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بریم که مقابله با  فشارهای همه جانبه در دورانی به سر می

های تنومند استقالل و ریشهصورت گرفته جهت تضعیف 

آبادنی کشور، بیش از پیش نیاز به همتی واال و راهکاری نوین 

دارد. بارها و بارها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن 

ها و سمینارهای و رکود واحدهای صنعتی موضوع سخنرانی

متعدد مسئوالن بوده است؛ اما دیگر وقت آن رسیده است که 

با تفکری نوین جهت حل این معضل اتخاذ  راهکاری اجرایی

های انجام گرفته در این شود. هدف نادیده گرفتن فعالیت

خصوص نیست؛ چون مسلما همه دلسوزان واقعی در جهت 

دارند؛ اما شاید زمانی رسیده که دمی بهبود اوضاع گام بر می

تازه به روند توسعه اشتغال در کشور دمیده شود. زمانه چنین 

دوران، دوران سختی است که بیش از گذشته باید  طلبد.می

فکر کرد، اندیشید و اجرا کرد. آن هم با دیدگاهی جدید، اما 

گیری از نتایج فعالیت سایر دلسوزان این راه. چه با بهره

متخصص  و دانشگاهی و چه سازمان یا انجمن فعال در حوزه 

اشتغال و چه حتی یک فرد دلسوز عاشق ایران، برای این 

 منظور همراهی و همکاری ساختار شکنانه ضروری است .

توان ساختاری نو بر اما چه راهکاری؟ چگونه و چطور می

این پیکره تزریق کرد؟ شاید بحث نوآوری موضوعی است 

ایم اما اینکه چطور که همه ما بارها و بارها به آن اندیشیده

 یی توان آنرا در قالب طرحی اجرایی در راستای اشتغالزامی

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بکار بست؛ پاسخ ما ایجاد یک مرکز خدمات نوآوری 

 خاص این امر است. 

 "مرکز خدمات نوآوری و توسعه اشتغال"و اما سوال بعد..

 هایی دارد؟ چه ویژگی

برای راه اندازی این مرکز دو بخش اصلی یعنی بنگاه های 

     اقتصادی و دانشجویان و فارغ التحصیالن مد نظر قرار 

گرفته اند. در نظر است با محوریت این دو بخش، فعالیت 

های کارآمد نوآورانه برنامه ریزی توسعه اشتغال مبتنی بر مدل

 و  اجرایی شوند.

ری و مدیران صنعتی که محور اول: مرکز خدمات نوآو

 بدنبال فکر نو هستند

آنچه در سطح واحدهای صنعتی کشور در حال وقوع است، 

نشان از رخوت و رکودی است که اگر در اسرع وقت 

های صنعتی راهکاری جدید برای آن اندیشیده نشود، شهرک

کشور به قبرستان صنعتی تبدیل خواهند شد. متاسفانه هم 

شود و در کشور کمتر اهمیت داده میهای مولد اینک به شغل

مشکالت داخلی واحدهای صنعتی از قبیل ضعف در توان 

رقابتی، کیفیت پایین، کاالها و خدمات تولیدی در کنار 

مشکالت محیطی نظیر تحریم های بانکی، تعرفه باالی 

واردات، غیر واقعی بودن نرخ ارز و مشکالت سیاسی دست 

 خوش فکر و آینده نگرمرکز خدمات نوآوری، یاوری 

 داود فدایی، مدیر مسئول پرفسور

prof.fadai@nethami.com 
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های اقتصادی به ورطه از بنگاه اند که بسیاریبه دست هم داده

 نابودی کشانده شوند.

های مادی بسیاری از این امر عالوه بر از دست رفتن سرمایه

اند، موجب افراد که عمر خود را در این راه صرف کرده

های انسانی بسیاری از قشرهای متخصص سرگردانی سرمایه

ی در تا نیروی ماهر و نیمه ماهر و به دنبال آن بحران بیکار

 شود.سطح جامعه می

شاید این امر به ذهن متبادر شود که تاکنون در جهت 

های بسیاری شناسی مشکالت واحدهای صنعتی طرحآسیب

تعریف شده است. اما باید توجه داشت آنچه در خیل عظیم 

ها قابل مشاهده است، خالء توجه به شاخصی چون این طرح

 نوآوری در ارایه راهکار است.

