
 

 

 بسمه تعالی

 محمد رضا یوسفیجناب آقای 

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

 سالم علیکم

جشن گرفته می شود. این بزرگداشت،   ایران نیزدر همگام با مردم دنیا  "هفته جهانی کارآفرینی"هفته پایانی آبان ماه هر سال، با عنوان 

ست که    شن نوآوران و کارآفرینانی ا سترش رفاه      ج صادی و گ شد اقت ستارتاپی دنبال می کنند. ر فعالیت   مردم را در قالب فعالیت های ا

، نشممانگر نیازمندی بیشممتر دنیا و از جمله ایران به نوآوران و  سممایر افراد یج جامعههفته جهانی کارآفرینی ضمممن الهام بیشممی به های 

 با ایجاد تحول در جامعه، بهزیستی مردم را در پی داشته باشد.کارآفرینی می تواند  کارآفرینان می باشد.

مسمملولین مرتبو و با همگامی کارآفرینان و مدیران واهدهای کسممب و کار با برگزاری  کانون کارآفرینان اسممتان زنجان نیز با همراهی 

شی    ستارتاپ ها، گردهمائی، تبلیغات و برگزاری کارگاه های آموز هفته  کنندگان برگزاربا  رویدادهای میتلف، در قالب دیدار با مدیران ا

 در ایران، همراه شدند.   جهانی کارآفرینی

شگاه تحصیالت تکمیلی، اداره کل آموزش و      گزارش رویدادهای هفت ه جهانی کارآفرینی که با اهتمام کانون و مشارکت پارک فناوری دان

 پرورش، موسسه آموزشی تحلیل گران صنعت و با هضور نوآوران و کارآفرینان استانی برگزار شد به پیوست ارسال می گردد.

بعالی و همراهی همکاران محترم مدیریت توسمممعه کارآفرینی و اشمممتغال ضممممن آرزوی توفی ات روز افزون، پیشممماپین از عنایت جنا

 سپاسگزاری نموده و مراتب برای استحضار و دستورات الزم در راستای همایت از توسعه فرهنگ کارآفرینی ایفاد می گردد.

 

 

 رونوشت :

پرورش به انضمممام گزارش و ضمممن قدردانی از همکاری و همراهی   ی تمجیدی مدیرکل محترم آموزش و جناب آقای مرتضمم -

سطه اداره کل و جناب آقای همید اخوان رئیس محترم اداره آموزش     شهبازی معاون محترم آموزش متو جناب آقای محمود 

 های فنی و هرفه ای و کاردانن، برای استحضار

ه تحصممیالت تکمیلی علوم پایه زنجان به انضمممام   پارک فناوی دانشممگاجناب آقای مهندس مجتبی شممهیدی رئیس محترم  -

 و ضمن قدردانی از همراهی همکاران محترم پارک، برای استحضار گزارش

سرکار خانم علیزاده مدیریت محترم موسسه آموزشی تحلیلگران صنعت به انضمام گزارش و ضمن قدردانی از زهمات جناب          -

 ه، برای استحضارآقای مهندس هسین هسینی راد و همکاران محترم موسس

 سعید یوسفی اصل

 رئیس کانون

96-1253 

18/09/96 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شــــــــــــرح فعالیت ها ردیف

 مصاهبه با کارآفرینان برتر استان زنجان  توسو صدا و سیما و پین در برنامه تلوزیونی  و رادیویی 1

2 
بازدید از واهد های کسب و کار مست ر در پارک فناوری علوم پایه، پارک فناوری استان و منتیب بنگاه 

متبوع کارآفرینان برتر استانهای تولید ی   

 نشست با ریاست کارآفرینان کشور آذر بایجان 3

4 
برپائی نشست فعاالن اقتصادی و کارآفرینان برتر با جناب آقای شاهرخ ظهیری مشاور محترم کشاورزی و 

نمونه ملی کننده صنایع غذائی اتاق ایران، بنیان گذار شرکت معظم مهرام، کارآفرین برتر کشوری و صادر 

 و چهره سرشناس

 برگزاری کارگاه آموزش آشنائی با کسب و کار و کارآفرینی در یکی از هنرستان های شهر زنجان 5



 

 

 

 

 گزارش اقدامات صورت گرفته در هفته جهانی کارآفرینی  سال 

1396 

 

شنبه مورخ     ساس مالقات روز یک سهرابی    21/08/96برا سول  محترم مدیرکل و مذاکرات  قائم مقام با جناب آقای ر

شت هفته کارآفرینی ) به عمل آمده  ستان    30/08/96تا  24/08/96در ارتباط با گرامیدا صاحبه با کارآفرینان برتر ا ( م

 زنجان و دست اندر کاران مرتبط با کارآفرینی توسط صدا و سیما صورت گرفت.

