
فصل چهارم
کسب و کار بنویسیم چطور یک طرح 

یــد، قطعــًا بــرای شکســت خــوردن  »وقتــی در برنامه ریــزی شکســت  می خور
کرده ایــد.« برنامه ریــزی 

بنجامینفرانکلین1

کســب و کار معمــول  بخش هــای ارائــه شــده در زیــر، قســمت هایی از یــک طــرح 
هستند.

هر بخش شامل:
نکات تئوری درباره ی چگونگی نوشتن آن بخش	 
از 	  قســمت  آن  بــه  شــدن  نزدیــک  نحــوه ی  دربــاره ی  عملــی  پیشــنهادات 

کســب وکارتان واقعــی  دنیــای  در  اجــرا  بــرای  کســب و کار  اســتراتژی 
کامل	  کسب و کار  یک مثال منتخب از آن بخش برای یک طرح 
تحلیل آن مثال	 

در ایــن روش، شــما بــه ترکیبــی از توصیه هــای تئــوری و عملــی در مــورد نحــوه ی 

Benjamin Franklin   .۱، بنجامیــن فرانکلیــن )۱7۰۶-۱7۹۰( یکــی از پــدران بنیانگــذار ایــاالت متحــده آمریــکا 
بــود. فرانکلیــن یــک نویســنده، چاپخانــه دار، طنزنویــس، نظریه پــرداز سیاســی، سیاســتمدار، فراماســون، رئیــس 

پســت، دانشــمند همه چیــزدان، مختــرع، فیزیــک دان، فعــال مدنــی، رجــل سیاســی و دیپلمــات بــود.
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کســب وکار دســت پیــدا می کنیــد و الگویــی  نزدیــک شــدن بــه هــر بخــش از طــرح 
کنیــد، و نمونــه و تحلیــل آن مثــال را بــه عنــوان مرجــع در  ی آن  عمــل  یــد تــا از رو دار

اختیــار خواهیــد داشــت.
بــه نظــر مــن، ارزشــمندترین چیــز در ایــن زمینــه، توصیه هــای عملــی چگونگــی 
کــه جنبــه ی عملــی  نزدیــک شــدن بــه هــر مســئله ای در دنیــای واقعــی اســت، چــرا 
کــه باعــث موفقیــت  کســب و کار در نهایــت آن چیــزی خواهــد بــود  در حیــن اجــرای 

کســب و کارتان خواهــد شــد.  قطعــی 
گــر نخواهــم توصیــه عملــی در ایــن زمینــه بــه شــما بکنــم و فقــط نحــوه ی  حتــی ا
ــه  ک ــت  ــد داش ــی خواهی ــم، الگوی ــان بده ــما نش ــه ش کاری را ب ــرح  ــک ط ــتن ی نوش
یــد تــا بدانیــد هــر بخــش  کنیــد و مثــال و توضیحــی دار بتوانیــد براســاس آن عمــل 

را چطــور بنویســید.
ــهبخشهــایمختلــف راب کســبوکار ایــنفصــل،طــرح کــهدر آنجــا نکتــه:از
کلــیویکجــا  رابــهطــور کســبوکار گــرمیخواهیــدیــکطــرح کردیــم،ا تقســیم
کتــابآمــدهاســت آخریــنفصــلایــن کــهدر ببینیــد،میتوانیــددربخــشضمیمــه

ــد. کنی آنرامشــاهده

1. خالصه ی اجرایی )مدیریتی(

بــه  کــه  گــراف اســت  پارا یــا دو  یــک  خالصــه ی اجرایــی، چیــزی در حــدود 
کلــی  کاری شــما عمــل می کنــد. ایــن خالصــه، مــروری  عنــوان مقدمــه ی برنامــه ی 
کنــد. همچنیــن می توانــد  کســب وکار شــما قــرار اســت حــل  کــه  از مشــکلی اســت 
اجرایــی  خالصــه ی  از  باشــد.  نیــز  شــرکتتان  یــت  مأمور از  توضیحــی  ی  حــاو
کســب وکار تان  کــه در ادامــه ی طــرح  کنیــد تــا خواننــده را بــرای مســائلی  اســتفاده 
کــه  کنیــد. شــما بایــد بــه طــور خالصــه توضیــح دهیــد  پوشــش خواهیــد داد، آمــاده 
ــا دیگــر مؤلفه هــای  ــادی وارد جزئیــات محصــول و ی ی ــا ز محصولتــان چیســت، ام
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کــه در بخش هــای بعــدی وارد  یــد  کســب وکارتان نشــوید. شــما ایــن فرصــت را دار
جزئیــات شــوید.