اند که وامع صنعتی جهانی به این نتیجه رسیدهامروزه ج

های ها بیشتر با تکیه بر نوآوری و ترویج فعالیتسازمان

های بلندمدت خود را توانند برترینوآورانه در درون خود می

در عرصه رقابتی حفظ نمایند. تغییرات سریع تکنولوژی، 

کوتاه شدن دوره عمر محصوالت و تکنولوژی، فشرده شدن 

هایی که توجه به تولید و موجب شده است که بنگاه رقابت

های نو و اجرایی نمودن آن را مورد توجه قرار خلق ایده

دهند، در عرصه فعالیت خود با شکست روبرو نشوند. تنها می

تواند خود را  به در این حالت است که بنگاه اقتصادی می

 نحو موثری مدیریت نماید و به سمت مزیتی بکشاند که از

 های محیطی آموخته است.درس

توجه به رویکرد نوآورانه، با ارایه محصوالت کامال جدید یا 

تواند بازارهای جدید را ایجاد کرده و سهم بهبود یافته، می

ها، موجب بازار را باال برد. عالوه بر آن با کاهش هزینه

های رقابتی شده و به چالش های سودآوری و افزایش مزیت

ها پاسخ دهد. به عبارت دیگرنتیجه این در بحرانمالی سازمان 

رویکرد در سطح سازمان و بنگاه اقتصادی، استفاده از 

پذیر ساخته و بازگشت سرمایه را های بازار را امکانفرصت

 بخشد.بهبود می

در مرکز خدمات نوآوری و توسعه اشتغال هر واحد صنعتی 

ف سازمانی مورد سنجش و ارزشیابی توان خود در ابعاد مختل

از دیدگاه فرهنگ نوآوری، استراتژی نوآورانه، توسعه 

ها، طول عمر محصوالت و خدمات نوآورانه، مدیریت ایده

فرایند نوآورانه محصوالت و نتایج حاصله از نوآوری قرار 

گیرد و پس از آن با موشکافی دقیق وضع موجود و پیدا می

ون رفت کردن نقاط قوت و ضعف، راهکاری مناسب برای بر

ها و تهدیدات موجود از وضعیت کنونی و بر مبنای فرصت

شود. این در دنیای رقابتی پیش روی واحد صنعتی ارایه می

راهکارها در نهایت موجب خواهد شدتا هر واحد حرکت 

مناسبی در جهت پیشی گرفتن از رقبا بر مبنای خدمات و یا 

خود را  محصوالت نو اتخاذ نموده و نقشه راه آینده سازمان

 بر جاده نوآوری بنا نماید. 

نکته متمایزی که مرکز خدمات نوآوری در این بخش دنبال 

ای واحد صنعتی است و متخصصان  کند، حمایت دورهمی

مرکز به عنوان مشاوران همراه واحد، یاور همیشگی آنها در 

مسیر نوآورانه خود خواهند بود. واحدهای صنعتی شرکت 

ساختارشکنی و دیدگاه نوینی که در حین اجرای کننده بدلیل 

راهکارها با آن آشنا خواهند شد، در باشگاه نوآوران استان 

خود عضو خواهند شد و امکان تبادل اطالعات با واحدهای 

مندی از تجارب و همچنین خدمات آنها صنعتی مشابه و بهره

 را پیدا خواهند کرد.
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شتغال هدفمند محور دوم: مرکز خدمات نوآوری و ا

 دانشجویان و فارغ التحصیالن

بخشی از معضل اشتغال در کشور به عدم توجه به مهارت 

آفرینی در نزد افراد و توجه صرف به اخذ مدرک دانشگاهی 

است، بخش دیگر هم مربوط به مشکالت اقتصادی هست که 

کارآفرینان و یا افراد صاحب مهارت جهت راه اندازی کسب 

ه بازار با آن دست به گریبان هستند. همه این و کار و یا توسع

حوزه ها به اکوسیستم کارآفرینی مرتبط هستند و توجه به این 

 موضوع همیشه باید مد نظر باشد. 

مشکل اینجاست که اگر فارغ التحصیل دانشگاهی ما در کنار 

کسب علم، مهارت های کاربردی کردن آن بخصوص بر پایه 

رد در آینده نخواهد توانست جایگاه تفکر نوآورانه را فرا نگی

واقعی خود در اقتصاد ملی را پیدا کند؛ در این صورت اکثر 

این افراد یا به جمع بیکاران می پیوندند، یا به کارهایی مشغول 

می شوند که تناسبی با انبوه دانش تئوریک فراگرفته آنها در 

بهترین سال های عمرشان را ندارد. در حالی که خودآگاهی 

ز توانمندی ها و شکوفا کردن آن در مسیر درست که با ا

همراهی یک مهارت کاربردی باشد، فرد را در راهی هدایت 

خواهد کرد که چه بصورت شخصی و چه در قالب فعالیت 

 تیمی نقش موثرتری در چرخه اقتصادی ملی ایفا خواهد نمود. 

از طرفی در دسته بندی دیگر که متاسفانه یک موضوع اصلی 

در  توسعه کارآفرینی در کشور محسوب می شود، عدم تامین 

سرمایه و بودجه الزم برای تجاری سازی ایده های نوآورانه 

افراد و یا توسعه فعالیت کارآفرینان است که به عنوان یک 

شور باید حوزه اصلی در بحث کارآفرینی و تولید ثروت در ک

مورد توجه قرار گیرد. مسلما اهمیت این موارد هر کدام به 

تنهایی می تواند دغدغه یک فرد فعال در حوزه کارآفرینی 

باشد و به فکر بیفتد که تمام تالش خود را در جهت پیدا 

 کردن راه حلی جهت برطرف نمودن موانع بردارد. 

تغال و در میان خیل عظیم مدل هایی که در جهت توسعه  اش

توانمندسازی  وجود دارد و در وضعیت فعلی که رونق تولید 

جزء سیاست های اصلی مطرح شده است، توسعه کسب و 

کار نیازمند مدلی کارآمد و سریع االقدام است که  

توانمندسازی افراد بر پایه نیازهای جامعه و به نوعی 

 توانمندسازی هدفمند را مد نظر قرار دهد. مدلی که از طریق

شبکه ای تخصصی و علمی نیز که در اجرا سابقه انجام 

 فعالیت اجرایی داشته باشند، حمایت و پشتیبانی شود. 

 که در قالب مرکز خدمات نوآوری اجرا می شود،  در این طرح

های خود، توانمندسازی را در افراد ضمن آشنایی با پتانسیل

حوزه کسب و کار و خویش فرمایی خالق بر مبنای اصول 

کنند. پشتیبانی ثانویه نوآوری و رقابت پذیری نیز دنبال می

های فرد پس از توانمندسازی در قالب خدمات فعالیت

ب های دیگر این طرح است که کسای نیز از ویژگیمشاوره

نماید و کار نوین شکل گرفته را در جهت صحیح هدایت می

تا کسب و کار ایجاد شده بتواند پایداری الزم را داشته باشد.  

