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ماهنامه انجمن کارآفرینی میلیاردرهای آینده ایران
سال اول - شماره یک - مرداد 1390 - رایگان

ورود کلیکی و هرمی ممنوع !

میلیاردرهای نفرت انگیز

پول می دهم، تو فسفر بسوزان

لطفا یک المبورگینی آلبالویی

چگونه مغز خود را منفجر کنیم؟

درگوشیحرف های

یک مشت آدم خوش حال!

نقدا هشتصد میلیاردر برای ایران 2015

www.ParsBook.org www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
www.karnil.com


شماره 1- مرداد 1390
ماهنامه  و انجمن »میلیاردرهای آینده ایران »  
یک گروه غیرانتفاعی و مردمی می باشد و به 

هیچ گروه و یا سازمانی وابسته نیست.

مدیر مسئول و سردبیر : 
کامیار کاظمی

ارتباط با مدیریت :
09192640208 

پست الکترونیک :
kamiar. kazemi@gmail.com 

سایت  انجمن :
   www.forum.unc-co.ir

 همکاران تحریریه :
مهدی   ، قربانیان  هوشنگ   ، کاظمی  کامیار 
 ، ، خانم صفدری  ، سبحان جوادی  گلمحمدی 

نوید دقیقی

طراحی جلد و صفحه آرایی : 
کامیار کاظمی

پذیرش آگهی انجمن و ماهنامه : 
09192640208

- مطالب ، لزوما نظر مدیران انجمن نیست.
- تحریریه در ویرایش مطالب آزاد است.

- نقل مطالب ماهنامه با ذکر ماخذ بالمانع است.
- مطالب دریافتی مسترد نخواهد شد.

- دوستان و عالقمندان جهت ارسال مطالب خود 
در راستای موضوعات ماهنامه و انجمن لطفا فایل 

ها را بصورت ورد و به آدرس 
unc . iran@yahoo.com  

در این شماره به شما می گوییم که ... 
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سرمقاله
- یک مشت آدم خوش حال!

روانشناسی میلیاردرها
 - لطفا یک المبورگینی آلبالویی

- میلیاردرهای نفرت انگیز
- رونمایی از کارتخوان های بی سیم بانکی

- چگونه خالقانه قفل را باز کنم؟
- میلیاردرهای وطنی را دریاب

- میلیاردرهای آن ور آب!
- چگونه مغز خود را منفجر کنیم؟

ایده میلیاردرها
- مالقات با غول ها

قوانین میلیاردرها
- ورود کلیکی و هرمی ممنوع !
- پول می دهم، تو فسفر بسوزان

آینده در دستان میلیاردرها
- از جلسه حضوری تا گردش علمی

حرف های درگوشی میلیاردرها
راه ارتباط افراد با انجمن تنها از راه آدرس اینترنتی انجمن میسر - بفرمائید صداقت!

است و با عضویت در این سایت می توانید از تمامی خدمات 
انجمن به رایگان استفاده کنید.

w  w  w  .  f  o  r  u  m  .  u  n  c  -  c  o .  i  r

کامیار کاظمی مدیریت

    یک مشت آدم

  خوش حال!
آذر 1389 بود.یک دفتر ایده دارم که در آن هر چیزی را که 
بنظرم مناسب است یادداشت می کنم .در میان همه این ایده ها 
،  تاسیس انجمن میلیاردرهای آینده ایران همیشه برایم از همه 

جذاب تر بوده است.
نگارش  حال  در  که  رسید  ذهنم  به  زمانی  ایده  این  موضوع 
بودم. ایرانی  میلیاردرهای  و  ثروت  کسب  موضوع  با  کتابی 

کتابی که هنوز دست نوشته هایش جایی خاک می خورد اما 
ایده این انجمن را به من هدیه داد.

و  و هست  بوده  هایم  عالقه  در جمع جز  همفکری  و  نوشتن 
وقتی با کسب ثروت مخلوط شود معجونی خوشمزه برایم می 

شود.
انجمنی که ابتدا برایم سرگرمی بود و بیش از یکسال به تنهایی 
بازدیدها  آمار  باالرفتن  از  و  به روز می کردم  را  هر روز آن 
با خواندن یک  خوشحال می شدم.همین که فکر کنم کسی 
مطلب یک ایده نو به ذهنش رسیده و یا به زندگی امیدوار شده 

باشد برایم کافی بود و هست.
و  جان  از  بهتر  دوستانی  که  ام  ایستاده  جایی  در  اکنون  اما 

عالقمند و پرانرزی را به دور خود می بینم.
آرمانی  جامعه  یک  مانند  و  تمام  هوشیاری  با  که  عزیزانی 
ثروت  برای شادی و کسب  و  امید می دهند  به هم  کوچک 

یکدیگر دعا میکنند.
نمی دانم که چقدر توانسته ام در این مدت کوتاه 
های  روش  و  ها  سایت  زمانه  دیگر  که  دهم  نشان 
میان  از  را  اعتماد  آفتی  مانند  که  هرمی  و  کلیکی 
امیدوارم  اما  است  رسیده  سر  به  اند  ربوده  مردم 
خداوند این قدرت را به من بدهد تا دست در دست 
دوستانم کسب درآمد حالل را به عنوان بهترین راه 

کسب درآمد معرفی کنیم.
و حس امید و اعتماد به خود و ایده هایمان را در میان هم نسل 

هایم زنده کنم.

حمایت  جهت  صندوقی  است.تاسیس  رشد  حال  در  انجمن 
مالی از ایده های دوستان و اعضا از جمله هدف های اعضا در 

آینده نزدیک است.
آنچه تاکنون در انجمن اهمیت داشته و دارد حس صداقت و 

اعتماد اعضا به یکدیگر است.
باید یادبگیریم که برای موفق شدن کمک دهیم تا بگیریم! از 
موفقیت ها و عدم موفقیت هایمان می گوییم ، طوفان به راه می 

اندازیم و برای آینده روشنمان جشن می گیریم.
یاد گرفته ایم که به خود ایمان داشته باشیم و دیوارهای ذهنی 

را از میان ببریم!
راه  از  اگر  و  نبوده  همراه  رنج  با  همیشه  گنج  ایم  گرفته  یاد 
درست وارد شویم بیشتر از گنج وعده داده شده نیز نصیبمان 

می شود.
یاد گرفته ایم که به دنبال ثروت به هر قیمتی نباشیم 
و برای انسانیت و صداقتمان قیمت نگذاریم.شاید این 
اگر  می دهم که  اطمینان  به شما  اما  باشد  سخنان شعار گونه 
های  و گردش  یا حضوری  و  آنالین  های  در جمع  بار  یک 
این  اعضا شرکت کند دیگر هیچ گاه  خانوادگی و صمیمانه 

آرمان شهر را از یاد نمیبرید.

شایسته  خوبش  مردمان  و  کشور  این 
لیاقت  این  باید  ما  و  هستند  ها  بهترین 
بهترین و موفق ترین بودن را به سرتاسر 

خاک پاک کشورمان صادر کنیم.

ماهنامه میلیاردرهای آینده ایران
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و  نیست   انجمن  تائید  مورد  مقاالت  صحت 
قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم.

شماره صفحه
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مت کاتس:
پوچی  به  کردم  احساس  پیش،  سال  چند 
پای  جای  گرفتم  تصمیم  بنابراین  رسیدم. 
مورگان  آمریکایی،  بزرگ  فیلسوف 
سپورالک )Morgan Spurlock( را دنبال 
کنم و برای چیز جدیدی 30 روز تالش کنم. 
درباره  است.  ساده  خیلی  ایده  این  واقع،  در 
به زندگیت  یه چیزی که همیشه می خواستی 
آینده  روز   30 مدت  و  کن  فکر  کنی  اضافه 
روز   30 معلوم،  قراِر  از  کن.  تالش  آن  برای 
کردن  اضافه  برای  است  مناسبی  زماِن  مدت 
یک عادت جدید یا کم کردن یک عادت از 

زندگیت، مثل دیدن اخبار. 
چیز  چند  من  روزه   30 چالشهای  این  از 
و  زمان  گذر  جای  به  اینکه،  اول  یادگرفتم. 
یاد  به  بسیار  تواند  فراموشی آن، آن زمان می 
بود  چالش  یک  از  بخشی  این  باشد.  ماندی 
یک  روز  هر  من  ماه،  یک  مدت  برای  که 
دقیقا« جایی که آن روز  و من  بگیرم.  عکس 
می  یاد  به  را  کردم  می  که  را  کاری  و  بودم 
که  زمانی  از  شدم  متوجه  همچنین  من  آورم. 
و  بیشتر  روزًه   30 چالشهای  کردم  شروع  من 
رفته.  باال  نفسم  به  اعتماد  دادن،  انجام  سختتر 
میز کامپیوتر،تبدیل  از مرد خرخون پشت  من 
میرود  کار  سِر  دوچرخه  با  که  مردی  به  شدم 
کوه  از  من  گذشته،  سال  حتی  تفریح.  برای 
باال رفتم.  بلند ترین کوه آفریقا   ، کلیمانجارو 
قبل از اینکه من 30 روز چالشم را شروع کنم، 

من هرگز اونقدر ماجراجو نبودم.
بخواهی،  واقعا  اگر  که  فهمیدم  همچنین  من 
میتوانی هر کاری را به مدت 30 روز انجام دهی. 
آیا هرگز خواستی که یک رمان بنویسی؟ هر 
نوامبر، دهها هزار نفر از مردم تالش می کنند 
ابتدا در  از  را  که رمان 50000 کلمه ای شان 
طی 30 روز بنویسند. از قرار معلوم، تنها کاری 
که باید انجام دهی اینه که 1667کلمه در روز 

برای یک ماه بنویسی.

خب من انجام دادم. در ضمن، رازش این است 
خواب  به  ننوشتی  را  روز  آن  کلمات  تا  که 
شوی  محروم  خواب  از  است  ممکن  نروی. 
کتاب  آیا  حاال  کنی.  می  تمام  را  رمانت  اما 
من بزرگترین رمان آمریکاست؟ نه. من آن را 
در یک ماه نوشتم. آن افتضاح است. اما برای 
بقیه عمرم، اگر جان هادگمن را در مهمانی تد 
دانشمند  یک  من   « بگویم  نیست  الزم  ببینم، 
کامپیوتر هستم.« نه ، نه ، اگر بخواهم می توانم 

بگویم، » من یک رمان نویس هستم.«
) خنده تماشاگران( 

خب آخرین چیزی که می خواهم بگویم. من 
یاد گرفتم اگر من تغیرات کوچک و پایداری 
انجام  مداوم  طور  به  بتوانم  که  کنم،  ایجاد  را 
هیچ  شوند.  می  ماندگار  زیاد  احتمال  به  دهم 
نیست.  بزرگ  خیلی  چالش  یک  در  اشکالی 
احتمال  اما  دارند.  لذت  دنیا  یک  اینها  واقعا« 
 30 برای  من  وقتی  است.  کمتر  ماندگاریشان 
روز شکر نخوردم، روز سی و یکم، حاصلش 

این بود. 
) خنده تماشاگران( 

چی  منتظر  شماست:  از  من  سوال  این  خوب 
بعدی  روز   30 کنم  می  تضمین  من  هستید؟ 
نداشته  باشی چه دوست  داشته  را چه دوست 
چیزهایی  به  چرا  خب  گذراند.  خواهی  باشی 
نمی  انجام دهید فکر  که همیشه می خواستید 
کنید و برای 30 روز بعدی محک نمی زنید؟ 

سپاسگزارم

برای  جهان  مرد  ثروتمندترین  توصیه   پنج 
گیتس  بیل  کار  و  کسب  در  موفقیت 
سال   11 که  است  جهان  مرد  ثروتمندترین 
در  او  دارایی  و  بوده  عنوان  این  برنده  متوالی 
شود.  می  زده  تخمین  دالر  میلیارد   51 حدود 
مرد  ثروتمندترین  سالگی   43 سن  در  گیتس 
جهان بود. او از سن 20 سالگی تاکنون رئیس 
ارزش  که  است  بوده  مایکروسافت  شرکت 
است.  دالر  بیلیون   50 حدود  در  چیزی  آن 
تبدیل  و  مایکروسافت  دگرگونی  با  گیتس 
کامپیوتر  صنعت  در  مهم  بازیگر  یک  به  آن 
ایجاد  برای  جدید  برتر  جایگاه  از  استفاده  و 
برنامه های  در  زیاد  خیلی  رشد  جهت  بستری 
کاربردی فکر خود را به منصه ظهور گذاشت. 
گیتس از همان ابتدا و خیلی زود دریافت که 
اگر بخواهد فکرش را به نتیجه برساند، الزم و 
ضروری است که یک استاندارد صنعتی ایجاد 
هرکسی  اگر  که  می دانست  همچنین  او  شود. 
و  فرصت  برسد  آنجا  به  همه   از  قبل  و  زودتر 
شانس مهم تری برای داشتن قدرت در صنعت 

کامپیوتر خواهد داشت.
اندازه ای است که خارج از  به  ثروت گیتس 
ما  مایه رشک  این خود هم  و  ما است  درک 
است و هم کنجکاوی ما را بر می انگیزاند. اما 
آنچه مهم می نماید شیوه کسب و کار گیتس 
به مدیران هشدار می  است که در آن گیتس 
دهد؛ »به همه کسب و کارها هشدار می دهم 
که حتی اگر تاکنون در صنعت خود بی رقیب 
هجوم  مورد  زودی  به  است  ممکن  هستید، 

بازیگران داد و ستد اینترنتی قرار بگیرید!« 
یعنی  بیستم  قرن  پدیده  گیتس  واقع  در 
بزرگترین غول کامپیوتری است که طلوع برق 
موید  اقبالش،  و  شهرت  با  همراه  وی  آسای 
است.  جدید  جهانی  تجارت  نظم  یک  ظهور 
به مدیران  گیتس در شیوه کسب و کار خود 
توصیه می کند که با »الگوی زندگی اینترنتی« 

آشنا شوند؛ » دستهای خود را بکار اندازید! 

ابزار  دیگر  و  الکترونیک  پست  با  بایستی   
دیجیتالی کار کنید و با روش کار آنها خوب 
»سایت«  که  ببینید  چشم  به  باید  شوید.  آشنا 
از  خود  بایستی  است.  چگونه  رقیبان  اینترنتی 
کاربران اینترنت گردید؛ چندین کتاب در این 
آغاز  را  شبکه جهانی  با  سفر  و  بخوانید  زمینه 
توصیه های  به  تا  برآنیم  نوشتار  این  در  کنید!« 
کار  و  کسب  در  موفقیت  برای  گیتس  بیل 
اشاره کنیم تا با شیوه کسب و کار و رازهای 

موفقیت این غول کامپیوتری آشنا گردیم.

