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نفرسعید روابر اساس زندگینامه آقای  دعای مادر عنوان:  

)سپاهان(مدیرعامل آژانس مسافرتی آسمان هفتم   

 مولف:مهندس علی زارعی

۱۳۹۷/ناشر:اصفهان/علی زارعی  

۱۳۹۷/نوبت چاپ : اول  جلد۱۰۰۰شمارگان:   

    اشراق چاپ:    تومان  ۰۰۰2۰قیمت 

   ۹۷8-622-۰۰-۱5۷۹-6 شابک :
 
 

 

 ، ۱۳5۷مرداد -زارعی، علی : سرشناسه

عنوان و نام 

 پدیدآور

 سعید روانفر مدیرعامل بر اساس زندگینامه آقای  :دعای مادر :

 زارعی.علی تالیف : /)سپاهان(آژانس مسافرتی آسمان هفتم

 ، ۱۳۹۷.اصفهان: علی زارعی : مشخصات نشر

 ۱۱مس ۱۹×۱۰4صفحه /مصور رنگی ؛. : مشخصات ظاهری

 ن.های کارآفرینی .داستان زندگی کارآفرینان برتر ایرامجموعه داستان : فروست

       ریال 2۰۰۰۰۰/   ۹۷8-622-۰۰-۱5۷۹-6 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 سعید روانفر بر اساس زندگینامه آقای  دعای مادر : ان گستردهعنو

 (( مدیرعامل آژانس مسافرتی آسمان هفتم)) 

 - ۱۳55، سعید، روانفر : موضوع

 داستان -ایران –کارآفرینی  : موضوع

  موضوع

 موضوع

 موضوع

: 

: 

: 

Entrepreneurship – Iran-Fiction 

 سرگذشتنامه -ایران –کارآفرینی 

Entrepreneurship – Iran-Biography 
 

 6۱5HBز/۱6د6 ۱۳۹۷ : رده بندی کنگره

 ۰4۰۹55/۳۳8 : رده بندی دیویی
 

 54۱۳5۳6 : شماره کتابشناسی ملی
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 مقدمه

گاار ا هااای اریاار مهمتااریع موضااوع کشااور بحااا اشااتیال و کااارآفرینی ماای باشااد. در سااال

ای بخااواهیم بااه صااورت علماای و صااحیع ایااع موضااوع را بررساای نماااییم و در نهایاات باار

رکاان ایاع متاریع اپیااده ساازی اقتصااد ممااومتی ،تولیاد و اشاتیال گاام بارداریم ابتادا بایاد مه

ا ینااان موفااخ و رااوم فباار ماای باشااند را شناسااایی نمااوده و باابخااک کااه همااان کارآفر

زنبااات ایباای  الگوسااازی زناادگی آنااان بسااتر رشااد جوانااان و عرقمناادان را فااراهم آوریاام.

 بااه مااا ماای گویااد ایااع اساات کااه اگاار شخصاای را در زناادگی الگااو NLPجااال ی کااه علاام 

 انجااام قاارار دهاایم و دقیمااا کارهااایی کااه آن شااخو در زناادگی رااودم انجااام ماای دهااد

اری دهاایم، پااس از ماادتی مااا هاام بااه یااک نفاار ماننااد همااان شااخو بااا همااان الگوهااای رفتاا

 –هنگاای علماای بااوده و در همااه زمینااه هااای فر موفااخ ت اادیل ماای شااویم.ایع اتفاااق کااامرً

 ورزشی و... اث ات شده است. –هنری 

 ررقیاات هااای گسااترده ای در موسسااه رشااد فعالیاات ۱۳۹۰باار ق ااخ ایااع اصاال از سااال  

ار جنااام مهناادس علای زارعاای انجااام گرفاات کااه ثماارات بساایآوران جااوان و بااه کوشااک ناو

 ه پااروژهرااوبی را در ارا ااه راه کارهااای جدیااد آموزشاای بااه ارمیااان داشاات کااه ماای تااوان باا

 –شااا به کودکاااان کاااارآفریع  –سااا  و کاااار کمساااابمات کاااارآفرینی  –قطاااار جاااادویی 

کااار و -اونو بااا امایاات وزارت تعاا ۱۳۹5جشاانواره ملاای راهبااار و ... اشاااره نمااود.در سااال 

شاور باه رفااه اجتمااعی ارکتای جدیاد آگااز گردیاد کاه ت ادیل زنادگی کارآفریناان برتار ک

 داستان و چاپ آن به صورت کتام می باشد.

کااار و رفاااه -ضاامع تشاابر از ماادیر کاال محتاارم دفتاار توسااعه کااارآفرینی وزارت تعاااون

مای   جاوانان زنادگی یاک کاارآفریع اجتماعی راانم دکتار ریااای در ایاع کتاام باه داسات

 پردازیم.

ی ماا آژانااس مسااافرتی آساامان هفااتم کااه در اااال ااضاار ماادیرعامل  سااعید روانفاارآقااای 

اکنون تاااز دوران کااودکی باشااند. ایااع کتااام بااه بررساای فااراز و فرودهااای زناادگی ایشااان 

 انویناادگجماای پااردازد کااه امیاادواریم تاادویع تجربااه هااای ایشااان  بتوانااد مساایری را باارای 

 راه کار وترم روشع نماید.
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 مولفسخن 
ا راه شااماز اینبااه بااار دیگاار و بااا داسااتان زناادگی یااک کااارآفریع برتاار ایراناای هماا

ر توانااد دامیاادوارم روانادن ایااع کتااام ب روانناده گراماای ماای باشام بساایار ررسااندم.

 شوید. شور و انگیزه ایجاد نموده و یک قدم دیگر به موفمیت نزدیک تر ،شما

 سااعید روانفاار یباای از پیشااتازان صاانعت گردشااگری کشااور ماای باشااند وی آقااا 

ت هااای بلناادی باارای صاانع همااواره بااا اجاارای ایااده هااای نااو توانسااته انااد گااام

 ایشاااان تجاااارم بسااایار راااوبی از هماااان دوران جاااوانی در گردشاااگری بردارناااد.

ه رااود هتلااداری ، اجاارای تورهااای دارلاای و رااارجی ، ارااذ ویاازا و... در کارناماا

کااه  هااا و تاساایس آژانااس مسااافرتی رنااد و در نهایاات بااا هاام افزایاای همااه بخااکدا

باشااد  بنااد  م و بنااد پ  را دارا ماای ماننااد مجااوز بنااد الااف ، یمجوزهااای مختلفاا

و م را بصااورت مسااتمیاز جوانااان عرقمنااد و متخصااو نفاار  صاادهازمینااه اشااتیال 

 فراهم نموده اند.گیرمستمیم 

 در ر رااوبی در جهااان پیاادا کاارده اساات.امااروزه صاانعت گردشااگری جایگاااه بساایا

ت برراای از کشااورها ایااع صاانعت بااه بزرگتااریع من ااگ درآماادی م اادل گردیااده اساا

 و رقاباات زیااادی  باارای جااذم توریساات بیشااتر باایع ایااع کشااورها بوجااود آمااده

 است.

و  ی ، آمکشااور مااا بااا توجااه بااه بساایاری از مااوارد از ق یاال اماااکع تاااریخی و مااذه 

واز اماااکع زی ااا و چشاام ناا ، فرهنااچ چنااد هاازار ساااله ،هااوای متفاااوت در کشااور 

 و... پتانسیل بسیار روبی برای ارتمای صنعت گردشگری دارد.

مااع شخصااا معتماادم صاانعت گردشااگری ماای توانااد هاازاران فرصاات شاایلی در 

نامااه اتاای بااا یااک بر کشااور ایجاااد کنااد و منااابگ ارزی بساایار رااوبی جااذم نمایااد.

ااصاال از گردشااگری را آنماادر ارزی ریاازی دقیااخ و درساات ماای تااوان درآمااد 

عت در واقااگ ماای تااوان صاان افاازایک دهاایم کااه بااه صااادرات نفاات باای نیاااز گااردیم.

ع از ایاا گردشااگری را بااه من ااگ اول درآماادی کشااور ت اادیل نمااود زیاارا پتانساایلی کااه

ل باباات در کشااور مااا وجااود دارد بساایار بیشااتر از کشااورهایی اساات کااه در اااا

 صنعت درآمد دارند. عااضر ده ها برابر ما از ای
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مااک کباارای اجاارای چناایع برنامااه ریاازی دقیماای بایااد از کارآفرینااان ایااع اااوزه 

گرفتاااه شاااود.باید از ننااارات آناااان بااایک از پااایک بهاااره گرفااات، زیااارا صااانعت 

ت هااای راااد رااودم را دارد و ایااع افااراد اث ااا هااا و تبنیااک گردشااگری ظرافاات

تاار ینااان برارآفررساای زناادگی کبرهمچناایع  نمااوده انااد تااوان انجااام اینبااار را دارنااد.

مایااان ماای توانااد راه درساات و مساایر موفمیاات را باارای مااا ن روانفاارماننااد آقااای 

 سازد.

 

 مهندس علی زارعی –با سپاس 
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 سعید روانفررزومه آقای 
 ن متولاادایشااا ماای پاردازیم. سااعید روانفارابتادا بااه صاورت اجمااالی باه رزومااه آقاای 

ت رشااته ماادیری در و تحصاایرت عااالی رااود رابااوده  ر اصاافهانشااهدر  ۱۳55سااال 

 . جهانگردی تا ممطگ م.کارشناسی ارشد ادامه داده اند

 
نااد و اقاارآن کااریم را فاارا گرفتااه  تااروتروانفاار  از دوران کااودکی فنااون آقااای 

م هااورزم کاراتااه ایشااان در  یباای از افااراد برجسااته در ایااع اااوزه ماای باشااند.

 وی یباای از کارآفرینااان برتاار کشااور و داشااته انااد.هااای چشاامگیری  موفمیاات

آژانااس و همچناایع ماادیرعامل  هتاال در شااهرهای مختلااف کشااورموسااس چنااد 

هااای نااویع صاانعت  مسااافرتی آساامان هفااتم ماای باشااد. ایشااان بااا اجاارای قاار 

 . آقااایدها نفاار را در سراساار ایااران فااراهم آورده انااصاادگردشااگری زمینااه اشااتیال 

 دهااای رااود ماای دانناا مادرشااان را دلیاال موفمیاات دعااایهمااواره  سااعید روانفاار

 .دارند وانس با قرآن کریم بزرگتریع میراثی می باشد که از مادر به یادگار
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 برخی افتخارات آقای روانفر عبارتند از:
 ی()انجماااع بیع المللی امل و نمل هوایا عضو رسمی یاتا_

 )هما( ی رسمی هواپیمایی جمهوری اسرمی ایراناندگینما_

 ر اایی قطاای هواپیماده رسماااینااانم_

 ی اماراتااایای هواپیمااینده رسمانم _

 کااتریی اای هواپیمایااینده رسماانم_

 ایی ترکیکاای هواپیماااینده رسماانم_

 ی هواپیمایی لوفت هانزاانماینده رسم_

 ی هواپیمایی ایر عربیااااینده رسماانم _

 KLMایی ای هواپیمااینده رسماانم _

 یادب فری ی هواپیماییااینده رسمانم_

 انااایی ماهااواپیمای هاااینده رسمانم_

 ااکایی کیاای هواپیماااینده رسماانم_

 اااایی آسمانی هواپیماااینده رسماانم_

 ایی زاگرس ای هواپیماااینده رسماانم_

 ااای آتااایاواپیماای هاااینده رسماانم_

 اناابای تااایاده رسمی هواپیماااینانم _

 اااینده رسمی هواپیمایی آذربایجاننم_

 انزاات هاای لوفااایااواپیماع هااوریاس بلاادیاات تناافاادری_

 ایر عربیا در کشور امارات دریافت تندیس بلوریع هواپیمایی_

 ان اصفهانااد در استاااایلنااارت تااای سفاااده رسماااایناانم_

 رارتاان باارینااارآفاااواره کااااس در جشنااو  سپااادارای ل_

 واپیمایی ترکیکاات هاارکااروم شاار فااه برتاا  رت ااکس_

 کس  رت ه برتر فروم و همباری هواپیمایی جمهوری اسرمی ایران)هما(_

 یاااااالمللاع ااااار بیااااات ااای معاااال هاااااری هتااااحصااده اناااااایناانم_

 ا و...،آسیزاران بیع المللی اروپا،آفریماارگاارتریع کاای معت اانده رسمانمای_
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 داراناااااااالاااااااه هتااااااااااااادیااااااااات در اتحااااااااااویااااااااعض_

 هدارنده لو  سپاس از شرکت قطارهای مسافرتی رجا بعنوان نماینده نمون_

 یاراث فرهنگااان میااازماااری از سااااس گردشگاااو  سپاال 5ده اادارن_

 یااترااافاات مساااادمااار رااااتاای دفاااع صنفاااجماات در انااویااعض_

 کارفرماییهای کارگری و ت تشبلارت جهاااد تسهیااایجاری وااهمب_

 راات ای معاه ا و شرکتاه انااسازم ی،اار دولتااا دوایاارارداد باارف قاق_

 یااااارتااااات زیااادماازی رااارکاااات ماااارکاااای شاااو رسماااعض_

 نراااازای ایااذ ویاات اراااه جهاااارجااور راااد وزارت امااده کاادارن_

 ارتااااادن و تجااامع عت،ااک وزارت صناارونیاااااد البتاااده نماادارن_

 ریوااشکی ااایاااواپیماااان هاااازماااف ازساااد الااابن دارناااده مجااوز_

 گردشگریی وگ دستاصنای میراث فرهنگی،ساازمان  بند م از دارنده مجاوز_

 ارتااایزج و اااااان ااااااازمااااد پ از ساااابندارنااااااده مجاااااااوز _

 ارجیرلی و ادارای مسیرهوس دراتوبی وفرتاارهای مسا،قطارکشتیرانی والفج نمایندگی_

 تاااارانزیاات ی وااامللع الاااه بیااااااماااواهیناااادور گاااااوز صااااااده مجااااادارن_
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 های آقای روانفر: برخی از عناوین و مسئولیت
 یااترااافااات مسااادمار رااتااادفاای،  نفاااع صامااس انجا  ر یاانای _

 اراااااااو اداره کااااااااخیااات تشاااااااای هیاااااماااو رسااااااااعض _

 رتاااااادن و تجاااامع ت،اااعااااان صناااازماااااری ساااخاار افتاااظان _

 یاات مسافرتار ردمااتاات دفاایای به شبادگاه رسیاکمیتو رسمی اعض_

 عااواشیاای و تااوانااخااای هماااروه هااگدررآن ای قارباادرس و مااام _

     یاااوانااع و همخااواشیااای تاللااع المااای بیااروه هاای گاسمر وااعض_

 یالع الملاوری و بیار کشارتاع بااویات و کس  عنارابش ور،ان رآن،اارالمد

 مااان هفتاااای آسمااارتاااافااس مسااس آژاناوساال و مااماار عاادیام _

 ماال آالله قشااات هتاریاادیاان ،  ماام اصفهاال ابیاات هتاریاادیاام _

 ماااااشق رهدرجااااازیاااااااااا انااااارجال ماااااات هتااااریاااادیاااااام_

 ن(دراااااهااگ اای آذران )بااااالاای ساااامتااوعه اقاات مجمااریاادیاام_

 وراانماینده جمهوری اسرمی در هیئت گروه های تواشیع رارج از کش_

 نیرااوکان کاراته اانی شوتاهاان جااازمال سااع الملااط بیاار رواباادیام_

 هاااااراتااااااک jksان اااااااااوکاااااوتاااااااک شااااااااور س اااااااامش_

 و... _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 15                                    سعید روانفربر اساس زندگینامه کارآفرین برتر آقای     

                                                     

 

 

 

 

 اولفصل 
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 شرح دوران کودکی :  1-1
ز با گذر هنو در شهر زی ای اصفهان متولد شدم. ۱۳55سال  مرداددر تاریخ ششم مع 

ودرانه ویر رتصا .دندوران کودکی ام مرور می شو ،پس کوچه های شهر  از کوچه ،

می هنم ذ از پردههای تاریخی شهرو...  پل میدان نمک جهان، رروشان زاینده رود،

به  م راو همگی آنها باعا می گردند چهره تاثیرگذارتریع شخصیت زندگی ا گذرند

ر قنیع صدایک در گوشم می پیچد که نامم را صدا می زند و عط راقر آورم.

 ودم به دیدار مع اگرچه مادرم ریلی زود ها اس می کنم. وجودم را پس از سال

ه ان لحنز همرا بدرقه راه فرزندانک کرد و ا دعایک ،ولی از همان لحنه وداع شتافت

 های رود را مدیون دعای مادر می دانم. تاکنون همه موفمیت

ان گ فرزندجم دمبرادر کوچبتر از رو دودو برادر بزرگتر و  مع فرزند سوم رانواده ام.

 تشبیل می دهند. رانواده را

 
ن آشانا والدینم سعی داشتند فرزندان رود را از هماان دوران کاودکی باا مفااهیم قارآ

ورت ه صاباساله بودم مادرم مرا به اگلا  جلساات قارآن کاه  5به یاد دارم وقتی  کنند.

 رد.ابشد، می  یاسرشناس شهر برگزار م با اضور اساتیدو های مختلف  سنتی درمبان

ع بایاد ایا که در قول هفته سوره ای از قارآن را باه ماع بیااموزد و ماعمادرم ممید بود 

 سوره را در روز مشخو برای استادم می رواندم.
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لسات جرآن در مسجد سید اجره هایی وجود داشتند که در روزهایی از هفته اساتید ق

 عتسادرم یع مابنابرا ایع جلسات ویژه آقایان بود. رود را در آنجا برگزار می کردند.

ع اضریها پشت درم منتنر می ماند تا نوبت مع شود و سوره ای برای استاد و ا

ع ردتریسوی همواره رود را ملزم به انجام اینبار می دانست و اتی در  بخوانم.

 ش های زمستان و اوج بارم برف باید در جلسه قرآن شرکت می کردم.

 
 مود تابرای مع روشع می نهای مستمر والدیع و اضور در جلسات مسیر را  تشویخ

ایی که موفخ شدم در فع تروت قرآن کریم و هنر تواشیع و مدیحه سر آنجایی

 عناویع برتر کشوری را بدست آورم.

،  فاییودر قول ایع مسیر از محضر اساتیدی چون استاد مراوم شبوهنده ، استاد 

ر نو ان،صفهنان اتاد شاه میوه و... کس  فیض نمودم و در گروه های تواشیع نوجوااس

 و بشارت عضویت داشتم.

 

 

www.takbook.com



 19                                    سعید روانفربر اساس زندگینامه کارآفرین برتر آقای     

                                                     
 

 
 

 

www.takbook.com



      دعای مادر                                                                                                        20

                                                                                                                                  
 

 

 

 

www.takbook.com



 21                                    سعید روانفربر اساس زندگینامه کارآفرین برتر آقای     

                                                     
 : فراق مادر2-1

ان ، ایشتمداش مدرست زمانیبه نیاز به راهنمایی های مادردر ابتدای دوران نوجوانی و 

 دند.دچار بیماری سختی گردید و پزشبان وقت از تشخیو ایع بیماری عاجز مان

 صمیمتد تجویز کردند و پدرم برری پزشبان سفری قوالنی را برای آرام شدن در

 گرفت برای مدتی همه رانواده را به سفری چند ماهه ب رد.

 
آنجا  ا درریبی از دوستان رانوادگی رفتیم و مدتی  بنابرایع به کشور کویت و نزد

یشرفت وز پبیماری هر ر سپری کردیم و بازگشتیم ولی بیماری ، مادرم را رها نبرد.

نفس ترای بنفس کردن برای ایشان بسیار سخت شده بود و می کرد تا آنجاییبه اتی ت

 اتما باید از دستگاه های اکسیژن هوا استفاده می کردند!

روزی مادرم با تمام شرایط ساخت بیمااری هماه اعضاای  راانواده را جماگ کردناد و 

اولیع نفار شخصای  مادرم از ما رواست دو نفر را فراروانیم. دررواستی مطر  نمودند.

ی ااازندگا اونت ماال سباای محاامراوم آیت اهلل تجویدی بودندکه درهمسایگنام به 
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هماه ماا  که ایشان هم زنی مومنه و مادر شهید بودند.ند و نفر دوم راله مادرم، می کرد

 بهت زده بهم نگاه می کردیم و دن ال دلیلی برای ایع دررواست بودیم.

