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 مقدمه 

تعاریــف مختلفــی از ورشکســتگی ارائــه شــده اســت. ورشکســتگی در لغــت بــه معنــای درماندگــی در کســب و کار اســت. 
حالــت بازرگانــی کــه در کســب و کار زیــان دیــده و دارایی هایــش کمتــر از بدهی هایــش باشــد. ورشکســتگی هنگامــی رخ 
ــی اســت  ــی قانون ــود آن تجــاوز کند.ورشکســتگی اقدام ــای موج ــک شــرکت از ارزش دارایی ه ــای ی ــه بدهی ه ــد ک می ده
ــط  ــکاران ضب ــه ســود طلب ــک بدهــکار عاجــز از پرداخــت بدهــی خــود ب ــی دارایی هــای ی ــه موجــب آن به طــور کل ــه ب ک

شــود. 

ــد.  ــر کن ــکار صرف نظ ــع طلب ــه نف ــود ب ــی خ ــکار از کل دارای ــه بده ــت از اینک ــارت اس ــتگی عب ــی، ورشکس ــر حقوق از نظ
ولــی هــرگاه از ورشکســتگی برائــت حاصــل کنــد، می توانــد مجــددا کار خــود را آغــاز کند.ورشکســتگی در قانــون مجــازات 
اســامی )تعزیــرات( حالــت یــک بــازرگان یــا شــرکتی تجــاری اســت کــه از پرداخــت بدهی هــای خــود ناتــوان شــود و نتوانــد 

ــد. ــی کن ــی خــود را عمل پیمان هــای بازرگان

 بــی شــک شــاهد ورشکســت شــدن یــک کار آفرینــی بــرای فــردی کــه بــا هــزاران آرزو اقــدام بــه تولیــد نمــوده اســت 
بســیار ســخت اســت امــا شکســت نیــز جــزی از قواعــد بــازی کار اســت.

در طــی ســال هــای فعالیــت تیــم رویشگرســعی کــرده ایــم کــه نیــاز تولیــد کننــدگان و کار آفرینــان را تولیــد کنیــم و همیشــه 
بــه فکــر ارتقــای محصــوالت خــود هســتیم بــه دلیــل تحقیقــات قــوی جهــت رفــع مشــکات بــا افــراد شکســت خــورده نیــز 

مشــورت کــرده ایــم تــا حتــی االمــکان در ایــن رقابــت ســخت مانــع شکســت خــوردن مشــتریان خــود در رویشــگر باشــیم.
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دلیل اول 

پول

بــی شــک پــول مــی توانــد عامــل اصلــی تمــام ورشکســتگی هــا در تجــارت باشــد. اصــوال فــردی کــه میخواهــد اقــدام 
بــه کار افرینــی کنــد بایــد تخمیــن بزنــد کــه چــه میــزان ســرمایه نیــاز دارد ، افــراد شکســت خــورده بــا خــوش بینــی اینکــه 

ــد یــک خشــک کــن ارزان قیمــت مــی  ــا خری ب
توانــم تمــام شکســت هــای قبلــی را جبــران کنم 
و بــدون در نظــر گرفتــن واقعیــت هــای کســب و 
کار اقــدام بــه خریــد خشــک کــن کــرده و پــس 
ــی  ــرو م ــی رو ب ــران نقدینگ ــا بح ــاه ب ــه م از س

شــوند.

دلیل دوم 

نداشتن برنامه ای مشخص

ــه نقشــه راه اســت . نداشــتن هــدف و از همــه مهمتــر نداشــتن برنامــه ریــزی صحیــح  ــاز ب ــه اهــداف نی ــرای رســیدن ب ب
باعــث مــی شــود اقــدام بــه ســعی و خطاهــای بــی مــورد صــورت گیــرد و در نهایــت ســرمایه شــما از نظــر مالــی و زمانــی 

هــدر خواهــد داد.
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دلیل سوم

در نظر نگرفتن رقبا

بســیاری از شــروع کننــدگان در ابتــدای کار ســعی مــی کننــد از رقبــا تقلیــد کننــد چــون بــه کار خودشــان ایمــان ندارنــد و بــه 
دنبــال نقطــه تمایــز و تقویــت نقطــه تمایــز خــود نیســتند. اصطاحــی در بــازار وجــود دارد کــه بیــان مــی کنــد هیــچ کپــی 