توصیه اول: جریان اطالعات  را خون زندگی 
بخش بدانید

گیتس عقیده دارد که شایسته ترین راه شاخص 
راه  بهترین  و  رقیبان   میان  در  شرکت  نمودن 
برداری کارآمد  بهره  از دیگران،  افتادن  پیش 
روش  و  چگونگی  و  است  »اطالعات«  از 
گردآوری، مدیریت و کاربرد اطالعات است 
که سرنوشت برد و یا باخت ما را رقم می زند. 
به نظر گیتس برندگان آنهایی خواهند بود که 
دیجیتالی  عصبی  »دستگاه  یک  کردن  برپا  با 
میان  در  را  اطالعات  جریان  سراسری«، 
همکاران و مشترکهای وابسته به خود، ساده و 
و  سازی  بهینه  به  آن،  سایه  در  و  نمایند  روان 

یادگیری پیوسته بپردازند. 
پیوسته  جریان  ساختن  روان  برای  گیتس 
بنیادین  گام  دوازده  ها،  سازمان  در  اطالعات 

را برمی شمارد: 
»پست  راه  از  سازمانی  ارتباطات  انجام  در   -1
الکترونیکی« پافشاری کنید، زیرا می توانید در 
برابر خبرهای تازه با شتاب بازتاب های عصبی 

واکنش نشان دهید. 
به  همواره  را  فروش  اطالعات  و  ها  داده   -2
صورت »در خط« )مستقیم( – از روی نمایشگر 
و  سهم  به  آسانی  به  تا  کنید  بررسی  ـ  رایانه 
روند بازار آگاه شوید. به روند کلی و همچنین 

خدمات موردی مشتریان توجه نمایید. 

لطفا یک المبورگینی آلبالویی

)بخواه تا بدست آوری(

ترجمه و تصحیح : خانم صفدری
عضو انجمن

میلیاردرها به دنیا زیبا نگاه میکنند پس نگوییم :

          میلیاردرهای نفرت انگیز
ترجمه و تصحیح : خانم صفدری

عضو انجمن

تو
 همانی
هستی
 که
 فکر

میکنی!
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و  کسب  وضعیت  تحلیل  و  تجزیه  در   -3
بگیرید  بهره   )PCS( شخصی  رایانه  از  کار، 
نیازمند به  و کارکنان فرهیخته را در بخشهای 
و  خدمات،  تولید،  زمینه  در  باال  فکری  سطح 

سودآوری بگمارید.
نمادین  »تیم های  ابزار دیجیتالی،  یاری  به   -4
)مجازی( فراسازمانی« بیافرینید تا اعضا بتوانند 
به  و  جهان  سراسر  در  را  همدیگر  آگاهیهای 

هنگام بیفزایند.
5- همه فرآیندهای »کاغذی« را به »دیجیتالی« 
برطرف  را  اداری  تنگناهای  و  کنید  تبدیل 
برای  فرهیخته  کارکنان  گونه   بدین  نمایید. 

انجام وظیفه های مهمتر آزاد می شوند. 
فعالیتهای  از  دیجیتالی  ابزار  بکارگیری  با   -6
به  را  آنها  یا  و  بکاهید  وظیفه ای«  »تک- 
فعالیتهای »ارزش افزا« تبدیل کنید، تا مهارتهای 

کارکنان فرهیخته را خوب بکار گیرید. 
بوجود  دیجیتالی  »بازخورد«  جریان  یک   -7
آورید تا به افزایش کارآیی فعالیتهای کمی، و 
کیفیت کاالها و خدمات، بیفزاید. بایستی همه 
کارکنان به آسانی بتوانند که رعایت معیارها و 

استانداردهای اصلی را پیگیری کنند. 
و  انتقال دیدگاهها  برای  را  نظام دیجیتالی   -8
شکایتهای مشتریان به کارکنانی که مسئولیت 
بکار  دارند ،  را  ها  فرآورده  بهسازی  توان  و 

گیرید. 
و  طبیعت  دیجیتالی،  ارتباطات  یاری  به   -9
کار  و  کسب  پیرامون  و  مرزها،  چگونگی، 
خود را دوباره بررسی کرده و خوب بشناسید. 
دگرگونی  از  ناشی  اخطارهای  دریافت  با 
وضعیت مشتریان، سازمان را بزرگتر و مهمتر/ 
و  )صمیمی تر  خودمانی تر  و  کوچکتر  یا 

نزدیکتر به هر مشتری( کنید. 
انتقال  شتاب  با  را  بازرگانی  اطالعات   -10
دهید. با بکارگیری روش جابجایی دیجیتالی، 
چرخه داد و ستد اسناد را با تامین کنندگان و 
شریکان، کوتاه کنید و در همه موارد به هنگام 

باشید. 
11- فرآورده ها )کاال/ خدمات( را با کمک 
روشهای دیجیتالی به مشتریان برسانید و دست 
واسطه ها را کوتاه کنید. چنانچه کسب و کار 
شما خود جنبه واسطه گری دارد، با بکارگیری 
را  وستد  داد  اهمیت  و  ارزش  دیجیتالی،  ابزار 

در نزد مشتری باال ببرید. 

در  را  مشتریان  دیجیتالی،  ابزار  با کمک   -12
حل مشکالت خود راهنمایی کنید. دیدارهای 
نیازمندیهای  به  پاسخگویی  به  را  حضوری 
پیچیده و پرارزش تر مشتریان اختصاص دهید. 

توصیه دوم: بازرگانی اینترنت را بشناسید و 
به کار گیرید

های  سازمان  و  شرکتها  که  گوید  می  گیتس 
را  دیجیتالی  ابزارهای  آینده  دهه  در  تجاری 
تصمیم  که  چرا  گرفت  خواهند  خدمت  به 
و  کارآمد  واکنشهای  پرشتاب،  های  گیری 
تماس های بی واسطه با مشتریان، از ویژگیهای 
شرکتها و سازمانهای سده بیست و یکم است 
که در آنها بسیاری از داد و ستدها به صورت 
دیجیتالی  سرویس(  )سلف  »خودخدمتی« 
فعالیتهای  به  یا  ها  واسطه  آمد،  درخواهند 
را  میدان  یا  و  ارزش آفرین رو خواهند آورد 
خالی خواهند کرد ، واحد »خدمات مشتریان« 
کسب  هر  در  افزا  ارزش  فعالیتهای  پیشاهنگ 
مدیریت  تیم  بنابراین  شد.  خواهد  کاری  و 
یک شرکت و یا سازمان تجاری باید خود را 
با اینترنت آشنا کرده و زمانی را صرف آماده 
دگرگونی  و  آینده  دهه  از  دیدگاهی  ساختن 
های رخ داده در کسب و کار کند و راههای 
»فن  گروه  با  را  دیدگاهی  چنین  کردن  پیاده 

آوری اطالعات« شرکت در میان بگذارد. 
ارتباط  با  اینترنت  که  دارد  عقیده  گیتس 
راه  فروشندگان  و  خریداران  مستقیم  دادن 
را هموار  به »سرمایه داری بی دردسر«  رسیدن 
داد  هزینه های  از  با کاستن  و  خواهد ساخت 
تنها  برد.  خواهد  میان  از  را  واسطه  ستد،  و 
کارها  و  کسب  دارندگان  از  کوچکی  دسته 
با برگزیدن قیمت های بسیار پایین به پیروزی 
راهبرد  باید  دیگر  بسیاری  و  رسید  خواهند 
با  کنند. پس  پیشه  را  مشتریان  به  بهتر  خدمت 
توجه به نظر گیتس در این مورد، اگر بخواهیم 
در دهه آینده برای موفقیت سازمان به کارهای 
خدماتی سرگرم شویم، باید کارکنان فرهیخته 
تا  کنیم  مجهز  اطالعات  دیجیتالی  ابزار  با  را 
بدان وسیله بتوانند با مشتریان ارتباط تنگاتنگی 

برقرار نمایند. 

از  بهره گیری  برای  بیل گیتس می گوید که 
آفرینش  در  اینترنت  مانند  بی  های  توانمندی 
»سایت«  یک  باید  مشتریان  با  سویه  دو  پیوند 
امر خود  این  که  سازیم  برپا  در شبکه جهانی 
ارشد  مدیریت  بی دریغ  پشتیبانی  به  نیازمند 
می  اینترنتی  فن آوری  از  ایشان  شناخت  و 
نظر گیتس یک شبکه خوب جهانی  به  باشد. 
مشتری  مشاوران  به  را  فروشندگان  می تواند 
از  بزرگی  بخش  دیگر  سوی  از  کند.  تبدیل 
با مشتریان مربوط  اینترنتی  ارتباطهای دوسویه 
به عرضه خدمات و پشتیبانی از فعالیت ایشان 
باشد،  پایین  خدمات  کیفیت  چنانچه  است. 
شود؛  می  شکست  و  گسترده  بدنامی  موجب 
زیرا گستره اینترنت فراوان است. بنابراین باید 
ما،  تجاری  سازمان  و  شرکت  دیجیتالی  نظام 
توان عرضه خدمات ویژه شخصی به مشتریان 
که  کند  فراهم  را  فرصت  این  باشد ،  داشته  را 
نماید  عینی  دارایی های  جانشین  را  اطالعات 
و همچنین زیربنای نظام دیجیتالی ما ، کاربرد 
ابزار صوتی، تصویری و حرکتی )ویدیویی( را 

در آینده ممکن سازد. 
گیتس توصیه می کند که ما با »الگوی زندگی 
تار عنکبوتی« سازگار شویم که در آن شبکه 
جهانی از راه اینترنت با هم پیوند می خورد. در 
»الگوی زندگی تار عنکبوتی« گیتس حرکت 
در شبکه اینترنت همانند حرکت عنکبوت در 
تور خود است که می تواند در همه جهات و 
با شتاب حرکت کند. بنابراین توصیه گیتس به 
ما این است که بازرگانی اینترنتی را بشناسیم و 
الگوی زندگی تار عنکبوتی را به کار گیریم 
تا در شبکه اینترنت در همه جهات و با شتاب 

حرکت کنیم.
بنابراین ما باید ارتباط دو سویه با مشتریان خود 
را به کمک اینترنت از همین امروز آغاز کنیم 
را که  نظامهای دیجیتالی مشتریان  ابزارها و  و 
به هنگام روی آوردن از نظام سنتی به الگوی 

اینترنتی نیاز دارند ، برآورد کنیم.
به نظر گیتس فن آوری »الگوی تار عنکبوتی« 
این  باید  ما  دیجیتالی  نظام  ایجاب می کند که 
حرفه ای  افراد  با  ما  که  باشد  داشته  را  امکان 
و  دادگستری  وکیالن  مانند  سازمانی«  »برون 
داشته  پیوسته  و  مستقیم  ارتباط  حسابداران 
باشیم و همچنین در این نظام دیجیتالی بیشتر به 

سازمان  ویژه  شایستگی های  و  اصلی  کارهای 
بپردازیم و بقیه کارها را به پیمانکار بدهیم. 

کاری  و  کسب  هر  در  که  گوید  می  گیتس 
بازار  به  دیگران  از  پیش  و  باشید  »نخستین« 
را  شرکت  رقابتی  موقعیت  تا  شوید  وارد 
این  در  گیتس  که  ای  نکته  اما  بخشید.  بهبود 
و  »شتاب«  که  است  این  می کند ،  مطرح  میان 
»نخستین« بودن در کسب و کار بیشتر فرهنگی 
است تا فنی؛ یعنی باید دست اندرکاران را قانع 
در  سازمان،  پیروزمندانه  کار  ادامه  که  کنیم 
گیتس  است.  همگانی  پرشتاب  حرکت  گرو 
برای  که  می کند  توصیه  خصوص  همین  در 
کیفیت  سرمایه،  سریع  برگشت  به  رسیدن 
از جریان روان  ارزان فرآورده ها  بهای  برتر و 
میان  در  و  کنیم  استفاده  دیجیتالی  داده های 
و  فروش  بخش  کنندگان،  تامین  سازندگان، 
برقرار  الکترونیکی  ارتباط   … فعالیتها  دیگر 
سازیم تا برنامه ریزی را هر چه سنجیده تر نماید 
همان  در  تولید،  در  پیش آمده  تغییرات  به  و 
نوبت هشت ساعته کاری، واکنش نشان دهد. 

به خدمت  را  آگاهی  و  دانش  توصیه سوم: 
اندیشه های راهبردی درآورید

مرد  ثروتمندترین  گیتس،  بیل  سوم  توصیه 
یکم،  و  بیست  قرن  کامپیوتری  غول  و  جهان 
که  است  این  کار  و  در کسب  موفقیت  برای 
های  اندیشه  خدمت  به  را  آگاهی  و  دانش 
راهبردی درآوریم و برای این منظور گیتس، 

رعایت نکات زیر را ضروری می داند:
1- خبرهای ناگوار را با شتاب پخش کنید

از ویژگیهای هر  دارد که یکی  گیتس عقیده 
انکار  جای  به  بتواند  که  اینست  خوب  مدیر 
چگونگی  و  بیاید  کنار  آنها  با  بد،  خبرهای 
خبرها را به خوبی شناسایی کند. پس مدیران 
پذیرش  و  جستجو  را  بد  خبرهای  باید  عامل، 
کنند و سازمان را به پاسخگویی مناسب بدان 
تشویق کنند و به این مهم اطمینان داشته باشند 
نیز همانند خبرهای خوش در  که خبرهای بد 
مدیریت خریدار دارد. همچنین به نظر گیتس 
به توان  توانایی یک شرکت در میدان رقابت 
رخدادهای  برابر  در  شرکت  آن  پاسخگویی 
برنامه ریزی نشده )خوب و یا بد( بستگی دارد، 

گیتس توصیه می کند باید اشتباه های 

شاکر 
 خداوند 

باش!
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در  خورده  شکست  های  –تجربه  ارزشمند 
پاداش  آنها  به  و  بنهیم  ارج  را  راهی درست- 

دهیم.