دو  م.بزرگاوار دعاوت نماودی در نهایت دررواست مادر را اجابت کردیم و از ایع دو

دقیاخ  چیاز را ساله بودم ولی هماه آن زمان دوازدهروز بعد هر دو نفر به رانه ما آمدند.

 های  درد و متفاوت بود و انگاار روزهای دیگربا چهره مادرم در آنروز  به راقر دارم.

 بیماری نداشت.

یت اهلل آکاگذی به ای نمود و رودکار و مادرم اشاره  ناتی همه ساکت بودند.برای لح

را نازد  ایع وصیت نامهشما می رواهم وصیت نامه ای بنویسم و  داد و گفت :تجویدی 

 د.ول انجامیهمگی آنها را تنها گذاشتیم و ایع جلسه ساعاتی به ق .رودتان نگه دارید 

 چهاره عیااپس از ایع جلسه چهره ای بسیار رندان و نورانی از مادرم دیدم که همیشاه 

 .د دارم.گویا باری از شانه هایک برداشته بودندرا به یا

 صادا از فردای آن روز پس از اذان ص ع صدای شیون عجی ی در رانه آمد و مع با ایع

ده پارچه سافیدی روی ماادرم کشایده بودناد و هماه اعضاای راانوا روام بیدار شدم.

،  یالهمساایگان ، فام پاس از سااعاتی راناه ماا مملاو جمعیات گردیاد. عزادار شادند.

یاع رفتار ا وهمگی بواسطه دل مهربان  دوستان و آشنایان آمدند تا تسبیع گم ما باشند.

ای تارام از هماان لحناات سانگینی بررای نگااه ها زن مومنه رون گریه می کردناد.

ر ااام فباع و برادرانااما د.اادر را تشدید می کارراق ماف ،دآمیازی که از سر مح ت بو

 نهمه مورد مح ت دیگران واقگ می شویم.می کردیم کم ودی داریم که ای

 در هر اال فصل جدیدی از زندگی مع آگاز شد.

ع درم ایته مامهمتریع رواسدر وصیت نامه ای که نزد آیت اهلل تجویدی به امانت بود 

 ک تحت تعالیم قرآنی پرورم یابند.که فرزندانبود 

نگاهی دیگر دن ال کردم های قرآن و هنر تروت را با  ها کرس بنابرایع از همان سال

از آن  و همواره ااساس می نمودم باید وصیت مادرم را بخوبی و درستی  اجرا نمایم.

باعا گردید تا موفمیت های چشمگیری در عرصه های  دعای مادردوران تاکنون 

در واقگ با اجرای وصیت مادر  تحصیلی ، ورزشی ، شیلی و... کس  نمایم. قرآنی،
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در همه امور به قرآن تمسک یافتم و بدن ال آن وعده پیدا کردم و  رابطه روبی با قرآن

 سوره اعراف می فرماید: ۱۷۰در زندگی ام نمایان شد که رداوند در آیه الهی 

 لْمُصِْلحِیعَ ایُگ أَجْرَ ا نُضِلََنَّا وَالََّذِیعَ یُمَسَُِّبونَ بِالِْبتَامِ وََأقَامُوا الَصَّلَاَة إِ 

بزرگی رواهند  پادام) را برپا دارند نماز ( تمسک جویند وکه به کتام )ردا آنانو 

 .ما پادام مصلحان را ضایگ نخواهیم کرد ( داشت، زیرا

 

 در نوجوانی های ورزشی موفقیت : 3-1
ه سا ک در رشاته کاراتااز دوران نوجاوانی با توجه به عرقه ای کاه باه ورزم داشاتم 

و  دیادمگربهره مند  بزرگ ایع رشته د یتامشیول فعالیت شدم و از محضر اسشوتوکان 

در ایاع  ماضاورال ته بعدها به علت مشایله کااری  .دادمتا مراله کمربند مشبی ادامه 

 ولای باه راودم قاول دادم کاه اگار فرزنادانم گذشاته شادته ورزشی کمرنچ تر ازرش

مایع رشاته ساالگی در ه 4ساع  ازکه پسارم  عرقمند به کاراته بودند آنها را یاری کنم

 باا کمربناد مشابی دانساله  ۱2کیارم ،در اال ااضر مشیول آموزم شد و ورزشی

شاور کیع افاراد ورزم کاراتاه تارمختلف ملی و بیع المللی از موفاخ  های مدالیک و

 می باشد.
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ه وشا ختانهمیشه عرقمند بودم بتوانم در امر ورزم به مردم رادماتی داشاته باشام و ر

ه با مسئولیع ورزشی کشاور و بخصاود ورزم کاراتا توانسته ام همباری های روبی

ط بایع رواباو مادیر  JKSدر همیع راستا به عنوان مشاور س ک شوتوکان  داشته باشم.

 در اال ردمت می باشم. پایتخت 2کاراته  س ک شوتوکان الملل
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 سربازی مقدس خدمت دوران :4-1

نااد و بساایاری از دوسااتانم باارای راادمت سااربازی بااه شااهرهای دور اعاازام شااده بود

ازگو باابااه دلیاال برنامااه هااای شاایلی کااه در ادامااه باارای شااما عزیاازان  ایااع موضااوع

عااه یفااه مراجهنگااامی کااه بااه اداره ننااام وظ د.نگااران کننااده بااو باارایم رااواهم نمااود ،

ی از او بااه دن ااال آن رزومااه  لیتم در امااور قرآناای را مطاار موضااوع فعااا کااردم،

مااودم و هااای قرآناای دوران کااودکی و جااوانی ام تااا آن زمااان ارا ااه ن همااه فعالیاات

نااوان هااای ننااامی بااه ع هماایع باعااا گردیااد باار اساااس اعاارم نیاااز یباای از ارگااان

 اصفهان پذیرم شوم. مدرس قرآن در

 

 
 

ا در رباااری دیگاار دعااای مااادر بدرقااه راهاام شااد و توانسااتم دوران مماادس سااربازی 

لااه ایااع دوران ثماارات بساایار رااوبی باارایم داشاات از جم شااهر رااودم سااپری کاانم.

بااا  همچناایع آنبااه قانونمناادی و نناام و انن اااز را در زناادگی مااع تبمیاال نمااود.

 کامل آشنا شدم. برنامه ریزی و وقت شناسی هم به قور

www.takbook.com



      دعای مادر                                                                                                        26

                                                                                                                                  

 و آغاز زندگی مشترک ازدواج : 5-1
م از هااازدواج پیوناادی آییناای بااوده و تحمیمااات متعااددی نشااان ماای دهنااد ازدواج 

در  هااا ماای شااود. نناار جساامی و هاام روااای باعااا ساارمت و قااول عماار انسااان

دم مراالاای از زناادگی و در اوج تفباارات اقتصااادی بااه ایااع موضااوع فباار ماای کاار

اه سایر باه یاک شاریک زنادگی کاه در کلیاه مرااال باا ماع همارکه در قاول ایاع م

 از دارم.را یاری نماید نیهای موجود م ها و پتانسیل باشد و در تبمیل ظرفیت

در پشاات هاار ماارد مااوفمی یااک زن  "همااواره بااه ایااع جملااه کلیاادی بزرگااان کااه

 فبر می کردم. "وجود دارد

ایی کااه هایدم و درگیاری هاای ناااموفمی را هام مای شان ر ار ازدواجال تاه از قرفای  

 مااود.نرا دچااار اضااطرام ماای  هااا دارنااد کماای مااع جوانااان پااس از اینگونااه ازدواج

هی و روشاا ختانه  در هماایع ایااام بااا دوسااتانی کااه در ایااع امااور تاادریس دانشااگا

اعااا فااراد داشااتم بهااایی کااه بااا ایااع ا مشاااوره ای داشااتند آشاانا شاادم و مصاااا ت

  بم.ازدواج دست یادرباره  یشفاف گردید به دیدگاه های

بتاادا اریااافتم باااره بساایار مااوثر واقااگ گردیااد و د ایااعال تااه در ایااع ااایع تحمیماااتم در

ر بایااد رااود و رواسااته هااای رااودم از زناادگی مشااترم را شناسااایی نمااایم و د

 م.ادامااه شخصاای کااه روایااات نزدیباای بااه ایااع شاارایط داشااته باشااد جسااتجو نمااای

ی رفتاااری و فباار ا روایااات اررقاای،بااال تااه رداونااد متعااال هاای  دونفااری را 

رات دن ااال کااردن روایااات مشااابه و تفباا امااا ،مشااترم و مشااابه نیافریااده اساات 

  نزدیک بهم امری دست نیافتنی نیست.

ماااتم ه تحمیاز آن دوران اساانادی بااه یادگااار گذاشااته ام کااه بتااوانم در آینااده نتیجاا

ماای  فحات متعااددیدر ایااع اسااناد کااه در صاا را در ارتیااار فرزناادانم قاارار دهاام.

دامااه باشااند ابتاادا شاار  روایااات اررقاای و رفتاااری رااود و تحلیاال آنهااا و در ا

 نیازها و رواسته های مع از همسر آینده ام گردآوری گردیده است.

در آن دوران مااع بااا رااانواده رالااه ام کااه فرزناادان ایشااان نیااز قعاام فماادان یااک  

ت داده بودناااد ارت ااااز گاااوهر ارزشااامند را چشااایده بودناااد و پدرشاااان را از دسااا
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روزهااای بساایار راااقره انگیاازی بااود کااه بااوی مااادر را از تنهااا  .بیشااتری داشااتم

  رواهر ایشان استشمام می کردم.

فرامااوم نماای کاانم ایشااان تمااام تاارم رااود را جهاات روشاا ختی مااع در اماار 

  ازدواج معطوف داشتند.

 ود نیاازداسااتان ازدواج مااع وهمساارم هاام جالاا  و شاانیدنی اساات کااه در ایااع رصاا

 ه ام دردو سااال ق اال از ازدواجاام ، رالاا را بااه عینااه مشاااهده نمااودم. دعااای مااادر

مجلااس روضااه ای کااه بااه صااورت ساانواتی در نزدیباای محاال ساابونت همساارم 

برگاازار ماای گردیااد همساارم را مرقااات نمودنااد و ضاامع صااح ت بااا ایشااان از 

  مادرشان رواستگاری نمودند.

مادرشاااان اعااارم نمودناااد  ،همسااارم در آن زماااان باااه علااات اشاااتیال باااه تحصااایل

  درترشان فعر قصد ازدواج ندارد.

 .گیرنااد دو سااال بعااد در همااان مبااان مجااددا ایااع افااراد در کنااار یباادیگر قاارار ماای

الاه ام کاه ر نحاویه کارده بودناد بال تیییرساال ق ادر آن زمان همسارم نسا ت باه دو

دو " :ماای گویااد د و بااه مااادر ایشااان کننااد ایشااان رااواهر بزرگتاار ماای باشاا فباار ماای

ه سااال ق اال از رااواهر کااوچبتر ایشااان رواسااتگاری کااردم کااه باادلیل اشااتیال باا

 " تحصیل ممانعت نمودید ، اکنون از رواهر بزرگتر رواستگاری می کنم.

ان مااادر همساارم بااا ل خناادی اعاارم ماای کننااد کااه تنهااا یااک درتاار دارنااد و ایشاا

دمات رساایده بااود مماا کااه تحصاایرت ایشااان بااه پایااان از آنجااایی رااواهری ناادارد.

 .فراهم گردید اولیه رواستگاری

بااه یاااد دارم قاای هفاات جلسااه رواسااتگاری رساامی کااه بااا اضااور بزرگترهااا  

 برگاازار گردیااد و هاار جلسااه کمتاار از سااه ساااعت ن ااود کلیااه مطااال ی کااه قاا ر

 د.فهرساات کاارده بااودم مطاار  نمااودم و در کلیااه امااور تفاهمااات الزم انجااام شاا

ار آن برگااه هااایی بااود کااه قاا ر بااه عنااوان اسااناد یادگاا نبتااه جااذام باارای همساارم

  دوران به آنها اشاره شد.
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ایااع ازدواج موفااخ دو فرزنااد )یااک پساار و یااک درتاار( ماای باشااد کااه  لااصاا

ایااع  رداونااد را از ایااع عنایاات راااد بساایار شاااکرم و از زامااات همساارم نیااز در

 ها تشبر می نمایم. سال
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 ساخت اولین هتل: 2-1
د کااه شاایل پاادری و اجاادادی ام در صاانعت گردشااگری و هتلااداری بااو از آنجااایی

د ساای ارشااو عرقااه زیااادی کااه بااه ایااع کااار داشااتم تحصاایرتم را تااا ممطااگ م.کارشنا

 در رشته مدیریت جهانگردی ادامه دادم.

ری رصوصاای تحاات ننااارت اولاایع تجربیاااتم بااا اشااتیال در موسسااات گردشااگ

ی ال تااه پاادرم بااا وجااود از دساات دادن یااک گااوهر در زناادگ پاادرم شااروع شاادند.

ی هااا ختی در پاایک رو داشااتند و مااع درسفرزنااد شاارایط ساا 5رااود و اضااور 

ات تاااریع آنهاااا اساااتمامت در برابااار نامریمااا زیاااادی از پااادرم آماااورتم کاااه مهااام

نویااات پایااه و اساااس معایشااان همااواره سااعی باار تربیاات فرزناادان باار  .زناادگی بااود

 دنااد.داشااتند و همااواره تجااارم بساایار رااوم رااود را در ارتیااار مااا قاارار ماای دا

ا بااپاادرم فرصاات ورود بااه دنیااای کساا  و کااار را باارای مااع فااراهم کردنااد و مااع 

جااام ااساااس مساائولیت زیااادی در ان شاادم. بااه ایااع دنیااای پرهیاااهو واردعرقااه 

سااس و همایع اا انجاام شاوندممباع باه بهتاریع شابل  داشاتم کاه هماه اماور کارها

ی کاارد ا چناادیع براباار مااام رمساائولیت در کنااار عرقااه ام بااه ایااع شاایل، اناارژی 

ایااده  از همااان زمااان اماااکع اقااامتی پاادرم بوجااود آمااد.کااه رونااخ رااوبی در  بنحااوی

ای هااای اولیااه تاساایس یااک هتاال را در ساار ماای پروراناادم ولاای در آن دوران باار

 ود راه بساایار سااخت و دشااواری قاای ماای گردیااد ارااذ مجوزهااای تاساایس هتاال بایاا

 اتی در برری از شرایط ارذ چنیع مجوزهایی گیرممبع بودند. 

در آن زمااان مناازل پاادری کااه مااادرم تااا روزهااای پایااانی عماار رااود در آنجااا 

زناادگی ماای کاارد در قاار  ریابااان اباایم قاارار گرفاات )در ایااع قاار  کوچااه 

کااه ایااع محاال بااه لحااا  متااراژ  اباایم بااه ریابااان ت اادیل ماای شااد( و از آنجااایی

قابلیاات ت اادیل بااه هتاال را داشاات در اوج نگراناای و نااارااتی رااانواده کااه بعنااوان 

تهدیااد شاارایط را ماای نگریسااتند بااه پاادرم پیشاانهاد سااارت یااک هتاال در همااان 

در لحنااه  محاال را ارا ااه دادم کااه در واقااگ ایااع تهدیااد بااه یااک فرصاات ت اادیل شااد.

بنااابرایع بااه نحااوی ایشااان را  ،بااه نناار آمااد اول ایااع پیشاانهاد کماای دور از ذهااع

راااقر جمااگ نمااودم کااه همااه امااور اداری و سااارت  را تااا لحنااه آراار رااودم 
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در نهایاات پاادرم بااا ایااع پیشاانهاد موافماات نمااود و بدینوساایله  پیگیااری ماای کاانم.

فرصااتی پاایک آمااد تااا اولاایع شاانارت از توانااایی رااود را ارزیااابی نمااایم  ولاای از 

هااای  ن ااااداث هتاال اتمااا ماای بایسااتی در یباای از ریابااانکااه در آن زمااا آنجااایی

لی اریابااان اصااوان اوز ریابااان اباایم را بااه عناااناااصاالی صااورت ماای گرفاات و ه

 نمی شنارتند چالشی برای ارذ مجوز پیک آمد.

 هااای باارای ارااذ مجااوز اقاادام کااردم ولاای در مااورد ریابااان اباایم باایع سااازمان

 ود.بدشگری و...  ارترف ننر مختلف مانند شهرداری ، میراث فرهنگی و گر

را سااخت  مجوزهااا بایااد از تهااران صااادر ماای شاادند و ایااع موضااوع هاام کااار مااع

ماای ریابااان اباایم مجااوزی صااادر ن هتاال در ادارات تهااران نساا ت بااه کاارده بااود.

  و هنوز ایع ریابان را کوچه تلمی می کردند. کردند

 ه شا جمعا ن باروم.مع مج ور باودم هفتاه ای ساه باار جهات پیگیاری اماور باه تهارا

ر تااا عصاا .هااا از اصاافهان ارکاات ماای کااردم تااا صاا ع شاان ه اول وقاات تهااران باشاام

ا در ریبشاان ه کارهااایم  دن ااال کارهااا بااودم و مجااددا بااه اصاافهان باار ماای گشااتم.

شاان ه اصاافهان انجااام ماای دادم و مجااددا یبشاان ه شاا  راهاای تهااران ماای شاادم تااا دو

 شد. ه بار در هفته تبرار میو ایع روند س ص ع اول وقت پیگیر کارها شوم

از قای یاک مرالاه  سساارت هتال گارق شاده باودم کاه اتای پا آنمدر در رویاای

 کار فیزیبی سارت هتل را شروع کردم!،از مجوز 

ایم هایگیاری با رودم گفاتم دیگار اتماا بایاد مجاوز را بگیارم و باا انگیازه بیشاتری پ

و  نگااین  میااراث فرهایااع پیگیااری هااا باارای کارمناادان سااازما را انجااام ماای دادم.

 تهران هم جال  شده بود! گردشگری

جعاه مای هفتاه ای چناد باار از شاهر دیگاری مراباا ایاع ساع و ساال، اینبه یاک نفار 

م کنااد و پیگیاار کارهاساات مااورد توجااه آنهااا قاارار گرفاات و باااالرره موفااخ شااد

اه هتااال را در کوتااااه تاااریع زماااان ممباااع راولااایع مجوزهاااای الزم را بگیااارم و 

 ایم.اندازی نم
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 آسمان هفتم تاسیس آژانس مسافرتی :2-2

 موضاااوعات دیگاااری در زمیناااه صااانعت گردشاااگری فبااارم را مشااایول کردناااد.

کااه اتاای در زمااان صاارف گااذا و یااا رااوام هاام بااه ایااع موضااوعات فباار  بنحااوی

هااایی کااه در زمینااه گردشااگری  همااواره ابعاااد مختلااف و فرصاات ماای کااردم.

 یاع باود کاهتاریع نتیجاه ایاع افباار ا مهام مای کاردم.وجود دارند را در ذهنم مارور 

 بااا رااودم فباار ماای هااای مسااافرتی را تصااور ماای کااردم. سنااساا ک نااوینی از آژا

 کااردم چماادر ایااده هااای جدیاادی را ماای تااوان پیاااده سااازی نمااود و ساا ک ساانتی

 ها را تیییر داد! آژانس

نااه وقتاای بااه سااازمان میااراث فرهنگاای و گردشااگری مراجعااه کااردم و ایااده اینگو

هااای مسااافرتی را مطاار  کااردم مساائولیع وقاات گفتنااد اصاار بااه ایااع  آژانااس

 موضوع فبر نبع و چنیع کاری گیر ممبع است!

م بااه از همااان لحنااه عاازم رااود را جاازم کااردم تااا رویااایی کااه در ساار ماای پرورانااد

ول همااان رویااایی کااه در رااوام و بیااداری فباارم ذهاانم را مشاای امیماات برسااانم.

رده ام صویرسااازی از آینااده شاایلی ایااع کااار و ابعاااد گسااتهااا بااا ت شاا  کاارده بااود.

 روابم می برد و ص ع ها با همان فبر از روام بیدار می شدم.