 ن مرتبط با کارآفرینی توسط صدا و سیما.مصاحبه با کارآفرینان برتر استان زنجان و دست اندر کارا -الف

کارآفرینان برتر آقایان : محمود ضررابی  سردید امیدی ولی اله بیات  مجتبی بریری  احنران اعرابی  اصر ر      -1

 نیتی  سید کمال جدفری حنین حنینی راد و خانم زهرا فتحی

 در صورت امکان  پخش مصاحبه ها در ایام هفته کارآفرینی. -2

 یدادهای هفته کارآفرینی برای پوشش خبریبرنامه ها و رو -ب

بازدید از واحدهای کنررو و کار منررتقر در پارا فناوری دانشررصاه تحصرریالت تکمیپی عپوم پایه زنجان   -1

 (25/08/96)پنج شنبه  پارا فناوری استان و منتخو بنصاه های تولیدی متبوع کارآفرینان برتر استان



 

 

 

 

سمینار آموزشی نوپای ناب در    -2 شصاه تحصیالت تکمیپی عپوم پایه زنجان  برگزاری  شنبه  ) پارا فناوری دان

27/08/96) 

برپائی نشنت فداالن اقتصادی و کارآفرینان برتر با آقای شاهرخ ظهیری مشاور محترم کشاورزی و صنایع         -3

غذائی اتاق ایران  بنیان گذار شرکت مدظم مهرام  کارآفرین برتر کشوری و صادر کننده نمونه مپی و چهره    

 (29/08/96دوشنبه ) سرشناس

شهر زنجان         -4 ستان های  نو و کار و کارآفرینی در یکی از هنر شنائی با ک شی آ سه   برگزاری کارگاه آموز (

 (30/08/96شنبه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

آقای مهندس ولی اله بیات مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ زنجان در پارک   نشست مشترک با جناب

علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان با حضور ریاست محترم پارک و هیئت مدیره 

 محترم کانون کارآفرینان استان

 1396آبان سال 25زنجان روزپنجشنبه 

 جمپه این ذکر با بیات اله ولی مهندس(   ایم کرده چی انقالب برای ما بصویید کرده چی ما به انقالب نصویید هی) 

 راستای در اگر و باشد می ارزش یک کردن کار افزود و کرده آغاز را حود سخنان عپیه اله رحمه خمینی امام از

 در فدالیتکار و  بودن ارزش باید و گیرد می خود به چندان صد ارزشی باشد اسالم اهداف و انقالب ارزشهای

 استان آفرینان کار کانون مهمان آفرینی کار هفته در که زنجان سوییچ پارس شرکت مدیرعامل.  بشود نهادینه جامده

 شرکت جذب 1364 ازسال ساخت نشان خاطر تالش و کار عرصه در خود تجربیات و خاطرات ذکر با بود زنجان

 همیشه و هنتم فدالیت مش ول شرکت این در مدیرعامل عنوان به که است سال چندین و و ام شده سوییچ پارس

 و کرده تشریح باربارها نیز خود همکاران تک تک برای را آن و داننته ارزش یک عنوان به را کار که ام داشته سدی

 مدیریت بر حاکم های ضدف به بیات مهندس. ام داشته خود همکاران و اطرافیان همه به آن جاانداختن در سدی

 باید ما اما دارد الزم زمان ساعت چندین بپردازیم ها ضدف این به بخواهیم اگر افزود که و کرد اشاره صندت حوزه

 شرکت. کنیم اتخاذ را الزم تصمیات خود صندت پیرامون از کامل مدرفت با و خود فدالیت حوزه دقیق باشناخت



 

 

 صورت در توانند می هنتند فدالیت مش ول های شرکت این در که استددادی با و جوان افراد و بنیان دانش های