گــذرا: برخــی پیشــه ها، مضمــون دیگــری بــه جــای لفــظ »خالصــه ی  نکتــه ای 
کــه  اســت  و مختصرشــده  کوتــاه  بســیار  کاری  یــک طــرح  کــه  دارنــد  اجرایــی« 
خــودش بــه تنهایــی حــدود ۱ تــا 2 صفحــه اســت. ایــن دو تــا را بــا هــم قاطــی نکنیــد.
کسب وکار برای اپلیکیشن تلفن همراهم: مثالی از خالصه ی اجرایی یک طرح 
گوشــیهای مــنمشــغولســاختمجموعــهایاز4اپلیکیشــنتلفنهمــراهبــرای
کسبوکارشــان بــرای کــه کنــد کمــک مــردم بــه تــا هســتم آیفــون و اندرویــد
یــزی،شــروعورشــدکسبوکارشــان،آنهــارا ــاانتهــایبرنامهر کننــدوت یــزی برنامهر

کنــد. پشــتیبانی
برنامههــایتلفــنهمــراه ایــنشرکتیســتکــهدرصــددایجــادانقالبــیجدیــددر
کارآفرینــانمیشــوند وراهنمــای کســبوکار آن،اپلیکیشــنها،مربــی کــهدر اســت

کارآفرینــان،پشــتیبانیالزمبــرایموفقشدنشــانمیدهنــد. وبــه
ــههــربرنامــه،یکــیاز ک ــناســت ایــنمجموعــهای برنامــهدر دلیــلوجــودچهــار

کارآفرینــانراپوشــشمیدهــد: بزرگتریــنمشــکالت
مرحلهیایدهکسبوکار	 
مرحلهیبرنامهریزیکسبوکار	 
راهنمایتأمینسرمایه	 
یابی	  بازار

کــهایــناپلیکیشــنها،برنامههــای وســعتپوشــشکامــلبرنامــهباعــثمیشــود
اصلــیتلفــنهمــراهکارآفرینانباشــند.

کسب وکار برای یک اپلیکیشن موبایل: تحلیل خالصه ی اجرایی از طرح 
ــه روشــنی برایتــان توضیــح  کــه ب ــود  هــدف مــن از ایــن خالصــه اجرایــی ایــن ب
ــب و کار  کس ــن  ــه ای ک ــد  ــده برس ــر خوانن ــه نظ ــت، و ب ــن چیس ــول م ــه محص ک ــم  ده
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کــه بقیــه طــرح را بخواننــد.  کنــد  جــذاب و منحصــر بــه فــرد اســت و آن هــا را وادار 
مــن در خالصــه ی اجرایــی ام بــه منحصر به فــرد بــودن ایــن پــروژه و اینکــه چطــور 
کــردم. ایــن عالمتــی بــرای  کیــد  کارآفرینــان شــود تأ می توانــد تبدیــل بــه ابــزاری بــرای 

کــه ایــن طــرح، فرصتــی بــزرگ خواهــد بــود. خواننــده اســت 

2. خدمات یا محصولتان

مــورد محصولتــان دقیق تــر  بایــد در  کــه شــما  ایــن قســمت، بخشــی اســت 
آیــا  دهیــد.  توضیــح  را  شــرکتتان  خدمــات  یــا  محصــول  بنویســید.  شــفاف تر  و 
حضوری ســت؟  خدمــات  ارائــه ی  یــا  فروشــگاه  یــک  اســت؟  وب ســایت  یــک 
یجــت یــا یــک اپلیکیشــن موبایــل اســت؟ چــه چیــِز خــاص و  محصول تــان یــک و