نی بارای قاانومااه باا ساع  6ی ام باود کاه اادود تاریع مواناگ شارایط سان یبی از مهم

ده ا نشااهااایم قاا ر اجاارقاار  همچناایع بااه علاات اینبااه  فاصااله داشااتم. شااروع اینبااار

عت اتاای برراای از افااراد بااا تجربااه در صاان ا را جاادی نماای گرفاات.بااود کساای آنهاا

وارد ایااع شاایل  شااما هنااوز جااوانی ،"گردشااگری از روی دلسااوزی ماای گفتنااد 

 "گونه اصر نمی شود کار کرد! نشده ای و بدیع

 هااای مسااافرتی  شاایوه هااای ساانتی آنماادر در ذهااع مساائولیع و صاااا ان آژانااس

 باار راوانساتند فبار کنناد مای تاوان ایننفوذ کارده باود کاه اتای یاک لحناه نمای ت

 با روم دیگری اجرا نمود.

کانم  ملیااتیدر ایع ایع ماع از هار راهای نفاوذ مای کاردم تاا بتاوانم ایاده هاایم را ع

 و هر بار با مانعی جدید روبرو می شدم ولی مجددا ترم می کردم.
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ل کاابااه راادا تو در آن شاارایط دشااوار باااز هاام میااراث مااادرم گااره گشااا واقااگ شااد.

 را  با رودم زمزمه می کردم: مرت  آیاتی از قرآن کریمکردم و 

لْ عَلَاا  تَسااِ ُ وَمَااع یَتَوَکِاااُ لَااا یَحْعْ اَیْااوَیَرْزُقْااهُ مِاا  وَمَااع یَتِااخِ اللِااهَ یَجْعَاال لِااهُ مَخْرَجًااا

 .یْءٍ قَدْرًالِّ شَللِهُ لِبُعَلَ ااَسْ ُهُ إِنِ اللِهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَ اللِهِ فَهُوَ

ا و تمااوای الهاای پیشااه کنااد، راادا باارای او راه باارون رفتاای از سااختی هاا سهاار کاا

د، و مشاابرت قاارار ماای دهااد و ازجااایی کااه گمااان نماای باارد روزی او را ماای رسااان

ه بااهاار کااس باار رداونااد توکاال کنااد او را کافیساات، همانااا رداونااد کااار او را 

 .قرار داده است کمال می رساند، رداوند برای هر چیزی اندازه ای

روزی بااه عنااوان قاااری قاارآن بااه جلسااه ای دعااوت شاادم کااه ر اایس سااازمان 

در آن جلسااه اضااور داشاات.آن روز تااا آراار جلسااه هاار قااور بااود هاام گردشااگری 

 دم.ساارعت مطاار  کااره و چنااد ایااده جدیااد را باارااودم را بااه آقااای ر اایس رساااندم 

 یاات دارم ازآقااای معزالاادیع وقتاای متوجااه شاادند مااع در صاانعت گردشااگری فعال

ی مراجعااه کاانم و جلسااه ای اضااوردر تهااران مااع دعااوت کردنااد بااه دفتاار ایشااان 

  داشته باشیم!

ان چنااد روز بعااد بااا هماااهنگی دفتاار ایشااان باارای جلسااه بااه دفتاار ریاساات سااازم

ختی باود سااتای مرقاات باا یبای از معااونیع ایشاان هام کاار بسایار  .مراجعه کردم 

ده ت سااازمان رو در رو صااح ت کاانم و ایااموفااخ شااده بااودم بااا ریاساامااع و ااااال 

 هایم را مطر  کنم.

 ساتم الاروش ختانه ایاده هاا ماورد توجاه آقاای معزالادیع قارار گرفات و ریلای هام 

رساای را بر هااای مااع رااود دسااتور داد قاار همااان روز بااه تمااام معاااونیع و  کردنااد

در جهاات رونااخ بخشاایدن بااه صاانعت گردشااگری کشااور کننااد و از ایااع قاار  هااا 

 وااساااس ماای کااردم پیااروزی بزرگاای کساا  نمااوده ام  .شااود  و اسااتفاده امایاات

 ایاده چنایع اجارای به سرعت ننر هماه آن افارادی کاه تاا چناد روز ق ال مای گفتناد

ای ها سناماع باه عناوان جاوان تاریع مادیر آژا ،هایی گیار ممباع اسات تیییار کارد 

 مجااوز گاارفتم و بسااتر باارای ۱۳8۱مسااافرتی پااس از دو سااال پیگیااری در سااال 

 پیاده سازی ایده هایم آماده شد.
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 گذاری آژانس مسافرتی آسمان هفتم نام : 2-3
ر ده را اودم چنااد نبتاااه بااا رااااااهمیشاع نااام آژانااس باارایم ریلاااای مهاام بااود. تعییاا

 :مام می دانستاام مهان

 اشد.برکت ب ر واتا مایه ری ی داشته باشداه قرآنار ریشاورد ننام مام اساواستامی ر-۱

ا ف آسااان باشااد تاان باارای افااراد مختلااد باایع المللاای داشااته باشااد و فهاام آعااااب-2

 بتوانم ایده هایم را به بهتریع شبل پیاده سازی نمایم.

 های دیگر راات تلفظ شود. ر گویک فارسی و ترجمه به زباند-۳

شتم و گذا بنابرایع فراروانی بیع دوستان صمیمی ام که می دانستم روم ذوق هستند

به( یسی )سه  بهتریع اسم را پیشنهاد دهد جایزه نفنوان هدیه به کسی کعبه گفتم 

گاز آستان م و مسابمه بیع دوسپس پارامترهای مورد ننرم را مطر  کرد .رواهم داد

 ل رودم پیشنهاد می داد.ادالی هر کسی اسمی با شد و

ام ناام بااود ساارانجام  آقااای مهناادس سااید رو  اهلل قااوام نیااا کااه از دوسااتان قرآناای ا

 لحنااه اولایااع اساام از همااان  برنااده جااایزه شااد. و را پیشاانهاد کاارد "آساامان هفااتم"

ا ر ۷عادد شارایطی کاه ماع مطار  کارده باودم ریلی به دلام نشسات چاون عاروه بر

ی در باار داشاات کااه همااواره باارای مااع عااددی رااوم یمااع بااود و ایااع عاادد را ریلاا

 را ممدس می دانستم. دوست داشتم و بنا به دالیل زیر آن

هفاات، از ترکیاا  دو عاادد سااه و چهااار ایجاااد شااده اساات کااه بنااابر ابماات 

شاادند. فیثاااگورثی و زمااانی بساایار دورتاار از آن، اعاادادی رااوم یمااع شاانارته می

ساایاره  هفااتهای باسااتانی دیگاار، بااه وجااود بااه عمیااده بابلیااان، مصااریان و تماادن

 ممدس اعتماد داشتند.

فتع فناای بااه معنااای قاارار گاارلری لیاات قساام رااوردن، بااه قااور تحاات ادر زبااان ع اا 

چیااز اساات کااه برگرفتااه از هفاات میشاای اساات کااه در پیمااان  هفااتتحاات نیااروی 

  میان ابراهیم ن ی و ابی ملک در بیرشی ا به آن اشاره شده است.

آفاارینک جهااان در هفاات روز انجااام شااده، هفتااه هفاات روز دارد، هفاات اسااع 

هفاات ق مااه بهشاات و  رااداداد، هفاات گناااه ک یااره، هفاات مرالااه در زناادگی انسااان،

هفاات مرت ااه سااعی باایع صاافا و مروه،هفاات  هفاات دور قااواف رانااه کع ااه ، ،جهاانم 
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بااه  ی کااههفاات ساانگ نمطااه از باادن انسااان در هنگااام سااجده بااا زماایع تماااس دارد،

ناور هاای  تعاداد مادارهای البترونای هفات مادار اسات، رانه شایطان زده مای شاود،

اشااعه نااور گیاار مر اای  ند،هااای رنگاایع کمااان هفاات عاادد ماای باشاا مر اای و رنااچ

هفاات عاادد ماای باشااد، ع ااارت  ال الااه اال اهلل محمااد رسااول اهلل از هفاات کلمااه 

( 2( آمفاای تئاااتر روم، ۱شااامل: عجایاا  هفتگانااه قاارون وسااطی ،تشاابیل ماای شااود

( اساااتون 4( دیااوار بااازرگ چاایع ۳هااای )ساااردام( اساابندریه، مصااار کاتاکوم 

( باارج چیناای )از جاانس چیناای( 6( باارج کااج پیاازا 5هاانج در ویلتشااایر انگلسااتان 

ماای باشااند ، آیااات سااوره فاتحااه  ( مسااجد ایااا صااوفیه در اسااتان ول۷نانبینااچ، چاایع 

ی د، هفاات نااوع سااتاره اصاالی داریاام ، معااادن اصاالی روآیااه ماای باشاا هفااتدارای 

 کره زمیع هفت معدن می باشند و...
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اسااته از هیچگاااه فرامااوم نماای کاانم لحنااه انتخااام اساام آساامان هفااتم چنااد رو

 .درگاه رداوند متعال قل یدم

 د.ااشبداوند اای راواره رضام هماادامه دهنم ودر کاری که می رواهام شااروع ک-۱

نیت و رضااای رداونااد هااایی کااه مااادرم بااه مااع آموراات و در مساایر انسااا آرمااان-2

 اشد.انها ببود را همواره به راقر داشته باشم و کس  و کارم م تنی بر ایع آرم

 ازد.اس ایاناا برای مع نما راه رطاا رواستم مسیری صحیع و عاری از هرگوناز رد-۳

 باار وان رااوم فجواناا تعااداد زیااادی از بتااوانم بسااتری فااراهم کاانم کااه باارای -4

ول کااه ماای تواننااد بااا ایااده هااای نااویع صاانعت گردشااگری کشااور را متحاا عرقمنااد

 . مایع مرز و بوم هستند ایجاد اشتیال نمای  نمایند و متعلخ به

 راادا رواسااتم مجموعااه ای بااا تجربااه فااراوان راه اناادازی گااردد همااان لحنااه از-5

ه و هاار کساای کااه از راادماتک اسااتفاده ماای کنااد را رااودم بیمااه نمایااد و همیشاا

 مای رود هرکسای باه هار دلیلای سافرماراجعیع برایشاان اتفااق بیفتاد و  ریر و صار 

ساامان آروز افتتااا   در هماایع راسااتا از هااا را راادا باارایک مماادر سااازد. بهتااریع

از  ته فاوقهفتم تاا باه اماروز راود را ملازم مای دانساته ام کاه در جهات انجاام رواسا

 رداونااد متعااال و بااه جهاات ساارمتی همااه مسااافران و کارمناادان مجموعااه صاا ع

ر در اتاای هاارروز م لیاای را بااه عنااوان صاادقه بااه نیازمناادان پرداراات نمااایم. ایااع اماا

  دانم. را ممید و ملزم به انجام آن می روزهای سفر نیز فراموم نشده و رود

 رایاباگر تاجری ررصه اینبه از رداوند رواسته ام در مجموعه آسمان هفتم ، 

صیل ، دانشجویی برای تح داوا سفر می کند،ارای مااتجارت می رود ، بیماری ب

 .گردشگری برای تفریع و...  همگی به سرمت بروند و با دست پر برگردند

همااه ایااع  اکرم کااه از همااان روز اول تاااکنون بااا عنااایتی کااه داشااته ،رداونااد را شاا

 رواسته هایم محمخ گردیده اند.
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 : مجوزهای آژانس مسافرتی آسمان هفتم2-4
ر انون دآنچااه همیشااه و از ابتاادای کااار باارایم اهمیاات زیااادی داشااته اساات رعایاات قاا

ار گساترده فعاالیتی بسایاز قرفای آنچاه در فبار مای پرورانادم  هماه زمیناه هاا باوده ،

ای تاارم کااردم همااه مجوزهاا تمااام در زمینااه گردشااگری بااود بنااابرایع بااا جاادیت

 و بااه یالزم در ایااع زمینااه را کساا  نمااایم تااا بتااوانم همااه ایااده هااایم را بخااوب

 اجرا نمایم. صورت قانونی 

فااوت مت یایاز ساه دساتگاه اجرا یباا ساه مجاوز اصال یمساافرت یهاا معموال آژاناس

 .ندینما یود را دن ال مر تیفعال

 عیمخاااق  یولاا سااتیکاف تیاامجوزهااا جهاات شااروع فعال عیاااز ا یباایوجااود  ال تااه

بخااک  مجوزهااا مربااوز بااه عیاااقاارع داشااته باشااند کااه هاار کاادام از ا دیاامحتاارم با

 عیراود انتخااام صااح دیاادر رر دیاکن یسااع شااهیو هم باشاد یما تیاااز فعال یراصا

ه باا نااونکا دیچااار دردساار و مشاابل نشااوامااور د یتااا در رونااد اجاارا دیرا داشااته باشاا

 ینساا  ییسااه گانااه رااواهم داد تااا آشاانا یدر رصااود مجوزهااا یحیارتصااار توضاا

 .دیکن دایپ یدفاتر ردمات مسافرت تیبا نوع فعال

 بند الف: مجوز

نااه و اجااازه هرگو باشاد یما یکشااور ییمااایمجااوز ساازمان هواپ عیاصاادور ا مرجاگ

ساااس برا یالمللاا عیوباا یدارلاا یوازپاار یرهایدر مساا طیدراااوزه صاادور بلاا تیاافعال

ادر صاا خیااقر عیاااز ا اتااای یالمللاا عیباا عیسااازمان وقااوان یوممااررات جااار عیقااوان

 شودیم

 بند م: مجوز

 یوگردشااگر یدساات گیصاانا ،یفرهنگاا راثیاامجااوز سااازمان م عیااصاادور ا مرجااگ

 ،سافر  یبساته هاا یزیابرناماه ر ،یتاورگردان ناهیدر زم تیاکاه اجاازه فعال باشاد یم

 عیومااااوارد ماااارت ط درچهااااارچوم قااااوان یسااااتیتور یزاین،ارااااذومبا رهیااااذر

 .دینمایسازمان را صادر م یوممررات جار

 

 

www.takbook.com



 41                                    سعید روانفربر اساس زندگینامه کارآفرین برتر آقای     

                                                     
 بند پ: مجوز

کااه مجااوز صااادره،  باشااد یماا ارتیاامجااوز سااازمان اااج و ز عیااصاادور ا مرجااگ

 عیتحااات نناااارت ودرچهاااارچوم قاااوان یارتیاااز یدر ااااوزه تورهاااا تیااافعال

 .گردد یسازمان را شامل م یوممررات جار

جااوز ماز جملااه  باشااد یدفاااتر ماا ازیااکننااده ن لیااتبم زیاان یگاارید یمجوزهااا  تااهال

د کاا ایاا تیااپاارم ترانز ایاا یالمللاا عیباا نامااهیصاادور گواه ایااقطااار  طیصاادور بلاا

 ها و...... ستیتور یبرا رانیا یزایوزارت امور رارجه جهت ارذ و

ا رمربوقااه  یمجوزهااا هیااهااا آژانااس آساامان هفااتم کل سااال عیااا یبحمااداهلل قاا کااه

ه نر داشااتافااراد مراجعااه کننااده بااه آساامان هفااتم هرآنچااه از ساافر ماادن ارااذ نمااوده و

 .کنند افتیردمات در توانند یم بجایباشند بصورت 

 راثیاامرا کااه مرجااگ صااادر کننااده آن سااازمان  "م "ابتاادا مجااوز بناادمااع در 

ارااذ کااردم و پااس از آن بااا  ،ماای باشااد  یوگردشااگر یدساات گیصاانا ،یفرهنگاا

ز سااته کااه ارهیختااه بااه نااام آقااای ااااج مرتضاای آرباااری فااردی فراهنمااایی و هم

مان ساااز ازرا  "پ"پیشبسااوتان و ماادیران سااازمان اااج و زیااارت بااود مجااوز بنااد 

ن از سااازما "الااف "اااج و زیااارت گاارفتم و در نهایاات موفااخ بااه ارااذ مجااوز بنااد

ار هواپیمااایی کشااوری شاادم و باادیع قریااخ راه باارای پیاااده سااازی اهاادافم همااو

 گردید.
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 شکست ! تور یک روزه کاشاندل یک : فرصتی بی نظیر از  2-5

صااد اولاایع تااور یااک روزه ای کااه تاادارم دیاادم بااه مم ۱۳8۱بااه راااقر دارم سااال 

ر باا هادف ماا ایاع باود کاه ایاع تاو کاشاان و قمصار و در زماان گارم گیاری باود.

 نفاار انجااام شااود و باارای هماایع اتوبااوس را هاام 42ظرفیاات یااک اتوبااوس یعناای 

م هاارایااه کااردم. ولاای چااون آژانااس مااا تااازه تاساایس بااود و در آن زمااان مااردم ک

ه کارده بارررف ت لییاات زیاادی کا زیااد باا تورهاای یاک روزه آشانایی نداشاتند ،

 نفر ث ت نام کردند! 5بودیم فمط 

ود در چناایع شاارایطی معمااوال تااور بااه اااد نصااام کااافی نرساایده و بایااد کنساال شاا

هات جهاا مای توانناد از ااخ راود  اشاد و آژاناس)ایع موضاوع جازء قارارداد مای ب

 کنسلی در اینگونه شرایط استفاده نمایند(

ز ایبای  در آژاناس مانادیم ولای های  کسای ث ات ناام نبارد. ۱۰آن ش  تاا سااعت 

نفاار اقاارع  5همباااران گفاات منطماای اساات کااه تااور را کنساال کاارده و بااه آن 

دم و راادا توکاال کاار در دوراهاای سااختی قارار گرفتااه بااودم ولاای باااز هام بااه دهایم.

م ز اقااوادر اقاادامی گیاار منطماای تصاامیم بااه برگاازاری تااور نمااودم! شاا انه بااا یباای ا

فر جمعااا نفاار مسااا 5تمااس گاارفتم و همااراه رااانواده رااودم همراهشااان کااردم. بااا آن 

نفاار شاادیم! صاا ع هنگااام سااوار شاادن بااه اتوبااوس مسااافران متوجااه موضااوع  ۱۱

س و از روی تااارام اعااارم شااادند و جهااات جلاااوگیری از ضااارر و زیاااان آژانااا

ری نمودنااد کااه ااضاارند همااان لحنااه انصااراف دهنااد و از رسااارات بیشااتر جلااوگی

 نمایند.
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راننااده اتوبااوس هاام گفاات کااه هزینااه ای نماای رواهااد پرداراات کنیااد و کنساال 

تااور  ولاای مااع اصاارار بااه اجاارای کنیااد چااون اینطااوری ضاارر زیااادی برایتااان دارد.

ت اار آژاناس نفار مسائول مای دانساتم و اع 5ل ایاع در واقاگ راودم را در ممابا داشاتم.

 تر از رسارت مالی بود بنابرایع سفر انجام شد. برایم مهم

اکنااون کااه بااه نماااز زیااادی از دنیااا ساافر داشااته ام بااه جاارات ماای گااویم آن ساافر 

یااک روزه راااقره انگیااز تااریع ساافر دوران زناادگی ام شااد و بااه قاادری بااه گااروه 

ایااع اتفاااق  ی برایمااان تباارار نشااده اساات.رااوم گذشاات کااه تاااکنون چناایع ساافر

یباای از مسااافران پرسااتار بیمارسااتان بزرگاای در شااهر بااود و  نتااایج جااال ی داشاات.

شاارایط تااور یااک روزه را کااه  بساایار عااالی و ایااده آل برگاازار شااده بااود بااه مساائول 

 ماادیریترااود اعاارم کاارد و ایشااان هاام اجاارای تورهااای یااک روزه را بااه  مااافوق

د داده بااود و نتیجااه اینبااار بااه چنااد قاارارداد بساایار باازرگ بااا پیشاانها بیمارسااتان

نحویبااه بعااد از ماادتی باارای ب.انجامیاادشااهر  مطاار هااای  تعاادادی از بیمارسااتان

در هماایع  اتوبااوس در روز رساایدیم. ۱۷اجاارای تورهااای یااک روزه بااه رکااورد 

هااا باایع پرساانل پیچیااد و  ااایع ر اار اجاارای تورهااا دهااان بااه دهااان در بیمارسااتان

هااا  کااه دن ااال کااار بااا  گردیااد بساایاری از پزشاابان و پرساانل بیمارسااتانباعااا 

کیفیاات بودنااد بااا آژانااس آساامان هفااتم آشاانا شااوند و مشااتریان زیااادی باارای انااواع 

هاای مختلاف دولتای  بادن ال اجارای ایاع تاور  ارگاان رادمات دیگار پیادا کاردیم.