 مدضالت از رهایی جهت صندت حوزه های امید از یکی و دهند انجام را بزرگی های کار ست در هدایت و حمایت

 عنوان به سوییچ پارس شرکت از زنجانی آفرین کار این. هنتند بنیان دانش های شرکت و جوانان همین کنونی

 تحمیپی جنگ زمان در بخصوص است دیده را فراوانی های فراز و نشیو شرکت این افزود و کرد یاد موفق شرکتی

 فارغ آنها همه عزیزبه همکاران همت و خدا وبا یاری الحمداله که داشتیم فراوانی مشکالت ما ها تحریم دوران و

 نشان خاطر حوزه تمام الزاما و صندت عرصه در دیصران تجربیات از استفاده به اشاره با بیات مهندس.  یم آمده

 شرکت در ما.  گذارباشد تاثیر نباید ج رافیا بین این در و کنند استفاده دیصر هم تجربیات از باید های اننان ساخت

 در که باشد می ها آن از یکی آلمان زیمنس شرکت که ایم داشته  ارتباط مختپفی های شرکت و کشورها با خودمان

 ایم برده بهره آنها تجربیات از آلمان کشور به سفر با حتی و مختپفی موارد خصوص

 



 

 

 

 

 



 

 

 بازدید از واحد های کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

نشست در محل کانون با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری علوم پایه و 

 اعضای محترم کانون کار آفرینان

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 سلطـــــــــــان سس در زنجــــــــــــان

 

 

 

 موضوع برنامه:سمینار هم اندیشی با کار آفرین برتر کشوری

 

 

 

 بنیان گذار مواد غذایی  مهرام  -مهمان برنامه:آقای شاهرخ ظهیری

 

 

 

 96آبان 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه

دیصر   از آن.به عبارتیند خپق چیزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل آکارآفرینی عبارت است از فر

یند خپق چیزی جدید و باارزش است که با اختصاص زمان و تالش الزم و در نظر گرفتن رینک های آکارآفرینی فر

 رسد.مالی  روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقالل به ثمر می

 جنبه اساسی است: 4این تدریف دارای 

پق است خپق هر چیز ارزشمند و جدید  این خپق باید برای کارآفرین و مخاطبی که کارآفرینی منتپزم فرآیند خ-1

 این خپق برای اوانجام شده  است ارزش داشته باشد.

 کارآفرینی منتپزم وقف زمان و تالش کافی است.-2

 در نظر گرفتن رینک های اجتناب ناپذیر الزمه کارآفرینی است. -3

 تقالل کاری به وجود می آید.در کارآفرینی رضایت شخصی از اس-4

 

 .پذیری  خالقیت  استقالل و پاداشچند جنبه مشترا در همه تداریف کارآفرینی وجود دارد: رینک

 



 

 

 

. 

 

 معرفی کسب وکار

در شهر صندتی البرز قزوین به بهره برداری  1352تأسیس و در سال  1349گروه تولیدی مهرام )سهامی عام( در سال 

ها سس مایونز بود. مهرام زمانی اقدام به تولید ترین آنبا شش نوع محصول آغاز شد که مهم رسید. تولیدات مهرام

! مهرامی که با سیزده کارگر و یک میپیون تومان کاربرد سس چینتداننت سس کرد که هیچکس در ایران نمی

 .یل شده استسرمایه در حوالی قزوین شروع شد اکنون به هشت کارخانه بزرگ با پنج هزار پرسنل تبد

 معرفی کارآفرین

های مهرام هم می گویند؛ پیشصام صنایع غذایی در کشور و بنیانصذار کارخانه "سپطان سس"شاهرخ ظهیری که به او 

در مالیر به دنیا آمد. پدرش مالیری بود و مادر  تهرانی و شاهرخ نخنتین ثمره زندگی  1309است. ایشان در سال 

در صندت غذای ایران و یکی از موفق ترین صندت گران کشورمان پر است از فراز آنها محنوب می شد. زندگی پ

 هایی که میتوان چندین فیپم سینمایی از آن ها ساخت.و نشیو

 

 پدر صنایع غذایی ایران در زنجان:



 

 