در حقیقت پشتیبانی تخصصی برای کسب و کارهای نوپای 

شکل گرفته در قالب مشاوره ها در حوزه تدوین و یا اصالح 

به بهبود  نگرش کسب و کار، تدوین نقشه راه و کمک اجرایی

تفکر مدیریتی جهت تصمیم گیری برای بهترین فعالیت، 

ویژگی مهمی است که در قالب این مرکز بدان توجه شده 

های ارتباطی موجود، افراد  است.  از طرفی با توجه به کانال

تحت پوشش حمایتی مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 

شراکت  فعال قرار گرفته و از طریق اعطای تسهیالت ضمن

در کسب و کار راه اندازی شده، مسئولیت اجتماعی خود را 

 نیز در این خصوص اجرا می کنند.
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 و کالم آخر

هایی که در قالب این مرکز انجام خواهد مسلما تشریح فعالیت

شد، نیازمند ارایه بیش از چند صفحه مقاله است، با این حال 

ی در راستای امید است موارد اشاره شده به عنوان عامل محرک

تر به سمت رونق تولید و توسعه کسب و کار فعالیت سریع

که نتیجه نهایی آن چیزی جز افزایش درآمد ملی و رفاه 

 اجتماعی نخواهد بود، باشد. 

بر پایه این حرکت افرادی همفکر و خالق و همچنین سازمان 

هایی نوآور پرورش خواهند یافت تا هر یک در جایگاه 

ان یک فرد خویش فرمای نوآور و یا یک شخصی خود به عنو

 سازمان نوآور، چابک و رقابت پذیر  تحت نظارت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرستی یک شبکه راهبردی )مرکز خدمات نوآوری و 

توسعه اشتغال(، فعالیت خود را سازماندهی کرده و آماده 

ورود به فعالیت اقتصادی با تفکری نوین شوند. ایجاد تفکر 

خویش فرمایی، خالقیت و کارآفرینی بدین طریق خواهد 

نوآورانه اشتغال در توانست دسترسی به تحقق سیاست های 

  بگوییم نو"ا تسریع بخشد. زمان آن رسیده است که ر کشور

. فقط یک یا  "بزنیم هم به را کهنه عادت ، بیندیشیم نو و

 علی کافیست.

دست همه همراهان، متخصصان و فعاالن حوزه تولید و 

 کارآفرینی را در جهت راه اندازی مرکز می فشاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیندیشیم   عادت کهنه را به هم بزنیمنو بگوییم و نو   
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 کار و کسب کی یبرا دهیا افتنی یبرا یادیز یها راه

 یاجتماع کار و کسب یانداز راه. دارد وجود یاجتماع

 اما دارد، یسنت یکارها و کسب یانداز راه به یادیز شباهت

 خاستگاه معموال یاجتماع ینیکارآفر یها زهیانگ و ها دهیا

 ینگران با یاجتماع ینیکارآفر هیاول ی جرقه. دارند یمتفاوت

 مانند درست شود، یم زده یاجتماع مشکل کی مورد در

 . هیریخ یها سازمان

 با یاجتماع نیکارآفر نیب تفاوت نیتر یاصل واقع در

 و کسب کی یانداز راه از ها آن هدف در یسنت نیکارآفر

 یسنت نانیکارآفر هدف و زهیانگ نیتر مهم پول. است کار

 یحل راه افتنی یاجتماع نیکارآفر دغدغه که یحال در است

. کند یم یزندگ آن در که است یا جامعه مسائل حل یبرا

 هر یمال تینها در و یطیمح ستیز ،یاجتماع منافع گرچه

 .اندزانندهیانگ و مهم یاجتماع نیکارآفر کی یبرا سه

 :میکن یم یبررس را موفق یاجتماع کار و کسب چند ادامه در

 یاجتماع مارکت سوپر. 1

 از که یانیمشتر به فیتخف با اقالم ها سوپرمارکت نیا در

 دیتول.  شود یم فروخته هستند جامعه درآمد کم اقشار

 را یاقالم گرید یها سوپرمارکت ای و ییغذا مواد کنندگان

  یها یقوط مثل)  بفروشند خودشان توانند ینم لیدل هر به که

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزان اریبس متیق به ای گانیرا صورت به...(  و دهید ضربه

 .گذارند یم یاجتماع یها سوپرمارکت اریاخت در

 شده استفاده یدرس یها کتاب. 2

          یهاگروه با Textbooks for change موسسه

 یها کتاب و شود یم کیشر ییدانشجو و یآموز دانش

     یلیتحص سال هر  انیپا در ها آن ی شده استفاده یدرس

 به دوم دست یها کتاب نیا از یبرخ. کند یم یآور جمع

 و شود یم فروخته یکمتر متیق با وارد تازه آموزان دانش

 در محروم آموزان دانش اریاخت در زین ها کتاب نیا از یبعض

 نیا فروش سود.  رندیگ یم قرار افتهین توسعه یکشورها

 .شود یم قسمت کتاب صاحبان و شما نیب ها کتاب

 نانیکارآفر به وام یاعطا. 3

 آن قیطر از که است کرده فراهم یچهارچوب Kiva موسسه

 که ینانیکارآفر به میمستق طور به توانند یم ها شرکت و افراد

 نیا. بدهند وام کنند، نیتام را خود هیسرما اند نتوانسته

 از کار نیا انجام یبرا یزیناچ مبلغ نیچن هم موسسات

 .کنند یم افتیدر نانیکارآفر

 