 و رصوصاای شااهرهای مختلااف  هاام کااه از کیفیاات ایااع تااور مطلااگ شااده بودنااد
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پااس از چنااد ماااه کااه اجاارای ایااع رواهااان قاارارداد بااا آژانااس آساامان هفااتم شاادند. 

تااور یااک روزه را ماارور ماای کااردم بااا رااودم گفااتم اگاار روز اول تااور را کنساال 

کاارده بااودم  هاای  یااک از اتفاقااات رااوم نماای افتادنااد ولاای توکاال مااع بااه راادا و 

ا گردیااد تعصاا ی کااه نساا ت بااه ایثیاات آژانااس تااازه تاساایس و کااارم داشااتم باعاا

در ماادت زمااان کماای موفمیاات چشاامگیری باارای مجموعااه تحاات ماادیریتم اتفاااق 

 بیفتد.

 

 تور گردشگری جزیره زیبای قشم موفقیت چشمگیر :2-6
 وپااس از فعالیاات آژانااس مسااافرتی آساامان هفااتم دو اصاال مهاام را باارای رااودم 

کناایم  پرساانل تعریااف کااردم و گفااتم همااه مااا بایااد ساافرها  را قااوری برنامااه ریاازی

 همواره رعایت شوند: که ایع دو اصل

در آراار بااا  ،ر کساای وارد مجموعااه ماای شااود همااانطوری کااه بااا امیااد آماادههاا-۱

رهای دلاای شاااد و ل اای رناادان رااارج شااود و بایااد کاااری کناایم کااه مسااافران از سااف

 رود نهایت لذت را ب رند.

ر نحویبااه همااه اقشاااه یع راادمات را ارا ااه نماااییم باابیشااتر بااا کمتااریع هزینااه ،-2

 جامعه با هر توان مالی بتوانند از ردمات ما استفاده نمایند.

باااه رااااقر دارم در روزهاااای آگاااازیع فعالیااات آژاناااس جهااات تااارویج فرهناااچ 

 ردم.گردشااگری دارلاای، تااور ارزان زمیناای بااه جزیااره زی ااای قشاام راه اناادازی کاا

 لایرتیم وفعالیت ما در ماورد ایاع تاور شاروع شاد و مادتی باه اعازام مساافریع پاردا

قاام ر ،گونااه کااه ماای رواسااتم و مطااابخ میاال باااقنی ام بااود کااار از نناار رااودم آن

یاایع تع ،در واقااگ قساامت مهماای از تااور تحاات کنتاارل مااع ن ااود و آن قساامت نخااورد.

 های قشم بود. اقامت در هتلنرخ 

 هااا را در روزهااای مختلااف سااال تیییاار ماای دادنااد . هااای قشاام ناارخ ماادیران هتاال

هااا و ایااام تعطاایرت کااه تعااداد مسااافران  ا  مناساا تال تااه ایااع تیییاارات مطااابخ باا

هااا آنماادر زیاااد بااود کااه تااور مااا را بااا  افاازایک ماای یابااد بودنااد ولاای نوسااان قیماات

مشبل مواجاه مای کارد و مج اور مای شادیم در ایاامی کاه قیمتهاا بااالتر مای رفتناد 
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یااا قیماات تااور را باااال ب ااریم و یااا تااور را کنساال کناایم کااه در هاار دو صااورت اتفاااق 

ی آژانااس رقاام نماای رااورد . بنااابرایع تصاامیم گاارفتم هتلاای بااا شاارایطی اوبی باارراا

 که ایده آل رودم بود و در ذهع می پروراندم در جزیره قشم تاسیس نمایم.

سااارت هتاال آگاااز شااد و مجااددا ماننااد همااان روزهااایی کااه ماای رواسااتم هتاال 

ع اباایم را در اصاافهان بسااازم و آژانااس را تاساایس کاانم شااور واشااتیاقی در ماا

ل ایجاااد شااد کااه تااا پاساای از شاا  بااه عنااوان یباای از عواماال اجرایاای در مراااا

ال تااه زمااانی کااه ماای دیاادم در یااک روز کاااری  سااارت هتاال شاارکت ماای نمااودم.

رااوبی  نفاار در اااال انجااام امااور سااارتمانی هتاال هسااتند ااساااس بساایار 6۳باایک از 

در آنچنااان وجااودم را فاارا ماای گرفاات کااه اتاای در مااع ایجاااد ماای شااد و شااادی 

گونااه ااساااس رسااتگی نماای  آم و هااوای گاارم و شاارجی جزیااره قشاام هاای 

 ه بااود.ارت اااز بساایار رااوم و نزدیباای باایع مااع و ایااع افااراد ایجاااد گردیااد کااردم.

ار کاری باه آنها هم که می دیدند ماع پاا باه پاای آنهاا کاار مای کانم باا انارژی بیشات

عزیاازان ادامااه ماای دادنااد و مااع هاام در هاار لحنااه مترصااد شاابرگزاری از ایااع 

رایط بودم.کااار سااارت هتاال بااه اتمااام رسااید و ااااال زمااان اجاارای تااور قشاام بااا شاا

 کامر متفاوت فرا رسیده بود.

ارم شااروع بااه ت لیااغ باارای تااور قشاام نمااودیم ال تااه بااا قیمتاای در ااادود یااک چهاا

 تورهای ق لی!

ور همااه اماا ااااال از صاافر تااا صااد اجاارای تااور در دساات آژانااس آساامان هفااتم بااود.

ع لحنااه از اولاایع لحنااه زمااان شااروع ساافر تااا آرااری ریاازی کاارده بااودیم. را برنامااه

یااع بااا ا .م و کلیااه نیازهااا ساانجیده شااده بودناادبازگشاات باارای مسااافر برنامااه داشااتی

ه قشاام کااه مااردم تمایاال زیااادی باارای رریااد از جزیاار 84و  8۳هااای  ترفنااد در سااال

 داشتند آژانس مسافرتی آسمان هفتم بخوبی شنارته شد.

نحویبااه پااس از ماادتی ه بااه یباای از موفااخ تااریع تورهااا ت اادیل گشاات بااتااور قشاام 

تعاااداد  . آماااار ریاااره کنناااده ای از چاااارتر قطاااار و پااارواز را در ارتیاااار داشاااتیم

مسااافران آنماادر زیاااد شاادند کااه ع ااور آنهااا از گماارم و اضااور آنهااا ق اال از 

ارکاات قطااار در راه آهااع دشااوار گردیااده بااود بنااابرایع در تااوافمی بااا گماارم 
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همااه  باارای ک الیااع ارتصاصاای باارای ع ااور مسااافران آژانااس مااا ایجاااد گردیااد ویاا

ی تهیااه شااد کااه مشااخو باشااد از آژانااس هااای متحدالشاابل مسااافران چماادان

بااا ساارعت بیشااتری بااه امااور گمرکاای  در الیااع ارتصاصاای آساامان هفااتم هسااتند و

 آنها رسیدگی می شد.

ث ی ااای قشاام اااادابااا توجااه بااه افاازایک تماضاااها هتاال دیگااری هاام در جزیااره ز

فاازایک هااای مرجااان و آاللااه در قشاام تعااداد تورهااا هاام ا نمااودم و بااا سااارت  هتاال

 یافتند.
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 باغبهادران مجموعه اقامتی ساحلیراه اندازی  : 2-7

جااود بااا توجااه بااه مشاابرتی کااه باارای رودرانااه زاینااده رود در شااهر اصاافهان بو

 در چهااره گذشااتند. آمااد اگلاا  مااردم شااهر در اساارت آم از کنااار رودرانااه ماای

 اال ن سااال قبراسااتی زاینااده رود از هاازارا همااه آنهااا افسااوس را مشاااهده ماای نمااودم .

یااران ناا ض تپنااده شااهر سااپاهان بااوده اساات . بخااک عمااده ای از تماادن و پیشاارفت ا

چااون دلیاال اصاالی شاابل گیااری  ماادیون مهربااانی هااای ایااع رودرانااه ماای باشااد.

در  ایااع رودرانااه رو  هناار را .شااهر اصاافهان رودرانااه زاینااده رود بااوده اساات

و صااد ایااف کااه بااه علاات باای تااوجهی برراای افااراد  مااردم ایااع شااهر دمیااده اساات

ه کااامیادوارم  چنادیع سااال اسات کااه رودراناه در شااهر اصافهان جاااری نمای باشااد.

م هاابااا درایاات مساائوالن و همباااری مااردم مجااددا آم رودرانااه در شااهر اصاافهان 

م در قااه ای کااه بااه زاینااده رود داشااتدر هاار اااال بااا توجااه بااه عر جاااری گااردد.

ل یااک تاایم کارشناساای در آژانااس مسااافرتی آساامان هفااتم تشاابی  ۹۰اوا اال دهااه 

ی ماادادم و پااس از ماادتی تحمیااخ و کااار کارشناساای بااه ایااع نتیجااه رساایدیم کااه 

نطماااه و در کناااار رودراناااه زایناااده رود کاااه در آن م باگ هاااادران تاااوان در شاااهر

مرکااز  ن ق اال از سااد زاینااده رود ماای باشااد( یااکجاااری ماای باشااد ) شااهر باگ هااادرا

و  ع سااالماقااامتی راه اناادازی نمااود تااا  شااهروندان اصاافهانی بتواننااد از یااک تفااری

ایااع  ۱۳۹2باادیع مننااور در سااال  رااانوادگی در جااوار رودرانااه بررااوردار شااوند.

وده مرکااز اقااامتی راه اناادازی گردیااد و چنااد سااال اساات راادمات رااوبی ارا ااه نماا

معااا جمجموعااه محیطاای شاااد باارای رااانواده هااا فااراهم شااده اساات کااه در ایااع  ایاام.

اینترنااات  انات کامااال م لماااان،باااا امبااااو انه اکناااار رودراااویااار ، 2۷تعاااداد

 .ز گردیده استو... تجهی وسایل بازی کودکان، ،رلس،کافی شاپاوای

 

www.takbook.com



      دعای مادر                                                                                                        50

                                                                                                                                  

 

www.takbook.com



 51                                    سعید روانفربر اساس زندگینامه کارآفرین برتر آقای     

                                                     

 
 

www.takbook.com



      دعای مادر                                                                                                        52

                                                                                                                                  
در یااک ارکاات کارشناساای جهاات معرفاای هاار چااه بهتاار مجموعااه تحاات ننااارت 

و معرفاای جاذبااه هااای  بااا هاادف تاارویج ایرانگااردی فااتم وماادیریت آساامان ه

 بااه کلیااه مشااتریانی کااه از راادمات تورهااای رااارجی آژانااس گردشااگری منطمااه،

ناار یااک شاا  اقاماات رایگااان در ویرهااای باگ هااادران در ن ،اسااتفاده ماای کننااد

اگلاا   گرفتااه ماای شااود کااه اینبااار مزیاات رااوبی باارای مااا ایجاااد نمااوده اساات.

وبی رااهنااد سفرشااان را بااا آژانساای تجربااه کننااد کااه جااایزه مسااافران تاارجیع ماای د

ی مااد ساافر باارای آنهااا در نناار گرفتااه اساات و از آنجاییبااه اگلاا  ایااع افااراد عرقمناا

ختلااف هااای م بااه مناساا ت باشااند از قاار  جااایزه اقااامتی بخااوبی اسااتم ال گردیااد .

عااه ر مجموماننااد اعیاااد مااذه ی و ملاای ، شاا  یلاادا و... از هنرمناادان برتاار کشااور د

ا بااه ریان رباگ هااادران دعااوت ماای نماااییم و از قرفاای هاار بااار چنااد هاازار نفاار از مشاات

ه کادهناده اینسات  هاا دعاوت مای کنیم.کاه اساتم ال پرشاور ماردم نشاان ایع جشاع

 یت بسیار روبی همراه بوده است.مقر  مرکز اقامتی ما با موف
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 ویرکیبایی های فره در کنار ز: راه اندازی مرکز اقامتی ز   2-8

ده شاااز جااذابیت هااای شااهر اصاافهان آنساات کااه دقیمااا در ماارز کااویر ایااران واقااگ 

 مااا از قاارف گاارم ناایااه ایااع قابلیاات را در آژانااس بررساای کااردیم . اساات .

اقخ کوهسااتانی زاگاارس را داریاام کااه اگلاا  مااردم در تابسااتان و زمسااتان از مناا

 نساایل گردشااگری شاارقگردشااگری آن اسااتفاده ماای کننااد ولاای متاساافانه بااه پتا

  اصفهان و ناایه کویری توجه زیادی نشده است .

یر هاام ایااع موضااوع باارای مااا فرصااتی ایجاااد نمااود کااه بتااوانیم از زی ااایی هااای کااو

 بهره مند گردیم .

ایاااع  .وجاااود دارد زفااارهدر ااااوالی شاااهر کوهپایاااه روساااتای کاااوچبی باااه ناااام 

عااه ر کنااار یااک  قلدروسااتای زی ااا دارای آم و هااوای بساایار رااوبی ماای باشااد  

 واقگ گردیده است . قلعه میرزا آقاتاریخی به نام 

 درکااه  در ساافرهایی بساایاری از مااردم اتاای اساام ایااع قلعااه زی ااا را نشاانیده انااد .

کااه  از چیاازی ، بارهااا دیااده ام،داشااته ام ی سااالهای گذشااته بااه کشااورهای رااارج

ان را چگونااه نمونااه سااازی کاارده انااد و صاانعت گردشااگری رودشاا وجااود ناادارد

ی  کااه مااا در ایااران از داشااته هااای رودمااان هاا رونااخ بخشاایده انااد ، در اااالی

 استفاده ای نمی کنیم.

ر بنااابرایع تصاامیم بااه سااارت یااک مرکااز اقااامتی ساانتی در روسااتای زفااره و د 

از  گاارفتم و پااسهااای توریسااتی کااویر  و دیگاار جااذابیتمجاااورت قلعااه میاارزا آقااا 

 ه پاااذیرایی از گردشاااگران دارلااای وایاااع مرکاااز نیاااز آمااااد مرمااات و بازساااازی،

 رارجی گردید.
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 : ساخت و راه اندازی هتل چهارباغ اصفهان 2-9

بااان ایااع م مبااانی را در ریابااان چهارباااا اصاافهان  رریااداری کااردم. ۱۳8۷سااال 

یااک  دیاادم قابلیاات رااوبی دارد کااه بااه هااای قاادیم کرنتااری بااوده اساات. در زمااان

لاک چناد م وبرایع میاازه هاای زیار بازارچاه هتل سانتی بسایار زی اا ت ادیل گاردد بناا

ی در زمینااه گردشااگر را همااه تجربیااات رااودم اقاارافک را هاام رریااداری کااردم.

ا ان ابتاادجهااانی مهیااا کاانم و از همااببااار گاارفتم کااه هتلاای بااا کیفیاات و اسااتاندارد 

بااا  ایااع موضااوع باعااا گردیااد اینبااار هااای رااارجی ماادننرم بااود. اقامات توریساات

نحویبااه ااادود ده سااال مرماات ایااع ه صاای انجااام گیاارد بااوسااواس و اساساایت را

ی ، در تمااام ایااع ماادت از بهتااریع اساااتید گاا  باار سااارتمان بااه قااول انجامیااد.

رته کاشاای کاااری و...  اصاافهان کااه همگاای در مرماات آثااار باسااتانی اصاافهان شاانا

گاا   و فرهنااچ قاادیمیشااده بودنااد کمااک گاارفتم و ایااع هتاال بااا بهااره گیااری از 

هااایی کااه  همچناایع همااه بخااک آماااده سااازی گردیااد . صاافویبااری هااای قاجااار و 

 ، سااوگات فروشااگاه ،گااالری سااتاره وجااود دارنااد ماننااد  5معمااوال در یااک هتاال 

تاال هو... در ایااع  الناادری ،سااالع اجتماعااات ،راادمات مختلااف ماننااد آرایشااگاه 

 . پیک بینی نمودم

ان عاا قرفادارمای باشاد کاه قطهتل ع اسای به نوعی ایع هتل یک نمونه کوچبتری از 

ا ر ام آننال ای هتااه باه موقعیات مبانااااا توجااب ت.اد داشااده رواهااادی در آیناازی

 در ننر گرفتم. چهارباغ هتل
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 (ن بلیطارزا سامانه فروش اینترنتی بلیط)راه اندازی   : 2-10

اه ر نه بااابزرگتااریع ساارمایه ام در ایااع سااالها اعتماااد مااردم بااوده اساات و روشاا ختا

 وارزان بلااایط جهااات رریاااد آساااان بلیطهاااای دارلااای  ساااامانه اینترنتااایانااادازی 

نی رااارجی بااار دیگاار مااردم بااه  رزومااه آساامان هفااتم اعتماااد کردنااد و در زمااا

یل هااای فااروم بلاایط در ایااران ت ااد اناادم ایااع سااایت بااه یباای از برتااریع سااایت

وره و بااا مشاااو  ال تااه آنچااه از ابتاادا درباااره ایااع سااایت مااد نناارم بااود گردیااد.

همباااری کارشناسااان آی تاای تبمیاال گردیااد باعااا گردیااد راادمات متفاااوتی 

 های مشابه داشته باشیم. نس ت به سایت

ع پلیبیشاازی داشااتیم و هاام روی اا هاام روی سااایت اینترنتاای برنامااه ریاامااا از ابتااد

شااک کااه بتااوانیم همااه کاااربران را پو ،هااای قاباال نصاا  بااروی گوشاای هااای همااراه

 کااه در هاار آنسااتهااای فااروم اینترنتاای باارای مشااتریان  مزیااتیباای از  دهاایم.

از  ماینااد.نااتاای بلاایط ساافر رودشااان را تهیااه ساااعتی از شاا انه روز ماای تواننااد بااه ر

قرفاای بااا توجااه بااه گسااتردگی فعالیاات شاارکت آساامان هفااتم ، کلیااه مساایرهای 

 ابااداران بنااابرایع رریاا پااروازی موجااود  را در سااایت ارزان بلاایط قاارار داده ایاام.

نبتااه مهماای کااه  یااک بانااک اقرعاااتی جااامگ در ایااع سااایت مواجااه ماای شااوند.

در هماااه مسااایرهای پاااروازی روی آن بسااایار برناماااه ریااازی گردیاااده آنسااات کاااه 

 وهااای لحنااه ای بااه رریاادار ارا ااه ماای گااردد  دارلاای و رااارجی بهتااریع قیماات

 هم وجود دارد. های مختلف ی ایرالیعها امبان ممایسه قیمت

 سااترداداقااوانیع  ی ماننااد مشاااهده نااوع پاارواز ، قااول ماادت پاارواز ،امبانااات تبمیلاا

 د.نرخ کودم و نوزاد و...  هم در ارتیار بازدیدکنندگان می باش بلیط،

تاایم قراااای همااواره در ماادت راه اناادازی سااامانه فااروم اینترتاای بلاایط روی ایااع 

دگی موضااوع کااه امبانااات رریااد اینترنتاای بلاایط بایااد جااامگ و کاماال باشااد و بااه سااا

نتیجااه ایااع شااد کااه افااراد اتاای  باارای همااه افااراد قاباال اجاارا باشااد تاکیااد داشااتند.

باادون نیاااز بااه عضااویت در سااایت ماای تواننااد بااه عنااوان کاااربر مهمااان پااس از 

مشااااهده  مسااایرهای پاااروازی و امباناااات سااافر در چناااد ثانیاااه بلااایط رودشاااان را 

دگاااه سفرشااان را رریااداری کننااد و هنگااام ساافر بااا نشااان دادن عبااس بلاایط در فرو
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امبانااات ویااژه ای باارای افاارادی کااه در سااامانه ث اات نااام ماای ال تااه  . آگاااز نماینااد

اعضااا ماای تواننااد همااواره سااوابخ  کننااد و عضااو ماای شااوند در نناار گرفتااه ایاام.

اگاار  هااای مااالی و... را برااتاای مشاااهده نماینااد. لیساات تااراکنک ساافرهای ق لاای ،

د را کنسال نمایناد ایاع امباان هام برااتای مشتریان به هار دلیلای بخواهناد بلایط راو

و بااه صااورت آنریااع باارای آنهااا وجااود دارد و در اساارع وقاات هزینااه پردارتاای 

 ق خ قانون ایرالیع مربوقه به کارت بانبی مشتری واریز می گردد.