مؤسنه با دعوت کانون کارآفرینان استان زنجان به همراه مدیران  29/08/96اقای شاهرخ ظهیری روز دوشنبه مورخ 

آموزشی تحپیل گران صندت به محل کانون کارآفرینان استان زنجان منتقر در پارا عپم و فناوری دانشصاه تحصیالت 

تکمیپی عپوم پایه زنجان حضور یافتند.استقبال از ایشان با حضور مدیر کل اداره تداون کار و رفاه اجتماعی جناب 

ر  اعضای محترم هیأت مدیره کانون و رئیس پارا عپم و فناوری آقای یوسفی وقائم مقام ایشان جناب آقای آبی پو

 برگزار شد. شهیدی آقای

 

 شروع سمینار هم اندیشی با آقای شاهرخ ظهیری در اتاق همایش پارک علم و فناوری:

این سمینار به مناسبت هفته جهانی کار آفرینی روز دوشنبه با حضور جمدی ازاعضای هیأت مدیره کانون  ریاست 

حترم و کارشناسان پارا عپم و فناوری عپوم پایه زنجان کارشناسان اداره کار  تداون و رفاه اجتماعی و فداالن م

اقتصادی منتقر در پارا برگزار شد  که این مراسم شامل افتتاحیه سخنرانی آقای حنین حنینی راد مدیر  مؤسنه 



 

 

گذار صنایع غذایی مهرام( پرسش و پاسخ و مراسم  آموزشی تحپیل گران صندت سخترانی آقای شاهرخ ظهیری )بنیان

 اختتامیه بود.

 

 

 

 

ن آقای ظهیری  مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایراتالوت آیاتی چند از کالم اهلل در مراسم افتتاحیه پس از

بنیانصذار مواد غذایی مهرام  پس از عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان و حاضرین در سمینار اظهار داشت اولین 

تومان آن خرج اجاره  12تا  10تومانی تدریس  ماهانه  64حقوق ش پش را در حرفه مدپمی دبنتان تجربه کرد با 

روی یک دستصاه کامیون که از  ".محل دیصری نیز تامین می شد خانه می شد. با این حال هزینه خانواده ظهیری از

با این " کرد.پدر او به ارث رسیده بود راننده ای گماشته شده بود که بخشی از هزینه های خانواده را تامین می

با قبولی در کنکور در رشته  1329شاهرخ ظهیری همزمان با تدریس در کالس چهارم دبنتان در سال آقای حال 

ظهیری یکی از دالیل اصپی عالقه به تحصیل در رشته آقای تحصیالت دانشصاهی را آغاز کرد.   قوق دانشصاه تهرانح

از همان دوران جوانی برای حل و فصل »حقوق را روحیه شیخوخیت و کدخدامنشی خود می داند. او می گوید: 



 

 

ه نشنتن بر جایصاه داوری و قضاوت می مشکالت دیصران و رفع اختالف های موجود میان افراد  خود را شاینت

هرچند حرفه مدپمی را از ابتدا برای خود برگزیده بود اما این ش ل چندان نیز برای او شصون نداشت. تدریس «.دیدم

در دبیرستان دخترانه جنت در محپه قپهک تهران واقده ای را برای شاهرخ ظهیری رقم زد که به زعم وی پس از 

 آقای  هنوز در قپو و روح خود آن را حس می کند. تدریف حال و هوای آن روزگار از زبان گذشت بیش از نیم قرن

در آن زمان من جوانی مجرد بودم که به قول دوستان اننان خوش برخوردی هم بودم. باید »ظهیری خواندنی است: 

دبیرستان جنت  یکی از دانش  کم کم خود را برای ازدواج و تشکیل خانواده آماده می کردم. بدد از مدتی تدریس در

آموزان دبیرستان که دختر بنیار خوش برخورد  ساعی و در عین حال زیبا و جذابی بود  توجه مرا به سوی خودش 

جپو کرد. این توجه رفته رفته به دلبنتصی عمیقی به آن دختر در قپو من تبدیل شد. پس از مدتی احناس کردم 

 «و دلبنتصی پیدا کرده است.به من عالقه  آن دختر هم متقابالً

هر دو سخت عاشق و دلبنته هم شده بودیم. از آن عشق هایی »ظهیری خاطره اش را اینصونه ادامه می دهد: آقای 