 

 

 ایده هایی برای کارآفرینی اجتماعی
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 یاجتماع یپز ینیریش ای و رستوران. 4

. است توان کم ای و کاریب افراد استخدام ها رستوران نیا هدف

 نیتام را خود ازین مورد کار یروین افراد نیا آموزش با ها آن

 صرف هایپزینیریش و ها رستوران نیا از دیعا سود. کنند یم

آن یبرا یساز توانمند یها برنامه یاجرا و کارکنان دستمزد

 .شود یم ها

 پرسرعت نترنتیا عیتوز. 5

 در یادیز امکانات معموال کوچک موسسات و ها شرکت

 شرکت نیا یکینزد در که یبزرگ یها سازمان. ندارند اریاخت

 کیشر ها آن با را خود پرسرعت نترنتیا توانند یم هستند ها

 .کنند افتیدر ها آن از یزیناچ مبلغ و شوند

 همه یبرا سالم آب. 6

 یخانگ آب ی هیتصف یها دستگاه Soma Water موسسه

 یکشورها در را خود محصوالت موسسه نیا. کند یم دیتول

 حاصل سود از یبخش با و رساند یم فروش به افتهی ی توسعه

 آب به که ریفق یکشورها یبرا را یمشابه یها دستگاه آن از

 .کند یم دیتول ندارند یدسترس سالم

 یفروش خرده سیتاس. 7

 داد قرار پوشاک یبرندها با Bottle 4 Bottle فروشگاه

 یم فروش به نیآنال صورت به را ها آن محصول و بسته

 دیتول از ها متیق در خود عمده دیخر با موسسه نیا. گذارد

 یبخش ها لباس فروش با تینها در. ردیگ یم فیتخف کنندگان

 یبرا ریش یبطر و ریش دیخر به را خود ی اضافه سود از

 .دهد یم اختصاص محروم نوزادان

 

 

 یوتریکامپ یمجاز شرکت جادیا. 8

 یافراد به توان یم یمجاز یفضا در کار و کسب کی جادیا با

 وتریکامپ با مرتبط یها مهارت از یکی ندارند ییباال درآمد که

 ییها گروه قالب در آموزش از پس افراد نیا. داد آموزش را

      ( وب یطراح مثال)وتریکامپ با مرتبط یها پروژه انجام به

 در دستمزد عنوان به ها پروژه نیا از حاصل سود. پردازند یم

 .ردیگ یم قرار افراد نیا اریاخت

 modirinfoمرجع: سایت  
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امروزه کمتر کسی پیدا می شود که عاشق شکالت و فندق 

نوتال امروزه یکی باشد اما چیزی از برند نوتال نشنیده باشد. 

ی صنابع غذایی است؛ ترین محصوالت در حوزهاز محبوب

به عنوان روز جهانی نوتال  هر سال پنجم فوریه کهطوریبه

چهارم از فندق تولیدشده بیش از یک .نامگذاری شده است

صورت سالیانه در جهان، برای ساخت نوتال توسط صنایع به

این شرکت که  .گیردغذایی فررو مورد استفاده قرار می

 1964محصول اصلی آن کرم کاکائویی با فندق است، در سال 

 کرد. تحت نام نوتال شروع به کار

پس از پایان جنگ جهانی دوم، یک قناد جوان ایتالیایی به نام 

که در شهر آلبا واقع در شمال غرب این کشور  پیترو فِرِرو

ساکن بود، در پی تولید ترکیبی خوشمزه بود تا طعم و رنگ 

کاکائو را نیز به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه در آن 

عین حال یک محصول لوکس  دوران کاکائو بسیار گران و در

رفت، وی استفاده از فندق را برای ترکیب با میزان به شمار می

. او در ابتدا شیرینی ای با ترکیب کمی از کاکائو آزمایش کرد

البته وی ترکیب جدید خود را نه  کاکائو و فندق درست کرد.

عنوان یک خوراکی در قالب یک محصول تجاری، بلکه به

فروشی خود در شهر آلبا به فروش شیرینیجدید در فروشگاه 

این محصول برخالف نوتالیی که امروز  .رساندمی

شناسیم، ماهیت سفت و سختی داشت و برای استفاده از می

پس از مدتی  .شدهایی با استفاده از چاقو جدا میآن باید تکه

 مشاهده کرد که اگر بافت محصولش را نرم تر کند، خوردن 

 

 

 

 

 

 

تر ی نرممیالدی نسخه 1951وی در سال آن راحتتر می شود. 

راهی بازار کرد که  Supercrema این ترکیب را با عنوان

  .بود که امروز در بازار وجود داردتقریبا شبیه به نوتالیی 

به بازار، این محصول با اقبال  Supercrema یپس از عرضه

ی این محصول، کاکائو و عمومی روبرو شد. پیش از عرضه

های تولیدشده مبتنی بر آن، مختص قشر مرفه جامعه خوراکی

شرایط تغییر کرد. تا پیش از  Supercrema بود؛ اما با ورود

یما، بسیاری از مردم کاکائو و شکالت را در ورود سوپرکر

ها و روزهای خاصی نظیر جشن سال نوی میالدی یا جشن

دادند؛ اما سوپرکریما قواعد کریسمس مورد استفاده قرار می

 .جامعه در مورد مصرف شیرینی را تغییر داد

پس از موفقیت سوپرکریما، مشیل فررو، پسر ارشد پیترو در 

ی این محصول برآمد. وی رش عرضهسازی و گستپی تجاری

های نوین کارگیری روشمیالدی، با به 1963در سال 

های اروپایی کرد. بازاریابی، سوپرکریما را وارد سایر کشور

 1964وی همچنین اسم این محصول را تغییر داد و در سال 

 .نوتال متولد شد

پس از آن رفته رفته به محبوبیت این محصول اضافه شد و 

در سراسر جهان طرفدار های زیادی پیدا کرد. پس از مدتی 

گروه فررو تصمیم گرفتند که محصوالت دیگری به جز کرم 

فندقی محبوب خود نیز تولید کنند که نتیجه آن شکالت های 

( بودند که آن ها هم موفقیت زیادی در عرصه kinderکیندر)

 صنعت غذایی جهان به دست آوردند.

