
پرونده ویژه:

چرا تو، استارتاپیســـم؟!
نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت استارتاپ های وطنی

شماره یازدهم، سال دوم
تابستان و پاییز ۹۶

رایگان

حاشیه و متن لیگ ستارگان بورس در قلب بورس اوراق بهادار تهران
سودجویی و سوداگری بانک ها؛ مانعی جدی در برابر رونق اقتصادی

چالش پیش روی شهرداری ها؛ تامین منابع درآمدی پایدار
لزوم وحدت بخشی به نهادهای آموزشی کشور

+   مصاحبه با دکتر محمدیان؛ عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
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باشند،  کمیاب  مدیران  »وقتی 
باید روی مردم عادی حساب باز 
است؛  حرفه  یک  کرد...مدیریت 
نتایج به دست آمده از آن صرفاً 
تئوری نیستند، بلکه ناظر به چیزی 
می افتد...« اتفاق  واقعاً  هستندکه 

پیتر دراکر:پیتر دراکر:
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همکاران این شماره: دکتر امیرحسین خالقی، حدیث نظری، عطیه قدرتی، 
علی کشاورزی، آرین یزدان شاد، زهرا صمدی، سهراب ُمصاحبی، محمد 
رحیمی کلیشادی، امین معینیان، میالد مرادی، مینا نعمتی، محمدحسن 

متوسلی و عیرضا متقی

با سپاس و قدردانی ویژه از: تیم اجرایی لیگ ستارگان بورس، تیم برگزاری 
مسابقات VCCup شریف، روابط عمومی و حراست تاالر معامالت بورس 
تهران؛ انجمن های علمی دانشجویِی مدیریِت دانشگاه های شهید بهشتی، 
عالمه طباطبایی، شریف، الزهرا، امام صادق، فردوسی مشهد، خوارزمی، 
پردیس فارابی و همچنین دانشکده های مختلف دانشگاه تهران؛ دکتر 
طهمورث حسنقلی پور، دکتر ایوب محمدیان، جناب آقای نوراهلل، دکتر 
مهدی تاجپور، سرکار خانم خرمی، دکتر زارع چاهوکی، میثاق اسماعیل 
پور، آرش مجاهد، آراد آل صفر، حسین خواجه وند، مهدی عبدالکریمی، 
فاطمه قندی، شاهین شفیعی نیک، سرکار خانم سپهری، جناب آقای 
منوچهری، مینا نصر اصفهانی، امید سلیمی، مجتبی حدادی میرنا، فرید راشد
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فصلنامه علمی ، ترویجی و تحلیلی دیده بان
شماره یازدهم، سال دوم

صاحب امتیاز :  انجمن های علمی دانشجویی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول:  سیدمهدی سیدعلی خانی
سردبیر:  نیما بخشی

دبیر تحریریه و تنظیم مطالب: نیما حسن زاده
مدیر هنری و مسئول پرونده: پارسا شهریور
ویر استاری:  نیما بخشی، مجتبی غالمرضایی

صفحه آرایی و طراحی: استودیو طراحی اردیبهشت
چاپ:

www.irpublicpolicy.ir



بان _ دیده # وجودِی  فلسفٔه 
دیده بان همیشه یک مدیر نیست؛ اما یک مدیر خبره 
دیده بان قابلی است. او پیوسته به دنبال اطالعاتی است 
تا ادامه حیات سازمان و مجموعه مطبوع خود را تضمین 
کند. دیده بان نیک می داند به محض غفلت از مخابرٔه 
مجموعه اش،  از  خارج  منطقٔه  تحوالت  جدیدترین 
می رود. حریفان  سایر  از  جاماندن  بیم  هرلحظه 
با شکل و شمایلی جدید، در جهت ایجاد نگاهی نوین به 
مدیریت ایرانی، هم راستا با حرکِت پابه پاِی انجمن های 
علمی در کنار نهاد دانشگاه در دستیابی به چشم انداز 
توسعه کشور، رسالت ما در دیده بان فراهم آوردن گوشه 
ای از اطالعات جدید و شایستٔه توجه مدیران فردا است.