که مشابه آن را بیشتر در کتاب ها و فیپم های سینمایی می توان سراغ گرفت. شو و روز از عشق آن دختر آرام و 

 .هم وضدیتی شبیه به من داردمی داننتم که او  .قرار نداشتم

را همراه خود نبردم. پدر دختر درباره  برای خواستصاری کنی…» اما این عشق سوزان سرانجام سوزان تری داشت: 

در بازار هم . هنتم وش ل اصپی ام دبیری آموزش و پرورش است ش ل و حرفه ام سوال کرد. گفتم لینانس حقوق

 «.ه مدپم جماعت دختر نمی دهمب »: نصدلی گفت اما پدر دختر در نهایت س .کارمیکنم



 

 

آنصونه که ظهیری می گوید  آن دختر به اجبار پدر به ازدواج یک جناب سرهنگ درمی آید  اما پس از مدتی دست 

به خودکشی می زند. عشق بی سرانجام به آن دختر و طدنه پدر خانواده دختر مورد عالقه شاهرخ ظهیری جوان 

جهش به سوی کنو و کار. فروشصاه مننوجات کارخانه درخشان یزد در مقابل سبزه میدان سنگ بنایی شد برای 

 .تهران  برای شاهرخ ظهیری در حکم اینتصاه اول قطاری بود که او را تا قپه صندت غذایی ایران رساند

 اخراج از کاخ اشرف:

یکی دیصر از کارهای شاهرخ ظهیری در شرکت مهکشت عالوه بر اداره شرکت  این بود که به عنوان منشی مخصوص 

مهدی بوشهری شوهر اشرف پهپوی تدیین شد. بوشهری از کودکی در فراننه تحصیل کرده بود و در آن کشور اقامت 

به زبان فارسی را نداشت بنابراین ظهیری  داشت  هرچند به زبان فارسی صحبت می کرد اما سواد نوشتن و خواندن

برای انجام امور اداری و مکاتبات بوشهری درکنار او قرار گرفت. یکی از وظایف ظهیری در آن برهه  رساندن چک 

ها و گزارش نامه های مالی به بوشهری برای امضا بود  به همین خاطر کارت مخصوصی برای ورود به کاخ او و 

در یکی از روزها «دآباد منتقر بود  صادر شده بود. ظهیری خاطره تپخی از آن دوران دارد: اشرف پهپوی که در سد

صبح بود که من روی مبپمان طبقه همکف کاخ در انتظار بوشهری نشنته بودم. به ناگاه متوجه  10حدود ساعت 

 ".و اینجا چه کار می کنید؟ شما کی هنتید"شدم که اشرف از پپه ها پایین می آید. او تا چشمش به من افتاد گفت: 

با چه مجوزی وارد کاخ شده "ام. گفت:  گفتم من مداون آقای بوشهری هنتم وکارهای امضایی را خدمتشان آورده

من کارت مخصوص را به ایشان نشان دادم. گفت: این منزل شخصی است نه اداره! غپط کرده اید که وارد ". اید؟ 



 

 

رفت و به سربازان نصهبان که منپح بودند دستور داد مرا از کاخ اخراج کنند. منزل من شده اید! کارت را از من گ

بازنصشت اما دست از فدالیت نیز نکشید.  کشتظهیری جوان و پرغرور با این برخورد دیصر هیچصاه به شرکت ماه

بود  به سمت  (او بالفاصپه در شرکت آفتاب شرق در خیابان فردوسی که متدپق به محپوجی ها )اکبر  اص ر  خپیل

منی فرگوسن انصپیس منصوب و مش ول به کار شد. اما دست تقدیر  سرنوشت دیصری را  یمدیر فروش تراکتورها

برای او رقم زد. با آمدن سرلشکر ریاحی به وزارت کشاورزی  سیاست های دولت وقت درخصوص تهیه و تامین 

ت کشاورزی قراردادی برای ساخت تراکتور با کشور ماشین آالت کشاورزی دستخوش ت ییر شد. به اینصونه که وزار

سیس این کارخانه  کنو أرومانی مندقد کرد و به این ترتیو اولین کارخانه تراکتورسازی در تبریز راه افتاد. بدد از ت