 داستان یک برند: نوتال

 ، دبیربخش کارآفرینیپویان سجادی

sajadi@nethami.com 
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شود، با زیرکی نوشته می Nutella کلنام نوتال که به ش

 ella و Nut این اسم از دو بخش .خاصی انتخاب شده است

برگرفته  Nut .شود که هر یک کاربرد خاصی داردتشکیل می

است که به فندق یا ماهیت طبیعی این خوراکی  Nuts از

های عنوان یک پسوند که در اغلب نامبه ella و اشاره دارد 

موزارال )نوعی پنیر( یا کارامال )نوعی شیرینی  ایتالیایی نظیر

شنویم، حال و هوایی ایتالیایی به این اسم داده ایتالیایی( می

نگاهی به ترکیب نوتال داشته باشیم. هرچند در اگر   .است

کاررفته ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که بیشترین موارد به

نیست. بخش  در نوتال فندق و شکالت باشد؛ اما این چنین

های گیاهی که غالبا شامل روغن پالم بزرگی از نوتال را روغن

گرفته های صورتدهد. آزمایشاست در کنار شکر تشکیل می

درصد از نوتال شامل شکر  50نشان از این دارند که بیش از 

درصد از نوتال را  13های گیاهی نظیر پالم است. و روغن

چرب در آن اکائو و شیر کمفندق تشکیل داده و مقداری نیز ک

 نکته جالب در مورد نوتال این است که هر  .شوداستفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارخانه مختلف در  18واحدهای تولیدی اش ) کدام از 

 کشورهای مختلف دنیا( طعمی متفاوت با دیگری را تولید می

این گروه یعنی گروه فررو را می  این هوش تجاری که کند

نوتال در آمریکا، با طعم آن در امارات یا لهستان . طعم رساند

متفاوت است؛ زیرا نوتال با توجه به سلیقه مردم هر کشوری، 

دفتر مرکزی و  38این شرکت  .محصوالتش را بومی می کند

معنی است که دیگر نفر پرسنل دارد و این بدین 21500حدود 

چه دهد یا ای میتوان گفت نوتال کجایی است، چه مزهنمی

 . کسانی آن را بیشتر دوست دارند

نشان می دهد که برای موفقیت  برند داستان رشد و بلوغ این

نباید لحظه ای از تالش دست برداشت و مایوس شد؛ 

همچنین هوش و ذکاوت نیز در تبدیل یک برند غذایی 

 معمولی به غولی همچون برند نوتال سهمی بسیار دارد.
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میلیارد و یک تریلیون کیسه پالستیکی  500ساالنه بین 

میلیارد 100 شود.آمریکائیان، به تنهاییخواربار دور انداخته می

 ریزند.کیسه دور می

اند، به پالستیکی خواربار، ارزان و در دسترس هایکیسه 

ساخته  هایرسانند. کیسهشدت هم به اکوسیستم آسیب می

نفتی، هم در زمان ساخت حاصل از مواد شده از پالستیکهای 

دور انداخته  کنند و هم پس از استفاده ومحیط را آلوده می

آورند و اگر چه قابل بازیافتند، اما شدن آلودگی به وجود می

درصد آنها عمال به مرحله ی بازیافت  3تا  1فقط بین 

     رسند و بیشترشان در طبیعت رها شده یا از گورستان می

ها به کنندگان و دولتآورند. مصرفمی زباله ها سر در

پالستیکی با  جایگزینی کیسه های سرعت در حال گسترش

 یطی روی آورده اند.حل های زیست محراه

های خرید پالستیکی، در جنبش جهانی کنار گذاشتن کیسه

کشورهایی همچون ایرلند )که بابت کیسه ها مالیات می گیرد( 

و بنگالدش )که میخواهد استفاده از آنها را ممنوع کند( 

شرکت دارند. در بسیاری از شهرهای اروپا، با پول گرفتن 

مشتریانی که کیسه خریدشان را ها یا پول دادن به برای کیسه

های همراه خود می آورند، مردم را به کنار گذاشتن کیسه

سانفرانسیسکوی کالیفرنیا نخستین  .پالستیکی تشویق می کنند

 ها وشهر ایاالت متحده بود که این کار در خواربار فروشی

داروخانه های آن انجام شد. با پیوستن شهرها و کشورهای 

 مشتریان به فکر یافتن  ش، کسب و کارها ودیگر به این جنب

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی  راه حل های دیگر افتاده اند تا گسترش بازار تداوم یابد.