هیچ  به  و  است  ترویجی  و  علمی  ای  نشریه  بان  دیده 
ایران  سیاسی  سپهر  نفوذ  افراد ذی  و  از جناح ها  کدام 
در  خود  وظیفٔه  به  صرفًا  بان  دیده  نیست.  وابسته 
چهارچوب ایفای نقش به عنوان یکی از معدود نشریات 
در زمینٔه آسیب شناسی مدیریت کشور عمل می نماید.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
دریافت  به  نیاز  خود  مستمر  بهبود  برای  بان  دیده 
فرهیختگان  و  اساتید  و  دانشجویان  شما  از  بازخور 
کنید. یاری  مسیر  این  پیمودِن  در  مارا  است؛  گرامی 

است:  خواهشمند  گرانقدر  مخاطب  شما  از 
فرهنگ،  اقتصاد،  حوزه  در  مدیریتی  مقالٔه  یادداشت- 
رابطه  در  خود  نظرات  همچنین  و  سیاست  و  اجتماع 
ذکر  با  را  نشریه،  آتی  شماره های  و  شماره  این  با 
به  دانشگاه،  و  مقطع  رشته،  خانوادگی،  نام  و  نام 
نمایید: ارسال  "#دیده_بان"  عنوان  با  زیر  آدرس 
d i d e h b a n . u t @ g m a i l . c o m
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۸۶ دیده بان، مانند هر نشریٔه دیگری، در دخل و تصرف و تخلص در مطالب ارسالی آزاد است.
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سخن اول
سرمقاله؛ تحصیالت جناب وزیر

گـزارش های فصل
گزارشی از نخستین همایش ملی تعالی خدمات عمومی در ایران

حاشیه و متن “لیگ ستارگان بورس” در قلب اوراق بهادار ایران
روایت من؛ برداشتی آزاد از اردوی جهادی کانون خدمات رسانی به مستضعفین

چرا تو، اسـتارتاپــیسم؟!
...قایقی باید ساخت؟!

ارزیابی فعاالن اکوسیستم از وضعیت فعلی استارتاپ های داخلی
نبود بازار، از مهم ترین دالیل شکست استارتاپ ها

تعریف مشاغل در استارتاپ ها
از عصر صنعت عبور کرده ایم، نوبت عصر ارتباطات است!

موردکاوی یک سیاست گذاری آموزشی موفق در راه ترویج فرهنگ کارآفرینی

اعداد می گویند
سودجویی و سوداگرایی بانک ها؛ مانعی جدی در برابر رونق اقتصادی

آنچه مدیران باید بدانند
جدال گاوها و ستاره ها در ماتریس بوستون

منابع انسانی در کجای مدیریت قرار می گیرد؟
مدیران دولتی در برخورد با اقتصاد رفتاری

نگاه نو
چالش پیش روی شهرداری ها؛ تأمین منابع درآمدی پایدار

لزوم وحدت بخشی به نهادهای آموزشی رسمی
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نشریه دیده بان چندسالی می شود که جای پای خود را در بین 
دانشجویی  علمی  نشریات  و  مدیریت  دانشکده ی  نشریات 
و  مجالت  وجود  امروز  است.  کرده  محکم  تهران  دانشگاه 
نشریات در زمینه های مختلف نه تنها برای توسعه ی تحقیقات و 
تحلیل های دانشجوها و محیط علمی و فرهنگی در دانشگاه امری 
بالقوه ی  استعدادهای  شدن  بارور  موجب  بلکه  است  ضروری 
ناگفته  البته  می شود.  نوشتاری  و  علمی  زمینه  در  دانشجویان 
نماند که در این فعالیت گروهِی دانشجویی مشکالت حمایتی 
عدیده ای وجود دارد که بنده را یاد این ضرب المثل می اندازد:
امید نیست، شر مرسان. تو  به خیر  مرا 