و کار شرکت آفتاب شرق که در کار واردات تراکتور و سایر ماشین آالت کشاورزی بود کناد شد. پس از آن بود که 

یری به کار دولتی روی آورد. او به مدت چهار سال در سمت مدیر مالی و ذیحناب در سازمان آب و برق گیالن ظه

ظهیری در  .ر بماند و عازم تهران شدامش ول شد. پس از چهار سال فدالیت در گیالن  او دیصر نتواننت در آن دی

ان و غرب و شخص صراف زاده برقرار کرد. به بازگشت به تهران بار دیصر ارتباط خود را با تشکیالت شرکت ایر

توصیه صراف زاده و شرکا ظهیری برای راه اندازی یک شرکت صنایع غذایی ترغیو شد. در آن زمان صنایع غذایی 

در ایران از محدوده تولید کمپوت و رب گوجه فرنصی و تولیدات فپه ای دیصری چون خیارشور و ترشی فراتر نمی 

یی و اروپایی نیز بازار ایران را در دست داشتند. ظهیری به دلیل توجه روزافزون مصرف رفت. محصوالت آمریکا

 1349سیس شرکت مهرام را فراهم کرد. سال أکنندگان به محصوالت کننرو شده به این سمت رفت و مقدمات ت

ندازی کرد. رقبای بود و ظهیری اولین دفتر شرکت مهرام را در پاساژ سالمت واقع در خیابان سددی جنوبی راه ا



 

 

شرکت کننروسازی یک و یک در دشت مرغاب  بزرگی نیز در دور و اطراف مهرام در آن زمان وجود داشتند. قبالً

استان فارس احداث شده بود. چند ماه پس از راه افتادن مهرام  شرکت کننروسازی چین چین خراسان فدالیت خود 

الت کننروی و غذایی  تولید سس را انتخاب کرد. ایده تولید سس را شروع کرد. با این حال  ظهیری از میان محصو

در آن زمان باجناق من «مهرام البته به پیشنهاد باجناق شاهرخ ظهیری بازمی گردد. ظهیری خود در این باره می گوید: 

ا صادر می آمریکا که محصوالتش به تمام دنی (Kraft ) با یک ایرانی دیصر در بورسیه مدروف صنایع غذایی کرافت

آنها بدد از بازگشت به ایران به من پیشنهاد کردند که یک کارخانه تولید سس راه اندازی  .شد  کارآموزی کرده بودند

کنیم. قبول کردم و به وزارت صنایع رفتم و مجوز احداث یک کارخانه تولید سس را در شهر  صندتی البرز قزوین 

 .گرفتم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مشتریتاکتیک روانی برای جلب 

مهم ترین کاری که برای فروش محصوالت مهرام باید انجام می شد  ایجاد اشتهای کاذب ننبت به آن    

محصوالت در میان مردم بود. دستیابی به آن هدف نیز نیازمند پیاده کردن یک سپنپه تاکتیک های روانی بود 

کامیون های پخش محصوالت مهرام  روزها کارمان این بود که«که ظهیری درباره آن چنین توضیح می دهد: 

را به پیچ شمیران می فرستادیم. بالفاصپه افراد آموزش دیده ای را نیز به عنوان مشتری به م ازه های پیچ 

شمیران می فرستادیم و هرکدام انواعی از محصوالت مهرام را خریداری می کردند. م ازه دار هم که می دید 

ا شده  رفته رفته میل بیشتری به خرید از ما پیدا می کرد. به این ترتیو برای محصوالت ما آن همه مشتری پید

کارخانه مهرام  در ابتدای انقالب اسالمی با  «فروش محصوالت مهرام در مدت کوتاهی رونق گرفت.

مشکالتی مواجه شد. اما با شکنتن اعتصاب ها  کارگران به واحدهای تولید بازگشتند و فدالیت مهرام نیز از 

شروع جنگ تحمیپی نیز بر تولید مهرام اثر گذاشت که از آن جمپه می توان به واردات مواد  .گرفته شدسر 

اولیه و بنته بندی محصوالت مهرام اشاره کرد. اما مزایایی نیز در دامان مهرام گذاشت چراکه با بنته شدن 

 جای خود را باز کرد درهای ممپکت به روی ورود کاالهای مشابه خارجی  محصوالت مهرام در کشور