 انی ی پشااتییباای از نماااز قااوت سااامانه فااروم بلاایط اینترنتاای ارزان بلاایط راه انااداز

شااتی انی پدر اااال ااضاار سااایتهای مشااابه ایااع  ن ماای باشااد.ساااعته باارای آ 24تلفناای 

 د بایاادرا ندارنااد و اگاار رریاادار بااا مشاابلی مواجااه شااود و یااا سااوالی داشااته باشاا

ط ان بلاایتیبتاای ارسااال کنااد و ساااعتها منتناار بمانااد تااا پاسااخک داده شااود ولاای ارز

ساااعته و بااه صااورت تلفناای پاسخگوساات ! ایااع پشااتی انی مااورد  24بااه صااورت 

زیااادی قاارار گرفتااه اساات و در ننرساانجی هااا یباای از نماااز قااوت مهاام توجااه 

 .سامانه بشمار می رود
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 ود؟: چگونه یک تور خارجی برای اولین بار برگزار می ش2-11

اه یباای از تجربیااات مهماای کااه در آژانااس آساامان هفااتم داشااته ایاام قراااای و ر

 ز انجاااماق اال  ساات.اینبااار بارهااا اتفاااق افتاااده ا اناادازی تورهااای جدیااد ماای باشااد.

زء آن تااور هاای  آژانساای جاارات ورود ناادارد، بااه اصااطر  ابتاادا ایااع تورهااا جاا

ولاای پااس از اجاارای مااا دیگااران هاام  محسااوم ماای گردنااد طرپااذیررمساایرهای 

ر بااه قااور مثااال چنااد سااال ق اال تصاامیم گاارفتم یااک مساای پیااروی رواهنااد نمااود .

د و فباار ماای جدیااد رااارجی را باارای افاارادی کااه اهاال مسااافرت رااارجی هسااتن

س پاا کننااد دیگاار اگلاا  کشااورها برایشااان تبااراری شااده اساات برنامااه ریاازی کاانم.

  مااان هاایزتااا آن  از ماادتی مطالعااه کشااور ممدونیااه را باارای اینبااار در نناار گاارفتم.

یااران تااوری بااه ممدونیااه وجااود نداشاات! اتاای کشااور ممدونیااه ساافارتخانه هاام در ا

م ات الزن در کشااور ترکیااه اقاادامناادارد بنااابرایع مج ااور شاادیم از قریااخ سفارتشااا

راه  ماهااه ایااع تااور 8را پیگیااری کناایم و پااس از قاای یااک پروسااه زمااانی تمری ااا 

باای از بفاارد ممدونیااه بااه ی کااه بااا توجااه بااه زی ااایی هااای منحصاار ،اناادازی گردیااد

 موفخ تریع تورهای رارجی م دل شد.
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 : تورهای گروهی و احیای فرهنگ سنتی 2-12
 در تحمیماااات کارشناسااای باااه ایاااع نتیجاااه رسااایدیم کاااه در کناااار ارا اااه رااادمات

هااای قاادیمی در اااوزه گردشااگری  پیشاارفته گردشااگری ماای تااوان برراای از ساانت

دیاام و باارای اینبااار برنامااه ریاازی هااای گسااترده ای انجااام دا را هاام اایااا کاارد.

ل اسااتم ا تورهااای دارلاای و رااارجی بااه صااورت کاااروانی برنامااه ریاازی نمااودیم.

های هااا تاارم توانسااتیم ساافر مااردم از ایااع بخااک هاام بساایار رااوم بااود و بااا ماااه

 گروهاای بااه کشااورهای رااارجی و شااهرهای دارلاای ماننااد شاایراز ، کاایک ،قشاام ،

  شهرهای شمالی، و... راه اندازی کنیم. مشهد،
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مااگ ماای جدر ایاع ساافرها افاراد پااس از ث ات نااام در تاور مااورد ننار در نمطااه شاروع 

ایاادار پایااع ماادل ساافرها  دوسااتی هااای  هاام آگاااز ماای کننااد. را بااا شاوند و سفرشااان

 و روبی در بیع افراد ایجاد نموده است.
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 و منابع انسانی درباره پرسنل: 2-13

ه قااوری کااه از روز اول بااا راادای رااودم عهااد کااردم کساا  و کاااری کااه را همااان

د م نمایاااههااای ایااع ماارز و بااوم را فاار اناادازی ماای کاانم بتوانااد بسااتر فعالیاات جااوان

ام  واز قرفاای راادمات ویااژه ای بااه مااردم داشااته باشااد همیشااه بزرگتااریع دگدگااه

 ارامترهااایپهااایی بااا  آدمتاااکنون دن ااال از زمااان افتتااا   ایااع دو موضااوع بااوده انااد.

هااای  بنااابرایع همااه پرساانلی کااه اسااتخدام نمااوده ام از بهتااریع .راااد بااوده ام

ه ط بااه زبااان هااای رااارجی بااوددانشااگاه در رشااته هااای ماارت ط گردشااگری و مساال

م هااا معاادل باااالی نماارات یباای از شاارایط دیگاار بااوده اساات کااه هماایع انتخااا انااد.

ع مااهااای باااال در مجموعااه بااا  باعااا گردیااده تیماای راااد بااا پتانساایل و ظرفیاات

 همباری کنند که از همه آنها تشبر می نمایم.
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 یااژه ایونامااه هااای برباارای آنبااه پرساانل بیشااتریع راناادمان کاااری را داشااته باشااند 

 ابتاادا از محاایط کااار شااروع کااردیم و شاارایط را در مجموعااه تاادارم دیاادیم.

داری بگونااه ای باارای پرساانل تاادارم دیاادیم کااه عااروه باار آنبااه همااه امبانااات ا

 در دسترسشااان باشااد از اضااور در محاال کااار رااود ااساااس آسااودگی نماینااد.

از  ود دارد و برراایپرساانل وجاابرنامااه هااای مختلفاای در ساااعات اسااتراات باارای 

 .انجام می گیرد  روزها، برنامه های ابداعی راد
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 زشاایاننااد قاارارداد بااا برراای از اسااتخرها و مجموعااه هااای ورامبانااات دیگااری م

ده ، و یااا اسااتفاباارای اضااور پرساانل آساامان هفااتم بااه صااورت رایگااان  سااطع شااهر

 تمان هفااهااای تحاات ماادیریت آساامماننااد اقاماات در مجموعااه از امبانااات موجااود، 

ز ا شاااان،و...  بااارای پرسااانل و راااانواده های سااافرهای رایگاااان دارلااای و راااارجی

 جمله آنها می باشند.

توانمندسااازی پرساانل نیااز یباای از م ااااا مهاام در شاارکت آساامان هفااتم ماای 

هرگاااه ااساااس شااود دوره هااای آموزشاای رااوبی باارای ارتمااای سااطع  باشااد.

ف هااد آنهااا اجاارا ماای گااردد.علماای پرساانل وجااود دارد بااه ساارعت دوره هااا باارای 

مات آنساات کااه همااواره پرساانل در باااالتریع سااطع علماای و عملاای باارای ارا ااه رااد

 به مشتریان قرار داشته باشند.

مشااتریان  وظااایف تااک تااک کارکنااان از ق اال قراااای شااده و مشااخو ماای باشااد.

در هنگااام اضااور بااا توجااه بااه نااوع راادماتی کااه ماای رواهنااد بااه ساامت مساائول 

در واقااگ هاار نااوع راادماتی اتاای اگاار در ظاااهر بساایار  شااوند. مربوقااه هاادایت ماای
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کوچااک باشااد بااه صااورت تخصصااای و توسااط کارشااناس مربوقااه ارا ااه مااای 

کااار باعااا گردیااده عااروه باار ایجاااد نناام در مجموعااه ، کیفیاات ارا ااه  ایااع گااردد.

هااا تجربااه کاارده ام آنساات  راادمات بااه مشااتریان هاام باااالتر رود.آنچااه در ایااع سااال

دمات بهتااری بااه مشااتریان ارا ااه گااردد و رضااایت مناادی آنهااا کااه هاار چماادر راا

بار همایع  باالتر برود ، پرسانل هام باا انگیازه بیشاتری باه کاار راود اداماه مای دهناد.

تااریع نبااات در مجموعااه آساامان هفااتم ارا ااه بهتااریع راادمات  اساااس یباای از مهاام

نساانی باه مشاتریان مای باشاد کاه هام رضاایتمندی مشاتری بااالتر بارود و هام مناابگ ا

 مجموعه با انگیزه باالتری به کار رودشان ادامه دهند.

ا گونااه ای ماای باشااد کااه همگاای رودشااان ره بااکارکنااان در اااال ااضاار صاامیمیت 

اباال رااانواده ای کااه اعضااای آن ضاامع ااتاارام متم عضااو یااک رااانواده ماای بیننااد.

ریاام اگاار امااروز چناایع رااانواده رااوبی دا همااواره از یباادیگر امایاات ماای کننااد.

باارای  هااا روی آن برنامااه ریاازی و تاارم کااردیم. ن علاات اساات کااه سااالباادا

: دهمااواره دو کااار در شاارکت آساامان هفااتم انجااام ماای شااو، اسااتحبام رااانواده 

ر بااه دوم اینبااا اول عملباارد همااه کارکنااان بااه صااورت مااداوم ارزیااابی ماای گااردد.

اس نحااوی انجااام ماای شااود کااه پرساانل ااساااس امنیاات نماینااد و همااواره ایااع ااساا

 در آنها تمویت گردد.امنیت 
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 مااه ذا فیااو تلط یبااا مااوارد آموزشاا شااتریب ییبخااک بااه جهاات آشاانا عیااا انیاادر پا

 نمود. میو آموزنده اشاره رواه  ایداستان ز کیروانندگان محترم به 

  گونه می نویسد : ایع کارل استوارت ️✍

 ت.زرگ رفب یاه شگاهاز فرو یبیبه ردن کار از رانه به راه افتاده وک دایپ یبرا یپسر

 فروشگاه به او گفت : ریمد

وجااه روز بااا ت انیااکااار کاارده و در پا یشاایتااا بااه قااور آزما یروز فرصاات دار کیاا

 .میریگ یم میکار در مورد استخدام تو تصم جهیبه نت

ه چنااد کاا ": دیبااه سااراا پساار رفاات و از او پرساا ریمااد یروز کااار عیاولاا انیااپا در

 "داشته است؟ یمشتر

 "یمشتر کی: " اد که پاسخ د پسر

در  کااار انیمتماضاا عیتجربااه تاار یباا ؟یمشااتر کیااتنهااا "بااا نااارااتی گفاات:  ریمااد

ده فااروم در روز دارنااد. ااااال م لااغ فروشاات چماادر بااو 2۰تااا  ۱۰ااادقل  نجااایا

 "است ؟

 "دالر ۱۳4،۹۹۹٫5۰ "گفت: پسر

 "؟یفرورت یدالر...؟مگه چ ۱۳4،۹۹۹٫5۰ ":دیکش ادیفر ریمد

قاارم  کیااکوچااک فاارورتم، بعااد  یریگیقاارم ماااه کیاااول "گفاات:  پساار

چاارخ  کیاابااه همااراه  تیااگراف یریگیچااوم ماااه کیااباازرگ، بعااد  یریگیماااه

  ".نگهیبل ر 4 یریگیماه

  "؟یریگیماه دیریکجا م": دمیبعد پرس

 "یپشت جیرل"گفت: 

تاوره دو مو یتورباو خیقاا کیاو  دیادار اجیاهام اات خیپاس باه قاا": هام گفاتم  ماع

 ".به او فرورتم

 " را ببشد؟ خیقا عیا تواندیم ایو آ ستیچ نتانیماش ":دمیپرس عدب

 " کیویهوندا س":که گفت 

 .دیدادم که او هم رر شنهادیبه او پ 4ید ویدبل زریبل کیهم  مع
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 زریااو بل خیبخااره تااو بهااک قااا یریگیاون اومااده بااود قاارم ماااه ": گااهیم ریمااد

 "؟یفرورت

 یریگیکاردم باره مااه شانهادیبهاک پناه اوماده باود قارد ساردرد بخاره ماع  ":گهیم

 " سردردم روبه... یبرا

 بزرگ و نابغه است. یها این سرنوشت انسان و

 

 ایده های بیشتر:  2-14
یااع اماای داناام  هار لحنااه بااه دن ااال ایاده هااای جدیاادی در زمینااه گردشاگری هسااتم.

ا کال بار رادگوناه کاه از ابتادای کاار باا تو مای دانام هماان کار آینده روشانی دارد.

و  ماه داردموفاخ شاده ام ، در آیناده هام ایاع روناد ادا دعاای ماادرمبه پشاتوانه  و

ی و همااه ترشاام را ماای کاانم کااه بسااترهای بیشااتری را در زمینااه گسااترم گردشااگر

 اشتیال جوانان با انگیزه ایع سرزمیع فراهم نمایم.
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 سخن پایانی:  15-2
 واره بهلذت بخک بود و هم بر راقرات برایم نگارم ایع کتام و مرور لحنه به لحنه

ر دمشاخو و پرهیاز از تیییار مواضاگ  هکردم که داشتع یک نمط ع فبر میضوایع مو

 قول مسیر زندگی راه را برای انتخام های صحیع هموار می نماید.

د را شی  روفراز و نشر  زندگی و تجربیات پر ینبه فرصتی یافتم تا بتوانمابه هرسو از

پایاان  رامای ایاع کتاام قارار دهام بسایار روشاحالم. اماا دردر ارتیار شما رواننده گ

 دلنوشته رود را برای شما عزیزان به رصاود مخاقا  جاوان ایاع مجموعاه در چناد

 سطری به نگارم می آورم:

ر ا بهتایاو ، یا بریاک قاوم و ملات معایع ، گاه به یک زمان معیع  علم و معرفت را هی 

شخاد ا و انحصارامتیاز علم در ارتیارند و اگر بگویم یک شخو معیع وقف نبرده ا

 شد. وری که امروز می بینیم ااصل نمیآمعیع بود ایع پیشرفت ایرت 

میاخ مروری بر وضگ مخصود تمدن بشری و ازبیع رفتع فاصله ها و از قرفای نگااه ع

یو به پیشرفت های صنعتی فرهنگی، اقتصاادی و... بهتاریع فرصات هاا را بارای تشاخ

خ را کاه مطالعاه و تحمیا ،ها رنج  پیک می آورد که نتایج قرن عیتمحمخ و جویای واق

اع و روی اباداز راه های مختلف بدست آمده مورد استفاده قرار داده و با ببار باردن نیا

 یع فرصاتدر چن ارههای دیگری بگشاید و همو ابتبار راه های تازه ای باز کند و بام

 های چشمگیر ااصل شده است. هایی بوده که پیشرفت

یع بزرگتار با شر  ایع ممدمه و نگاهی اجمالی به مطال  ایع کتام باید بگویم یبی از

بان اتوپایلات کاردن )هادایت رودکاار( سا ،تله هایی که در جامعه مدرن وجود دارد

 د.اهنداری که دیگران انجام می ازندگی است. یعنی مرده متحرم بودن و انجام هرک

دادن و پاسخ دادن به پیراماون ماان و چیزهاایی بیشتر ما به شدت مشیول واکنک نشان  

که اقرافمان روی می دهد هساتیم. درااالی کاه بایاد باا توجاه باه دنیاایی کاه رااد 

رودمان است دست به عمل بزنیم و مسئول دنیای راود و واقعیات متعلاخ باه رودماان 

ی باشیم. ما فراموم می کنیم که اواسامان باه رودماان باشاد و اهادافمان را از یااد ما

بریم. بسیار ق یعی است که اگر در تصمیم های روزماره تاان آگااه و هوشایار باشاید ، 
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اعمال و رفتارهای مناس  تری رواهید داشت که به شما در رسیدن به اهدافتان کماک 

 داشته باشید. هدفرواهد کرد. در زندگی 

ا باه شام نم ها و اولویت هایتان دست به عمل بزنید و اجازه ندهید دیگارارزبراساس ا

 بگویند چه ببنید یا چطور کاری انجام دهید.

برداری ال ته باید توجه داشته باشیم ایع موضوع ناافی و نااقض مشاورت کاردن و الگاو

 صحیع از افراد موفخ نیست.

الت زمانی داستانی شنیدم که در مورد مرد جوانی بود، کاه در یاک فروشاگاه محصاو

ی مربوز با رود به  محل کارم می برد. یباو هرروز دو مجله  کرد. ویدیو ی کار می

 رسارعت وبه کارآفرینی بود و مجله دیگر مجله ای بود پار از تصااویر اتوم یال هاای پ

 قیمت . گران

 "ورد؟ که چرا او هرروز ایع مجله ها را بارود می آ " :روزی ر یسک از او پرسید

 "نمکانتخام می  اتوم یلی را که قرار است بخرمدارم مع "و جوام مرد ایع بود: 

دم را او دارد راو" واکنک ر یس، مانند بیشتر آنهایی بود کاه ذهنای متوساط دارناد: 

ناامیاد  وز به چنیع اتوم یلی نخواهد رساید و در نهایات ماایوس او هرگ رسته می کند.

 " رواهد شد.

 فت. چنادمدتی بعد مرد جوان کارم را در آن فروشگاه رها کرد و به دن ال رویایک ر

داناد و بعد او به همیع فروشگاه برگشت تاا یاک فایلم ویادیویی را باه آنجاا برگر سال

 سوار همان اتوم یلی بود که در آن مجله انتخابک کرده بود.

 ود.کردند که ایع جوان در گذشته با آنها همبار ب می همان کسانی درآنجا کار

 ردناد هرگازک فبر می وقتی اورا باهمان اتوم یلی دیدند که توانید تصور کنید ااال می

 صاا ک نخواهد شد چه قیافه ای داشتند؟

  همه اینها با ایجاد یک سیستم فبری و اعتمادی قدرتمند شروع شد.

 د.تصور کنیته ها ایع است که آنها را باور ورواسپس اولیع قدم برای رسیدن به رویاها و

 یاد ده در بااال، بیافمیت های عنوان شتعاریف علمی از مرات  پیشرفت و موو در پایان 

با رود صادق باشیم و یک نیروی مااورایی در موفمیات را باا همادیگر تحلیال نماا یم. 

زیارم و دارای اساتعداد هاای متفااوت  ،قطعا همه ما در اقرافمان انسان هاای بااهوم
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مای  تحمیاخبیشاتر کمی که  .نیستند یزیاد دیده ایم. اما باید بگویم همه آنها افراد موفم

ان های مختلف با والدیع راود مای شاویم کاه در اینجاا بایاد وجه ارت از انسمت، کنیم 

م والدیع معجزه آساست و اگار بخاواه بگویم نوع ایع ارت از و در پس آن دعای ریر

)چه در قید ایاات و  دعای مادرکمی از دید رود و تحمیمات رود برای شما بگویم 

 رالعمول و وصف ناپذیر است.یچه ممات ( متح

ت آنهاا شانیده ایاد و باه اصاال دعای ماادرداستان ها و روایات ریلی زیادی از اتما 

 شک ن اید به رود راه دهیم.

 

تعریاف  که همیشه بارای اقرافیاانمادر دعایداستانی از ، ع پایانی کتام خدر ایع س

 عنوان می نمایم.را دارد  تازگیبرایم بار تعریف  هرپس از می کنم و 

 

کنفاارانس علماای کااه جهاات  ی باارای شاارکت در یااکپزشاک و جاارا  مشااهور روز

له باه با عج، و تبریم او به راقر دستاوردهای پزشبی ام برگزار می شد  بزرگداشت

 ،عد هاوا قر اوضااع نامساافرودگاه رفت. بعد از پرواز ناگهان اعرن کردند کاه باه راا

یم مج اور  ،از کار افتادن یبی از موتورهای هواپیما شده ق و صا مه که باعارعد و بر

تاار فاصااله بااه دفرفاارود اضااطراری در نزدیااک تااریع فرودگاااه داشااته باشاایم. دکتاار ب

 هستم جهانیمع پزشک متخصو " طام به آنها گفت: استعرمات فرودگاه رفت و ر

سااعت  ۱6و شما مای رواهیاد ماع و هردقیمه برای مع برابر با جان ریلی انسان هاست 

 "ع فرودگاه منتنر بمانم؟ایدر 

شایع ه دارید مای توانیاد یاک ماجنام دکتر اگر ریلی عجل ":از کارکنان گفت یبی 

 "تا ممصد شما سه ساعت بیشتر نمانده است. ،کنید ایهکر

ط ن در وساگهاکه ناراه افتاده کرد و ب ایهمی درنچ پذیرفت و ماشینی را کردکتر با ک

 ماه دادند شاد و بارنادگی شادیدی شاروع شاد بطاوری کاه اداراه اوضاع هوا نامساع

سات و اتا اینبه ااساس کرد دیگار راه را گام کارده  برایک ممدور ن ود. ساعتی رفت

 ک توجاه اوامیدی به راهک ادامه داد که ناگهان کل اه ای کوچا با نا، رسته و درمانده

 را به رود جل  کرد.
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 رکه هستیا دارل هبفرم" :در را زد. صدای پیرزنی را شنیدکنار آن کل ه توقف کرد و 

 ".م  باز استدر

 اساتفاده گیر بود رواست که اجازه دهد از تلفنک دکتر دارل شد و از پیرزن که زمیع

ت، ناه کدام تلفاع فرزنادم؟ اینجاا ناه برقای هسا "کند. پیرزن رنده ای کرد و گفت : 

ه در تلفنی. ولی بفرما استراات کع و برای رودت استبانی چاای بریاز تاا رساتگی با

 " خور تا جون بگیری.کنی و کمی گذا هم هست ب

  .دکتر از پیرزن تشبر کرد و مشیول روردن شد

بای  . وی،ناگهان متوجه قفل کاوچبی شاد ،که پیرزن مشیول نماز و دعا بود دراالی

و را ارکت بر روی تختی نزدیک پیرزن روابیده بود که هرازگااهی بایع نمازهاایک ا

 تبان می داد.