توصیه  ناگوار  خبرهای  با  برخورد  در  گیتس 
می نماید که نظامهای دیجیتالی را در سراسر 
سازمان به وجود آوریم تا به ما در شناخت ابعاد 
بد در سراسر سازمان و  گوناگون رخدادهای 
آگاه ساختن پرشتاب مدیریت از آنها کمک 
کند. این نظام دیجیتالی باید ما را در گردآوری 
تیمهای مشکل  نیاز و تشکیل  داده های مورد 
توصیه  گیتس  همچنین  رساند.  یاری  گشا، 
مختلف  واحدهای  در  افرادی  از  که  کند  می 
و نقاط جغرافیایی دور از هم، تیمهای نمادین 
بحران  در وضعیت  تا  دهیم  تشکیل  )مجازی( 

سازمان به کمک مدیریت بشتابند. 
2- خبرهای بد را به خوب تبدیل کنید

گیتس عقیده دارد که برای موفقیت در کسب و 
کار باید به پیشواز خبرهای بد برویم تاجاهایی 
را که نیاز به بهسازی دارند بشناسیم و خبرهای 
کنیم. گیتس  تبدیل  پیامدهای خوب  به  را  بد 
که  کند  می  توصیه  امر  این  در  موفقیت  برای 
»ناخشنودترین مشتریان« را به عنوان بزرگترین 
منبع یادگیری مدیریت دریابیم و در کسب و 
کنیم  پیاده  هایی  سیاست  و  ساختار  کار خود 
که شکایتها را با شتاب و بی واسطه با راه حلها 
یک  توانیم  می  منظور  این  برای  دهند.  پیوند 
نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم تا بتوانیم اطالعات 
الکترونیکی  ابزار  با  را  مشتریان  از  بازخوردی 
دریافت و تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم که 
آنها از ما چه می خواهند؟، این نظام دیجیتالی 
باید شکایتهای دریافتی از مشتریان را با شتاب 
به افراد مسئول برساند تا اشکاالت را برطرف 
توان  باید  دیجیتالی  نظام  این  همچنین  سازند. 
پاسخگویی به پرسش کنندگان را به هنگام و 

در زمان مناسب داشته باشد.
توصیه دیگر گیتس در این خصوص این است 
که پرسشهای عادی و تکراری را در »سایت« 
شبکه ای پاسخ دهیم و تلفن را برای تماس های 

ضروری و دشوار نگه داریم. 

3- از آمارهای خود آگاه باشید
به اهمیت آمار در مدیریت واقف  برای آنکه 
کتاب  در  گرلی«  »ویلیام  سخن  این  به  شویم 
می  که  کنیم  می  اشاره  جمعیت«  سر  »باالی 
باید  رستگاری،  نور  به  رسیدن  برای   « گوید: 
همه  خریدهای  سفارش  از  دقیقی  اطالعات 
اموال  گونه  هر  و  قدیمی(  و  )تازه  مشتریان 
شرکت )ثابت و عینی و موجودیهای گوناگون( 
داشته باشید. چگونه می توانید چنین کنید؟ فن 
آوری اطالعات و بکارگیری دلیرانه آن، چنین 

امکانی را برای شما فراهم می آورد.«
و  اعداد  از  دارد که آگاهی  نیز عقیده  گیتس 
و  کسب  هر  شناخت  بنیان  آنها  فهم  و  تحلیل 
رقم  و  به عدد  می گوید: آگاهی  و  است  کار 
های سازمان، چیزی بیش از تراز کردن ماهانه 
در  ها  داده  این  است.  حسابداری  دفترهای 
به درد می خورند.  مالی هم  امور  و  بازاریابی 
دارند  مرده  و  ایستاد  حالت  کاغد  بر  عددها 
و  اندیشیدن  آغازگر  دیجیتالی  های  داده  اما 
و  درست  عددهای  و  آمار  هستند.  حرکت 
تازه، ما را به پاسخگویی به هنگام به مشتریان 
و شریکان وا می دارند. بنابراین گیتس توصیه 
می کند که نظام دیجیتالی که ما در سازمان به 
وجود آورده ایم باید بتواند داده های مربوط 
نقطه داد و  از  به کسب و کار را بی درنگ و 
با مشتریان و شریکان دریافت کند. داده  ستد 
با داده های ما یک  های متعلق به شریکان را 

کاسه کند و همه نیازها را برآورده سازد. 
4- انسانها را به کارهای فکری بکشانید

افزارهای  نرم  باید  که  گوید  می  گیتس 
تحلیلگری را ارایه دهیم که به ما این فرصت 
از  را  ارزشمند خود  انسانی  نیروی  تا  بدهد  را 
فعالیتهای  به  و  رهانیده  اطالعات  گردآوری 
بازده  نیروها  این  تا  بگمارد،  آفرین  ارزش 
های  تحلیل  و  تجزیه  باشند.  داشته  شگرفی 
نرم افزاری خود را باید ابتدا در جاهایی بکار 
و  آورند  ببار  مشخص  های  نتیجه  که  بگیریم 
و  وار  توده  تبلیغات  و  بازاریابی  از  را  حرکت 
روی  بر  و  هدفدار  تبلیغات  سوی  به  همگانی 
دهیم.  ادامه  و  کرده  آغاز  مشخص  گروهی 
برای رسیدن به این اهداف گیتس توصیه می 
و  تجزیه  توان  باید  ما  دیجیتالی  نظام  که  کند 
را  مشتریان  خرید  الگوهای  پیچیده  تحلیل 
داشته باشد، به گونه ای که بتواند در به نتیجه 

مشتریان،  به  فردی  ویژه  خدمات  رساندن 
باید  دیجیتالی  نظام  این  باشد.  سازمان  یاور 
مانند  جمعیتی،  های  داده  کمک  به  بتواند 
یا  و  توزیع جغرافیایی،  درآمدها، گروه سنی، 
آمارهای دیگر، گروههای مشتریان سودآور و 
گروههای کم بازده را شناسایی کند. همچنین 
را  امکان  این  بتواند  باید  دیجیتالی  نظام  این 
برای کارکنان فراهم کند تا آنها از کار عادی 
و تکراری، به فعالیتهای اسثنایی بپردازند. این 
باید به آسانی به عددها و داده های  کارکنان 
دیجیتالی دسترسی داشته باشند و از سرفصلها 
و چکیده ها به ریز داده بروند و داده ها را از 

جهتهای مختلف دیده و بررسی کنند.
5- بهره هوشی سازمان خود را باال ببرید

از »جک ولش« رئیس  با سخنی  را  این بحث 
کنیم  می  آغاز  الکتریک  جنرال  مدیره  هیات 
عمل  به  و  یادگیری  »توان  می گوید:  که 
درآوردن پرشتاب آموخته ها، بزرگترین امتیاز 

رقابتی را در اختیار سازمان می گذارد.«
خود  سازمان  هوشی  بهره  آنکه  برای  گیتس 
از »مدیریت  ببریم، توصیه می کند که  باال  را 
را  اطالعات  یعنی  کنیم؛  استفاده  دانایی« 
به  سپس  و  کرده  سازماندهی  و  گردآوری 
برای  و  برسانیم  دارند  نیاز  بدان  که  کاربرانی 
بهسازی پیوسته اطالعات از راه تجزیه و تحلیل 
به  باشیم،  داشته  همکاری  دیگران  با  ها  داده 
را  و آموزش  ببخشیم  مشتریان شتاب  واکنش 
این  افراد  به  که  ای  گونه  به  کنیم  دردسر  بی 
امکان را بدهیم تا در خانه و یا محل کارشان، 
در پشت میز خود و هر گاه که برنامه هایشان 
اجازه دهد، به آموختن بپردازند. باید بر روی 
بزرگترین دارایی یعنی »افراد باهوش« سرمایه 
استخدام  به  را  هوشمند  افراد  و  کنیم  گذاری 

سازمان درآوریم. 
بهره  بردن  باال  در  را  عامل  مدیر  نقش  گیتس 
عقیده  و  داند  می  موثر  بسیار  سازمان  هوشی 
بهره  بردن  باال  در  عامل  مدیر  نقش  که  دارد 
هوشی شرکت حکم می کند تا محیط کار را 
به گونه ای بیافریند، که همکاری و مشارکت  
کارکنان  برای  را  علمی  های  اندوخته  در 
نقاطی را که در آنها هم اندیشی  فراهم سازد؛ 
ابزار  دهد؛  نشان  است،  سودمند  همکاری  و 

دیجیتالی به منظور آسان ساختن پخش

فراهم  را  ها  دانسته  در  مشارکت  و  مهارتها 
از  و  همکاریها  برابر  در  کارکنان  به  و  نماید؛ 
خود گذشتگی هایی که برای آموزش دیگران 

از خود نشان می دهند، پاداش مناسب بدهد. 
با  بزرگ  بردهای  که  باشید  داشته  یاد  به   -6

خطرهای بزرگ همراهند
به نظر گیتس در آغوش کشیدن پیروزی های 
نیاز  بزرگ  کردنهای  خطر  به  گاهی  بزرگ، 
جانشین  را  اطالعات  صنعت،  در  باید  و  دارد 
دانش  فعالیتهای  در  و  کنیم  انبارها  موجودی 
دهیم.  قرار  خطرها  برابر  در  را  اطالعات  بر، 
گیتس در این خصوص می گوید: »دور بودن 
از اطالعات در میدان کارهای دانش بر، همانند 
فرهیخته  دانشمند  پیک  از  مغز  کردن  جدا 
است«. بنابراین گیتس توصیه می کند که یک 
نظام دیجیتالی را در سازمان به وجود آوریم و 
این نظام را دربست در اختیار خود قرار دهیم 
و  سازمان  عملیات  دانایی،  مدیریت  بتواند  تا 
نظامهای بازرگانی را آنچنان به هم پیوند زند 
دیجیتالی  یکپارچه  نظام  یک  همدیگر  با  که 
توان  بتواند  باید  دیجیتالی  نظام  این  بیافریند، 
و  استانداردها  مبنای  بر  ها  فرآورده  آزمایش 
پذیرش جهانی را داشته باشد و ضمن بازنگری 

های الزم، مهار کار را از دست ندهد. 
بینش  سازمان  عملیات  به  چهارم:  توصیه 

بیفزایید
برای  گیتس  بیل  های  توصیه  از  دیگر  یکی 
به  که  است  این  کار  و  کسب  در  موفقیت 
در  گیتس  بیفزایم.  بینش  سازمان  عملیات 
نیز رعایت موارد زیر را توصیه  این خصوص 

می کند:
کارکنان  به  که  برگزینید  را  فرآیندهایی   -1

اختیار می دهند
ابتکار  نیروی  به  باید  که  دارد  عقیده  گیتس 
فرد میدان داده شود و کارکنانی که نسبت به 
نظامهای تولید و طرز کار آنها آگاهی بیشترس 
دارند، بهتر و هوشمندانه تر بکار گرفته شوند. 
گیتس در این خصوص می گوید:» من سخت 
کارکنان  به  شرکتها  اگر  که  داریم  اعتقاد 
خود آگاهی و اختیار الزم و ابزار بکارگیری 
و  انگیز  شگفت  دستاوردهای  بدهند،  را  آنها 
خواهد  جوانه  آن  از  چشمگیری  آفرینشهای 
زد.« بنابراین باید کارکنان فرهیخته ای به کار 
میان  از  محور  وظیفه  شغلهای  تا  شوند  گرفته 

برود و یا در فرآیندهای گسترده ای ادغام
توصیه می کند  منظور گیتس  این  برای  شود. 

تو
اشرف

مخلوقات 
هستی.

زیبا
 فکر 
کن!
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دسترسی داشته باشند تا به کمک آنها بتوانند 
کیفیت فرآورده ها را بهتر کنند و نظام تولید و 
ساخت فرآورده ها را با دیگر نظامها یکپارچه 

سازند.
مهندسی  به  اطالعات  آوری  فن  یاری  به   -2

دوباره بپردازید
»پاول اونیل« رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
به  »من  گوید:  می   )CEO Alcoa( »الکوا« 
نظام مستقل  به چشم یک  فن آوری اطالعات 
می نگرم. از دید من، این نظام یک رهگشای 
پرارزش است. شاید مهمترین اثرش اینست که 
ما را به چنین پرسشی وا می دارد: چرا، چرا، 

چرا؟«
اطالعات  آوری  فن  که  دارد  عقیده  گیتس 
عصای دست فرآیندهای کارآمد است که این 
از  برابر  تا ده  منابع دیگر  فرآیندها در زمان و 
پیش، صرفه جویی می کنند. گیتس می گوید 
که باید همه فرآیندها را باز ارزشیابی کنیم و 
فرآیندهایی بیافرینیم که ساده و موثر باشند و 
همه مانع ها را دور بریزیم. برای حل بسیار از 
عرضه  جهت  در  را  فرآیندها  باید  مشکالت 
کنیم.  طراحی  نو  از  بهینه،  و  روان  اطالعات 
شمار افراد درگیر در یک فرآیند و نیز شمار 
تا  دهیم  کاهش  را  کار  شدن  دست  به  دست 
مسایل کم و ساده شوند. باید رهبران کسب و 
کارها، را برای تصمیم گیری در کنار مدیران 
فن آوری اطالعات، در زمینه نیازهای شرکت 

به کار بگیریم. 
برنامه  مرگ  سبب  پیچیدگی  گیتس  نظر  به 
باید  بنابراین  شود،  می  دوباره  مهندسی  های 
به  که  کنیم  ایجاد  را  دیجیتالی  نظام  یک 
کمک  زمان  بستر  در  راه حلها  پرشتاب  رشد 
گوناگون  وضعیتهای  پیگیری  امکان  کند، 
و  کارها  پیشرفت  روند  بدهد،  کاربران  به  را 
مدیریتی  گیری  تصمیم  به  که  را  آنجاهایی 
نشان دهد، یک فرآیند بزرگ را  نیاز هست، 
کرده  تبدیل  مستقل  مجموعه  زیر  چندین  به 
یک  تا  دهد  ارتباط  بهم  را  آنها  کار  نتیجه  و 
نظام کارآمد بوجود آید، از یک جریان روان 
سراسر  کردن  ساده  برای  دیجیتالی  اطالعات 
ابزارها  آفرینش  با  و  بگیرد  بهره  کار  فرآیند 
و راه حلهای کوچکتر و سراسر دیجیتالی، از 
دراز  و  گسترده  های  چرخه  به  آوردن  روی 

مدت حل مسایل، خودداری کند.
به  راهبردی  منبعی  را  اطالعات  فن آوری   -3

حساب آورید

به  باید  مدیرعامل  که  دارد  عقیده  گیتس  بیل 
راهبردی  منبعی  چشم  به  اطالعات  آوری  فن 
بنگرد که به افزایش درآمد شرکت کمک می 
کند. باید مدیرعامل فن آوری اطالعات را نیز 
همپای دیگر فعالیتهای شرکت به خوبی بشناسد 
و مدیر ارشد فن آوری اطالعات )CIO( باید 
راهبردهای  گسترش  گروه  از  عنصری  خود 
در  را  اطالعات  نظام  بتواند  تا  باشد  شرکت 

خدمت اجرای راهبردها سامان دهد. 
ما  دیجیتالی  نظام  که  کند  می  توصیه  گیتس 
هر ساله بخش اندکی از بودجه را صرف امور 
جاری و بخش بزرگتر را در راه گسترش نظام 
کند.  هزینه  بهتر  ابزار  به  دستیابی  و  اطالعات 
ابزار  چند  باید  دیجیتالی  نظام  این  همچنین 
مواقع  در  و  باشد  داشته  اختیار  در  درجه یک 
کنونی  نظام  به  تازه  کار  ابزار  ای  پاره  لزوم 

افزوده شود. 
توصیه پنجم: در انتظار غیر منتظره ها باشید

جنرال  شرکت  عامل  مدیر  ولش«  »جک 
خود  با  دگرگونی،  »هر  گوید:  می  الکتریک 
سازمانها  بنابراین  آورد.  می  همراه  به  فرصتی 
نیرو  دگرگونی ها  از  رخوت،  جای  به  باید 

بگیرند.«
بیل گیتس نیز از دگرگونی ها استقبال کرده و 
عقیده دارد که رهبران پیروزمند آنهایی هستند 
که به پیشواز روشهای نوین کسب و کار می 
روند بنابراین گیتس توصیه می کند که برای 
آینده دیجیتالی محور خود را آماده سازیم تا 

از فن آوری باالترین بازده را بدست آوریم. 
آن  روی  بر  همه  از  بیش  گیتس  که  آنچه  اما 
در  بپذیریم که  باید  است که  این  دارد  تاکید 
عصر دیجیتالی زندگی می کنیم تا از پیامدهای 
گیتس  بگیرم؛  بهره  آن  توانمندیهای  و  مثبت 
خود می گوید که من فرد خوش بین هستم و 
به پیشرفت اعتقاد دارم. من از اینکه در چنین 
تاریخ زندگی می کنم خشنودم؛  از  ای  دوره 
ما  ماهیچه های  به کمک  ابزار دوران صنعتی 
فعالیت  میدان  دیجیتالی  دوران  ابزار  آمدند، 
و توان مغز و اندیشه ما را گسترش می دهند. 
دوران  این  در  فرزندانم  که  خوشحالم  بسیار 

رشد می نمایند.«
با  بتوانیم  آنکه  برای  دارد؛  عقیده  گیتس  بیل 
ها  دگرگونی  این  و  آمده  کنار  ها  دگرگونی 
دیجیتالی  ابزارهای  باید  بگیریم  خدمت  به  را 
به خدمت  بازآفرینی روش کار خود  برای  را 
بگیریم تا به یاری یک سیستم عصبی دیجیتالی 

با شتاب اندیشه به کسب و کار بپردازیم.