 مهرام در قفسه فروشگاه های آمریکایی 

داستان صادرات محصوالت مهرام به آمریکا نیز شنیدنی است. در آن زمان  ایران به زیر تیغ تحریم ایاالت متحده   



 

 

ما ناچار »رفته بود. اما ظهیری موفق شده بود محصوالت مهرام را به آمریکا صادر کند. او در این باره می گوید: 

روزه با کشتی از دوبی به  15بودیم محصوالت خود را از طریق دوبی به آمریکا صادر کنیم. محموله صادراتی ما 

آمریکا می رسید. یکی از حامیان ما در آن زمان آقای نهاوندیان مداونت وزارت بازرگانی سابق و رئیس فدپی اتاق 

هر مقدار که شده محصوالت مهرام را به آمریکا و کانادا صادر کنیم. بازرگانی ایران بود که ما را تشویق می کرد به 

 محموله های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادراتی مهرام در بندر لس آنجپس درغرب آمریکا از کشتی تخپیه و از آنجا میان فروشصاه های مدتبر آمریکا 

 «.توزیع می شد و مشتریان پروپاقرصی هم داشت

 



 

 

ی برای ارائه پرسش هایی دررابطه باکارآفرینی وروش های کنو وکار برای پس از سخنرانی آقای ظهیری  فرصت

افرادحاضر درسمینار ایجاد شدوآقای ظهیری به تمامی سواالت مطرح شده پاسخ دادند.در پایان یاد بودی از طرف  

 .کانون کارآفرینان استان زنجان و موسنه آموزشی تحپیل گران صندت به آقای ظهیری اهدا گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 موضوع: کارگاه آموزشی آشنائی با کسب و کار وکارآفرینی

 مخاطبین: هنرستان مطهری پایه یازدهم رشته ی مکانیک خودرو

 مدرس:جناب آقای حسین حسینی راد
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 مقدمه....

ید. آآموزش و پرورش یکی از مهم ترین ارکان رشد و آموزش دانش آموزان و نوجوانان به حساب می 

خانه دوم دانش آموزان برای کسب مهارت های اجتماعی، دانش علمی و شناخت عال قه مندی های 

جهت گیری صحیح  .مدارس به حساب می آیند ینده تحصیالت دانشگاهی، آکاری برای انتخاب مسیر 

یند اقتصادی دانش پژوهان بعد از فراغت از آدر انتخاب مسیر شغلی و بهبود بر تحصیلی نقش مهمی

 .تحصیل دارد

یکی از موارد قابل تأمل در آموزش دانش آموزان انتقال دانش میدانی از مفاهیم کسب و کار، اهمیت 

دانش آموزان به رشته  کارآفرینی و ایجاد کار گاه های آموزشی تخصصی برای ارزیابی عال قه مندی

 .ینده می باشدآهای مختلف تحصیلی برای جهت گیری هر چه دقیق تر تحصیلی در 

تجربه نشان داده است که قدرت یادگیری برای نهادینه شدن مفاهیم مختلف آموزشی در میان دانش 

ه به معنی انتقال آموزان بسیار باال تر از مقاطع دیگر تحصیلی می باشد. از طرف دیگر تفکر کارآفرینی ک

دانش بنیان نیاز به نهادینه شدن در  دانش کارآفرینی برای ایجاد بنگاه های اقتصادی نو پا و عموماً

ساختار ذهنی جوانان برای پیاده سازی دارد. این جوانان متخصص و فارغ التحصیل رشته های مختلف 

ر دوران تحصیل در مدارس فرینی اجتماعی را دآجهت گیری آموزشی و نقش  دانشگاهی معموالً



 

 

آموخته اند لذا نهادینه کردن یک مفهوم آموزشی نیاز به سرمایه گذاری زمانی و آموزشی در همان 

 .موزی را داردآدوران نوجوانی و دانش 

آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی آموزشی این دانش آموزان میتواند با سیاست گذاری کالن در 

بخش آموزش دانش کارآفرینی نقش بسزایی در ایجاد انگیزه در دانش آموزان در همان سنین پایین 

انش این د ینده بعد از فراغت از تحصیل ایفا کند .آتحصیل برای ایجاد شغل و بنگاه اقتصادی در 