ماع  بخادا " باود کاه دکتار باه او گفات : پیرزن مدتی قوالنی به نمااز و دعاا مشایول

ام شرمنده ایع لطف و کرم و اررق نیبوی شما شادم. امیاد دارم کاه دعایات مساتج

ا کارده رو اما شما رهگذری هستید که رداوند به ما سفارم شما  ": شود. پیرزن گفت

  "ق ول شده است به جز یک دعا!  هاست. ولی دعاهایم هم

  "ی؟ چه دعا "دکتر گفت: 

 کاه ناه پادر، که جلو چشم شماست نوه مع اسات  یایع قفل معصوم "یر زن گفت :پ

ج از عار اجه است که همه پزشبان ایندارد و نه مادر . به یک بیماری مزمنی دچار شد

 آن عاجز هستند. 

جاک قاادر باه عراو هسات کاه  !!!!!!به مع گفته اند یک پزشک جراای به ناام دکتار

تاوانم  مشبل است و مع هم نمی واست و دسترسی به ادور از ما ولی او ریلی . هست 

س پا، شود و گرفتار ایع بچه را پیک او ب رم. می ترسم ایع قفل بیچاره و مسبیع روار

 " از ردا رواسته ام که کارم را آسان کند.

 

یباه هاای هاای گریاه مای کارد دکتر که نام رود را از زبان پیرزن شنیده باود در اال 

 که دعای تو ، هواپیما را از کار اندارت و باعا زدن صاعمه ها شاد و واهللبه "گفت : 

آسمان را به باریدن وا داشت، تا اینبه ماع دکتار را باه ساوی تاو ببشااند و ماع بخادا 
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چنایع اسا ام را بارای بنادگان  دعای مادرهرگز باور نداشتم که اهلل عزوجل با یک 

 " د.مومنک مهیا می کند و به سوی آنها روانه می کن
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 (یو تحلیل های کارشناس سواالت مولف از آقای روانفر)
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 : سواالت مولف از آقای سعید روانفر3-1
 چه عواملی در موفقیت شما موثر بوده اند؟-۱

 ز آنهااااعواماال زیااادی را در ایااع زمینااه مااوثر ماای داناام کااه بااه ارتصااار بااه برراای 

 :اشاره می نمایم

ا از رهمااواره سااعی داشااته ام باار اندیشااه هااای مث اات تبیااه کاانم و مااوارد منفاای _

 کنم. ذهنم  دور

 سااتیابیدبااه توانااایی و توانمناادی هااای رااود اعتماااد راسااخ داشااتم و باارای  همیشااه_

ا هاا در بررااورد بااا شبساات هااای محبماای برداشااتم .اف و آرزوهااایم قاادم بااه اهااد

روع موضااوع بعنااوان فرصااتی باارای شاابلبااه بااا تیییاار نگاارم از آن  نشاادمناامیااد 

 .مجدد استفاده کردم

ابی ی دسااتیده را بااا آگااوم باااز پااذیرا بااودم و بااا دیاادی مث اات باارانانتمادهااای ساااز_

 .به اهدافم ترم کردم

یک پااهااای رااودم را از ق اال تصویرسااازی ماای کااردم تااا باادانم در مساایر  موفمیاات_

 .رو به چه چیزهایی ااتیاج دارم

رار دسااتور کااار رااودم قااتی بااا همااه بناادگان راادا را در همااواره تواضااگ و دوساا_

 .شتمو با نگاه به گذشته رود سعی بر دستگیری از افراد نیازمند دادادم 

بااه  رازناادگی  ،دای قلاا م گااوم ماای دادم و بااا تط یااخ آن بااا منطااخ دروناایناابااه _

 گونه ای متفاوت پیک می بردم.

 ز امااوراساات و بایااد برراای بااه نیباای دریااافتم همااه امااور زناادگی در ارتیااار مااع نی_

و  آینااده را بااه تماادیر سااپرد و افسااوس گذشااته را نخااورد ، بلبااه بااا دیاادی مث اات بااه

 برنامه های موفخ آینده اندیشید.

 

 های شما در صنعت گردشگری چه بود؟ علت عالقه مندی و موفقیت-2

نعت و تااریع عاماال عرقمناادی ام اضااور پاادران مااع در ایااع صاا شاااید در ابتاادا مهاام

د ولاای ال تجربااه سااینه بااه سااینه از بزرگااان رااانواده در صاانعت گردشااگری بااوانتماا

 جمله: تری از ایع موضوع نیز وجود داشتند از عوامل مهم
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در  اماال مااوثریقطعااا اسااتعداد ع اسااتعداد زیااادی در ایااع زمینااه شاایلی داشااتم._

 م انتخاامافاراد بایاد هنگاا شاان مای باشاد. موفمیت یاا عادم موفمیات افاراد در شایل

 ل اتما به استعدادشان توجه نمایند.شی

 تم ایاععرقه بسایار زیاادی باه ایاع شایل داشاتم و هماانطور کاه در فصال ق ال گفا_

روی رعرقااه بااه ااادی بااود کااه اتاای در هنگااام رااوام و صاارف گااذا همااه فباارم باا

 ایع موضوع متمرکز بود.

 

 امید می شوید دقیقا چه کاری انجام می دهید؟ زمانی که نا-۳

 ،وار رایط سااخت قاارار گرفتااه ایاام ولاای واکاانک افااراد بااه شاارایط دشااهمااه مااا در شاا

د شاااید برراای آنماادر ماا یوس شااون متفاااوت و بااه نااوعی سرنوشاات ساااز ماای باشااد.

برراای شااروع بااه شاابایت ماای کننااد و  کااه تاارجیع دهنااد دساات از کااار ببشااند.

راود  بررای افاراد در آن لحناه هماه نمااز قاوت برری باه دیگاران گیار مای دهناد.

مااع  ا فباار ماای کننااد.اوم ماای کننااد و فمااط بااه مشاابرت و کم ودهاارا فراماا

ا کماای را تجربااه کاارده ام ابتااد شاارایط سااخت کااه بارهااا آنآمورتااه ام در هنگااام 

د بااه کااه رداوناا الطااافینماااز قااوت و  آرام باشاام و در مبااانی رلااوت داشااته هااا ،

ساعی  ساپس مع ارزانی داشته را کمای مارور کانم تاا بادانم اینجاا آرار دنیاا نیسات .

در  گونااه ای کااه تلنگااری راه ماای کاانم ایااع شاارایط را بااه فرصااتی ت اادیل کاانم باا

 جهت نگرم واقعی به داشته هایم تجربه نمایم.

 

 چند ساعت در شبانه روز کار می کنید؟-4

هاداف رسایدن باه ا ،تارم بارایبا توجاه باه عرقمنادی شادیدی کاه باه شایلم دارم 

یااع اه انتنااارم را داشااتم و افااظ ویااژه ای کااایگاااه جعااالی و قاارار گاارفتع در 

باشاام  جایگاااه بایسااتی سااعی و تاارم زیااادی در انجااام امااور و برنامااه هااا داشااته

ال تااه  .ساااعت را بااه کااار ارتصاااد ماای دهاام ۱5بنااابرایع روزانااه بااه قااور میااانگیع 

ر جااام کااادر ایااع مساایر کااار و تاارم بااه نااوعی باارایم ت اادیل بااه عااادت شااده و از ان

 لذت می برم.
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گر به اولاین روزی کاه تیامیم گرفتیاد کساا و کارتاان را شارو  کنیاد ا-5

 باز می گشتید چکار می کردید؟

هااا  الکچاادارم کااه بااه برراای از و پرچالشاای علیاارگم اینبااه شاایل پاار فااراز و نشاای ی 

فتم. کااه روز اول گااراتخاااذ میبااردم را  شاااره نمااودم، ولاای قطعااا همااان تصاامیما

یم مااع بهتاار اساات بگااو قااه و اسااتعدادم بااود.چااون پشااتوانه ایااع تصاامیم فباار  ، عر

ر هااشاااید اگاار در  عاشااخ کااارم هسااتم و بااا همااه وجااود ایااع شاایل را دوساات دارم.

 رشته دیگری قدم می گذاشتم موفمیتی ااصل نمی شد.

 

 

www.takbook.com



 83                                    سعید روانفربر اساس زندگینامه کارآفرین برتر آقای     

                                                     
اد بااا وجااود تااالش زیاااد نماای تواننااد در کااار و زناادگی چاارا برخاای افاار-6

 خود موفق شوند؟

مانی که ز ها را در رودمان جستجو کنیم. دم پیشرفتها و ع های پیشرفت ما باید علت

اه مای رو انارژی منفای را باه درون رودماان  "نمی تاوانم "به رودمان تلمیع می کنیم

مااد باه اعت  ات ،ما با تبیه بر اندیشه هاای مث دهیم ن اید دن ال موفمیت و پیشرفت باشیم.

 م باه هارامیدی مای تاوانیتوانمندی ها و داشته های رودمان، ممارست و عدم ی س و نا

مه برنا" ت رواستع ،توانستع اس "بزرگان به ما آمورته اند چه می رواهیم دست یابیم.

فار م کاه دو نباره همیشه مثاالی دار درایع ریزی و نمطه هدف نیز بسیار مهم می باشند .

 شاخو اول را در ننر بگیرید که برای قی کردن یک مسیر مشخو ترم می کنند .

ماان زشنارت از موانگ و برنامه ریزی صاحیع در یاک مادت  م مسیر مناس  ،با انتخا

 از قرفی  شاخو های کوچک ولی پیوسته رود قی می کند . مشخو مسیر را با قدم

  دوم در یک نمطه ولی درجا ارکت می کند و فمط دور رودم می چررد!

لاو م باه جشاید انرژی بیشتری هم نس ت به نفر اول مصرف کند ولی اتی یک قادم ها

 برنداشته است! پس چه انتناری برای رسیدن به هدف دارد؟

 

ری می کنند، چه افرادی که داستان زندگی شما را می خوانند قطعا الگوبردا-7

 توصیه هایی به آنها دارید؟

یگاران رتیار داول اینبه بسیار روشحالم که فرصتی پیک آمد تا بتوانم تجربیاتم را در ا

ل تاوانم عاماسهمی در پیشرفت افاراد داشاته باشام و بتوانسته باشم  امیدوارم قرار دهم.

وم و باا ردوم به جوانان  ارکت برای کسانی باشم که در سر دوراهی قرار گرفته اند.

افی ه فماط کاکاستعداد باید بگویم رداوند در وجود همه ما توانایی هایی را قرار داده 

ان مای رری مواقگ می شانویم کاه جواناب است استعداد درونی رود را شناسایی کنیم .

 م ماوثریدر ایع زمان و اوضاع اقتصادی ااکم بر جامعه نمی توان های  اقادا "گویند:

 "در انتخام شیل داشته باشیم! 

در جااوام بایااد بگااویم رداونااد رااود وعااده کمااک بااه مااا را داده اساات و بارهااا بااه 

شااما ارکاات و از  " هااای مختلااف در قاارآن بااه بناادگان رااود ماای گویااد : صااورت

اگار بااه تااریخ نگاااهی داشااته باشایم برااتاای مای بیناایم در دورانهااای  "از ماع برکاات
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هااای زیااادی وجااود داشااته اساات و بااه وضااو  مشاااهده ماای گااردد  مختلااف چااالک

همااواره افااراد موفااخ و افااراد ماا یوس و ناامیااد در کنااار یباادیگر زناادگی ماای کاارده 

دی باشاایم کااه تهدیاادها را بااه مااا بایااد کاااری کناایم در کنااار آن دسااته افاارا .انااد

 فرصت ت دیل می نماید و موفخ می شوند.

 

 تحلیل کارشناسی نویسنده: 3-2
ته شااان داشااو جلساااتی کااه بااا ای  روانفااردر ایاع بخااک بااا توجااه بااه زندگینامااه آقاای 

 ام به تحلیل تبنیبی از ننر کارآفرینی می پردازم:

تربیتاای ایشااان باااز ماای بااه نمااک مااادر و شاایوه  موفمیاات ایشااان مهمتااریع بخااک-۱

هااا  نحااوی انجااام گرفتااه کااه اتاای ساااله تعلاایم و تربیاات دوران کااودکی باا گااردد.

 ادامه دارد. پس از فوت مادر ،

سااال(  6تااا۱بااه عمیااده کارشناسااان مهمتااریع دوران تربیتاای فرزناادان ساانیع کااودکی)

هار  را باه و زماانی مای باشاد کاه هناوز شخصایت فارد شابل نگرفتاه و مای تاوان آن

 هدایت نمود.سمتی 

سااال اول زناادگی شاابل ماای گیاارد. گاازل روان شااناس مشااهور  5شخصاایت فاارد در 

سااالگی، نساااخه کااوچبی از جاااوانی اساات کاااه  6و  5کاااودم در »ماای گویااد: 

 :به عمیده آلپورت روان شناسان معروف«. بعدها رواهد شد

در ااادود چهااار ماااهگی رشااد و تمویاات یااادگیری کااودم بااه ااادی رساایده اساات 

حاایط عااادت سازشاای و صاافات اکتسااابی داشااته باشااد. ارت اااقک بااا م کااه ماای توانااد

 بیشااتر ماای شااود، تفاااوت هااای کاام و باایک تاادریجی در الگااوی شخصاایت او پدیااد

ل ماای آیااد و صاافات تااازه ای کساا  ماای کنااد. هاار چااه سااع کمتاار باشااد، اثاار عواماا

 .محیطی در ذهع پا برجاتر و استوارتر است

وی هااای کااودم شاابل ماای گیاارد سااالگی کااه کنجبااا ۱2تااا  6همچناایع دوران 

ز ت را ابایااد سااواالتک بااه نحااوی پاسااخ داده شااود کااه در آینااده بتوانااد مساایر درساا

 گلط تشخیو دهد.
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نسااته شاد توادر ایاع دوران اناس بااا قارآن کااه بااز زمینااه سااز ایاع اتفاااق ماادر ماای با

 آینده آقای روانفر را دگرگون سازد.

حااوه نایااد از دوران کااودکی بااه ب والاادیعتااریع نتیجااه آنساات کااه  بنااابرایع مهاام

 صحیع تربیت فرزندان رود توجه الزم و کافی داشته باشند.

کسااا  هرگوناااه مهاااارت و هنااار از دوران کاااودکی و نوجاااوانی مااای تواناااد در -2

در زنااادگی آقاااای روانفااار دو مهاااارت یاااادگیری  آیناااده افاااراد تاثیرگاااذار باشاااد.

نماااک پررنگااای در قرا ااات قااارآن و یاااادگیری ورزم کاراتاااه از دوران کاااودکی 

هااای مناساا  توانسااته  هااا در زمااان ایااع مهااارت آینااده کاااری ایشااان داشااته اساات.

مهااارت  هااای رااوبی را باارای ایشااان در کساا  و کااار ایجاااد نماینااد. انااد فرصاات

قرا اات قاارآن باعااا گردیااده آقااای روانفاار در صاانف رودشااان بااه عنااوان قاااری 

هم نمااوده کااه در جلسااه قاارآن شاانارته شااوند و هماایع موضااوع فرصااتی برایشااان فاارا

ای کااه بااااالتریع مسااائول ساااازمان گردشااگری اضاااور داشاااته اسااات در ابتااادای 

 جلسه باه قرا ات قارآن بپاردازد و در اداماه بتواناد سار صاح ت را باا ریاسات ساازمان

س سااازمان هاام بااا دیاادگاه مث تاای بااه قطعااا در آن لحنااه ر اای باااز کنااد. گردشااگری

 گااامی کااه اااس کاارده در صااح تاساات و هن ایااده هااای ایشااان گااوم فاارا داده

هااای ایشااان ررقیاات وجااود دارد آقااای سااعید روانفاار جااوان را بااه دفتاار رااودم 

و نمطااه شااروع پیاااده سااازی ایااده هااای کساا  و  باارای جلسااه دعااوت نمااوده اساات

در مااورد ورزم کاراتااه  کااار آقااای روانفاار هاام از هماایع لحنااه رقاام رااورده اساات.

تااه ارت اقااات رااوبی بگیرنااد و قطعااا ایااع هاام ایشااان توانسااته انااد بااا فدراساایون کارا

 .موضااوع هاام در رزومااه و اعت ااار شخصاای ایااع کااارآفریع تاثیرگااذار بااوده اساات

اتاای مهااارت قاارآن در دوران سااربازی باعااا شااده آقااای روانفاار دوران راادمت 

مماادس سااربازی را در شااهر رااودم بگذرانااد کااه بااا توجااه بااه اینبااه آن زمااان 

ه بودنااد اگاار بااه شااهر دوری اعاازام ماای ایشااان کساا  و کارشااان را شااروع کاارد

هاای مختلاف  بناابرایع یاادگیری مهاارت .شدند شارایط کاار ریلای ساخت مای شاد

مااذه ی ، ورزشاای و هنااری بساایار مهاام ماای باشااند و هاار چااه ایااع  علماای ، فرهنگاای،
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یااادگیری هااا از ساانیع پاااییع تااری آگاااز شااوند تاااثیر بیشااتری در زناادگی افااراد 

 رواهند داشت.

 یشااان بساایار مهاام بااوده اساات.دوران کساا  و کااار، نمااک پاادر ادر ابتاادای -۳

ر باه رفتاار پاد فضای رشاد در شایل راانوادگی توساط پادر باه پسار داده مای شاود .

گوناااه ای اسااات کاااه از ابتااادا مااای رواهاااد باااه فرزنااادم مااااهیگیری بیااااموزد و 

هااا  هااایی را بااه پساارم واگااذار نمااوده و در ادامااه هاام ایااع مساائولیت مساائولیت

... پیشاانهادات پساار را باارای گسااترم کااار و سااارت هتاال وده و اتاای افاازایک دا

جویااای  وقطعااا اینگونااه رفتااار باعااا افاازایک اعتماااد باانفس پساار جااوان  مای پااذیرد.

زناادان در اااال ااضاار اگلاا  والاادیع نااه تنهااا اینگونااه از فر نااام گردیااده اساات .

 رود امایت نمی کنند بلبه باعا سل  رودباوری هم می شوند! 

ساااله وقتاای ماای رواهااد راه رفااتع  د مثااالی باازنم ، یااک کااودم یااکبگذاریاا

کننااد  بیااموزد صاادها بااار زماایع ماای رااورد ولاای هربااار والاادیع قفاال را تشااویخ ماای

 تاار باعاادر واقاگ همایع رف تاوانی و دساتک را مای گیرناد تاا بلناد شاود. که تو مای

 ماای گااردد کااه کااودم باااز هاام بخواهااد از جااایک بلنااد شااود . اگاار والاادیع در

 صااورت زماایع رااوردن کااودم تشااویمک نبننااد و بگوینااد بلنااد نشااو! بلنااد نشااو!