پایانه های پرداخت الکترونیک بی سیم بانک 
پخش  و  توزیع  مدیریت  جشنواره  در  ملت 
معرفی  اقتصادی  فعاالن  به  و  رونمایی  کشور 

شد.

ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارتخوان های جدید این بانک که به صورت 
بی سیم و با استفاده از سیستم جی پی آر اس 
جشنواره  در  بار  نخستین  برای  کند  می  کار 
سالن  در  کشور  پخش  و  توزیع  مدیریت 
بزرگ کشور در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار داده شد.

نخست،  فاز  در  گزارش،  این  اساس  بر 
چند  در  حضور  با  ملت  بانک  نمایندگان 
جایگاه سوخت تهران، با استفاده از کارتخوان 
های بی سیم این بانک، نسبت به اتصال کارت 
دارندگان  بانکی  های  کارت  و  سوخت  های 

خودرو اقدام کرده اند.

با توجه به مزایا و ویژگی های منحصر به فرد 
کارتخوان های بی سیم و موارد استفاده زیاد 
در  ها  کارتخوان  این  شبکه  گسترش  آنها، 
الکترونیک  بانکداری  کل  اداره  کار  دستور 

بانک ملت قرار گرفته است.

رونمایی از کارتخوان های بی سیم بانک 

بدان 
که 
بعد 

از این
پستی 
یک

بلندی 
است.

به
خودت
ایمان

داشته 
باش!

گردآوری و تصحیح : خانم صفدری
عضو انجمن
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آموزش تکنیک های خالقیت 
ژاپنی  مسئله  تکنیک خالقیت حل  یک   Tkj

است که به صورت گروهی انجام می گیرد.

»جیرو  توسط   1964 سال  در  تکنیک  این 
انسان  رشته  استاد  زمان  آن  در  که  کاواکیتا« 
شناسی در موسسه فن آوری توکیو بود ابداع 
به  و  است  بصری  کاماًل  تکنیک  این  گردید، 
نمایش  و  کالمی  مفاهیم  بین  ارتباط  برقراری 
تکنیک که  این  های بصری کمک می کند. 
در ژاپن بسیار متداول است، همانند بسیاری از 
نقشه  کارتها،  از  ژاپنی  خالقیت  های  تکنیک 
ایده  خلق  برای  افکار  تداعی  و  بصری  های 

های جدید استفاده می کند.

کنندگان  و شرکت  حاضران  تکنیک  این  در 
به لحاظ اینکه نام مطرح- کننده ایده ها فاش 
نمی شود به راحتی به ارائه ایده ها می پردازند 

و نسبت به آن احساس خوبی دارند.

رهبر جلسه که ترجیحاً قبل از جلسه مشخص 
می گردد، به هدایت و کنترل جلسه می پردازد 
ایده ها تشویق  ارائه  به  و شرکت کنندگان را 
به شرکت  را  نباید عقاید خود  نماید ولی  می 

کنندگان تحمیل کند.

هایی  واقعیت  مجموعه  بر  مبتنی   Tkj روش 
است که شرکت کنندگان تولید می کنند. این 

واقعیت ها باید 3 شرط زیر را تامین کنند:

1- به مسئله مورد نظر مربوط باشند.

2- به طور عینی اثبات پذیر باشند.

3- مهم باشند.

فرآیند Tkj دارای دو بخش است: در مرحله 
شناسایی  و  تعریف  به  کنندگان  شرکت  اول 
براساس  دوم  مرحله  در  و  پردازند  می  مسئله 
می  مسئله  حل  راه  ارائه  به  اول  مرحله  نتایج 

پردازند.
فرآیند تکنیک Tkj به شرح ذیل می باشد:

مرحله الف – تعریف مسئله
به  و  کنید  مشخص  را  محوری  موضوع   -1
شرکت کنندگان اطالع دهید. از آنها بخواهید 
درباره  توانند  می  که  ای  ایده  تعداد  چند  هر 
مسئله ارائه دهند روی کارتهای 5*3 بنویسند، 
نکته قابل توجه این است که شرکت کنندگان 
برای  باید  ایده های آنها  تفهیم شوند که  باید 
شناسائی مسئله باشد نه حل آن. هریک از افراد 
درباره  معین  اندازهای  تعداد چشم  هر  به  باید 
مسئله بیندیشد و می تواند 15 تا 20 ایده را در 

یک محدود زمانی 5 تا 10 دقیقه خلق کند.

براساس  و  کنید  آوری  جمع  را  کارتها   -2
اتفاق نظر گروهی به چند مقوله و دسته بسیار 
کلی دسته بندی کنید. برای انجام این کار رهبر 
گروه کارتها را جمع آوری و آنها را مجدداً 
کارت  کس  هیچ  طوریکه  به  کند،  توزیع 
خودش را در دست نداشته باشد. Tkj استفاده 
و  کارتها  بندی  دسته  هنگام  به  را  شوخی  از 

بحث درباره ایده ها را تشویق می کند.

بلند  صدای  با  را  کارتها  از  یکی  رهبر   -3
بخواند و اعضاء کارتها را در کیسه های خود 
کنند،  پیدا  است  مرتبط  های  ایده  حاوی  که 
آنها را با صدای بلند بخوانند و دوباره در کیسه 
بگذارند. به این ترتیب کارتها که مجموعه ای 
بردارند جمع آوری  افکار را در  ایده ها و  از 

می شوند.

4- گروه برای هر دسته نامی را انتخاب کنند 
که جوهره ی ایده- های مطرح شده را در بر 
تا  یابد  می  ادامه  آنقدر  فرآیند  این  گیرد.  می 
همه کارتها در دسته های نامگذاری شده قرار 

بگیرند.

یک  در  شده  نامگذاری  های  های  دسته   -5
به  و  کنند  ترکیب  فراگیر  مجموعه  و  گروه 

همان روش نامگذاری کنید.

مرحله ب – راه حل مسئله

حل  راه  بخواهید  کنندگان  شرکت  از   -1
قبل  برای مسئله که در مرحله  پیشنهادی  های 
را روی  قرار گرفت  و شناسائی  بررسی  مورد 

کارتهای 12*7 بنویسند.

2- رهبر کارتهای را جمع آوری کرده و مانند 
مرحله قبل )تعریف مسئله( مجدداً توزیع کند. 
و  بخواند  بلند  صدای  با  را  ایده  یک  سپس 
شرکت کنندگان همانند قبل کارتهایی را که 
به این ایده ربط دارند پیدا کنند. این ایده ها با 
بلند خوانده شوند و مجموعه راه حل  صدای 

نامگذاری شده ای ظهور پیدا می کنند.

در  نهایت  در  کارتها  همه  قبل،  همانند   -3
قرار  شده  نامگذاری  حل  راه  های  مجموعه 

دهید.

فراگیری  حل  راه  مجموعه  قبل،  همانند   -4
استخراج و نامگذاری کنید.

در نهایت ایده های مطرح شده را مورد ارزیابی 
قرار داده و راه حل های مناسب را جهت اجرا 

انتخاب نمائید.

و  پیچیده  مسائل  حل  برای  تکنیک  این  از 
مسائلی که نمی توان به درستی آنها را تشخیص 

و مورد شناسائی قرار دارد استفاده می شود.

منبع:سایت فرهیختگان 

چگونه خالقانه قفل را باز کنم؟

گردآوری : مهدی گلمحمدی
عضو انجمن
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گفتگو با بهروز فروتن مدیر عامل موفق 
کارخانه مواد غذایی بهروز 

ژیانی به سوی آینده
مقدمه: این مصاحبه تبلیغاتی نیست صرفا برای 

یادگیری موفقیت از افراد موفق است
سرنخ- تنها تفاوتی که آقای موفق با خیلی از 
ما دارد، این است که او هیچ وقت از شکست 
برای  می رود.  پیش  به  مصمم  و  نمی ترسد 
جاده  در  کارش  دفتر  به  فروتن  با  گفت وگو 
از  است  پر  که  جایی  رفتیم؛  مخصوص کرج 
لوح های افتخاری که به خاطر تالش هایش به 

دست آورده است.
می خورند،  زنگ  مدام  اتاقش  تلفن های 
منشی اش هم هر چند دقیقه یک بار قرار هایش 
از  یکی  کار  اتاق  اینجا  می کند.  تنظیم  را 
مدیران موفق کشورمان است؛ اتاقی که در و 
طی  که  لوح افتخارهایی  از  است  پر  دیوارش 
اینها  به   ، است  آورده  دست  به  تالش  سال ها 
اضافه کنید عکس هایی که از دوران کودکی 
خود و نوه اش به دیوار زده است، البته گوشه 
جا  دارت  یک  هم  اتاق  دیوارهای  از  یکی 
خوش کرده است؛ » بعضی وقت ها با دوستان 
بین دوستان کمتر کسی  بازی می کنم.  دارت 
پیدا می شود که مثل من دارت بیندازد. این کار 
به من کمک می کند تا افکارم را متمرکز کنم. 
بدانم  می خواهم  وقتی  دارت زدن  بر  عالوه 
شرایط روحی مناسبی دارم و می توانم درست 
وقتی  چراکه  می نویسم،  یانه؟  کنم  مدیریت 
خوش خط  باشد  جمع  حواسم  دانگ  شش 

می نویسم.«
و  فراز  از  است  پر  فروتن  بهروز  زندگی 
نشیب های بسیار، فرود هایی که تنها یکی از آنها 
برای خیلی از ماها کافی است که قید زندگی 
کردن را بزنیم و با دوختن آسمان و زمین به هم، 
از بخت بدمان گله کنیم اما فروتن عاشق تجربه 
کردن و از نو شروع کردن است. حاال هم که 
65 ساله شده دوست دارد تجربه های بیشتری به 
دست بیاورد. شاید خیلی ها تصور کنند او آدم 
خوش  شانسی است که به این موفقیت ها دست 
پیدا کرده اما اومی گوید اصال به شانس و اقبال 

اعتقاد ندارد.

تالش به جای شانس
»من هر بار که در زندگی زمین خوردم زوتر 
از دفعه های قبل بلند شدم. خیلی خوب نیست 
که بعضی ها می گویند همیشه نیمه پر لیوان را 
باید دید، به نظر من باید نیمه خالی را هم دید 
و پر از عمل کرد. زندگی من هم مانند خیلی 
داشته  زیادی  نشیب  و  فراز  دیگر  آدم های  از 
اتفاقات  وقت  هیچ  من  اما  داشت  خواهد  و 
به حساب شانس و  بد پیش آمده را  خوب و 
 63 سال  هست  یادم  خوب  نمی گذارم.  اقبال 
و  قرض  و  همسرم  طالهای  فروش  با  که  بود 
قوله کردن، کارگاه کوچکی راه انداخته بودم. 
باورش سخت است ولی حلقه های ازدواجمان 
را هم فروختیم. در یک کارگاه کوچک، مواد 

غذایی مثل ترشی و زیتون درست می کردیم.
من این مواد را با ژیانی که داشتم به مغازه های 
مختلف می بردم و می فروختم اما درست همان 
شده  راه  روبه  کارهایم  همه  تقریبا  که  روزی 
بود و پروانه کسب گرفته بودیم، تلفنی به من 
خبردادند کارگاه آتش گرفته، وقتی خودم را 
به آنجا رساندم، ماشین آتش نشانی هم رسیده 
بود اما وقتی آنها شیر آب تانکر را باز کردند 
متوجه شدند هیچ آبی در مخزن ماشین وجود 
آن  در  که  سرمایه ای  همه  همین  برای  ندارد. 
کارگاه داشتم جلوی چشمانم خاکستر شد و 
من هیچ کاری نتوانستم بکنم اما من هیچ وقت 
این اتفاق را به پای بدشانسی نگذاشتم و سریع 
باید در آن مرحله چه کار  تصمیم گرفتم که 

کنم.
از  گوشه ای  و  شدم  کار  به  دست  بالفاصله 
کارگاه را تمیز کردم و با فروش آهن آالتی که 
از آتش سوزی به جا مانده بود، کار جدیدی را 

شروع کردم.«
آن روز هر شخصی که جای او بود، این اتفاق 
بهروز  اما  می گذاشت  بدشانسی اش  پای  به  را 
همان لحظه تصمیم گرفت دوباره شروع کند 
قراضه های  آهن  فروش  از  بعد  همین  برای 
از  گوشه ای  آتش سوزی،  از  جامانده  به 
کارگاهش را تمیز کرد و شروع به بسته بندی 

داروهای گیاهی و پوشاک بچه کرد.