و کار در مدارس و شرکت در مجامع طراحی شده برای انتقال  آموزان باکسب مفاهیم اولیه کسب

فرینان موفق و جوان دارای نگرش کارآفرینی شده و جهت گیری تحصیلی خود را بر آتجربیات کار 

از  بعد از فراغت برای این اساس برنامه ریزی خواهند کرد. لذا داشتن هدف مشخص در این جوانان 

تحصیل کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور از طریق بنگاه ها ی اقتصادی نو پا توسط همین 

 .متخصصان جوان می کند

شنایی دانش آموزان با آدهی در جهت  در این راستا برنامه های تخصصی و همکاری با مراکز شتاب

ا و رویداد های آموزشی مفاهیم مدل های کسب و کار ، اقتصاد کارآفرینی ، کارگاه ها و همایش ه

موزی در راستای ایجاد بنگاه های نوپا آبرای ایجاد بستر هم اندیشی و پیاده سازی پروژه های دانش 

 .در مدارس کمک شایانی به تحقق اهداف کارآفرینی میکند

 



 

 

 

 محور های کارگاه آموزشی 

 موفقیت، هدف و ضرورت تعیین هدف شغلی-1

 تأثیر هدف شغلی در ادامه تحصیل -2

 کارآفرینی، ویژگی های کارافرینان  و انواع کارآفرینی-3

 زنجیره کارآفرینی )انگیزه، ایده، راهکار، ابزار، سرمایه و بازار (-4

 خالقیت-5

 کارتیمی و تاثیر آن در کارآفرینی -6

 بازی برج روزنامه ای با رویکرد کارتیمی-7

 



 

 

 

ارگاه آموزشی آشنایی با کنو و کار و کار آفرینی در کالس پایه یازدهم رشته ی محوریت آموزش در ک

مکانیک خودرو این بود که در کنارداشتن تخصص باید مهارت پیشرفت در آن تخصص را نیز داشت.برای 

تکنیک های جالو و در سطح درا این رشته  "جناب آقای حنین حنینی راد"رساندن این مفهوم مدرس 

قبل از  از دانش آموزان را که شامل بازی برج روزنامه و کشیدن نقاشی توسط دانش آموزان را اجرا کردند  

صحبت   مشکالت و آفت های کار تیمی شروع بازی برای شرکت کنندگان در بازی در مورد فواید کار تیمی

روی موضوع فکر کنند بدد دست به کار شوند نه اول کار کنند ند که اول شد و مدرس به تیم ها یاد آور شد

 و در این بازی تقپید از دیصر تیم ها ماندی ندارد. بدد روی کار انجام شده فکر کنند

 : نحوه بازی



 

 

 . بازی بنیار ساده است

 م کردیم.نفری تقنی 5یا  4اعضا را به تیم های  

 .مدهیروزنامه دو ورقی به هر تیم می 10

 (هر تیم باید بپند ترین برجی را که می تواند با این روزنامه ها بنازد. )فقط ارتفاع مهم است

 

 : قوانین

 برج باید روی زمین ساخته شوند . 

 بدون تکیه دادن به جای باید این کار صورت پذیرد . 

 به هیج وجه حق استفاده از وسایل دیصر را ندارد . 

  دقیقه می باشد 40مدت زمان منابقه . 

 در زمان پایان منابقه برج باید بدون هیچ کمکی اینتاده باشد . 

 تیم می تواند روزنامه های خود را پاره کند یا به هر شکپی در بیاورد . 

  تومان فروخته شود. )به دلیل اینکه شرکت کنندگان یاد بصیرند منابع در دنیای واقدی  1000ورقی اضافه  2هر

 .) ابع در اختیار خود را به راحتی از دست ندهندمحدود است و من



 

 

 ردو هر شرکت کننده تجربه خود را از شرکت در بازی بیان کشد عمپکرد تیم ها بررسی بازی در پایان 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

داشتن مفهوم نهایی این تکنیک ها به دانش آموزان آموزش داد که صرفاً داشتن  تخصص بدون 

مهارت کسب و کار وکارآفرینی ارزشمند نخواهد بود .ایشان با معرفی کار آفرینان برتر کشوری و 

 استانی انگیزه نوجوانان را برای داشتن هدف و پشتکار برانگیختند.

 

 