متفاوتــی دربــاره ی آن وجــود دارد؟
کــه چــرا ایــن محصــول یــا خدمــات بایــد وجــود داشــته باشــد و  توضیــح دهیــد 
چــرا مــورد نیــاز اســت. آیــا ســرگرم کننده  اســت؟ آیــا باعــث می شــود کســی احســاس 
کســی حــل می کنــد؟ آیــا ایــن  بهتــری داشــته باشــد؟ آیــا ایــن محصــول مشــکلی از 

محصــول آموزشــی اســت؟ فایــده ی ایــن محصــول یــا خدمــات چیســت؟
کــردن ایــن ســؤال بــه نظــر احمقانــه باشــد، امــا بــه طــرز  ممکــن اســت مطــرح 
تعجب برانگیــزی، بســیاری از شــرکت ها محصــول یــا خدماتــی ایجــاد می کننــد 
کــه همیــن امــر باعــث می شــود، وقتــی  کــه واقعــًا مــورد نیــاز جامعــه و مــردم نیســت، 
شــرکت در تــالش اســت تــا محصــول را بــه فــروش برســاند، و یــا مــردم را ترغیــب بــه 

کننــد، دچــار مشــکل شــود. اســتفاده از آن 
کــم  کــه شــما ارائــه می دهیــد، خیلــی  گــر محصــول یــا خدماتــی  عــالوه برایــن، ا
یــادی  کــم نمی کنــد و ارزش ز مــورِد نیــاز جامعــه باشــد، و لزومــًا زحمتــی از مــردم را 
کــردن مــردم بــه خریــد آن و پرداخــت پــول بــرای آن   نــدارد، ممکــن اســت ترغیــب 

محصــول، ســخت و مشــکل باشــد.
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ــا  در نهایــت، جــواب ایــن ســؤال بســیار مهــم اســت، مگــر اینکــه محصــول و ی
ــد، در  ــی و آشــکار باش ــد و بدیه ــته باش ــح نداش خدمــات شــما، نیــازی بــه توضی
کــه وعــده می دهــد،  کــه محصولتــان چطــور بــه آنچــه  ایــن صــورت توضیــح دهیــد 

ــا مبهــم رهــا نکنیــد. عمــل می کنــد. ایــن ســؤال را بی پاســخ ی
اپلیکیشــن  یــک  بــرای  کســب وکار  طــرح  یــک  محصــول  بخــش  از  مثالــی 

: ه ا تلفن همــر
برنامــه آیاواسهســتند.4 و اندرویــد گوشــیهای بــرای برنامههایــی اینهــا
تــا کمــکمیکننــد بــهمــردم کــه بــرایآیاواس زمینــهیاندرویــدو4برنامــه در

رشــددهنــد. را آن و کننــد وشــروع یــزی برنامهر را کسبوکارشــان
کــههــریــک هــرسیســتموجــودداردایــناســت کــه4اپلیکیشــندر دلیــلایــن
خــاص مرحلــهی یــک تــا میکنــد کمــک کارآفرینــان بــه اپلیکیشــن 4 ایــن  از
یــرراپوشــش برنامــهمــواردز کننــد.ایــنچهــار راشــروعوراهانــدازی کســبوکار از

میدهــد:
1(ایدههایکسبوکار

2(برنامهریزیبرایکسبوکار
۳(تأمینسرمایه

یابی 4(بازار
کمــک کســبوکارهایجدیــد ایــنچهــارروش،بــه ایــن4برنامــهدر هــریــکاز

میکنــد:
کمــکمیکنــدتــاطرحهایشــان کــهبــهمــردم ابــزار،نرمافــزاریاســت 1.ایــن
کننــد.مــردمقــادرخواهنــدبــود یــزیوذخیــره رادرســتدروناپلیکیشــنبرنامهر
یابــیرادرون کوچــک،برنامههــایتأمیــنســرمایهوطرحهــایبازار کاری طرحهــای

کننــد. اپلیکیشــنایجــاد
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