 تجدیدپذیر، مانند  وادهای تولید شده از مها، کیسهاز راه حل

      قندهای موجود در ذرت را  ذرت است. فرمول شیمیایی

نوعی بیوپالستیک به  توان تغییر داد و پلیمریزه کرد تامی

های زیست محیطی ساخته شده از مواد به کیسه .دست آید

دست آمده از ذرت با نام متربی، در حال حاضر توسط شرکت 

به بازار عرضه شده  بیوگروپ یواس آ در پالم هاربر، فلوریدا 

است. این کیسه ها قابل بازیافت )قابل تبدیل به کود گیاهی( 

ز گیاهانی که دست کاری ژنتیکی بوده و در ساخت آنها ا

شود و فاقد هر نوع ماده ای با منشاء نشده اند، استفاده می

 نفتی هستند.

آیا راه حل کیسه های خرید همین است؟ پاسخ به این اما  

بستگی دارد که با چه کسی صحبت می کنید. منتقدان سوال 

می گویند این کیسه ها واقعا قابل تجزیه در محیط نیستند و 

        های قدیمی، گورستان زباله ها را پر رست مانند کیسهد

می کنند. این مسئله تقریبا در مورد همه دور ریزهای موجود 

در گورستان زباله صدق می کند. در گورستان زباله، که انباشته 

از مواد فشرده و بدون جریان هواست، تجزیه مواد بسیار کند 

طی و مواد مشابه برای شود. کیسه های زیست محیانجام می

این که واقعا تجزیه شوند باید وارد یک سیستم گسترده تولید 

نشده است  کود گیاهی شوند، چیزی که هنوز چندان معمول

به تدریج فراگیر خواهد شد. برای شهرهایی مانند  اما

 سبز خرید کیسه های-بررسی کسب و کارهای سبز

ای از  گزیده

یک کتاب 

 خوب

 کسب و کار سبز 75کتاب :برگرفته از
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   گیاهی دارند، چنین  سانفرانسیسکو که سیستم تولید کود

 بی به شمار می آیند.کیسه هایی احتماال راه حل خو

 بازارهای سبز فروش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوند، سبزترین های با دوام که دور انداخته نمیکیسه

شوند. اگر شما می های خرید محسوبجایگزین برای کیسه

با آرم فروشگاه  هاییکیسه فروشصاحب فروشگاهی هستید، 

ای است و به رایگان دادن آنها نیز زیرکانه تان، اقدام سبز

 ممکن است در نهایت به نفع شما تمام شود. شما با این

کیسه، شرکت خود را بهتر معرفی می کنید، نشان می دهید با 

طرفداران و هواخواهان  جنبش سبز همراه هستید و چه بسا

د. انواع گوناگون کیسه تولید شده است و بیشتری پیدا کنی

دهد که همیشه پذیرای خوشبختانه وضعیت بازار نشان می

 ای که از آنها بر حسب مادههای جدید است. کیسهکیسه

 اند )کرباس، کتان، پالستیک بازیافت شده، ساخته شده

زیست محیطی(، شکل،  کیسه های پالستیک قابل تجزیه مانند

 کنندگان مورد نظر با هم تفاوت دارند.ظاهر و مصرف 

 های تجدیدپذیر و اما نظرات مصرف کنندگان کیسه

یکی از مشکالت من با کیسه های بادوام این است که آنها را 

کنم. وقتی برای رفتن به فروشگاه عجله دارم، با فراموش می

           همه حسن نیتم، اغلب کیسه را در خانه یا اتومبیل جا 

برای حل این مشکل شرکت چیکو بگز  ارم. اندی کلرمی گذ

     را در چیکوی کالیفرنیا بنیان نهاد. چیکو بگز، کیسه های 

یک بار مصرفی هستند که تا می شوند و به شکل بسته ای در 

آیند که به راحتی قابل حمل و نقل است. اگر یکی از آنها می

ی کنید. را جیب یا کیف خود بگذارید، دیگر فراموششان نم

این کیسه ها یکی از مشکالت مهم مربوط به کیسه های بادوام 

اند. ممکن است مردم در ابتدا دوست نداشته را حل کرده

باشند کیسه خود را همراه ببرند. کیسه های شیک و مد روز 

 این مشکل را حل می کند.

یکی از جالب ترین نکات در مورد کیسه ها این است که در 

م می توانند ابتکارات زیادی روی آن ها پیاده عین سادگی، مرد

های ساده خرید تبدیل کیسهبه توان کنند. از این فرصت می

     به محصوالت سبز مد روز استفاده کرد. حتی بعضی از 

شوند، که بر سبز کیسه ها از مواد بازیافت شده تهیه می

ن بودنشان می افزاید. شاید بتوان از تیشرت های کهنه برای ای

کار استفاده کرد. چه ایرادی دارد اگر کیسه های خواربار سبز 

ه شکل دیگری قابل از همان ابتدا طوری ساخته شوند که ب

 .استفاده باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های زیست محیطی در بازارهای کیسهفروش 

      کشاورزان محلی یکی از راههای دستیابی به 

 دیبا سهیک شندگانن عالقمند است. فرومصرف کنندگا

 شخوانیپ یرو را هاسهیک ها،فروشگاه یهمکار با

 با دیتوانیم شما. دهند قرار فروشگاه یهاصندوق

 حسن با دارانیخر یبرا جا آن در ها سهیک گذاشتن

 فروش اند، اوردهین همراه را دشانیخر ساک که یتین

 .دیباش داشته یخوب
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 های موجود در کیسه های خرید سبز فرصت

 های خرید سبز عبارتند از:فرصت های موجود در کیسه

 قابل تبدیل به کود گیاهی های خرید کم هزینهتولید کیسه-

ها تا به رایگان تولید کیسه های بادوام آرم دار برای فروشگاه -

 به مشتریان داده شود

 های زیبا برای خریدطراحی کیسه-

 های تاشو که به آسانی قابل حمل و نقل باشندتولید کیسه -

 های دست ساز خانگی از مواد بازیافت شده.تولید کیسه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دیگر، آن چه ما را محدود می کند، مانند بسیاری از زمینه

هایمان است. با وجود این، تولیداتمان نیست؛ بلکه عادت

محصوالت خوب به تغییر عادات ما کمک می کنند و افزایش 

بازار   افرادی که این کیسه ها را امتحان می کنند،   روز افزون

 متنوعی و پر رونقی برای کیسه های با دوام وجود می آورد.