ی اگاار کااودم را از برراسااتع بترسااانند ،آیااا کااودم جاارات راه رفااتع پیاادا ماا

هاا هام  هاا اتای در راه رفاتع انساان پاس همایع تشاویخ قطعاا پیادا نمای کناد. کند؟

 ماای هماایع کااودم باازرگ ماای شااود و در ساانیع جااوانی وقتاای بساایار مااوثر هسااتند.

واجااه مرواهاد وارد باازار کاار شااود مای بینایم امایاات نمای شاود! وقتاای باا مشابل 

یرنااد ماای شااود صاادها انتماااد از ایااع جااوان ماای شااود و بااه جااای آنبااه دسااتک را بگ

د تااا جااایی کااه برراای اوقااات اااس ماای کنااد ن ایااد دیگاار بلناا سارکوبک ماای کننااد.

 شایسااته اساات شااود و یاااس و ناامیاادی جااای جسااارت و رودباااوری را ماای گیاارد.

ن شااند چااووالاادیع محتاارم در دوران جااوانی توجااه ویااژه ای بااه ایااع مسااا ل داشااته با

یااع ااد بااا در مشاااوره هااایی کااه بااا افااراد مختلااف و بااویژه جوانااان دارم  اگلاا  افاار

 مشبل امایتی از قرف رانواده و بویژه پدران مواجه هستند.
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پیگیاااری "اناااد  صوصااایت راااوبی کاااه آقاااای روانفااار از هماااان ابتااادا داشاااتهر-4

یااری در کشااور مااا کماای بایااد بیشااتر از بمیااه کشااورها پیگ ماای باشااد. "موضااوعات

ری اد پیگیااشاااید در برراای کشااورها نیاااز ن اشااد افااراد باارای انجااام کارهااا زیاا کنیااد.

قساامت پیگیااری موضااوع رااودم  کننااد ولاای در ایااران شاارایط اینگونااه نیساات.

ا کااار ر گ راه اناادازی کساا  وقساامتی از کااار ماای باشااد ) امیااد اساات مساائوالن مواناا

ه بهتاار اساات بگااوییم پیگیااری رااودم بااه نااوعی تبنیااک ت اادیل شااد کمتاار کننااد(.

جااوز وقتاای آقااای روانفاار هفتااه ای چنااد بااار از شهرسااتان باارای پیگیااری م اساات.

 د چماادرو مساائول مربوقااه مشاااهده ماای نمااوده ایااع فاار انااد هتاال بااه تهااران ماای رفتااه

دتاار هااای ایشااان بباهااد کااارم را زو تماااسپیگیاار اساات مطمئنااا باارای اینبااه از 

سات و نگوناه اال تاه ن ایاد سیساتم باه ایاع شابل باشاد ولای فعار ای انجام داده اسات .

هاای  ایاع موضاوع بارهاا بارای ماع و افاراد دیگاری کاه مای شناسام هام در ساازمان

گاااه هااا هیچ ال تااه بااه یاااد داشااته باشااید در ایااع پیگیااری مختلااف اتفاااق افتاااده اساات.

و  بی ایی رودتااان را از دساات ندهیااد و همااواره بااا نهایاات روشااروییصاا ر و شاا

 ااترام بررورد نمایید تا اثرات بی ننیر آنرا مشاهده کنید.

یی و پیگیااری امااور بااه صااورت مسااتمر و زیاااد بااا نهایاات روشاارو"پااس فرمااول مااا : 

 .می باشد  "ااترام

ازی و برندسااوضااوعات مهماای کااه آقااای روانفاار بااه آن توجااه داشااته انااد م -5

انتخااام  مسااابمه باارای برگاازاریبااه قااور مثااال  د.ناسااتفاده از نناارات جمااگ ماای باشاا

 ت.وده اسااایااده بساایار رااوبی باا نااام مناساا  باارای آژانااس و اسااتفاده از نناار دوسااتان

ی توجااه داشااته باشااید انتخااام نااام باارای رونااخ یااک کساا  و کااار بساایار مهاام ماا

 ت برناادخااام گااردد کااه قابلیااباشااد و از همااان ابتاادا بایااد ایااع اساام بااه نحااوی انت

رنااد بساایاری از کساا  و کارهااا وجااود دا شاادن را در قااوالنی ماادت داشااته باشااد.

ه ج ااور باامکااه اینبااار را از ابتاادا اصااولی انجااام نماای دهنااد و بعااد از گذشاات ماادتی 

ا تیییاار نااام شاارکت یااا محصااوالت ماای شااوند کااه ایااع اتفاااق ضااررهای بساایاری ر

 بدن ال رواهد داشت.
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ار کاادر کساا  و  "جایگاااه سااازی "ناساا  و برندسااازی ماای توانااد بااهانتخااام نااام م

 کمک شایانی داشته باشد.

 یعنی چی ؟ "جایگاه سازی"شاید بپرسید 

وریااد بااه تصااویر بساایار عااالی را در ذهااع مشااتری بوجااود آآنجایگاااه سااازی یعناای 

 .که ایع تصویر با برند شما و تمام محصوالت شما گره رورده است

ذهااع  ننااد دربازاریااام هاا و یااا ت لیاغ نویسااان ایاع اساات کاه بتوا تماام تاارم بهتاریع

تمااایز ممشااتری بااه رااوبی جایگاااه سااازی کننااد تااا شاارکت و یااا برنااد از دیگاار رق ااا 

ماای  یااک جملااه بساایار معااروف در باایع بازارایااام هااا رایااج اساات کااه بیااان شااود. 

 .کند : چیزی که در ذهع نماند، در بازار هم نمی ماند

  «هااع هاااذجایگااه سااازی: ن اارد تسااخیر » رات در کتابشااان بااا نااام ال رایاز و جااک تاا

بااازار  اگاار مشااتریان تااان بااه شااما فباار نبننااد، باارای ماادت زیااادی در د :ماای گویناا

 .مانید باقی نمی

اعااا بیباای از قدرتمندانااه تااریع تبنیااک هااای بازاریااابی اساات کااه  جایگاااه سااازی

ی از یگاااه سااازی تصااویرماای شااود باایع تمااام رق ااا، شااما دیااده شااوید. در واقااگ جا

 .برند و یا محصوالت است که در ذهع مشتری نمک بسته است

 

اساات  بزرگتااریع اشاات اهی کااه در شاارکت هااا و برنااد هااای ایراناای وجااود دارد ایااع

ماای  کاه تصااور ماای کننااد جایگاااه سااازی یباای از راه هااای بازاریااابی اساات کااه هاام

نیااا ه در دد. امااا امااروزتواننااد انجااام بدهنااد هاام ماای تواننااد آن را نادیااده بگیرناا

 خواهناادشاارایط بازاریااابی بگونااه ای شااده اساات کااه برنااد هااا اتاای ق اال از اینبااه ب

 .محصول تولید کنند روی جایگاه سازی شان کار می کنند

 : سواالت کلیدی که در جایگاه سازی باید از رودتان بپرسید

 چه کاال یا ردمتی تولید می کنیم؟

 کسانی تولید می کنیم؟ایع کاال یا ردمت را برای چه 

 از چه جهاتی با سایر رق ایمان تفاوت داریم؟ 

پاسااخ بااه دو سااوال اول باعااا شاابل گیااری رونااد تولیااد محصااوالت شاارکت ماای 

شااوند و مساایر ارکتاای اصاالی شاارکت را مشااخو ماای کنااد امااا پاسااخ بااه سااوال 
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سوم مهمتریع بخاک کاار اسات. اماروزه تمری اا های  کااری را نمای تاوان یافات کاه 

آن رقی  وجود نداشاته باشاد پاس بایاد باه راوبی بادانیم کاه چگوناه قارار اسات در 

 .تفاوت میان شرکت مان و رق ا را تعییع کنیم

دند، جاک تارات یاک پیشانهاد عاالی باارای کساانی کاه تاازه وارد باازار کارشاان شاا

ان هاای  گاااه باارای تسااخیر ذهااع مشااتریانت : را دارد و ایااع گونااه بیااان ماای کنااد کااه

رده ث یات کاراا باازاری کاه رقی تاان از مادت هاا ق ال جایگااه راود را تیب اره باه سا

ه تااع باااساات نرویااد، شااما بایااد رقیاا  رااود رو دور بزنیااد ولاای هیچگاااه بااا او تااع 

 .م ارزه نبنید

ا همااه بایااد بگااویم از ابتااد در مااورد جایگاااه سااازی برنااد آژانااس آساامان هفااتم ،

هم ق اال از آنبااه بخااوا از آنجاییبااه مااع .چیااز بااه نحااو رااوبی انجااام شااده اساات

آن  دم.شخصااا مشااتری ایااع آژانااس بااو کتااام زندگینامااه آقااای روانفاار را بنویساام ،

زماااان اتااای نسااا ت باااه مااادیریت آژاناااس شااانارتی نداشاااتم ولااای همیشاااه هماااه 

چیزآنماادر مرتاا  انجااام ماای شااد کااه دفعااات بعاادی هاام هماایع آژانااس را باارای 

ر ایااع اتفاااق را د رریااد بلاایط و تااور )ساافرهای رااارجی( انتخااام ماای کااردم و

ناد چدر زماان نگاارم کتاام کاه  دوستان و آشانایان راود هام مشااهده مای کاردم.

ودنااد ماااهی بااه قااول انجامیااد بااا چنااد نفاار از دوسااتانم کااه مشااتری ایااع آژانااس ب

 مشاااهدات صااح ت کااردم و همااه آنهااا بااه نیباای از همااه راادمات یاااد ماای کردنااد.

اه ایاع روز مراجعاه داشاتم( گاوعینی هام در ایاع مادت ) بارای مصااا ه هاا چنادیع 

 مطل  بودند.

فرصاات  در چنااد مااورد آقااای روانفاار تهدیاادها را بااه :ت اادیل تهدیااد بااه فرصاات-6

ی ز ویژگااکااه ال تااه ایااع هاام یباای ا )ماننااد تااور یااک روزه کاشااان(ت اادیل نمااوده اند

 های بارز کارآفرینان می باشد.

بااه موضااوع  یباای از ویژگاای هااای آقااای روانفاار ایااع اساات کااه باادون اینبااه-۷

مدیریتشاااان لطماااه ای وارد گاااردد در کناااار پرسااانل اضاااور دارناااد و قطعاااا ایاااع 

ایااع موضااوع را در داسااتان  موضااوع باعااا دلگرماای کارکنااان هاام ماای گااردد.

همچناایع در چنااد جلسااه اضااورم  زناادگی ایشااان ماای تااوان بخااوبی مشاااهده نمااود،
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از ایااع ماای تااوان  .در دفتاار کااار ایشااان بااه صااورت اضااوری هاام مشاااهده نمااودم

ال تاه دقات نماییاد ایاع اضاور ن ایاد  شیوه باه عناوان تبنیاک مادیریتی هام ناام بارد.

در شاارایط وابسااتگی بااه ماادیر قاارار گیرنااد ، همچناایع ماادیر  باعااا گااردد کارکنااان

ن ایااد آنماادر درگیاار مسااا ل کوچااک شااود کااه از ایااده هااای جدیااد و پیشاارفت 

 مجموعه عم  بماند .

ر راه انااادازی پاااروژه هاااای مختلاااف اقاااامتی ان زنااادگی آقاااای روانفااادر داسااات-8

عااه هااای قشاام گرفتااه تااا مجمو از راه اناادازی هتاال اباایم و هتاال مطاار  گردیااد.

م م نگاااردر هنگااا اقااامتی باگ هااادران و زفااره و در نهایاات هتاال چهارباااا اصاافهان،

ت ان دعااوایاع کتاام یااک روز ایشاان مناارا باه اتفااق رااانواده باه مجموعااه باگ هاادر

ر فصاال و اقااامتی دو روزه دمحاایط مصاااا ه هااا را انجااام دهاایم  کردنااد تااا در آن

 پاییز در ایع مجموعه زی ا داشتم.

 
ه ایااع موضااوع باعااا گردیااد کااه بتااوانم شاارایط یباای از ایااع مجموعااه هااایی کاا 

ه د داشااتایشااان راه اناادازی نمااوده انااد را از نزدیااک ب یاانم و قیاساای در ذهااع رااو

 ایناده رودان باه اضاور در کناار رودراناه زباا توجاه باه عرقاه زیااد شاهروند باشام.

 باای ازن بساایار زیاااد ماای باشااد ولاای یساافرها در همااه فصااول بااه شااهر باگ هااادرا ،

 مشبرت، مبان اقامت می باشد.
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بااه  تابسااتان سااال ق اال مااع بااه اتفاااق چنااد رااانواده از اقااوام و دوسااتان ساافری

ری کااه ا یااک نفاابااا وجااود اینبااه یباای از دوسااتان از ق اال باا باگ هااادران داشااتیم .

ت رابااط اجاااره ویرهااا بااود هماهنااچ کاارده بااود ولاای در واگااذاری ویاار مشاابر

اراات زیااادی بااود و پااس از آن هاام علیاارگم اینبااه م لااغ زیااادی باباات اجاااره پرد

 !کردیم ویری مورد ننر هی  امباناتی نداشت و کنار رودرانه هم ن ود

ت : هماایعِ کااه در نهایاات هاام کااه بااه آن شااخو اعتااراح داشااتیم برااتاای گفاا

 هست!

ون یعناای بااا توجااه بااا توریسااتی بااودن منطمااه، افاارادی هسااتند کااه ویرهااای بااد

عااد هاام بکیفیاات و باادون امبانااات را بااه قیمتهااای بساایار زیاااد اجاااره ماای دهنااد و 

 داشااته پاسااخگو نیسااتند و برایشااان هاام اصاار مهاام نیساات کااه مهمااان چگونااه اقااامتی

 ه کنیم.مجموعه های آسمان هفتم ممایسباشد ،ااال بگذارید ایع موضوع را با 

 
مجموعااه ای کااه آقااای روانفاار راه اناادازی نمااوده انااد یااک مجموعااه بساایار باازرگ 

کااه در هاار ق مااه  )آذران یااک و آذران دو(در دو سااارتمان چنااد ق مااه ماای باشااد

مهمتاار از همااه اینبااه کنااار زاینااده  چناادیع ویاار بااا امبانااات کاماال وجااود داشاات.

لاااوازم باااازی  تفریحااای مانناااد آالچیاااخ ، میااازو صاااندلی ، رود باااود و امباناااات
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باااربی کیااو و ... در محوقااه وجااود  کودکان،کااافی شاااپ همااراه موساایمی زنااده ،

 تر از همه رفتار ریلی روم پرسنل در مجموعه بود. و مهم داشت

راجعااه بنحویبااه اگاار کساای اقاماات در ایااع مجموعااه را تجربااه کنااد قطعااا باااز هاام م

یسااتی رم اینگونااه مجموعااه هااا باااز هاام در ایااع منطمااه تورامیاادوا .رواهااد نمااود

 گسترم یابند.

ه صااورت تخصصاای روی موضااوع گردشااگری تمرکااز نمااوده بااآقااای روانفاار -۹

ه مااگ کااردانااد و همااه امبانااات مااورد نیاااز در ایااع زمینااه را در مجموعااه رودشااان ج

ی یااادزاناد کاه ایاع موضاوع باعاا گردیاده بتوانناد باا مجموعاه هاای رقیا  فاصاله 

نااس را بگیرنااد بااه قااور مثااال ایشااان ماای توانسااته انااد فمااط بااا یااک مجااوز کااار آژا

در مجموعااه  م و پ ارااذ شااده، دن ااال کننااد ولاای همااه مجوزهااای بنااد الااف ،

ا ، آژانااس هفااتم همااه راادمات مسااافرتی ننیاار بیمااه مسااافران رااارجی ، ارااذ ویااز

 .ی شاودمانجاام اناواع تورهاای دارلای ، اناواع تورهاای راارجی ، رریاد بلایط و... ا

ر بارود هازار توماان ساف 5۰یعنی اتی بارای شخصای کاه بخواهاد باا هزیناه کمتار از 

 برنامه وجود دارد !

ر ریسااک پااذیری ایشااان باعااا گردیااده تورهااایی وارد سیسااتم شااوند کااه اتاای قاا 

ری سااک پااذیوجااود نداشااته انااد ماننااد تااور ممدونیااه کااه بااه آن اشاااره شااد . ال تااه ری

شخصاایتی کارآفرینااان ماای باشااد ) ریسااک پااذیری بااا هاام یااک از ویژگاای هااای 

 مطالعه و برنامه همراه است و با بی گدار به آم زدن متفاوت است(

نااابگ انسااانی هاام آقااای روانفاار کارهااای دقیااخ  و رااوبی انجااام مدر رابطااه بااا -۱۰

چاااه در نحاااوه انتخاااام افاااراد کاااه هماااه بایاااد تخصصااای در زمیناااه  داده اناااد.

حااا ر اااد کااافی زبااان انگلیساای بداننااد و چااه در بگردشااگری داشااته باشااند و د

ار هااای دوره ای پرساانل  و راادمات رفاااهی پرساانل کااه روی همااه آنهااا کاا آمااوزم

ر نی بطااوشااده اساات . ال تااه در کلیااه مجموعااه هااای موفااخ بایااد بااه بحااا منااابگ انسااا

 ویژه پردارته شود.
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 محیط کاری مناسا ایجاد کنید

ی ررساای کنیااد و ب ینیااد چماادر باعااا مااباارای اینبااار ضااروری اساات در ابتاادا ب

 شااوید کااه هاار روز صاا ع کارمناادان باای صاا رانه منتناار آماادن در محاال کارشااان

ارشااان داشااتع محاایط کااار دلپااذیر و شاااد ماای توانااد افااراد را بااه محاایط ک .باشااند

 .دل سته کند

 بهتاااریع امباناااات را در محااایط کاااار در ارتیاااار آناااان بگذاریاااد . شاااما روی

وز ، گااذاری سااانگیع ماای کنیاااد ، بنااابرایع تجهیااازات باااه ر کارمناادانتان سااارمایه

ماااد مناسااا  و راااوم در آ و محااایط مناسااا  و روشاااایند ، سااارویس رفااات

د ارتیارشااان قاارار دهیااد. سااالع گااذاروری ، ساارویس بهداشااتی رااوم ماای توانناا

 .در به ود فضا و محیط کار کمک های شایانی به ببند

 شفاف سازی وظایف را در اولویت کارهایتان قرار دهید

ماای  لااذتبااه یاااد داشااته باشااید کااه کارمناادان هاام مثاال رودتااان وقتاای از کارشااان 

 .باشااااااند برنااااااد کااااااه در محاااااایط کااااااار بساااااایار کارامااااااد و مااااااوثر

 .کنید لذا باید شر  وظایف هر شیلی را به قور مرت  باز بینی و بروزرسانی

 سازی کنید توانمند

نمندسااازی نیااروی انسااانی اساات . هااای قدرتمنااد توا روماز یباای  تفااویض ارتیااار

ن گافاال هسااتند و بیشااتر بااه تمساایم کااار روی ماای اورنااد آز کااه اگلاا  ماادیران ا

 .بااااا تمساااایم کااااار متفاااااوت اساااات تفااااویض ارتیااااار  .تفااااویض ارتیااااار تااااا

را شااان ، ارتیارات آنهاااابتاادا بااه افااراد مساائولیت هااای پااایینی بدهیااد و بعااد موفمیاات 

را هاار روز  پرساانلکنیااد تااا  تفااویض ارتیااار بیشااتر و کارهااای بیشااتری را بااه آنهااا

  .توانمندتر کنید

 منیفانه به افراد حقوق بدهید

پرداراات امااوق منصاافانه از اصااول اولیااه نگهداشاات منااابگ انسااانی اساات. شااما نماای 

ی عااالی انساامنااابگ ان ماادیریت توانیااد امااوق پااایینی پرداراات کنیااد و بااه دن ااال

باشید. چارا کاه اماوق معماول و عارف جامعاه جازو نیازهاای اولای کارکناان اسات 

 انگیااازه هاااای افااازایک و در ماااوردم ن ایاااد تعلااال یاااا بحاااا کااارد تماااامی روم
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بخشاای کارمناادان باار ایااع اصاال اسااتوار هسااتند کااه شااما امااوق  انگیاازه کارمنادان و

عاارف جامعااه کااار را پرداراات ماای کنیااد. شااما نماای توانیااد امااوق پاااییع تاار از 

عاارف پرداراات کنیااد و بعااد انتنااار داشااته باشااید افااراد بااه قااور پیوسااته در ارتیااار 

 ساااازمان باشاااند. ال تاااه پردارااات بااااالی اماااوق هااام محااارم راااوبی نیسااات

ایجاااد نماای کنااد. امااوق در اااد متعااادل و عاارف بااازار کااار پرداراات  انگیاازهو

 .کارمندان تمرکز کنید انگیزه کنید سپس روی جن ه های دیگر افزایک

 واضح کاری تعریف کنیداستانداردهای 

شاااما بایاااد باااه عناااوان مااادیر بااارای تماااامی ساااطو  کااااری و عملباااردی افاااراد 

اسااتانداردهای شاافاف و قاباال فهاام تعریااف کنیااد. وایااع اسااتانداردها بایااد باارای 

هرکساای قاباال دسااتیابی باشااد. سااپس پلااه پلااه ایااع اسااتانداردها را افاازایک دهیااد. و 

اساااتانداردهای بااااال باعاااا تحااارم و در افااازایک اساااتانداردها کوتااااهی نبنیاااد. 