اما با تمام این تفاسیر، دیده بان با انرژی بیش از پیش برا اعتالی 
سطح علمی و فرهنگی دانشگاه همچنان به تالش های خود ادامه 
می دهد تا با ارائه مطالب بروز و مفید رضایت مخاطبان خود را 
جلب کند؛ باشد که تلخی ناهماهنگی ها، با نظرات و پیشنهادات 
شود. تبدیل  مستدام  شیرینی  به  محترم  مخاطبان  و  خوانندگان 
فراموش نکنید که اگر روزی به بن بست رسیدید به ناامیدی اجازه 
غلبه بر انگیزه هایتان ندهید؛ حتی با دستان خالی می شود راهی 
ساخت، مثل سوراخ شدن سنگ توسط قطره های نرم و متداوم آب.

سـخن اول

نیما بخشی - سردبیر

- سخن اول -7
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نقل می کنند که آیت الله هاشمی فقید زمانی که اداره دولت را بر عهده داشت قریب به مضمون گفته 
بود وزیران و اعضای کابینه باید اجرایی و اهل عمل باشند، چهره سیاسی نیازی نیست؛ امور سیاسی این 
دولت را خود من دنبال می کنم! منظور سیاستمدار کهنه کار شاید این بود که درست است که دولت ها 
ناگزیر به کار در فضایی سیاسی اند و وزیران و اهالی دولت از ترکِش بازی سیاست در امان نیستند، 
بااین حال اداره امور عمومی نیازمند تخصص است و باید آن را به دست بوروکرات های کار بلد سپرد. 
به بیان دیگر، در انتخاب رأس یک وزارتخانه باید وزن بیشتر را به توانمندی های اجرایی و مدیریتی او 
داد تا مقبولیت سیاسی. اما از این که بگذریم و بپذیریم وزیر خوب باید آدمی اجرایی و اهل فن باشد و 
مهارت های سیاسی به تنهایی چاره کار نیست، مسئله ای که برای بسیاری مطرح می شود این است که 
آیا آن وزیران کار بلد نیاز دارند که تحصیالت مرتبط با حوزه مسئولیت خود داشته باشند؟ برای نمونه، 
برای اداره وزارت بهداشت چقدر ضروری است که یک پزشک به عنوان وزیر انتخاب شود. اجازه 
دهید با توجه به اینکه یکی از چالش های اساسی کشور مسائل اقتصادی است روی نمونه خاص وزیر 
اقتصاد تمرکز کنیم؛ در مورد وزیر امور اقتصاد و دارایی تا چه اندازه الزم است یک اقتصاد خوانده بر 

مسند کار بنشیند؟
کسانی به درستی می گویند البته با گرفتن یک "ورق پاره" به نام مدرک اقتصاد هم البته نمی توان اطمینان 
داشت که شخص از دید و بینشی قوی در فهم اقتصاد برخوردار است، چه بسیاری اقتصاددانانی که 
به طور رسمی در اقتصاد تحصیل نکرده اند، ولی حتی موفق به کسب نوبل اقتصاد شده اند؛ جان نش، 
دانیل کانمن و ِالینور ُاستورم تنها چند نمونه اند. درواقع صرف تحصیل در یک "موسسه فعال در بیزینس 
آموزش" )اجازه بدهید واژه "دانشگاه" را با احتیاط به کار ببریم( نمی تواند ضمانتی برای دارا بودن دانش 