هماننــد اصــل نمــی شــود و شــما 
ــه کپــی. ســعی کنیــد اصــل باشــید ن

دلیل چهارم
 

قیمت گذاری

ــازار وارد  ــت در ب ــرای رقاب ــت ب ــچ وق هی
بــازی عرضــه قیمــت کــم تــر نشــوید ایــن 
کار باعــث مــی شــود در طــول زمــان ضــرر 
کنیــد، چــون رقیــب بــزرگ تــر بــا پرســنل 
بیشــتر ، شــبکه فــروش و نقدینگــی بســیار 
باالتــر مــی توانــد بــرای شــما خطــر بســیار 
زیــادی داشــته باشــد. ســعی کنیــد انعطــاف 
ــی  ــازار یاب ــر باشــید ، کاال ، فعالیــت و ب پذی
متفاوتــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد بــا 

ــد. ــت کنی ــر رقاب ــب بزرگت رقی
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دلیل پنجم 

عدم آگاهی از قوانین 

شــاید یکــی از بزرگتریــن عوامــل شکســت خریــداران خشــک کــن عــدم آگاهــی اســت. عــدم آگاهــی از خیلــی چیــز هــا 
ــه  ــرای کســب آگاهــی بهتــر اســت نســبت ب ــرای گرفتــن مجــوز هــا ، قوانیــن بیمــه ای و مالیاتــی و... ، ب مثــل قوانیــن ب
ــا تجربــه مشــورت کنیــد تــا وارد دام هــای  ــا افــراد ب فعالیــت خــود اقــدام بــه مطالعــه کتــاب هــای تخصصــی نماییــد و ب

قوانیــن نشــوید. 

بــه طــور مثــال فــردی نمونــه کاالیــی را بــرای شــروع صــادرات بــه کشــور دیگــری فرســتاده بــود و پــس از تاییــد از خریــدار 
ســفارش گرفتــه و اقــدام بــه تولیــد بــرای ســفارش دریافتــی کــرده بــود. محصــوالت آمــاده شــده را صــادر و هنــگام ورود بــه 
کشــور مذکــور، طبــق قوانیــن  )ســازمان جهانــی بهداشــت ( اقــدام بــه آزمایشــات اولیــه نمــوده و متاســفانه محصــول مــورد 
تاییــد وزارت بهداشــت آن کشــور نبــود و طبــق قوانیــن محصــول بایــد معــدوم مــی گردیــد. اگــر ایــن فــرد نســبت بــه قوانیــن 

اگاه بــود قطعــا محصولــی را تولیــد مــی کــرد کــه بــا مشــکل مواجــه نشــود.
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دلیل ششم
 

شریک

ــه  ــد اســت. تجرب ــی شــریک تعه ــات اخاق ــن خصوصی ــد اســت . از مهمتری ــل شکســت انتخــاب شــریک ب یکــی از دالی
یــک خــط تولیــد خشــک کــن ایــن بــوده اســت کــه کار مشــترک شــروع و یــک نفــر مســوول پخــش و فــروش و وصــول 
مطالبــات  و خریــد مــواد اولیــه شــده و شــخص دیگــر مســوول تولیــد و مدیریــت نیــرو بــوده اســت، درســت در اوج کار فــردی 
کــه مســوول فــروش بــوده اســت در ازمــون اســتخدامی در شــهر دیگــر قبــول شــده و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط کاری 
، کار را تــرک کــرده و شــریک خــود را تنهــا گذاشــته و بــه شــدت شــریکش را تحــت فشــار قــرار داده کــه ســهم شــرکات 
را پرداخــت کنــد  و ایــن باعــث شکســت یــک خــط تولیــد خشــک کــن شــده اســت . پــس بهتــر اســت اگــر قصــد گرفتــن 
ــا  ــرروی تعهــد داشــتن فــرد ب ــه هــر عنــوان را داریــد حتمــا قــرار داد بنویســید و شــرایط را مشــخص کنیــد و ب شــریک ب

وســواس بیشــتر تمرکــز کنیــد.
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دلیل هفتم 

مکان تولید

نکاتی که باید در انتخاب محل تولید در نظر بگیرید تا  با شکست مواجه نشوید:

1- سهولت دسترسی :
 مــکان تولیــد بایــد حتــی االمــکان بــه محــل تامیــن مــواد  اولیــه نزدیــک باشــد  تــا از هزینــه هــای جــاری تولیــد مــا کــه 
از حمــل و نقــل مــواد اولیــه تــا محــل تولیــد از صرفــه جویــی شــود ، مســیر بــرای نیــرو هــای تولیــدی هــم نزدیــک باشــد 
، همچنیــن مــکان هــای تولیــدی حاشــیه شــهری در بعضــی مواقــع  نســبت بــه داخــل شــهر ارجعیــت دارد ) میــزان اجــازه 

کمتــر و...(

2- امنیت : 
مکان تولیدی باید امنیت کامل داشته باشد.