زیان هایی را که دیده بود جبران کند؛ »خیلی ها 
از  به خاطر استفاده  آن موقع می گفتند فروتن 
جالب  اما  زده  آتش  را  کارگاه خودش  بیمه، 
اینجاست که کارگاه من اصال بیمه نبود. سریع 
کردن  شروع  با  و  کردم  را جمع وجور  خودم 
را  بودم  دیده  که  زیان هایی  جدید،  کاری 

جبران کردم.«
شبانه روز تالش کردم

 1324 ماه  فروردین  یازدهم  فروتن،  بهروز 
آنکه  با  اما  آمد  دنیا  به  تهران  امیریه  محله  در 
کودکی  از  او  بود  خوب  خانواده  مالی  وضع 
 « بایستد.  خودش  پای  روی  که  گرفت  یاد 
دوستانم  با  شدم  کار  دنیای  وارد  سالگی  از7 
بادبادک، روروک و فانوس درست می کردیم 
خریده  هم  فوتبال  توپ  یک  می فروختیم.  و 
خیلی  را  کار  می دادم.  اجاره  را  آن  و  بودم 
موفقیت هایم  همین  برای  کردم،  شروع  زود 
نداشتم  بیشتر  سال   10 هستم.  پدرم  مدیون  را 
و  راه  من  به  واقعا  او  اما  کرد  فوت  پدرم  که 
برای  مرا  او  آموخت.  را  زندگی کردن  رسم 
شاگردی به مغازه دارانی که می شناخت معرفی 
را  اینکه من لذت کارکردن  برای  اما  می کرد 
به  تا  به مغازه دارها پول می داد  بچشم خودش 

عنوان دستمزد به من بدهند.«
مالی  شرایط  با  خانواده ای  در  اینکه  با  فروتن 
دنیای  وارد  زود  اما خیلی  آمد  دنیا  به  مناسب 
از  زود  خیلی  را  پدرش  او  چه  اگر  شد.  کار 
مسیر  او  نشد  باعث  ماجرا  این  اما  داد  دست 
زندگی اش را گم کند بلکه مصمم تر از قبل به 

زندگی اش ادامه داد.
روزها  و  می خواندم  درس  شبانه  دانشگاه  »در 
کار می کردم. روزهایی را پشت سر گذاشته ام 
اتوبوس  در  خوابیدن،  برای  فرصتم  تنها  که 
شرکت واحد بود. آن زمان وضع مالی خوبی 
نداشتم برای اینکه هم به درسم برسم هم کارم، 
روزها  کنم؛  عمل  شده  حساب  بودم  مجبور 
کار می کردم و شب ها درس می خواندم. تنها 
که  بود  زمانی  می ماند،  خوابم  برای  که  وقتی 
با اتوبوس به محل کارم می رفتم، اتوبوس هم 
آن قدر شلوغ بود که باید ایستاده می خوابیدم، 
به موقع  باید حواسم هم بود که  از طرفی هم 
در ایستگاه پیدا شوم چراکه اگر ایستگاه را رد 
می کردم باید پیاده برمی گشتم چون پولی برای 

خرید بلیت اضافه نداشتم.«

و  خواند  هم  را  درسش  کار،  کنار  در  فروتن 
عمومی  روابط  و  مدیریت  لیسانس  توانست 
بگیرد. عالوه بر اینها، او یک دوره فنی را هم 
زندگی اش  در  موفق  آقای  گذراند.  کرج  در 
از تدریس و  کارهای زیادی را تجربه کرده، 

پیمانکاری بگیرید تا صنایع غذایی.
فروتن زمانی یک آموزشگاه را اداره می کرد 
معلمی  و  تدریس  به  زیادی  عالقه  او  که  چرا 
با یک شریک، آموزشگاهی را  دارد؛ »مدتی 
داشته  زیادی  معلمی عالقه  به  اداره می کردم، 
مانند  کارهایی  تدریس  کنار  در  اما  دارم  و 
پیمانکاری و ساخت و ساز هم انجام می دادم 
شریکم  به  که  بی جایی  اعتماد  به خاطر  اما 
کردم، در این مرحله از زندگیم فرودی داشتم؛ 
دانش آموزان  از  که  شهریه ای  همه  شریکم 
همین  برای  رفت.  و  برداشت  را  بودیم  گرفته 
اما  بود  آمده  پیش  که  مشکالتی  و  ماندم  من 
قبول کردم که اشتباه خودم بود، برای همین، 

بیشتر کارهای آموزشگاه را به گردن گرفتم.
در آموزشگاه تدریس کردم، سرایداری کردم، 
حتی کارهای تبلیغاتی آموزشگاه را هم خودم 
انجام می دادم. یک روز که مشغول چسباندن 
اعالمیه در خیابان بودم یکی از شاگردهایم مرا 
دید تعجب کرد اما وقتی از ماجرا با خبر شد، 
تبلیغ  بیشتری برای  تا اعالمیه های  کمکم کرد 

آموزشگاه توزیع کنیم.«
مستاجر خانه خودم شدم

زندگی بهروز فروتن فراز و فرود های بسیاری 
شکست  کاری  در  که  بار  هر  او  داشته. 
می خورد با شجاعت اشتباهش را قبول می کرد 

و حساب شده تر عمل می کرد.
جبران  برای  شد  مجبور  زمان  آن  در  حتی 
ضررهایش خانه اش را بفروشد و مستاجر خانه 
کارش  و  نشد  تسلیم  هرگز  اما  بشود  خودش 
»روزهای  داد؛  ادامه  محکم تری  اراده  با  را 
سخت زیادی را پشت سر گذاشته ام، روزهایی 
اتوبوس  به  شدن  سوار  برای  پولی  حتی  که 
مسؤولیت  همیشه  اما  نداشته ام،  تاکسی  یا 
اشتباهاتم را به گردن گرفته ام و کس دیگری 
جبران  برای  دوره ای  در  ندانسته ام.  مقصر  را 
را  داشتم  که  خانه ای  فرودهایم،  از  یکی 
فروختم و مستاجر خانه خود شدم. در زیرزمین 
خانه به همراه همسرم مواد غذایی مانند ترشی 
و زیتون  درست می کردیم و می فروختیم، من 
با خودروی ژیانی که هنوز هم آن را  آنها را 

میلیاردرهای وطنی را دریاب
گردآوری : نوید دقیقی

عضو انجمن

تو هم
میتوانی!

از
این 

بدترهم
ممکن
بود.

www.ParsBook.org www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com
www.karnil.com


ماهنامه میلیاردرهای آینده ایران16
www.forum.unc-co.ir ماهنامه میلیاردرهای آینده ایران15

www.forum.unc-co.ir

مغازه های مختلف می بردم و برای اینکه بتوانم 
پولی  مغازه دار ها  از  کنم  رقابت  رقیب هایم  با 
را  غذایی  مواد  هروقت  می گفتم  نمی گرفتم 
آنها  از  خیلی  البته  بدهید.  را  پولم  فروختید 
سوء استفاده می کردند و پولم را دیر پرداخت 
باالخره  سختی ها،  این  تمام  با  اما  می کردند 

تالش هایم نتیجه داد و توانستم موفق شوم.«
همراه  به  فروتن  بهروز  که  زمانی  از  سال ها 
خانه اش  زیرزمین  در  بستگانش  از  نفر   11
را درست می کردند می گذرد،  محصوالتشان 
کارخانه های  معتبرترین  از  یکی  فروتن  حاال 
می کند  اداره  را  کشورمان  غذایی  مواد  تولید 
و تعداد کارمندانی که او به طور مستقیم با آنها 
درارتباط است به 1500 نفر رسیده اما او هنوز 

مانند گذشته تالش می کند.
بیدار  خواب  از  صبح  شش  ساعت  روز  »هر 
می شوم و کارم را شروع می کنم. روز تعطیل 
و  می آیم  کارخانه  به  ندارد  معنایی  برایم  هم 
سعی می کنم هر روز بهتر از روز دیگر مدیریت 
کنم. معموال هم ساعت هشت شب به خانه بر 
اینکه مدیر عامل کارخانه صنایع  با  می گردم، 
غذایی هستم اما غذا درست کردن بلد نیستم، 
در  هستم.  خوبی  کننده  مصرف  من  خانه  در 
اوقات فراغت هم همراه نوه هایم کارتون تام و 
جری نگاه می کنم، از برنامه های تلویزیونی هم 
دارم.  بیشتر دوست  را  برنامه های طنز  و  اخبار 
مانند  را  فرزندانم  کرده ام  سعی  زندگی ام  در 
خودم بار بیاورم، برای همین به جای اینکه آنها 
را با خودروی شخصی این طرف و آن طرف 
ببرم سعی کردم آنها بیشتر از اتوبوس شرکت 

واحد استفاده کنند.«
فروتن، مدیر عامل صنایع غذایی بهروز، سال 
کشور  صنایع  قهرمانان  قهرمان  عنوان  به   84
شناخته شد، حاال در کارخانه او 1500 نفر به 
شکل مستقیم و 10هزار نفر به طور غیر مستقیم 
کاری  دوره  سه  امروز  می کنند؛»تا  فعالیت 
داشته ام؛ تدریس، پیمانکاری و ساخت وساز و 
صنایع غذایی، در این کارها بارها اوج و فرود 
داشته ام. آخرین فرودی که داشتم برمی گردد 
به سال 83 اما اشتباهم را قبول کردم و با تالش 
بیشتری به موفقیت دست پیدا کردم. من هنوز 
مهم  که  چرا  می دانم  معلم  یک  را  هم خودم 
نیست چگونه و کجا کار می کنی باید حاصل 

کاری که انجام می دهی خوب باشد.« 

زندگی نامه وین دایر 
)Wayne Walter Dyer( در 10  دایر  والتر  وین 
میشیگان،  ایالت  توابع  از  دترویت  مه، 1940 در شهر 
ایاالت متحده به دنیا آمد. او یک نویسنده و سخنران 
در   1976 سال  در  شما  اشتباهات  قلمرو  کتاب  است. 
حدود 30 میلیون نسخه فروخت و جز یکی از باالترین 
به  دایر در سال 1987  تاریخ شد.  فروش کتاب ها در 

عنوان بهترین سخنران ایاالت متحده شناخته شد.]1[
دایر از ملوین لیله )فوت شده( و هنزل ایرنه دایر متولد 
شد. او بیشتر دوران نوجوانی خود را در پرورشگاه از 
دست داد و در دوران دبیرستان در دترویت به مشاوره 
می پرداخت او در دانشگاه سنت جان به عنوان محقق 

در حال کار است.
ابتدا کار در فرهنگستان را دنبال کرد و در همین  در 
می رساند  چاپ  به  روزنامه  در  را  خود  مطالب  زمان 
خصوصی  درمان های  به  آزمایشی  صورت  به  و 
می پرداخت. اما سخنرانی او در دانشگاه سنت جان که 
و گفتگوی  منفی  افکار  متمرکز شدن  مورد شیوه  در 
نام  ثبت  به  ترغیب  را  دانشجویان  بود  آمیز  تحریک 
به  ادبی  آژانس  کرد.  اش  خصوصی  کالس های  در 
دایر پیشنهاد کرد که وین ایده های خود را به صورت 
یک کتاب جمع آوری کند و نتیجه آن کتاب »قلمرو 
اشتباهات شما« بود. اگر چه نخستین کتاب هایی که به 
فروش رفت بسیار اندک بود. دایر شغل تدریس خود 
را رها کرد و به کار تبلیغات در ایاالت متحده مشغول 
زمینه  در  کتاب  فروشگاه  یک  سختی  سر  با  و  شد 
تلویزیون  باالخره  کرد،  پیدا  تصویری  مصاحبه های 
مرو  و  دوناهو  فیل  با  همراه  دایر  که  داد  اجازه  ملی 

گریفین در گفتگوی شب حضور پیدا کند.
نوار  از  سری  یک  ساخت  برای  همچنان  دایر، 
کنفرانس های خود و همچنین تدوین کتاب جدیدش 
همانند  دایر  نوارهای  شنوندگان  می کرد.  تالش 
مخاطبان دیل کارنجی یا استیفن کاوی نبودند که تنها 
درباره  او  پیام  این  بنابر  شوند.  ختم  تجارت  حوزه  به 
لحظه تفکر نو بسیار طنین انداز شد. او اغلب حکایاتی 
را از زندگی خانوادگی خود بازگو می کرد و در قالب 
این حکایات کارآزمودگی کنونی خود را نتیجه گیری 
می کرد. کتاب مرد خودساخته کتابی بود که به قسمتی 
از جذبه های خودش اشاره داشت. دایر به مخاطبانش 
توصیه می کند که واقع بین باشند چون ندای اعتماد به 
خود، همانند یک راهنمای مذهبی انسان را کارآزموده 
می کند و همچنین به خوانندگانش پیشنهاد می کند که 

پیرو عیسی مسیح باشند.

میلیاردرهای آن ور آب!
گردآوری : هوشنگ قربانیان
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طوفان فکری یکی از مهمترین قسمت 
های نه تنها اقتصاد ، بلکه زندگی عادی هست

 
اما طوفان فکری چیست ؟ 

تکنیک طوفان فکری
آیا تا به حال در جلسه اي بوده اید که در آن از 
آدم ها بخواهند در مورِد یک موضوِع مشخص 
داشتید؟  ایده  هم  شما  خوِد  آیا  بدهند؟  نظر 
و  جالب  ایده   تا  چند  بود؟  طور  چه  جلسه 
از  تعدادی  روز  یک  شد؟  جمع  منتظره  غیِر 
کارکناِن یک شرکِت ساختمان سازي دوِر هم 
جمع شدند و تشکیِل یک جلسه  فوري دادند. 
این  مسأله اي که آن ها را دور هم جمع کرد، 
بود که چطور مي توان وسایِل ساختماني و بعد 
هم اثاِث واحدهاي مسکوني را از طبقه  اول به 
طبقاِت دیگِر ساختمان رساند و این کار را در 
کمترین وقت و به آسان ترین شکل انجام داد. 
بعد از این که همه  کارکنان نشستند، یک نفر از 
میاِن جمع جلو رفت و یک ورق کاغِذ سفید 
و یک مداد برداشت. از افراد خواست سکوت 
و نظِم جلسه را رعایت کنند. او صورِت مسأله 
بدوِن  خواست  همه  از  سپس  داد.  توضیح  را 
هر  کند،  قطع  را  دیگري  حرِف  این که کسي 
مي رسد  نظر  به  مشکل  این  براي  که  راه حلي 

پیشنهاد کنند.
در ضمن این نکته را اعالم کرد که هیچ کس 
نباید ایده  کِس دیگري را هر چند که به نظرش
ک شوخي باشد، مسخره کند و به آن بخندد.

نوبت  هرکس  به  شد.  شروع  رسماً  جلسه 
نفر  یک  مي گفت.  بلند  را  ایده اش  مي رسید، 

هم ایده ها را مي نوشت.
یکي گفت »مي شود پله ها را کم ارتفاع کنیم.« 
دیگري گفت »مي شود به جاي پله ها یک جور 
سطح شیب دار درست کرد و با چرخ وسایل را 

از رویش باال برد.« به این ترتیب هرکس 
یایده اي مي داد که شاید حتی تا آن لحظه در 

موردش فکر هم نکرده بود.