و فهم اقتصادی باشد.
در مورد وزارت قضیه جنبه دیگری هم پیدا می کند؛ وزیر در درجه اول یک بوروکرات و مدیر است، 
قرار نیست در دانشگاه نظریه پردازی کند یا تشنگان علم را آموزش دهد. از علم مدیریت آموخته ایم 
که حتی در بخش خصوصی هم هرچه از سطح های عملیاتی و کارشناسی باال می رویم، نیاز به دانش 
تخصصی و فنی کمتر می شود و قابلیت های دیگر اهمیت پیدا می کند. در نمونه های واقعی کشورهایی 
نظیر آلمان هم می توان این جهت گیری را دید؛ فیلیپ رسلر، وزیر اقتصاد و انرژی ویتنامی تبار آلمان ها 
در سال های 2011 تا 2013، پزشکی خوانده بود، وزیر اقتصاد بعدی آلمان ها، زیگمار گابریل، که در 
قضایای پسابرجام به ایران هم سفر کرده است، دانش آموخته سیاست و جامعه شناسی است. جک لو 

سپرد بلد  ر کا های  بوروکرات  دست  به  ید  با ا  ر ره  ا د ا

تحصیالت جناب وزیر 

- سخن اول -8
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دکتر امیرحسین خالقی -  مدرِس دانشگاه تهران

معروف در کابینه باراک اوباما که اداره وزارت خزانه داری را بر عهده داشت و در زمان تحریم ها اسمش 
زیاد شنیده می شد هم تحصیالت رسمی اش در حقوق )Juris Doctor:JD( بود. نمونه ها ازاین دست 
کم نیست که در کشورهای توسعه یافته عهده دار امور مرتبط با اقتصاد بوده اند، ولی تحصیالت رسمی 

اقتصاد را طی نکرده اند.
برای آقا یا خانم وزیر شاید مهم تر از گذراندن چند واحد درسی در اقتصاد، داشتن نگاه و بینش درست 
از اقتصاد ملی است. داشتن مدرکی در اقتصاد البته عالی است، ولی نباید فراموش کرد که در چنان 
سطحی باید دنبال کسی گشت که در درجه اول یک بوروکرات کار بلد است. او بیش از اقتصاددان 
بودن بیشتر باید بتواند با اقتصاددان هایی از گروه های مختلف کار کند و از توانمندی اهالی علم و 
دانشگاه در بهبود اقتصاد ملی بهره بگیرد. رئیس وزارتخانه اقتصاد البته باید از اقتصاد سر در بیاورد، ولی 
بیشتر باید مطمئن شد که با ابعاد و فضای سیاست گذاری آشناست و چرخی در بوروکراسی پیچیده 
کشور زده است. او باید بتواند به هماهنگی اداری خوبی با دیگر بخش های مرتبط مانند بانک مرکزی، 
تا یک  باشد  باید یک بوروکرات ماهر  اقتصاد  بازرگانی برسد. وزیر  برنامه وبودجه و وزارت  سازمان 
اقتصاددان. به زبان ساده باید بگوییم؛ تحصیالت جناب وزیر خیلی مهم نیست، به دستان جذاب او 

نگاه کنید!

- سخن اول -9
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ـ زارش های گــ
فصــــل
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هم اندیشی خبرگاِن مدیریت دولتی برای ارتقای کیفیت امور عمومی 
 گزارشی از نخستین همایش ملی 

تعالی خدمات عمومی در ایران
پایان ماراتن یک ماهه  ي معامالتِی دانشجویان با قهرمانِی “الزهرا” 

