کسب و کار ارزشی
دهمین جلسه درس مبانی کارآفرینی– پاییز و زمستان  – 1397دانشگاه تهران
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مرور!.....
 کسب و کار مورب (رشد  ...و رشد )...









کارآفرینی <> اشتغالزایی
 5زمینه نوآوری
صفات کارآفرین
ریسک پذیر ترین آدم ها  ....هستند.
تفاوت مدیر و کارآفرین
موضوع علم کارآفرینی  ......است.
تفاوت خالقیت و نوآوری
فرصت اول شخص و سوم شخص؟

 ،MVP استارتاپ ،تجربه قبلی و کارآفرینی
 سه بخش طرح کسب و کار کدامند؟ آخرین بخش؟
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 ایده  ...دالر ،نمونه اولیه  ...دالر ،کسب و کار  ...دالر و
کسب و کار روی غلطک میلیونها دالر!
 گاز و ترمز در خالقیت و طوفان فکری
 سه تکنیک خالقیت؟
 روی سوارکار شرط ببند نه روی اسب
 تفاوت تیم و گروه در مهارت ها و مسئولیت
 ویژگی های چشم انداز الهام بخش
 تفاوت نیاز ،خواسته و تقاضا
 قدم  0و  1و  2مدل کسب و کار
 چه روش های تامین مالی در پیش روی یک استارتاپ
هست؟ با رسم شکل توضیح دهید.
 ارایه آسانسوری چه هدفی دارد؟

کسب و کار معنادار
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جلسات اول ...
 پول  ....کسب و کار است

 ارزش مشترک مایکل پورتر :خلق ارزش
اجتماعی و اقتصادی در کنار هم

 ارزش مشترک عرفانی-انسانی :
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دنیا و رشد مادی چرا در کنار رشد معنوی باید باشد؟


ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون


هدف غایی عبادت و شناخت است.



نقش دنیا چیست؟
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کسب و کار و دنیا


حدیث جنود عقل و جهل :به عقل (اولین مخلوق) دستور داده شد به سمت دنیا برود و سپس دستور
داده شد برگردد ،رفت و برگشت ولی جهل رفت و بر نگشت( .حدیث از امام صادق (ع))





چرا جهل رفت؟



چرا به عقل دستور داده شد برود و برگردد؟
دنیا برا عقل انسان مانند رَحِم است ،استفاده از طبیعت برای رشد ولی دانستن اینکه طبیعت مقصد نهایی نیست.

 رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللََّهِ وَإِقَامِ الصََّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزََّکَاةِ  -مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا و به
دادن زکات غافل نگرداند  -آیه  37سوره نور
پا 6داشتن نماز و
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اهمیت کسب و کار در اسالم  -الکاسب حبیب اهلل


الکادُّ لِعِیالِهِ کَالْمُجاهدِ فی سَبیلِ اهلل؛ کسی که برای اداره زندگی خانواده اش تالش می کند ،مانند کسی است که در راه خدا جهاد
می کند



هرکه چهل روز حالل بخورد خداوند قلبش را نورانی کند( .طهارت رزق اولین قدم عرفان اسالمی است)



عبادت ده جزء است نه قِسم آن در طلب مال حالل است.

 پیامبر اکرم (ص) « :ملعون من القی کله علی الناس » مشمول لعنت خدا است آن کسی که سنگینی خودش را روی دوش دیگران
بیندازد
 امام صادق (ع) :نعم العون علی تقوی اهلل الغنی  -بی نیازی بهترین یاور برای تقوا است
 امام سجاد (ع) :لیس منا من ترک دنیاه الخرته و ال آخرته لدنیاه
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شناخت احکام کسب و کار
 در اسالم مقدمه واجب ،واجب است ،مثل وضو که مقدمه نماز است( .ولی مقدمه حرام ،حرام نیست)
 پیامبر اکرم (ص) :طَلَبَ الحَاللِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ :به دنبال روزی حالل رفتن ،بر هر مرد و
زن مسلمان الزم است

 مقدمه کسب حالل چیست؟
 امام موسی کاظم (ع) :عدالت را نمیتواند اجرا کنند ،مگر کسی که آن را به بهترین وجه بشناسند.
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اصل برائت
هر کسب و
کار صحیح
باید در یکی
از چارچوب
ها قرار گیرد

کسب و کار
ارزشی

 کدام نگاه تنگ تر می تواند باشد؟
 کدام نگاه مسایل مستحدثه را بهتر حل می کند؟
 در کدام نگاه اصل بر برائت است؟
 کدام نگاه خالقانه تر است؟
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کسب و کار
صحیح باید
برخی مسایل
را نداشته
باشد

هر کسب و کاری
صحیح است مگر
خالفش ثابت شود

مدل کسب و کار اسالمی
ترکیب بخش واقعی(عینی) و مالی(ذهنی) اقتصاد ،تامین مالی خالص وجود ندارد

تلفیق
بخش واقعی و مالی

پرهیز از بهره بدون
ریسک

قابلیت پذیرش
پرهیز از ربا
عامل نزاع و دودستگی
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توازن
منافع فردی و جمعی

پرهیز از سفته بازی و
قمار بازی

قابلیت پذیرش
پرهیز از غرر

نه سرمایه داری و نه کمونیسم ،بل امر بین االمرین

عامل معامالت جاهالنه و اصالت
شانس

منافع من و ما در اسالم ،منافع حال و آیندگان

رسمیت مناسب (صورت عقد)

پرهیز از احتکار
احترام متقابل کارگر و کارفرما
حفظ محیط زیست
توزیع ثروت در جامعه و حذف فقر
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منافع فردی و
جمعی

مکاسب محرمه (کسب و کارهای حرام)


ورودی ،فرآیند ،هدف کسب و کار حرام باشد



مواد اولیه نجس یا حرام



کالهبرداری ،غش در معامله ،تدلیس (مثال تدلیس ماشطه) ،کم فروشی ،معامالت شانسی ،قمار غیر از
شرط بندی شرکت کنندگان در مسابقات اسب سواریو تیراندازی و امثالهم ،معامالت ربوی (قرضی یا
معاملی >-هر گونه زیاده در قرض) ،سلطه اقتصادی در فرآیند معامله ،اجرت گرفتن برای انجام واجبات

و امام جماعت و قضاوت ،گریاندن مردم بواسطه دروغ ،سحر و جادو


هدف حرام (تولید آالت حرام ،غذای حرام ،ساختن بت ،لباس حرام و )...
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اصل  43قانون اساسی
مهارت و ابتکار داشته باشد.

برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و
برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادگی او ،اقتصاد جمهوری
 - 4رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری
اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
از بهره کشی از کار دیگری.
 - 1تامین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش
 - 5منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.
و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه .
 - 2تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و - 6منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف ،سرمایه
قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار گذاری ،تولید ،توزیع و خدمات .
ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به  - 7استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و
تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت پیشرفت اقتصاد کشور.
را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت
ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل  - 8جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
رشد صورت گیرد.
 - 9تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را
 - 3تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خود
سازی معنوی ،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش
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سوال امتحانی
 دنیا مانند رحم است یعنی چه؟
 اصل برائت در کسب و کار اسالمی یعنی چه؟

 چرا باید احکام کسب و کار را بدانیم؟
 سه مورد کسب حرام و علت حرمتشان؟
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موفق و در جستجو باشید!
 فرصت ها چون ابر در گذرند.
 شاید هم مثل پرنده! >--

15

www.nekoo.ir