یک دفعه یک نفر از بیِن کارکنان بلند شد و 
گفت »من مي گویم سقف را سوراخ کنیم!«

همه خندیدند.
مدیِر جلسه همه را آرام کرد. پرسید: خوب… 
کردیم،  سوراخ  را  اول  طبقه ی  سقِف  حاال 

بعدش چي؟«
ـ »سقِف طبقه ي بعد را هم سوراخ مي کنیم«

ـ »طبقاِت بعدي چطور؟«
ـ »این که کاري ندارد، تا طبقه ي آخر سقِف 

همه  طبقات را سوراخ مي کنیم.«
و این طور بود که آسانسور ساخته شد.

نشان  که  بود  مثالي  هزاران  از  یکي  این 
مي دهد جلسه  طوفان فکری چه طور جلسه اي 
روش  این  اختراِع  از  سال  پنجاه  است. حدوِد 
مي گذرد. این روش نخستین بار در سال 1953 
شد.  تعریف  اسبورن  اس  الکس  دکتر  توسِط 
امروزه این روش چنان در آمریکا رواج یافته 
است که مي توان گفت جزئي از زندگِي مردِم 

آن شده است.
همان طور که از مثال هم پیداست، این تکنیک 
در واقع یک نوع ایده یابِي گروهي و سازمان 
یافته است. اساِس کاِر طوفان فکری این است 
ایده هایي که هم زمان  تماِم  با جمع آورِي  که 
در جلسه به وسیله ي اعضا ارائه مي شود، راه حِل 

مناسبي براي یک مسأله  خاص پیدا شود.
جلساِت  برگزارِي  در  اصل  چهار  به  توجه 

طوفان فکری اهمیت دارد.
اول این که هر چه بیشتر ایده خلق شود، احتماِل 

پیدا کردِن ایده  مناسب بیشتر مي شود.
قضاوِت  و  تمسخر  ارزیابي،  که  این که  دوم 
و  تصور  مانِع  جلسه  اعضاي  عجوالنه  
خیال پردازِي افراد مي شود. در نتیجه تولیِد ایده 

به حداقل مي رسد.
از آن جایي که هر ایده  جدید خود به وجود 
این  سوم  اصل  است،  تازه  ایده هاي  آورنده  

است که توجه داشته باشیم افراد در مواجهه 

ذهنشان  در  جدیدي  موضوِع  جدید،  ایده   با 
ذهِن  در  ایده  بیشتري  تعداِد  و  مي شود  مطرح 

افراد جرقه خواهد زد.
و باالخره اصِل چهارم، این که اگر دو یا چند 
چیز با هم ترکیب شوند، نتیجه  حاصل چیزي 
دیگر،  عبارِت  به  است.  آن ها  جمِع  از  بیش 
بیشتر  و  بهتر  گروه،  در  شده  ایجاد  ایده هاي 
تنهایي  به  افراد  ایده هایي است که مجموِع  از 

پیشنهاد مي کنند.
کننده  شرکت  افراِد  تعداِد  که  مورد  این  در 
باید  نفر  چند  فکری  طوفان  جلسه ي  در 
این  نتایِج  است.  شده  زیادي  تحقیقاِت  باشد، 
با  جلسات  است  بهتر  مي دهد  نشان  تحقیقات 

12 تا 15 نفر تشکیل شود.
کاِر مدیر جلسه اهمیت زیادي دارد. او است که 
باید تا جایي که ممکن است جلسه را کنترل، 
تشویق و هدایت کند و همین که احساس کرد 
مطرح  مشکِل  به  درستي  پاسِخ  افراد  ایده هاي 
و  مسأله  کردِن  طرح  دوباره  با  نیست،  شده 
توضیح دادِن بیشتر، صورِت مسأله را در ذهن 

افراد روشن تر کند.
آینده   در  یا  و  امروز  همین  شما  اگر  حال 
یکي  در  یا شرکت  و  برگزاري  قصِد  نزدیک 
بهتر  دارید،  را  فکری  طوفان  جلساِت  این  از 
به  خوبي  به  را  ذهن انگیزي  کلِي  قواعِد  است 
یاد داشته باشید، چرا که مهم تر از هر چیز در 
شما  هستند.  ساده  قواعد  همین  تکنیک  این 
محلی  هر  در  راحتی  به  نزدیکتان  دوستان  و 
از  و  کنید  امتحان  را  تکنیک  این  می توانید 

نتیجه ی اعجاب بر انگیز آن آگاه شوید. 

تکنیک طوفان فکری معکوس
این تکنیک بسیار شبیِه تکنیِک طوفان فکری 
روش،  این  در  که  مهم  تفاوت  این  با  است، 
اساِس  بلکه  نیست،  بد  تنها  نه  ارزیابي  انتقاد و 

این تکنیک است. در واقع پایه ي این تکنیک

این  مهم  است.  مختلف  سؤال هاي  پرسیدِن 
است که در ذهِن افراد این سؤال شکل بگیرد 
ایده ي مطرح شده در کجاها جواب نمي دهد؟

چه مسائلي موفقیتش را تهدید مي کند؟
و این که واقعاً چه قدر کارایي دارد؟

بیني  منفي  پایه ي  بر  تکنیک  این  حقیقت  در 
فکرِي  طوفان  تکنیِک  است.  شده  گذاشته 
معکوس روِش خوبي است، به شرطي که قبل 
علِت  شود.  گرفته  کار  به  دیگر  روش هاي  از 
این که استفاده از این روش را قبل از روش هاي 
دیگر توصیه مي کنیم، این است که مي تواند به 
خوبي سبِب تفکِر خالق شود. فرآینِد استفاده 
تمامِي  که  است  شکل  این  به  تکنیک  این  از 
گفته  نظر  مورِد  پدیده ي  به  مربوط  اشکاالِت 
و  بحث  آن ها  مورِد  در  و  مي شوند  جمع  و 
گفت و گو مي شود و باالخره راه حِل مؤثر پیدا 

مي شود.
سرامیک  لیوان سازِي  شرکِت  یک  مثال  براي 
وارد  را  لیوان  از  نوِع جدیدي  گرفت  تصمیم 

بازار کند.
تولیِد  براي  ایده  بهترین  پِی  در  تولید  مدیِر 
لیواِن جدید بود. او یک جلسه ي طوفان فکرِي 
که  را  قدیمي  لیواِن  و  داد  تشکیل  معکوس 
وسِط  مي کرد،  تولید  بود شرکت  سال  سالیاِن 
میز گذاشت. او از افراد خواست لیوان را نقد 

کنند.
یکي گفت »دسته اش چرا این قدر گرد است؟«

دیگري گفت »قدش زیادي کوتاهه.«
است.  تیره  زیادي  »رنگش  گفت  دیگر  یکي 

ُگل دار بشه بهتره.«
و به همین ترتیب هر کس چیزي گفت. بعد از 
تمام شدِن جلسه، آدم هایي جمع شدند و نظِر 
افراِد جلسه را کناِر هم گذاشتند به آن ها خوب 
فکر کردند. طرِح جدیِد لیوان از بیِن نظرهاي 
جمع شده کم کم مشخص شد. حاال شرکت 
لیواني تولید مي کند که اصاًل شبیِه لیواِن سابق 

نیست و بازاِر خیلي خوبي هم دارد.

چگونه مغز خود را منفجر کنیم؟

گردآوری : سبحان جوادی
عضو انجمن

sobhan_unc@yahoo.com
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سخت  زیاد  ایرانی  میلیاردرهای  شناختن 
ظرف  مسکن  قیمت  افزایش  مدد  به  نیست. 
خیابان  از  باالتر  هرکس  گذشته  چندسال 
انقالب تهران،خانه داشته باشد باید او را جزو 
میان  دراین  اما  آورد  حساب  به  میلیاردرها 
هستند کسانی که نه فقط آزروی خانه ای که 
دارند،که از روی سهام و کارخانه و تولیدشان 

می شود فهمید که چقدر دارایی دارند.
بورس  در  ها  آدم  که  این  اثبات  بازهم  البته 
منقول  داراییهای  ارزش  یا  دارند  سهم  چقدر 
وغیرمنقول آنها چقدر است بسیار سخت تر از 
آن است که فکرش را می کنیم چه آن که در 
مالیاتی شفاف است ونه آدم ها  نظام  نه  ایران 

عالقه ای به خود اظهاری دارند.
با این وجود میتوان به برخی دارایی های قابل 
شرکتها  ترازنامه  در  یا  که  کرد  اشاره  اثبات 
ومشهوراست  بزرگ  قدر  آن  یا  است  مشهود 

که امکان تکذیب آن وجود ندارد.

غول گردشگری
که  است  کسی  کمتر  ایران  گردشگری  غول 
درمسافرت به کیش، بزرگی هتل داریوش را 
سیرک  دلفینهای  دیدن  برای  یا  باشد.  ندیده 

باز، به پارک دلفینها سرنزده باشد.
اینها کار دستی های شخصی به نام حسین ثابت 
هستند. حسین ثابت بکتاش متولد 1313 
در مشهد است. خیلی جوان مانده! از عناوین 
و  فرش،  دالل  ایرانی،  ثروتمند  کارآفرین  او: 
ثابت  ثابت را گفتهاند.  صاحب گروه هتلهای 
تا پنج سال قبل در جزایر قناری 5 هتل )5 هزار 
تخت( داشته است و در ایران نیز هتل بزرگ 
در کیش  به سبک تخت جمشید  را  داریوش 

ساخته است.
نیز در  از این هتل، چهار هتل دیگر  وی، غیر 
کیش دارد )هتلهای هلیا، الله، تماشا، و پانیذ( 
مجموعه  و  ثابت  بینالمللی  تجارت  شرکت 
باغ  و  )دلفیناریوم  کیش  های  دلفین  پارک 
پرندگان با مساحت بیش از 65 هکتار( متعلق 

به اوست.

او کلنگ سرمایه گذاری هتل 7 ستاره کوروش 
کار  خورشیدی  انرژی  با  آن  های  سیستم  که 
و  ایران(  سبز  هتل  نخستین  عنوان  )به  میکند 
500 اتاق خواهد داشت را نیز در جزیره کیش 
پایان  از  قبل  است  قرار  و  است  زده  زمین  بر 
افتتاح شود. سوئیت های هتل  امسال در کیش 
داریوش او در زمان های عادی سال هر شب 
400 هزار تومان و در ایام عید نوروز و.. تا 700 
– 800 هزار تومان هر شب اجاره داده می شود.

هتل دار  تنها  داشت  تصمیم  این  از  پیش  ثابت 
کیش شود و اقدام به خرید 6 هتل آماده کرد با 
قیمت های تقریبی هر هتل 8 -9 میلیارد تومان 
کار  این  بار  زیر  داران  هتل  برخی  اما  باال  به 
نرفته و وی نتوانست به این آرزوی خود برسد.
قناری  جزایر  در  نیز  هتل  چند  ثابت  حسین 
اسپانیا تاسیس کرده و هم اکنون نیز بزرگترین 
و  است  صاحب  را  اسپانیا  داری  هتل  شرکت 
اختصاصی  دو جزیره  از  یکی  در  نیز  او  خود 

خود در اسپانیا زندگی میکند.
ایجاد کورس های اسبدوانی با تاسیس شرکت 
فعالیتهای  دیگر  از  ماند  ناتمام  که  ایران  اسب 
گروه  سهام  25درصد  همچنین  او  اوست. 
ثابت همچنین  اختیار دارد.  هتلهای الله را در 
اقدام به خرید هتلهای الله تهران،یزد و سرعین 
به  متعلق  ایران،  توسعه گردشگری  از شرکت 
ثابت،کرد  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
اولین  موقع  به  پرداخت  عدم  علت  به  ولی 
گردشگری  توسعه  شرکت  تعهداتش،  مرحله 
ایران ضمانت نامه پنج میلیاردی او را ضبط و 

مزایده خاتمه یافت.
نوشته شده  ثابت  آقای  آلمان  دفتر  در  در سر 
است: » حق الناس را دست نزن. مصمم باش. 
عاشق تصمیمت باش. آن وقت است که محال 

پا به فرار میگذارد «

غول فوالدی

تابستان سال 87 است. خبر خرید بلوک 3.50 
درصدی فوالد خوزستان به وسیله یک شخص 
شاید  است.  بازار شده  هیجان  موجب  حقیقی 
باشد که کسی  به خاطر آن  بیشتر  هیجان  این 
در ایران جرات کرده سرمایه خود را رو کند!

این خبر وقتی منتشر شد که بیشتر فعاالن بازار 
شاهد رقابت تنگاتنگ متقاضیان خرید طی 9 
تاکنون  که  حقیقی  شخص  یک  بودند.  روز 
گوی  توانست  نداشته  سهام  بازار  در  فعالیتی 
 5.30 و  برباید  بازار  حقوقیهای  از  را  سبقت 
خود  آن  از  را  فوالد خوزستان  بلوک  درصد 

کند.
محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فوالد 
آرین سهند خریدار بلوک فوالد خوزستان بود 
عرضه  قیمت  درصدی   87 افزایش  حتی  که 
رقابت  دور  از  را  او  نیز  پایه  قیمت  به  نسبت 
یک  کردن  اضافه  با  سرانجام  و  نکرد  خارج 
ریال سهامدار عمده فوالد خوزستان شد. او به 
همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در 
ارزش سهامی که  میکنند.  فعالیت  فوالد  بازار 
تومان  میلیارد  معامله خرید 1360  این  تنها در 
بود که حتما تمام ثروت این مرد نبوده است. 
او که بعدها در همن خرید با دولت و سازمان 
برخورد چند روز  به مشکل  خصوصی سازی 
بعد از خریدش به هفته نامه شهروند امروز در 
مورد شفافیت در بازار ایران و ترس ثروتمندان 
از شفافیت ثروتشان گفته بود: »در بازار ایران 
پراکنده  را  شایعاتی  عدهای  یک  متاسفانه 
ایران  اینکه سرمایهگذاری در  بر  مبنی  کردند 
خطرناک است در صورتی که اصاًل این طور 
سرمایهگذاری  از  نباید  سرمایهگذاران  نیست. 
در ایران و روکردن میزان سرمایه خود بترسند 
ایران  در  سرمایهگذاری  من  نظر  به  که  چرا 
در  سرمایهگذاری  از  نباید  است.  امن  بسیار 
ایران بترسند، بهتر است برای مملکت خودمان 
سرمایهگذاری کنیم تا خارج از مرزهای ایران. 
«جابریان که بچه کف بازاراست،درحال حاضر 
یک کارخانه فوالد دارد ودربازار آهن تهران 
یا  نفر جدی  یک  سرشناسترینهاست.  از  یکی 
شوخی گفته بود حاضر است سرقفلی موبایل 
فکرش  بخرد.  تومان  100میلیون  را  جابریان 

رابکنید او با این خط موبایل چه میکند.

