ســربازی کــه آمــد ،زن گرفــت و بــاز بــه حجــره
پــدرش برگشــت .فامیلشــان را از تحریریــان بــه رفوگــران تغییــر
دادنــد .اولیــن درخشــش او زمانــی بــود کــه یــک محمولــه مــداد از
ژاپــن بــه ایــران رســید و او کــوالک کــرد! چــون همســرش بــرای
مدادهــا منگولــه هــای رنگــی میســاخت و ایــده میــداد تــا فــروش
بهتــر شــود و بــا ایــن کار سودشــان چنــد برابــر شــده بــود! ایــن بــود
کــه علــی اکبــر بــه فکــر تجــارت افتــاد .چــون خانــواده ای مذهبــی
بودنــد و بــه حقشــان قانــع بودنــد ،پــدرش محافظــه کار بــود و بلنــد
پــروازی علــی اکبــر را کــه میدیــد میگفــت آخــر تــو ،کار دســت مــن
میدهــی! علــی اکبــر گوشــش بدهــکار ایــن حرفهــا نبــود .کــم کــم
کارخانــه علــی اکبــر رفوگــران و بــرادران را تاســیس کــرد و عکــس
برگــردان و برچســب آیــه هــای قــرآن را چــاپ زدنــد و دعــای «وان
یــکاد» و طــرح «فــاهلل خیرحافظــا و هــو ارحــم الرحمیــن» در ایــران
غوغــا کــرد .از ماشــین عــروس تــا ویتریــن مغــازه هــا جایــی نبــود
کــه برچســب هــا نباشــد! ایــن شــد کــه ســرمایه ای دســت و پــا
کــرد .کــم کــم بــه فکــر تولیــد قلــم خودنویــس افتــاد ولــی هرچــه
تــاش کــرد موفــق نشــد .تــا اینکــه در یــک روز تابســتانی ،آقایــی
بــه نــام بهنــام ،بــه مغــازه شــان آمــد و الی کاغــذی کــه در دســت
داشــت ،ســه عــدد قلــم بــود .علــی اکبــر شــروع بــه نوشــتن کــرد و
دیــد چــه چیــز خوبــی اســت! پــدرش آمــد و علــی اکبــر گفــت آقــای
بهنــام ایــن قلــم هــا را آورده .پــدر نــگاه کــرد و نوشــت و گفــت علــی
اکبــر اینهــا چطــوری جوهــر میخورنــد؟ گفتــم اینهــا جوهــر نمیخورد،
کلمه
«خــودکار» اســت! وی ایــن

«خــودکار» را اولیــن بــار در ایــران بــه کار بــرد و رویــش مانــد .یــک
روز نماینــده همــان شــرکت خــودکار فرانســوی بــه نــام آقــای لــوک
بــه ایــران آمــده بــود و تــوی بــازار بــا علــی اکبــر میگشــتند تــا بــازار
را نشــانش بدهــد .آقــای لــوک بــه علــی اکبــر گفــت اگــر نماینــده
ایــن خــودکار بودیــد چقــدر میفروختیــد؟ علــی اکبــر گفــت ســالی
 ۲میلیــون خــودکار!!! ایــن عــدد  ۴برابــر فــروش لــوازم التحریــر
مغــازه بــود .فــردای آن روز تلگرافــی از فرانســه رســید و او «نماینــده
فــروش خــودکار بیــک» شــد!!! قــول  ۲میلیــون فــروش خــودکار
داده بــود ولــی  ۵میلیــون خــودکار فروخــت!! کــم کــم فکــری بــه
ذهنــش رســید .بــه پــدرش گفــت بیــا برویــم کارخانــه خــودکار
بیــک را خودمــان راه بیندازیــم!! پــدرش گفــت :بــاز بــه کلــه ات زده
یــک کار دیگــر بکنــی؟ جــواب داد مــا اگــر تولیــد کنیــم هــم بــه
مملکــت خودمــان خدمــت مــی کنیــم و هــم یــک عــده شــاغل مــی
شــوند و نــان مــی خورنــد و بــا ایــن حــرف هــا پــدرش قبــول کــرد.