 .افااااراد را باااااال ماااای باااارد انگیاااازه شااااادابی تاااایم ماااای شااااود و ال تااااه سااااطع

د همچناایع بایااد بااا تااک تااک افااراد در مااورد ایااع اسااتانداردها و اهااداف مااور

 .رسیدها به توافخ بسآن ننرتان به بحا بپردازید و با 

 عملکرد افراد را ارزیابی کنید

منااابگ انسااانی اساات . اگاار  ماادیریت هااای مهاام ارزیااابی عملباارد افااراد از بخااک

نتوانیاد در ایاع بخاک باه راوبی عماال کنیاد مطمائع باشاید دچاار اشات اهات فااشاای 

، تشاویخ هاا و تن اه هاا مای شاوید کاه آسای  هاای زیاادی باه مناابگ  در پردارت هاا

انسااانی وارد ماای سااازد. افااراد توانمنااد دیااده نماای شااوند و افاارادی کااه عملباارد 

راوبی ندارناد هام رودشاان را در ساایه افاراد توانمناد قارار مای دهناد و شاما هرگااز 

از موفااخ بااه کشااف ایااع تفاااوت هااا نخواهیااد شااد. عاادم ارزیااابی عملباارد یباای 

 .منابگ انسانی است انگیزه نابود کننده های

 بازخورد بدهید

اساات. بااازرورد  ماادیریت هااای مهاام بااازرورد دادن هاام یباای دیگاار از مهااارت

افااراد را بااه شاادت باااال ب اارد بااه قااوری کااه بااه  انگیاازه ن ماای توانااد سااطعداد

  .یم تزریخ داروی انگیزشی به سازمانیبازرورد می گو
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 نگذارید افراد احساس نا امنی کنند

ن تااان را هااا مهاام اساات. هاای  وقاات کارکنااا امنیاات شاایلی باارای همااه ی انسااان

تهدیااد نبنیااد تهدیااد بااه ارااراج و یااا تهدیااد بااه بیبااار شاادن ماای توانااد ماننااد یااه 

هااا را نااابود کنااد . ایااع تهدیاادات آن انگیاازه موریانااه میااز کارکنااان شااما را بخااورد و

باه انهاا هام قاول کاار دا مای را باعا از بیع رفاتع ررقیات افاراد رواهاد شاد. ال تاه 

ینااده را پاایک بیناای کنااد از قرفاای ممبااع آماای توانااد ندهیااد چااون هاای  شاارکتی ن

اسات فاردی باه راوبی کاار نبنااد و ترشای بارای رسایدن باه اساتانداردهای سااازمان 

نبنااد و شااما مج ااور بااه ارااراج باشااید. تهدیااد بااه ارااراج از رااود ارااراج رطرناااکتر 

ارااراج یااک فاارد گرفتیااد همااان موقااگ ان را اجاارا اساات هاار زمااانی کااه تصاامیم بااه 

 .کنید تهدید نبنید

 الگوی خوبی باشید 

اگر شما مدیر پرراشگری هستید، تیم شما از شاما برداشات راوبی نخواهاد داشات و 

.  با پرراشگری بسیار زیان ار اسات مدیریت . اتما دچار اشت اهات زیادی رواهند شد

افراد به شما نگاه می کنند سپس در سازمان رفتار مای کنناد کارکناان مانناد کودکاان 

هستند الگوهای رود را از مدیران انتخام می کنند و بر اساس عملبرد آنان اقدام مای 

باشاید تاا  کنند. بنابرایع مودم ، وقت شاناس ، وفاادار نسا ت باه شارکت و کاار آماد

 .الگوی مناس ی برای کارمندانتان باشید

  به کارمندان احترام بگذارید
نی یک ر انساهد . ااترام گذاشتع به افراد می تواند باعا باال رفتع بهره وری افراد شو

بهره وری  دهید وها بنیاز درونی قدرتمند دارد به نام ااترام . پس شما ایع نیاز را به آن

  .نیدباال را دریافت ک

هااای مختلااف بازاریااابی هاام کارهااای  هااای ت لییاااتی و روم از نناار تبنیااک-۱۱

مااثر هماایع موضااوع کااه اگاار کساای  رااوبی در آساامان هفااتم مشاااهده ماای گااردد.

تاااور راااارجی رریاااداری کناااد مااای تواناااد از ویرهاااای باگ هاااادران باااه صاااورت 

مااط ایااع رایگااان اسااتفاده نمایااد باعااا گردیااده مشااتریان زیااادی بااا میاال بیشااتری ف

یااا اضااور آساامان هفااتم در ت لییااات محیطاای و صاادا و  آژانااس را انتخااام نماینااد.
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ساایما ، دعااوت از هنرمناادان ، برگاازاری مسااابمات مختلااف  و قرعااه کشاای هااای 

جالاا  اینبااه وقتاای در مااورد  زیاااد باایع مشااتریان از دالیاال موفمیاات ماای باشااد.

ه کشاای سااال ق اال برناادگان جااایزه رااودرو پرساایدم آقااای روانفاار بااه راااقره قرعاا

تااور مشااهد در قرعااه کشاای برنااده اشاااره کردنااد کااه شخصاای بااا رریااد ارزان تااریع 

پااس مجموعااه از نناار بازاریااابی و ت لییاااتی هاام بااه صااورت مااننم و مطلااوم  شااد.

 در اال کار می باشد.

مراتااا  کااارآفرینی زناادگی آقاااای روانفاار پیوسااتگی بسااایار  از نناار سلسااله-۱2

ه یااد نتیجااکااه امااروز ایشااان قاارار گرفتااه انااد را با در واقااگ جایگاااهی رااوبی دارد.

هااای کااارآفرینی اولاایع  در آمااوزم یااک سااری کارهااای مااننم ق لاای باادانیم.

ع شاادن مرالااه ایااع اساات کااه فاارد از نناار شخصاایتی پارامترهااایی را باارای کااارآفری

ذیری پاریساک  داشته باشد کاه ایشاان ایاع پارامترهاا را داشاته اناد ) باه بررای مانناد

د( در ،پشااتبار ؛ تعهااد بااه کساا  و کااار ،پیگیااری امااور و... اشاااره شاا ، ررقیاات

مرالااه بعاادی سااارت ایااده کساا  و کااار اساات کااه در چنااد مرالااه ایااده هااای 

مات )سااارت هتاال ، راه اناادازی آژانااس بااا رااد رااوبی مطاار  و عملیاااتی شااده انااد

 متفاااوت ، تورهااای مختلاااف و...( در نهایاات مجموعااه هاااایی موفااخ هسااتند کاااه

... را وهاااای ت لییاااات  مانناااد مناااابگ انساااانی ، اصااول بازاریاااابی ، تبنیاااکمسااا لی 

 باات ماینبدرستی رعایت کنناد کاه هماه ماوارد را اشااره کاردم بناابرایع هماه ایاع 

 وانااد درتهااا ماای  الگااو باارداری از ایااع تبنیااک توانااد باارای عرقمناادان مفیااد باشااد.

 موفمیت افراد سهم ویژه ای داشته باشد.
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 مولف:رباره د:  3-3
ی در شااهر اصاافهان   ماا ۱۳5۷مهناادس علاای زارعاای ماادرس ررقیاات و کااارآفرینی ، متولااد سااال 

شاانواره از برگزیاادگان ج ۱۳8۷باشااد.وی فااارا التحصاایل رشااته مهندساای مخااابرات بااوده و در سااال 

کااه  "یبااه سااوی نااوآور"اولاایع کتااام رااود  ۱۳8۹شاابوفایی و نااوآوری ماای باشااد.پس از آن در سااال 

  اهبارهای داشمندان و مخترعیع را آموزم می داد نوشت.ر
 

مجلااه سراسااری بااه صااورت ماهیانااه منتشاار گردیااد و افااراد زیااادی در  8مماااالت ایشااان در باایک از 

کارگاااه هااا و همایشااهای آموزشاای مهناادس زارعاای در اکثاار اسااتانهای کشااور اضااور یافتند.متااد 

ه ارمیااان داشاات.آقای مسااعود عاارم بیگاای کااه آموزشاای ایشااان ثماارات بساایار رااوبی را باارای کشااور باا

در کارگاااه نخ ااه پااروری مهناادس زارعاای اضااور یافتااه بااود  نفاار دوم جهااان در جشااواره ارتراعااات 

درساادن آلمااان گردیااد.ده هااا نفاار از شاااگردانک در عرصااه هااای مختلااف موفمیتهااای چشاامگیری 

اسااتانی آموزشاای کااه بعاادا را رلااخ نمود.د "قطااار جااادویی"مهناادس زارعاای برنااد ۱۳۹۱داشااتند.در سااال 

قطااار   ۱۳۹4تااا  ۱۳۹2بااه واقعیاات ت اادیل شااد و نماااد عملاای آمااوزم کااارآفرینی شااد. در قاای سااالهای 

اهااواز و مشااهد مماادس انجااام داد )باارای آشاانایی  –جااادویی سااه ساافر را از تهااران بااه شااهرهای گرگااان 

جااادویی بااه صااورت را در گوگاال جسااتجو نماییااد.(پس از آنبااه قطااار  "قطااار جااادویی"بیشااتر واژه 

بااه ماادت دو سااال منتشاار شد.داسااتان دوم مهناادس زارعاای بااه  "پنجااره ررقیاات"سااریالی در مجلااه 

بااه صااورت  "آپارتمااان شااما چااه کاااره اساات؟"و بااه نااام "دنیااای نااویع کساا  و کااار"ساافارم روزنامااه 

سااریالی چاااپ شااد و مااورد اسااتم ال زیااادی قاارار گرفت.ساا ک نگااارم و ررقیاات مهناادس زارعاای در 

وزم باعااا گردیااد ممالااه هااای ایشااان هاار ماهااه در مجاارت  شااادکامی و موفمیاات ، کااارآفریع نااام آماا

در  SIYBسپس با گذراندن دوره های مربیگری ررقیت با روم 

موسسه کار و تامیع اجتماعی و دانشگاه تهران به عنوان مدرس 

رلخ ایده های کارآفریی مشیول به تدریس گردید.مهندس زارعی با 

جدید در تدریس به سرعت توانست به چهره سرشناسی در کشور 

ت دیل شده و به عنوان کارشناس علمی ررقیت و کارآفرینی صدا و 

برنامه رادیویی و تلویزیونی را در ش به های مختلف  ۳۰۰سیما بیک از 

 سراسری ارا ه نماید.
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، راه موفمیاات ،پنجااره ررقیاات ، دنیااای نااویع کساا  وکااار ، روزنامااه اصاافهان امااروز و.... چااااپ 

مهناادس زارعاای ساا ک جدیاادی از آمااوزم را ارا ااه نمااود و رااالخ مسااابمات  ۱۳۹2شااود.در سااال 

کااار ایااران گردیااد.در ایااع روم آمااوزم از قریااخ بااازی بااه فراگیااران ارا ااه ماای  کااارآفرینی و کساا  و

هجااده دوره مسااابمات بااا اضااور ایشااان در  شااهرهای تهااران  ۱۳۹5الاای  ۱۳۹2گااردد.در قاای سااالهای 

 ۱۳۹4،اصااافهان ،گرگاااان، قزویع،ت ریز،زاهااادان،مریر و سااایرجان برگااازار گردیاااده اسااات.در ساااال 

در چناادیع اسااتان توسااط مهناادس علاای زارعاای بااه صااورت  "شاا به کودکااان کااارآفریع"قاار  

تربیاات مرباای ررقیاات و نخ ااه پااروری کااودم و "عملیاااتی آگاااز شااد.همچنیع در ایااع سااال دوره هااای 

توسااط ایشااان قراااای و بااا ارااذ اسااتاندارد از سااازمان فناای و ارفااه ای بااه صااورت ملاای ث اات  "نوجااوان

کتااابی علماای باارای  ۱۳۹5ر نمااود.در سااال گردیااد و دوره هااای مااذکور را در چناادیع اسااتان برگاازا

چناادیع کتااام دیگاار بااه ساافارم ناشااران برتاار کشااور و باار  ۱۳۹6فراگیااران ایااع دوره نوشاات  در سااال 

چهااارده عنااوان کتااام بااه  ۱۳۹6اساااس اسااتانداردهای سااازمان فناای و ارفااه ای تااالیف نمااود .)تااا آبااان 

ی هناری نیاز فعالیاات گساترده ای داشااته قلام ایشاان منتشاار گردیاده اسات(. مهناادس زارعای در زمیناه هااا

آواز را نااازد اساااتاد معماااارزاده و ساااپس اساااتاد منصاااور اعنمااای کیاااا فااارا  ۱۳۷5است.ایشاااان از ساااال 

ساااز سااه تااار را ناازد اسااتاد محسااع قاساامی آموراات و سااپس بااه یااادگیری گیتااار  ۱۳85گرفاات.از سااال 

ایلهااای آموزشاای ایشاان بااه سااایت نازد اسااتاد مایرد رواانیااان پرداراات.برای دریافات برراای ممااالت و ف

و یاااا ساااایت   www.n-javan.comاینترنتااای موسساااه رشاااد ررقیااات ناااوآوران جاااوان باااه آدرس 

 مراجعه نمایید. www.ali-zarei.ir                         شخصی به آدرس 

 دامه رزومه مهندس علی زارعی را مشاهده  می نمایید.در ا 

 سویی  ،فارا التحصیل از دانشبده مخابرات –کارشناس مخابرات _

ه کااار و پااس از قاای دوره هااای ویااژه در دانشااگاه تهااران و موسساا SIYBمرباای کااارآفرینی بااا روم _

 تامیع اجتماعی

 ا ه قر  نوآور سال با ار ۱۳8۷از برگزیدگان جشنواره شبوفایی و نوآوری سال _

 مدیر عامل موسسه رشد ررقیت نوآوران جوان_

در  کارشااناس علماای صاادا و ساایما در زمینااه هااای ررقیت،نخ ااه پااروری و کااارآفرینی و اضااور_

 برنامه ش به های سراسری صدا و سیما ۳۰۰بیک از 

 قرا  استانداردهای سازمان فنی و ارفه ای در زمینه های ررقیت و کارآفرینی_

 نویسنده کتام به سوی نوآوری)چگونه مخترع و دانشمند شویم(_

در مجلااه  ۹۱ایااع رمااان سااال  چهااارده قساامت -نویساانده کتااام قطااار جااادویی)آموزم کااارآفرینی_

 پنجره ررقیت هرماه چاپ شده(
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ر دهجااده قساامت ایااع رمااان  –نویساانده رمااان آپارتمااان شااما چباااره اساات)آموزم کااارآفرینی _

 ع کس  و کار منتشر شده است(روزنامه دنیای نوی

پاانج -)بررساای زناادگی کارآفرینااان برتاار و تحلیاال تبنیباای ۱نویساانده کتااام آموزشاای راهبااار_

 قسمت ایع کتام در مجله کارآفریع نام منتشر شده است(

زاد آباااا همبااااری دانشاااگاه  8۹مااادیر انفورماتیاااک جشااانواره ایاااده هاااای ناااو و کاااارآفریع )ساااال _

 پیام نور استان اصفهان برگزار گردید( روراسگان اصفهان،دانشگاه

ز در مرکااا ۹۱مااادیر اماااور نماینااادگیها و شاااع  سراسااار کشاااور جشااانوار ملااای ایاااران ررق)ساااال _

 همایشهای صدا و سیما در تهران برگزار شد(

 د(در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش ۹۱دبیر جشنواره ملی کارآفرینی راهبار)سال _

رمینااای  در دانشاااگاه آزاد ۹2کاااارآفرینی دانشاااگاه آزاد ) ساااال  عضاااو هیئااات برگااازاری  جشااانواره_

 شهر برگزار گردید(

دکامی و ممالااه و مصاااا ه در رسااانه هااای معت اار کشااور از جملااه مجاارت: شااا 2۰۰ارا ااه باایک از _

راه موفمیاات و روزنامااه هااای دنیااای نااویع کساا  و – کااارآفریع نااام –پنجااره ررقیاات -موفمیاات

 ایمناو...-ایسنا-یرناا-ی:فارسزاریهااصفهان امروز و ر رگ-کار

 لوم)ع(عضو هیئت مدیره و موسسیع شورای پیوند مخترعان و مدیر گروه نخ ه پروری باقرالع

 ن برگاازارم تباار برگاازاری مسااابمات کااارآفرینی و کساا  و کااار ایااران کااه در شااهرهای مختلااف ایاارا_

 گردیده است

 نویسنده کتام شیوه های کارآفرینی اجتماعی _

 سنده کتام فرصت های آموزشی در ش به های مجازی و رسانه های اجتماعینوی_

 نویسنده کتام فرصت های نویع شیلی در هزاره سوم_

 برگزاری دهها سمینار و کارگاه در شهرها و دانشگاههای مختلف کشور_

 ابدسارت مجموعه فیلمهای آموزشی راهبار که همراه با مجله راه موفمیت انتشار می ی_

 نده کتام چگوه در جشنواره جابربع ایان موفخ شوم؟نویس_

 نویسنده کتام چگونه در جشنواره روارزمی موفخ شوم؟_

 نویسنده کتام روشهای کاربردی توسعه صادرات از قریخ ش به مجازی_

 نویسنده کتام هدایت شیلی فرزندان_

 نویسنده کتام رودآموز راه اندازی کس   کارهای آنریع رانگی_

 کتام راه اندازی کس  و کارهای آنریع مشاگل روستایی نویسنده_
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 رالخ قر  ش به کودکان کارآفریع در کشور_

ز جهان( ا ویران نویسنده کتابهای مجموعه داستانهای کارآفرینانی )داستان زندگی کارآفرینان موفخ ا_

هنما ، روید قای نجمله کتابهای  قاهره جوان سم ل رودباوری ، لطف پروردگار بر اساس زندگینامه آ

علیرضا  آقای ترم تا بینهایت بر اساس زندگی رانم مرضیه کتلی،چهل سال تجربه بر اساس زندگینامه

ه ای ع دالمه آقرزاعی مدیر عامل شرکت صنایگ گلدیران ،ترشی مداوم تا رلخ موفمیت بر اساس زندگینا

 ندگینامهساس زرآفرینی از بنیس بر امدنی ، ترم چاره ساز بر اساس زندگینامه آقای محمود رفعت،کا

ه هناز قی انم مرآقای صمد رسولوی مدیر عامل کاررانجات صنایگ گذایی درنا،اث ات بر اساس زندگینامه 

 یرازکی،شم آیناز ه ران،هنر دستان بر اساس زندگینامر از، دعای مادر بر اساس زندگینامه آقای سعید روانفر

  م دکترران نرایا یاول صنعت بهداشت یبانو تیموفم داستان ینیآفردررشک از دانشگاه تا صنعت و کار

 آردن( و.... کرمهای برند)رقیه کولوبندی موسس شرکت پارس ایان

یت  ربی ررقمربیت تقرا  و نویسنده کتابهای آموزشی بر اساس استانداردهای فنی و ارفه ای ننیر: دوره _

 ربی کارآفرینی کودم ودوره تربیت م-یشرفته(نخ ه پروری کودم و نوجوان)سطو  ممدماتی و پ

 دوره مدیر روابط عمومی و... –ت و بازاریابی دوره ت لییا -نوجوان

ای جنااام آقاا انتخااام بااه عنااوان کااارآفریع برتاار اجتماااعی و دریافاات لااو  تماادیر و ماادال افتخااار از_

 دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
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 و این داستان ادامه دارد...

 ما را در نسخه های بعدی ایع کتام دن ال نمایید.
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