غول بازار پول

نشنیده  استراتوس  شرکت  از  نامی  شما  شاید 
باشید که یکی ازبزرگترین شرکتهای عمرانی 
ایران است اما به طور قطع با نام بانک اقتصاد 
این  مدیره  هیات  رئیس  دارید.  آشنایی  نوین 
درمورد  که  است  مردی  خصوصی  بانک 
ثروتش افسانه سرایی میشود اما او به طور قطع 
است.  ایران  سرشناس  میلیاردرهای  از  یکی 
هیات  های  نشست  از  یکی  در  گذشته  سال 
تهران،زمانی که فرهاد فزونی  اتاق  نمایندگان 
با  اتاق  این  نمایندگان  هیأت  اعضای  از  یکی 
حرارت به انتشار نامش در فهرست 30میلیاردر 
شدت  از  که  حالی  در  و  میکرد  اعتراض 
و  بود  شده  سرخ  رخسارش  رنگ  عصبانیت 
بعضیها  کنار  در  بعضیها  و  او  نام  چرا  میگفت 
با  هاشمینژاد  صدر  محمد  آمده،  دیگر 
آرامش روی بلندگوی مقابلش خم شد، با آن 
کت تک مارک دارش، اول لطیفهای تعریف 
کرد و کلی خندید و بعد گفت»ظاهرا دوستان 
از اینکه نامشان کنار من آمده ناراحت هستند!؟« 
تقریبا تنها کسی بود که گزارش میلیاردرها را 
هیات  اعضای  ذکاوت  با  او  نکرد.  تکذیب 
نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت»بیش از 
این گزارش مواظب جریانی باشید که چندین 
مدام چنگ  و  دارد  ریشه  ایران  در  است  قرن 
قبل  دولتهای  و  دولت  ان  به  هم  ربطی  میزند، 
واکنش  میلیاردرها  به گزارش  که  ندارد«حاال 
منفی نشان نداده است، همان رزومه را در اینجا 

هم نقل میکنیم.
و  کشور  خصوصی  بانک  اولین  مؤسسان  از 
مدیر  نوین،  اقتصاد  بانک  هیأتمدیره  رئیس 
استراتوس،  ساختمانی  توانمند  شرکت  عامل 
در  اما  دارد،  ثروت  چقدر  او  نمیداند  کسی 
بزرگان  از  بازرگانی  و  ساختمانسازی  زمینه 
هیات  جلسه  در  چنانکه  البته  میرود.  شمار  به 
را گودزیال،  او  اینجا  ما در  نمایندگان گفت، 
دراکوال، اختاپوس یا مافیا خطاب قرار ندادیم!
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غول صادرات
شاید نام یک یا دو نفر از این فهرست برای شما 
از  نیستند،  اینطور  اما همه  باشد،  تازگی داشته 
جمله اسداهلل عسگر اوالدی، پیر مرد دیگر در 
برابر اتهام غرور انگیز)به قول مسعود دانشمند(

مولتی میلیاردر ایران ظاهرا سر شده است.

از آن دسته افرادی هم بود که در برابر گزارش 
سی میلیاردر هیچ واکنشی نشان نداد و ترجیح 
چون  هم  مهمتری  موضوعات  مورد  در  داد 
صادرات اظهارنظر کند. هرچه هست او رئیس 
و  است  چین  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 
است  معلوم  هم  چین  از  ما  واردات  وضعیت 
میشود....  معلوم  چیزها  خیلی  جا  همین  از  و 
همین  بود:  نوشته شده  میلیاردرها  در گزارش 
از  به یکی  ماه گذشته، جوابیه معترضانهای را 
روزنامههای کثیر االنتشار فرستاده بود، از آنها 
گله کرده بود که چرا از وی با عنوان »حاجی 

ترانسفر« نام بردهاند. 
تهران  اهل  عسگراوالدی  اسداهلل 
بر  نشناسد.  را  او  که  است  کسی  چه  و  است 
خوش  مرد  پیر  مستند  و  معتبر  روایتی  اساس 
از  خصوصی  بخش  نگرانی  جریان  در  قلب 
آن  با  تهران  بینالمللی  نمایشگاه  واگذاری 
تهران در جمع  اعیاننشین  نقطه  وسعت در آن 
بود: جناب  گفته  چنین  اتاق  نمایندگان  هیات 
رئیس)آل اسحاق( اگر اجازه میدهید، بنده به 
چک  حاال  همین  جزء«  »کاسب  یک  عنوان 
نظرش  اظهار  این  بکشم!  را  نمایشگاه  خرید 
در  خبرنگاران  زده  حیرت  دیدگان  مقابل  در 
زمان خودش کم سر و صدا نکرد!از اعضای 
و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  مؤتلفه،  نام  به 
چین، دارنده شرکت بزرگ »حساس« که در 
پسته  به خصوص  و  عرصه صادرات خشکبار 
ایران در سطح جهان صاحب نام است. تابستان 
را  چینی  بانک  دو  شد  گفته  هم  گذشته  سال 
خریده، البته بعدا متذکر شد که کل بانکها را 
کرده  خریداری  را  آنها  سهام  بلکه  نخریده، 
مجله  قبل،  سال  اینها، چندین  بر  است. عالوه 
نشریه  یک  که  فوربس  آمریکایی  معروف 
وضع  همواره  و  است  مالی  و  اقتصادی  معتبر 
افراد ثروتمند جهان  مالی شرکتهای بزرگ و 
را دنبال و در باره آنها گزارش تهیه میکند به 
ثروت اسداهلل عسگراوالدی اشاره کرده بود و 

بانکداران  از  یکی  تخمین  به  را  او  داراییهای 
برآورد کرده  میلیون دالر  به چهارصد  ایرانی 
از  نباید کرد که در یکی  فراموش  والبته  بود. 
آقای  گفت  نفر  صادراتی،یک  همایشهای 
که  دارد  صادرات  130میلیون  عسگراوالدی 
دالر  100میلیون  وگفت:به  کرد  تکذیب  او 

نمیرسد.

غول تکنولوژی
 « نام  و  باشید  داشته  موبایل  ندارد  امکان 
برند  هر  باشید. صاحب  نشنیده  را  عالءالدین« 
موبایلتان  باید  باشید،  میخواهید  که  موبایلی 
باید  هم  ایران  در  برسد،  فروش  به  ایران  در 
هم  پایتخت  در  و  شود  عرضه  پایتخت  در 
باشید. صاحبش  باید اول در پاساژ عالءالدین 
مردی است به همین نام. از پاساژ سرخ رنگ 
حافظ-جمهوری صحبت میکنیم، همان که در 
کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده است. 
مشخص  عالءالدین  حاجی  سرمایه 
نیست، ما هم اینجا چیزی نمیگوییم، اما بزرگ 
هر  دست  امروزه  که  موبایل،  گوشی  بازار 
جالب  نیست.  کسی  کم  هست،  یکی  ایرانی 
است بدانید، این مرد همیشه در اتاقی کوچکی 
مینشیند که در طبقه همکف پاساژ قرار گرفته 
است. ظاهر مغازه چیز خاصی ندارد و رنگ و 
رو رفته هم هست، اما از پلههای آهنی باریک 
بزرگ  حاجی،  بروید،  باال  که  مغازه  انتهای 
سرمایه  نشسته.  آنجا  جمهوری،  موبایل  بازار 
دار بازار موبایل جمهوری در دفتری با سقفی 
کوتاه، عرضی کم و طولی حدود 2 تا 2.5 متر 

مینشیند.

این هم طنز روزگار است. ثروت آقای عالء 
که  است  فروشگاههایی  سرقفلی  به  الدین 
الدین  عالء  مجتمع  کند.  ومی  واگذارکرده 
رونق  پر  وکار  کسب  هزاران  وشاید  صدها 
نیست  عجیب  بنابراین  داده  جا  درخود  را 
تجاری  مجتمع  این  روزانه  مالی  گردش  اگر 
آقای  بکنید  را  وفکرش  بدانیم  میلیاردی  را 
گردش  دراین  مختلف  اشکال  به  الدین  عالء 

پربرکت سهم دارد.

غول بازار مبل
محله و خانه قدیمیاش در مهرآباد جنوبی، 20 
روبه  دقیقاً  و  فعلی(  )شمشیری  زاهدی  متری 
اما  بود  )ع(  صادق  جعفر  امام  مسجد  روی 
حاال دیگر آنجا نیست و در شمال شهر تهران 
وبرادرانش  خودش  گرفت.  را  سراغش  باید 
که اکنون صاحبان و مالکان اصلی یافت آباد 
هستند. البته میگویند بخش کوچکی از اموال 
از  زیادی  بخش  انصاری،  علی  داراییهای  و 
مبل  بازار  االن  که  است  آباد  یافت  زمینهای 
انصاری،  علی  است.  شده  بنا  آن  در  ایران 
اگرچه رئیس گروه سرمایهگذاری تات است 
برای  اما  تهران،  سازان  مبل  اتحادیه  رئیس  و 
چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب 
داشتن  وجود  با  انصاری  علی  کرد. 
دوچرخه  فدراسیون  در  رئیسی  نایب  سمت 
چندان  پیش چهره  ماه  چند  همین  تا  سواری، 
معروف و شناخته شدهای نبود. اما حاال رئیس 
فدراسیون دوچرخه سواری است. اما با حضور 
در هیات مدیره باشگاه استقالل تبدیل به چهره 
خبر ساز شد و حاال او با حسین هدایتی مالک 
باشگاه استیل آذین، مقایسه میکنند که ثروت 
از  حتی  میگویند  برخی  و  دارد  چشمگیری 
هدایتی هم ثروتمندتر است. به قدرت فوتبال 
بدو  در  آنکه  برای  انصاری  کنید.  دقت  ایران 
ورودش به هیات مدیره استقالل خودی نشان 
عنوان  به  ایران  مبل  بازار  تا  داد  پیشنهاد  دهد 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو  اسپانسر 
انتخاب شود. در کل انصاری شخصی محافظه 
کار و محتاط است اما مشکالت مالی استقالل 
انصاری حل و فصل شد.  به دست  تاحدودی 
گفته میشود بضاعت مالی علی انصاری چیزی 
تا  کمی  البته  که  ندارد  کم  هدایتی  حسین  از 
طور  این  حال  هر  به  اما  است،  اغراق  قسمتی 
هم نیست که ثروت انصاری را بتوان با ماشین 
مبل،  تاجر  این  کرد.  برآورد  معمولی  حساب 
را  ان  ابتدا  آشتیانی  که  است  متحرکی  ثروت 
به دوچرخه سواری کشاند و به کمکش آنجا 
را آباد کرد وحتی باعث قهرمانی استقالل شد.

غول ورزش
دست  از  را  پدرش  جوانی  سنین  در  که  او 
را  خانواده  خرج  زحمت  و  تالش  با  میدهد 
 45 هدایتی  محمدرضا  میآورد.  در 
است.  دوالب  محله  از  تهران  متولد  و  ساله 
مالک صنایع استیل آذین، مالک کارخانههای 
فوالدسازی و ورق، دارنده بزرگترین شرکت 
و  دبی  در  ساز  برج  ایران،  میگوی  پرورش 
دارای ملک و امالک در حاشیه خلیج فارس، 
بازار  سهامدار  کشاورزی،  زمینهای  مالک 
ایران  در  تجاری  شرکتهای  رئیس  ایران،  مبل 
تجاری  فعالیت  چند  و  چندین  و  خاورمیانه  و 
دیگر عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت 
از  درست  او،  شدن  پولدار  راه  آغاز  میدهند. 
بود.خودش میگوید: 22  این سن و سال  میانه 
و  کشاورزی  داری،  کارخانه  در  است  سال 
ساختمان سازی فعالیت میکنم. به عنوان مثال، 
ایران  بزرگترین مجموعه پرورش میگو را در 
عمده  بخش  دارم.  فوالد  کارخانجات  دارم. 
مربوط  که  بوده  پدرم  مرحوم  به  متعلق  کارم 
الهی  قوه  و  حول  به  است.  انقالب  از  قبل  به 
هستم.  روزی  خوش  آدم  خداوند،  فضل  و 
خوش  را  شما  از  گروهی  میفرماید  قرآن  در 
روزی قرار دادیم و فکر میکنم من آدم خوش 
روزی هستم. در این کشور یک بچه مسلمانم 
که وجوهات خود را میپردازم و یک ریال هم 
بدهی بیمهای و مالیاتی ندارم. در این میان همه 
هدایتی را با استیل آذین میشناسند، یعنی همان 
نامی که روی یک باشگاه دسته اولی گذاشته 
شد تا با هزینه 6 میلیاردی این مرد و همراهی 
دوست و بچه محلش، علی پروین، به لیگ برتر 
بیاید که این اتفاق نیفتاد. استیل آذین اولین و 
به  تزئینات ساختمانی است و  تولیدکننده  تنها 
قول خود هدایتی با وجودی که کارکنان آن 
برای  مشتریان  هم  باز  میکنند،  کار  شیفت  دو 
باشند!  نوبت  در  ماه  یک  باید  کاال  دریافت 
استیل آذین یکی از 40 شرکتی است که سال 
از  ورزش،  در  مثبت  حضور  خاطر  به  گذشته 

سازمان تربیت بدنی لوح تقدیر گرفت.
 

صحت مقاله زیر مورد تائید انجمن نیست و قضاوت را به 
خوانندگان واگذار می کنیم.
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انجمن که  از طرح های مطرح شده در  یکی 
به  توجه  باشد  می  نیز  انجمن  اهداف  جزء 
است  فکر  انجام یک  و  انتخاب  در  همفکری 
که در صفحات قبل همین شماره با نام »طوفان 

ذهنی« از آن یاد شده است.
این جلسات در انجمن به سه صورت دنبال می 

شود :
1( طوفان ذهنی به صورت آفالین و در تایپیک 

های انجمن
میان  در  آنالین  صورت  به  ذهنی  طوفان   )2

اعضا در آینده نزدیک
که  حضوری  جلسات  در  ذهنی  طوفان   )3
امیدوار در سومین جلسه که در تاریخ 6 مرداد 
اعضا  به  را  بتوانیم آن  برگزار می شود   1390

آموزش داده و نشان دهیم.

این  با  آشنایی  برای  اگر  نیز  شما  اگر  حاال 
جلسات عالقمند هستید و ایده ای را در ذهن 
در  دارید  دیگران  همفکری  به  نیاز  که  دارید 

این جلسات حاضر شوید.