حــاال راضــی کــردن آقــای بیــک دردســر بــود .آقــای بیــک گفــت
بشــرطی اجــازه میدهــم کــه بتوانــی خــودکاری مثــل ایــن خــودکار
تولیــد کنــی و یــک نمونــه داد .رفوگــران خــودکار را تولیــد کــرد
و بــه فرانســه فرســتاد! خــودکار آنقــدر خــوب بــود کــه تلگــراف از
فرانســه رســید کــه شــما ســریع ًا بــه پاریــس بیــا .رفــت .مدیــر بیــک
بــه او گفــت مــن بــه تــو اجــازه ســاخت میدهــم ،فقــط یــک شــرط
دارد .بــه مــن بگــو بــا چــه مــوادی ،ایــن خــودکار را تولیــد کــردی؟!
اینطــور شــد کــه شــروع کردنــد و موفــق شــدند بــه طــوری کــه در
ســال دویســت میلیــون عــدد خــودکار فروخــت و ایــن عااالــی بــود.
بــا کمــک پــدرش یــک قطعــه زمیــن  ۱۱هــزار متــری در تهــران
نــو خریدنــد و کارخانــه ای بنــا کردنــد و ماشــین آالت را از فرانســه
بــه تهــران آوردنــد .تعــداد پرســنل در آغــاز کار  ۹۶نفــر بــود امــا
کــم کــم بیشــتر و بیشــتر شــدد .مــداد سوســماری هــم آن زمــان
رو بــه ورشکســتگی بــود .کارخانــه زیــان ده مــدا ِد سوســماری را از
فرمانفرمایــان خریدنــد و در فــروش مــداد سوســماری هــم رکــورد
زدنــد .بعــد در ســال  ۱۳۷۵عطــر بیــک (عطــر جوانــی) را بــه خــط
تولیدشــان اضافــه کردنــد و بــاز رکــورد زدنــد! تــا اینجــا خیلــی خــوب
بــود .امــا کمــی بعــد ماجرایــی در ســازمان تعزیــرات حکومتــی،
پــای بــرادران رفوگــران را بــه زنــدان بــاز کــرد تــا در
نهایــت بــا پادرمیانــی آقــای ناطــق نــوری ،نامــه
تظلــم خواهــی بــرادران کارآفریــن را مــورد پیگیــری
قــرار داده بودنــد ،قائلــه پــس از دشــواری
فــراوان ختــم شــد .پــس از آن ماجــرا
رفوگــران هرگــز آن آدم ســابق نشــد .کــم
کــم ،کار کارخانــه بیــک پــس از بیشــتر از
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هفتــاد ســال ســابقه خوابیــد! خــود رفوگــران میگویــد وداع تلخــی بــا
خــودکار بیــک و کارخانــه ای کــه خــودم ســنگ بنایــش را گذاشــته
بــودم ،داشــتم و االن ،حــس پــدری را کــه فرزنــدش را از دســت داده
باشــد ،دارم .آن روزهــا خــودکار بیــک حــرف اول را در ایــران مــی زد؛
امــا حــاال خودکارهــای چینــی جــای یــک تولیــد ملــی را گرفتــه انــد.
رفوگــران ایــن روزهــا بــا بیــش از  ۸۴ســال ســن و بــا وجــود بیمــاری
در لواســان بــه دور از هیاهــوی شــهر ،شــعر مــی نویســد ،شــاید بــا
همــان خــودکار بیــک...

حرف آخر
ایــده پــردازی در کارآفرینــی اولیــن گام بــرای خلــق اســت .کارآفرینهــای
خــاق بخاطــر ایــده پــردازی در کارآفرینــی میتواننــد کســب و کارهــای موفقــی
راهانــدازی کننــد .بســیاری از افــراد موفــق بــا اجرایــی کــردن یــک ایــده ســادهای
کــه تــا پیــش از آن نمونــه مشــابهی نداشــته ،توانســتهاند یــک کســب و کار پــر
رونــق تأســیس کننــد و درآمدهای زیــاد بســازند .البته
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آنهــا یــک روز روی
صندلــی خــود نشســتهاند ،ایــده پیــدا کردهانــد
و بــا اجــرای آن بــه درآمــد رســیدهاند.
آنهــا نیــز ایدههــای ناموفــق زیــادی
داشــتهاند ،تجربــه کســب کردهانــد تــا
در نهایــت توانســتهاند یــک ایــده
موفق را اجرا کنند
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