3-ابعاد: 
ابعــاد مــکان تولیــد و شــرایط فیزیکــی را در صــورت امــکان طبــق اســتانداردهای اداره بهداشــت  تهیــه کنیــد ، میــزان تولیــد 
نیــز بایــد بــا مــکان تولیــد مطابقــت داشــته باشــد ، مثــا یــک فضــای 200 متــری بــرای حجــم تولیــد هــای خانگــی  بســیار 

بــزرگ اســت و هزینــه هــای جــاری شــما را بــاال مــی بــرد.

4-امکانات:
امکانــات تولیــد و دســتگاه هــا را قبــل از گرفتــن مــکان تولیــد بــه دقــت چــک کنیــد  ، بــه طــور مثــال ابعــاد درب هــای 

ــرق و آب و... ــوع ب ورودی  ، ن

دلیل هشتم

خرید خوب 

در بــازار تولیــد ضــرب المثلــی اســت کــه میگویــد :  ســود 
خــوب در خریــد خــوب اســت .

خریــد هــای خــوب یعنــی اینکــه در انتخــاب مــواد اولیــه 
بــا دقــت  بســیار بــاال و بــا تحقیــق کامــل اقــدام کنیــد ، 
بــرای خریــد میــوه بهتــر اســت واســطه هــا را حــذف کنیــد 
ــد  ــرای خری ــه را ب ــی محل ــوه فروش ــه می ــای اینک ــه ج ب
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ــد کنیــد . انتخــاب کنیــد ، مســتقیم از کشــاورز خری
بــرای خریدخــط تولیــد نیــز  بــا تحقیــق بســیار بــاال اقــدام کنیــد ، در هنــگام خریــد کــردن تــک تــک لــوازم تولیــدی بــه 
ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ممکــن اســت روزی مجبــور بــه فروختــن ایــن دســتگاه هــا و ابــزار هــا باشــید ، آیــا کســی 

حاضــر اســت از شــما آنهــا را بخــرد؟؟

دلیل نهم

خدمات و گارانتی 

ــازار خوبــی داشــته  در تابســتان ســال گذشــته شــخصی بــه دفتــر مرکــزی شــرکت مراجعــه کــرد و گفــت در حالــی کــه ب
شکســت خــورده اســت ، ایــن شــخص از شــرکتی دســتگاه خشــک کــن خریــداری کــرده بــود ولــی آن شــرکت بعــد از 3 مــاه 
بــه طــور کلــی بــه دلیــل مراجعــه افــراد زیــادی بــرای بــرای گرفتــن گارانتــی  و انتخــاب قطعــات نــا مرغــوب بــرای تولیــد 
مجبــور شــده بــود کــه هزینــه هــا را از جیــب پرداخــت کنــد وبــا توجــه بــه تقاضــای زیــاد ســریعا کارگاه خــود را تعطیــل 

کــرده بــود ، حــال ایــن فــرد مانــده بــود بــا یــک دســتگاه بــدون هیــچ گونــه خدمــات و گارانتــی.
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دلیل دهم
 

استخدام

اگــر از بــزرگ تریــن شــرکت هایدنیــا بپرســید یکــی از عوامــل ســرمایه اصلــی خــود را نیــروی انســانی خــوب خــود معرفــی 
ــان نشــود یکــی از  ــود امــا شــاید باورت ــا کار آمــد ب میکنــدد. علــت شکســت تولیــد کننــده ای اســتخدام نیــروی انســانی ن
حرفــه ای تریــن افــرادی کــه در زمینــه خشــک کــردن محصــوالت دیــده بودیــم همیــن شــخص بــود ، ایــن شــخص مــی 
گفــت نیــروی تولیــدی آســیب هایــی را بــه مــن زده و  باعــث خــراب شــدن محصــول شــده کــه باعــث شــد برندمــان خــراب 
شــود و دالیــل مختلــف دیگــر  امــا بزرگتریــن توصیــه ی ایــن فــرد شکســت خــورده ایــن بــود کــه ســعی کنیــد بهتریــن 

نیــرو را بــا وســواس تمــام انتخــاب کنیــد.

دلیل یازدهم 

اخالق

از قدیــم تــا بــه امــروز افــرادی کــه اخــاق کســب و کار ) کاســبی ( را رعایــت نکننــد بــی شــک زمیــن خواهنــد خــورد ، 
بســیاری تولیــد کننــدگان هســتند کــه دروغ مــی گوینــد و از گفتــن حقیقــت دوری مــی کننــد ، اقــدام بــه کــم فروشــی ، 

گــران فوشــی و اذیــت کــردن تامیــن کننــده مــواد اولیــه و... هســتند.
ایــن افــراد شــاید در زمــان ســریع بــه یــک منبــع مالــی برســند امــا ایــن رونــد هیــچ گاه ادامــه دار نخواهــد بــود و کســب و 

کار آنهــا قطعــا بــا شکســت رو بــرو خواهــد شــد.
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