منتظر شما هستیم.
جهت شرکت در جلسات و هماهنگی و مطرح 

کردن سواالت :
09192640208 کاظمی

اصال  شد  برگزار  که  انجمن  اول  جلسه 
تصورش را هم نمیکردیم که با استقبال 
مواجه  اعضا  جمعیت  کم  البته  و  خوب 

شود.
تمامتر  هرچه  سادگی  به  که  ای  جلسه 
نیز  حضوری  دوم  شد.جلسه  برگزار 
کمی خصوصی بود و اعالم عمومی نشد 
تا در رابطه با برخی مسائل مالی و سرمایه 
گذاری بحث شود و حال جلسه سوم نیز 
تا در هفته اول مرداد برگزار  قرار است 

گردد.
برای  زیادی  های  وسرفصل  ها  ایده 
به  امید  همفکری در این جلسه داریم و 
مختلف  نقاط  از  که  پرانرزیمان  اعضای 
ایران برای حضور در آن اعالم آمادگی 

کرده اند.
جلسات  برگزاری  برای  هایی  ایده  البته 
شهرهای  در  دور  چندان  نه  آینده  در 
های  گردش  بصورت  حتی  و  مختلف 

خانوادگی وجود دارد.
انجمن  همین  که  یکسال  کودک  این 
باشد رشد خواهد کرد و بزرگ خواهد 
شد و امید است در این مسیر رشد خود 
بتواند  و  شده  آشنا  خوبی  های  انسان  با 
موجود  مثبت  نیروهای  شکل  بهترین  به 
را در میان جوانان و اعضا هدایت نماید.
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سالم به همه هم زبون های گلم . من سبحان 
! یکی از هم سن و سال های خودتون  هستم 
اکثرتون رو تجربه کرده  ! یکی که طرز فکر 
! در بین این همه حرف های ریز و درشت ، 
با  دو کلوم حرف درست  بیام  با خودم گفتم 
در   ! بزنم  و سالم  پسرها گل هم سن  و  دختر 
مورد موفقیت حرف بزنم ، در مورد میلیاردر 
شدن و در مورد حفظ موفقتشون ! اما مخاطب 
من کیا هستن ؟مخاطب من همون هایی هستن 
هیچی  هستند  جوون  چون  میکنند  فکر  که 
نیستند ، همون هایی که تا دو بار بهشون گفتن 
که واسه استخدام شدن نیاز به سابقه کار داری 
هایی  همون   ! کردن  فراموش  رو  خودشون   ،
که فکر میکنند یه میلیارد ماله کسایی که هم 
سن پدراشون هستن و همون هایی که همیشه 
ما  از  مال   6 و سری  ام  بی  میگن  با خودشون 
بهترونه ! پس اگه این طرز فکر رو داری این 

مقاله رو دنبال کن !

به دنیا سالم کن !
تو دنیا هر روز یه اتفاق جدید می افته ! یا گل 
جدید می رویه ، یه درخت جدید میوه میده ! 
غیره و  و  میاد  بیرون  از تخم  یه جوجه جدید 
! دنیا همیشه داره جلو میره و تو  غیره و غیره 
کل این دنیای به این عظیمی ما انسان ها تنها 
بر این که گاهی  موجوداتی هستیم که عالوه 
سرعت حرکتمون رو کم میکنیم و وایمیستیم 
، گاهی برعکس حرکت دنیا حرکت میکنیم 
! ما هممون جوونیم و واسه حرکت نیاز به راه 
صورت  به  زندگی  تو  بار  یه  راه  این   ! داریم 
یک  اگه  و  میگیره  قرار  ما  اختیار  در  رایگان 
بدست  باره  دو  واسه   ، بدی  دست  از  رو  بار 
اوردنش باید بیشتر تالش کنی ! نمی گم غیر 
بار  یه  و  اد  می  دنیا  به  بار  یه  ادم  ولی  ممکنه 

زندگی میکنه !

هر یک ثانیه از عمرمون یک میلیارد دالر می 
صورت  به   ! شده  باز  ما  برای  راه  این   ! ارزه 
رایگان باز شده و هم مسیر با حرکت دنیاست ! 
پس از خودتون بپرسید که چرا حرکت نکنیم 
! این  این راه ما رو در زندگی موفق میکنه  ؟ 
راه ما رو به ارامش میرسونه ! ما رو به زندگی 

میرسونه و ما میتونیم این راه رو طی کنیم ! 
موفقیت  ؟  یعنی چی  موفقیت   ، یه سوال  ولی 
های  قسمت  تمامی  در  بتونیم  ما  اینکه  یعنی 
است  ذهنمون  در  که  اونچه  به   ، زندگیمون 

برسیم ! چشماتون رو ببندید ...
رو  میخواین  دنیا  از  که  چی  هر  حاال  بستید؟ 
تجسم کنید ! پول میخواین ؟ ماشین میخواین ؟ 
ویال ؟ مدارج باالی علمی ؟ یا دینی؟ چی ؟ هر 
چی میخواین رو روی یه تیکه کاغذ بنویسید ! 
حتی اگه با هم تناقض داشته باشند ! بنویسید ! 
این اهداف شماست و شما واسه رسیدن به این 
اهداف به دنیا اومدید و مطمئن باشید اینقدر به 
شما وقت داده شده که به این اهداف برسید ! 
این  یعنی  موفقیت رسیدن  به  و  میلیاردر شدن 
همیشه  نکنید  فکر   ! هدف  به  رسیدن  یعنی   !
! میلیاردر  به معنای میلیاردر بودنه  داشتن پول 
بودن به معنای رسیدن به تمامی خواسته هاست 
! من جوونم و باید به اونچه که میخوام برسم ! 
اما !!! اگه لیست اهداف ما هزاران هزار هدف 
داشت ، چه اولین هدف و چه هدف وسط و 
چه اخرین هدف باید پولدار بودن باشه ! چون 
پی  و در  ثروتمند شدن  زمونه  و  این دوره  تو 
امتحان  مهمترین  ثروت  در  نشدن  غرق  اون 

واسه یه جوون هست ! 
نکنید  فکر  هیچوقت   : بگم  بهتون  رو  نکته  یه 
پولدار شدن جلوی ادم شدن رو میگیره ، واسه 
راه  از  بتونی  تو  اگه   ! نیازه  پول  هم  ادم شدن 
درست ثروتمند شی ، یا به قول قدیمی ها نون 
حالل در بیاری ، نصف راه ادم شدن هم رفتی 
! کار ار نیست ، کار در امد داره در نتیجه یک 

جوون هم میتونه میلیاردر باشه ! 

چرا میگی نمیتونم ؟
چند نفرتون تا حاال این جمالت رو شنیده : 

ببین عزیزم تو االن جوونی ، باید درس بخونی 
، باید به مدارج باال برسی ، پول شیرینه ! پول 
چرکه کف دسته ، چیز کثیفیه ! نرو دنبالش ، 

بشین درست رو بخون !

یا این یکی : 
؟  شدن  میلیاردر  ؟  پروازی  بلند  اینقدر  چرا 
االن ؟ من هم سن دایناسور ها شدم ولی هنوز 
میلیونر هم نشدم ! اخه توی .... چطور میخوای 
یه شبه میلیاردر شی ؟ بعد پس فردا هم میری 
دست  ها  پروازی  بلند  این  از   ! میکنی  قاچاق 
نرفتی دانشگاه که االن   ! برو کار کن   ، بردار 
من   ! بنویسی  رو  هات  ایده  دفتر  یه  تو  بشینی 
بهت  رو  ها  حرف  این  دارم  که  دارم  تجربه 

میزنم و غیره

این یکی رو چی ؟ 
 ! سخته  میکنی  داری  تو  که  کاری  این  ببین 
سخت تر از اون چیزی که تفکرش رو میکنی 
! سخت تر از اون چیزی که بخوای تصورش 
ببین   .... اون چیزی که  از  تر  رو بکنی سخت 
تو  بری   ، پاش  نزار  رو  ! جوونیت  نمیشه  پسر 
فالنی   )  ... یا  بیمارستان  یا  مغازه  یا   ( شرکت 
 ! نمیخوابی  گشنه  ها  شب  حداقل  کنی  کار 
پس فردا میخوای زن بگیری ) یا شوهر کنی ( 
پولش رو داری ؟ خرجی بچه هات رو چطور 
؟  بعدتی  ده سال  به فکر  بدی ؟ چرا  میخوای 
االن االنه و ده سال بعد 10 سال بعد ! حالت رو 

فدای ایندت نکن !
وهزاران چیز دیگه که مطئنم حداقل 90 درصد 
 ! نشدن شنیدن  بزرگ  قو  پر  تو  اون هایی که 
همونطور که من این همه سال به این حرف ها 
عمل کردم ، مطمئنم شما هم عمل کردید و به 
حرف بزرگ تر عمل کردید ! اون ها صالح 
اون   ، نیست  این شکی  در  و  میخوان  رو  شما 
یکم  ولی   ! بخورید  نمیخوان شما شکست  ها 
برگردید به عقب ، زمانی که داشتید دوچرخه 
همین   ! اومد  یادتون   ! میگرفتید  یاد  سواری 
میگفت  که  نبود  ایکس  خانوم  یا  فالنی  اقای 
عیب نداره خوردی زمین ، بزرگ میشی ! پس

چرا االن نمیزارید بزرگ شیم ؟ کی بوده که 
بار اول که سوار دوچرخه میشه زمین نخورده 
باشه ؟ همین کسایی که ما رو دوست داشتن 
مگه نبودند که دست ما رو گرفتنتد و از زمین 
بلندمون کردند و وقتی پای زخمیمون داشت 
میگفتنتد  و  میکردند  نوازشمون   ، میسوخت 
عیب نداره دوباره تالش کن ؟ االن من جوون 
سوار دوچرخه شدم ولی تفاوتم با بچگی هام 
که  مسیریه  همون  حرکتم  مسیر  که  اینه  تو 
روزگار بهم داده ! پدر ، مادر ، دایی ، عمه ، 
خاله ، رفیق ، معلم و ... چرا االن بهم کمک 
شاید  ؟  نمیکنید  تشویقم  االن  چرا  ؟  نمیکنید 
جلوم اتیش باشه ولی اگه عاشق باشم ، اتیشم 
رو  دوچرخه  میتونم  من   ! میشه  تموم  روز  یه 
برونم ، چون بهم گفتن که میتونی و همینطور 
اگر بهم بگند که میتونی میلیاردر شی ، مطمئنن 
اون  به  رو  دلتون  ! حرف  میلیاردر شم  میتونم 
بزرگ تر ها بزنین ، هم اینکه ما رو منصرف 
تشویق  رو  ما  اینکه  هم  و  ماست  نفع  به  کنند 
کنند به نفع ماست . ولی متاسفانه اکثر بزرگتر 
ها جریان زمین خوردن های بچگی هامون رو 
یادشون رفته ! بهشون بگید تا به یادشون بیاد و 

تشویقتون کنند .

شاید این اخرین ثانیه باشه ....
 ، باشه  زندگیمون  از  ثانیه  اخرین  این  شاید 
بزرگ  و  کوچیک   ، عزرائیل  استاد  جناب 
نمیشناسه ! مرحوم داداشی با اون هیکلش گیر 
عزرائیل افتاد ، بچه های زیادی هم که تازه به 
دنیا اومدن هم گیر عزرائیل افتادن . ماموره و 
معذور ! این قانون طبیعته ، همین جا هم یکم 
از مرگ  بگم  بهتون  و  کنیم  فلسفی  رو  بحث 
دیوار  همون  یا  بزرگ  سد  اولین   ، نترسید 
فکری خودمون ترس از مرگه ! من که باالخره 
دردم  چه  به  موفقیت  پس   ، بمیرم  میخوام 
میخوره ! اگه میگفتید زمین صافه شاید درست 
 . می بود ، ولی این حرف صد در صد غلطه 
 ، ترسید  مرگ  از  نباید  بدونید  که  گفتم  اینو 
برای اطالعات بیشتر در مورد از یک روحانی 
کمک بگیرید که تو مجله اقتصادی جای این 

حرف ها نیست . 
بریم سر بحث اصلی دو نکته مشاهده میشه :

درگوشی  حرف های 

...بفرمائید صداقت!
هم زبون نویسنده : سبحان جوادی
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1( این ثانیه ای که االن در اون هستیم ثانیه ی 
ثانیه ی  از  قبل  ثانیه ی  و  قبلی  ثانیه ی  از  بعد 
اینکه کاری که قبال کردیم  این یعنی   ! بعدیه 
میکنیم  االن  که  کاری  و  میسازه  رو  االنمون 
کردیم  قبال  که  کاری  اون   ! میسازه  رو  بعدا 
انجام  رو  اون کار  دیگه  میشه  نه   ، رو کردیم 
! ولی  انجامش داد  برگشت و  میشه  نه  و  نداد 
که  جهت  اون  از  میکنید  االن  که  کاری  اون 
ایندتون رو میسازه باید کامال کار شده و برنامه 

ریزی شده باشه! 

2: اگه واسه کنکور 2 سال وقت داشته باشی و 
هدف اوردن رتبه یک باشه و برای رسیدن به 
هدف واقعا بخوای تالش کنی ، اگه سه سال 
ولی  میری  اهسته  و  پیوسته  باشی  داشته  وقت 
اگه 6 ماه فقط و فقط 6 ماه وقت داشته باشه ، 
روز و شب تالش میکنی ! من جوون االن باید 
 ! باشه که داداش ، وقت تنگه  این  طرز فکرم 
هم  باید  ندارم  وقت  بیشتر  سال  هفتاد  شصت 
تواین دنیا موفق شم و هم واسه اون دنیا اماده 
شم ! باید روز و شب تالش کنم ! زندگی مثل 
یه ماشین میمونه که امپر بنزینش خرابه ! معلوم 
تو  من  وظیفه   ! کنه  تموم  بنزین  کجا  نیست 
این ماشین اینه که بهترین استفاده رو تا وقتی 
بنزینش تموم شه از ماشین بکنم ، چه صد متر 
چه صد هزار متر ! باید همیشه به این فکر کنم 
که اگه االن ندم دنده 5 شاید 5 متر دیگه نتونم 
بدم دنده 5 ! اگه االن میلیاردر نشم شاید تو 37 
کنم  صاف  رو  هام  بدهی  حتی  نتونم  سالگی 
 ! ارزشه ؟ چون کمیابه  با  ! میدونی چرا وقت 
باید بدونی ازش چطور استفاده کنی .من درس 
میخونم که میلیاردر شم ، من درس میخونم و 
میکنم  تالش  شدن  میلیاردر  برای  کنارش  در 
باشی که  اماده  باید  زندگی  تو   ، موفق شم  تا 
همیشه با یه تیر دو تا هدف و شاید بیشتر از دو 

هدف رو بزنی ! 

این داستان ادامه دارد ...
سهمیه این مقالم تموم شد ! اگه خدا بخواد تو 
شما  در خدمت  زبون  هم  بخش  با  شماره  هر 
هستم . انشاهلل در شماره های اینده نه تنها بیشتر 
در برای موضوعات مطرح شده در این شماره 
با هم حرف میزنیم بلکه موضوعات جدید رو 
مطرح میکنیم ! پله پله تا میلیاردر شدن همراه 
یا  ! در ضمن اگه سوالی داشتید و  شما هستم 
با  من  ارتباطی  پل  ایمیل  این  داشتید  سخنی 

شماست ! 

sobhan_unc@yahoo.com
نویسنده : سبحان جوادی
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