 مورد در شتریب اطالعات افتیدردر صورتی که عالقمند به 

 یکیپالست یها سهیک یها نیگزیجا و بادوام دیخر یها سهیک

 تیساتوانید به هستید می مصرف بار کی

reusablebags.com  دیکن مراجعه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک نگاهکیسه های سبز در 

 ساالنه میلیاردها کیسه ی خرید پالستیک دور ریخته می شود نیاز بازار

 جایگزین کیسه های خرید پالستیک یک بار مصرف با کیسه های قابل بازیافت و چندبار مصرف رسالت

 مواد، تولید صنعتی  معلومات برای شروع

 )برای کیسه های خانگی($ سرمایه مورد نیاز

 چند هفته تا چند ماه  شروعزمانبندی برای 

 یافتن جایگاهی مناسب در عرصه رقابت  چالشهای ویژه
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             های کسب و کار منحصر به فرد باعث بعضی از ایده

هی، چرا من این فکر را "می شوند که با خود بگویید،: 

. در اینجا مشابهی دارنداحتماال  همه افراد واکنش  "نکردم؟

ایده که در مرحله اول ممکن است شما را به  چهارشما را با 

 خنده وادار کند آشنا می کنیم.

 عروسک شکستهتعمیر -1

روزهای خوبی  آناگر در گذشته عروسکی را داشتید که با 

نجا آدر ی به لیبسون پرتغال داشته باشید. داشتید. حتما سفر

تمام  افرادکه  وجود دارد« روسکین عبیمارستا» نامبه  شرکتی

و  می گردانندبر مطلوبعروسکهای قدیمی را به شرایط 

بیمارستان های . می شودلباسهای آنها جایگزین و مرمت 

هاست که فعالیت می کنند، به عنوان مثال  عروسکی مدت

میالدی شروع به  1830نمونه اشاره شده در پرتقال در سال 

سال  60کار کرده است. نمونه دیگری نیز در میشیگان حدود 

 است که فعال می باشد.

 !از بین بردن شپش سر-2

و  ی سرکسب و کارهایی وجود دارند که خدمات شستشو

به جای آنکه شما خود  !دهندئه میاز بین بردن شپش را ارا

اقدام به این کار کنید، کافیست به یکی از این شرکت ها 

این شرکت ها در تگزاس  معروف ترین مراجعه نمایید.

شرکت های مشابه این  توانید ، اما با سرچ در گوگل میاست

در کانادا نیز پیدا کنید. به این موضوع ایمان بیاورید کار را 

 ای خنده دار نیست!که هیچ ایده 

 

 

 

 

 

 تخم گذار اجاره مرغ-3

حتما شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که از خوردن 

تخم مرغ محلی خانگی برای صبحانه لذت می برید. شرکت 

کشورها وجود دارند که پکیج کاملی از یک هایی در برخی 

مرغ تخم گذار، غذا و حتی خدمات مرتبط به نگهداری آن 

را برای شما فراهم می کنند. البته به صورت اجاره آن برای 

البته برخی شرکت ها نیز این امکان را  .دوره ای مشخص

برای شما فراهم می کنند که بعد از یک دوره اجاره مرغ، 

را خریداری نمایید و حتی آموزش های الزم برای بتوانید آن 

  نگهداری آن را نیز فرا بگیرید. 

  کافه گربه!-4

اکثر ما از وقت گذراندن با حیوانات لذت می بریم. در 

کشورهایی نظیر آمریکا و کانادا اگر شما به دالیل مختلف 

حیوان خانگی ندارید، می توانید به یکی از کافه های 

حیوانات بروید و ضمن صرف چای یا قهوه  مخصوص این

در آنجا، لحظاتی را با حیوانات بگذرانید. این کافه ها 

 بخصوص در ژاپن و تایوان بسیار محبوب هستند.

 

 

 
 

 

 

 

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
 

 ایده ها ی کسب و کار به ظاهر خنده دار!
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 عادت های خوب کسب و کار را یاد بگیریم
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آغاز فاز سوم طرح توسعه کسب و کار خانگی در 

 آذربایجان غربی

 ، سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی،امین رستم زاده

افزود: در این فاز، متقاضیان ثبت نام کرده در با اعالم این خبر

مشاغل خانگی توسط پشتیبانان فعال در رشته های شغلی 

     مدنظر، آموزش های تخصصی و شغلی مورد نظر را طی 

می کنند تا با تولید محصوالت باکیفیت مشکالت مربوط به 

 .اتصال به بازار فروش رفع شود

پشتیبان در  30کنون بیش از وی با بیان اینکه در این راستا تا

اکثر رشته های شغلی مشاغل خانگی شناسایی شده است، 

اضافه کرد: در این فاز بر اساس تعداد متقاضیانی که تحت 

پوشش پشتیبان قرار خواهند گرفت، به ازای هر متقاضی فعال 

میلیونی به پشتیبان آن رشته  20متصل شده به بازار، یک وام 

 رینی امید و اداره کل تعاون کار و رفاه از طریق صندوق کارآف

 .اجتماعی در قالب تسهیالت کم بهره تعلق می گیرد

وی بیان کرد: به صورت مستمر و تصادفی بر فعالیت پشتیبانان 

و متقاضیان مشاغل خانگی از طرف دستگاه های اجرایی و 

سرپرست جهاد دانشگاهی .جهاد دانشگاهی نظارت می شود

آذربایجان غربی در خصوص فازهای اول و دوم این طرح 

ملی گفت: در فاز اول ظرفیت های استان در خصوص مشاغل 

 رشته به  21خانگی شناسایی شده که بعد از انجام این مراحل 

در فاز دوم این طرح نیز  .عنوان فرصت ها انتخاب شده است

 نگی در سامانه انجام شد که ثبت نام از متقاضیان مشاغل خا

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر در  500پس از انجام مراحل ارزیابی بیش از چهار هزار و 

ان اصلی در این طرح شناسایی کل استان به عنوان متقاضی

 افزود: کارگاه های مشاوره شغلی و آموزش های . ویشدند

عمومی توسط جهاد دانشگاهی به این تعداد از متقاضیان 

 .برگزار شد

متقاضی  500وی با بیان اینکه از مجموع چهار هزار و 

نفر متقاضی تسهیالت نشدند،  300شناسایی شده یکهزار و 

گفت: تنها مشکل کسب و کار آنها مربوط به اتصال به بازار 

و فروش بود که در فاز سوم این طرح بخش عمده ای از 

مشکالت مربوط به اتصال به بازار و فروش متقاضیان مشاغل 

 .خانگی در این عرصه رفع خواهد شد

و کارهای  به گزارش ایرنا، مشاغل خانگی زودبازده و کسب

خانگی به عنوان راهکاری مهم برای خوداشتغالی و ایجاد 

 .اشتغال و درآمد در سراسر جهان به حساب می آیند

قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای 

         بی شماری برای شاغالن آنها می شود که از جمله آنها 

خانوادگی زنان و می توان به ایجاد توازن بین مسوولیت 

اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره 

کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای 

خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال 

شاگردی  -تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد 

 .واید دیگر اشاره کردبین اعضای خانواده و بسیاری ف

 

 

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 

 مهمترین اخبار کارآفرینی در ماهی که گذشت
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 طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 ، رییس جهاد دانشگاه خراسان جنوبی،جالل الدین صادقی

اظهار داشت: این طرح ملی در ادامه اجرای موفق الگوی نوین 

توسعه مشاغل خانگی که سال گذشته در کشور اجرا شد به 

افزود: موافقت نامه وی .جهاد دانشگاهی واگذار شده است

این طرح اسفند ماه سال گذشته بین جهاد دانشگاهی، معاونت 

توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به امضا 

با بیان اینکه طرح توانمندسازی اقتصادی زنان  وی .رسید

اس الگوی مشاغل خانگی اجرا سرپرست خانوار بر اس

اند، توانایی شود اضافه کرد: زنانی که همسرشان فوت شدهمی

انجام کار ندارند و سرباز یا زندانی هستند مشمول این طرح 

وی ادامه داد: البته زنانی که مجرد قطعی محسوب .شودمی

توانند از مزایای آن شوند نیز مشمول این طرح شده و میمی

هزار نفر در کل کشور  6صادقی با بیان اینکه .دبهره مند شون

اند گفت: تفاهم نامه طرح برای این طرح مد نظر قرار گرفته

استان  23توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در 

 .شودعملیاتی می

 80وی اضافه کرد: سهمیه خراسان جنوبی از این تفاهم نامه 

مشاغل خانگی مزیت  نفر است که در مرحله اول کار شناسایی

 .شودار به صورت علمی و تخصصی بررسی مید

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: افرادی که 

 توانند وارد در این طرح شناسایی و غربالگری خواهند شد می

 

 

 

 

 

 .شده و ثبت نام کنند inhb.irسامانه 

شود که از وی یادآور شد: ثبت نام بر اساس لیستی انجام می

های ذیربط یا طرف اداره کل امور بانوان استانداری و سازمان

صادقی با بیان اینکه سه .توسط جهاددانشگاهی معرفی شوند

لیست گذاشته شده و بعد از آن ماه فرصت برای تکمیل این 

مرحله ورود به سایت و ثبت نام است ادامه داد: افرادی که 

در این مرحله استعدادیابی و شناسایی شوند متناسب با نیاز 

های الزم را ای بهره مند شده و آموزشاز خدمات مشاوره

وی افزود: در ادامه .گیرندبرای شروع یک شغل خانگی فرا می

پشتیبانان که معمواًل فعاالن واحدهای تولیدی  این افراد به

های مد نظر فرد هستند معرفی شده و متناسب با مالک

رئیس جهاد .کنندپشتیبان، محصول خانگی را تولید می

دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به نظارت مستمر 

جهاددانشگاهی بر مراحل اجرای این طرح گفت: برندسازی 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار  های طرحویژه از مزیت

است به طوری که آنها دغدغه فروش محصول و عرضه به 

وی با تاکید بر اینکه در این طرح .بازار را نداشته باشند

تسهیالت مالی وجود ندارد اظهار داشت: یکی از اهداف طرح 

توانمندسازی این است که افراد وابسته به تسهیالت نشوند و 

ل خانگی که نیاز به سرمایه پایین دارند در آن دسته از مشاغ

صادقی یادآور شد: مدت اجرای .شونداین طرح شناسایی می

 ه است.ر نظر گرفته شدطرح یک سال د

 

 مهمترین اخبار کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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