 حاشیه و متن “لیگ ستارگان بورس” 
 در قلب اوراق بهادار ایران

برداشتی آزاد از اردوی جهادی کانون خدمات رسانی به مستضعفین 
روایـت مـن؛
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همایش ملی تعالی خدمات عمومی در روز 12 تیرماه سال 1396 در بازه زمانی نزدیک به روز جهانی 
خدمات عمومی، به همت گروه مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی در پردیس مرکزی 
این دانشگاه با حضور مسئولین کشوری و نخبگان علمی برگزار شد. همایش مذکور به عنوان 
نخستین همایش در این زمینه با پیگیری دو هدف اصلی طراحی الگو و شاخص های ارزیابی 
کیفیت در خدمات عمومی ایران و ارتقاء قابلیت پاسخگویی و شفافیت خدمات عمومی کشور 
تلقی می شد که در این راستا 3۷ مقاله کامل به آدرس دبیرخانه همایش ارسال گشت و در نهایت 
3۴ مقاله برای این همایش مورد ارزیابی قرار گرفت. مقاالت تأییدشده ضمن چاپ در کتابچه 
همایش، در شماره آتی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز به چاپ 
خواهد رسید. گفتنی است تمامی شرکت کنندگان در همایش نیز گواهی حضور دریافت کردند...

-گزارش های فصل -12
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عمومی امور  کیفیت  ارتقای  برای  دولتی  مدیریت  خبرگاِن  هم اندیشی 

گزارشی از نخستین همایش ملی 
تعالی خدمات عمومی در ایران

دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی، 
حضار،  به  خیرمقدم  ضمن  مراسم،  سخنران  نخستین 
گفت: باید بدانیم مفاهیم اجتماعی کلی و گسترده ای 
مثل خدمات عمومی مفاهیم سیالی هستند که تا حدود 
زیادی به شرایط خاص درون جوامع بستگی دارد. مباحث 
عمومی مانند رفاه، که همه مردم بر سر آن اتفاق دارند؛ اما 
شاخص های عملی اجرا کردن آن در هر جامعه و نظام های 
گاهی که در درون  ارزشی متفاوت است، زیرا ساختار آ
جوامع مختلف شکل می گیرد به نحوی متفاوت است که 
ممکن است برای اجرا آن شاخص های متفاوتی را تعیین 
کند. همچنین دولت به معنای مدرن آن برای ارائه خدمات 
عمومی به وجود نیامده است، درواقع دولت مدرن دو کار 
اصلی داشت؛ نخست، ایجاد امنیت برای سرمایه داران، 
بخش خصوصی و انجام کسب وکار در یک محیط امن 
و دوم، وضع قوانین و پاسداری از قوانین. که با دو برهه 
تاریخی معنای دولت تغییر پیدا کرد و با خدمات عمومی 
پیوند خورد. این که مردم، مسئول اعمال خود را دولت 
بدانند، نوعی فرهنگ بدانگاری به دولت و مسئوالن دولتی 
را به وجود می آورد؛ بدانگاری دولت به این معنا که ساختار 
دولتی با وجود متولی بودن توانایی انجام هیچ کاری را ندارد.

مدیریت  دانشکده  استاد  تسلیمی،  سعید  محمد  دکتر 
دانشگاه تهران، گفت: خادمیت فضیلتی است که باید 
باز احیا شود. در کنار آن نیز باید یک فرهنگ حس 
برانگیز به وجود بیاید تا موجب جامعه سازی شود و به 
انسجام اجتماعی و تعالی قوام بخشید. وی افزود: در قران 
آمده است »سید القوم خادمهم« که اهمیت خادمیت 
در جامعه و سیاست خادم بر مخدوم است. برای بسط 
خادمیت الزم است تا افراد با یکدیگر به گفت وگو بپردازند 
تا بتوانیم به بازاحیای اعتالی خدمات عمومی بپردازیم.

سعدالله نصیری قیداری، سرپرست و دبیر کل کمیسیون 

ملی یونسکو در ایران و نماینده وزیر علوم در هیئت امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان گفت: امروز فرایند 
جهانی شدن از یک طرف و وجود ناامنی و آشفتگی های 
سیاسی از طرف دیگر منجر به تغییر نقش دولت ها شده 
است که انان را به سمت خدمت گزاری بیشتر و توجه به 
خدمات عمومی مطلوب سوق می دهد. امروزه موضوع 
خدمات عمومی تا حدی مورد توجه است که سازمان ملل 
متحد از سال 2003، روز 23 ژوئن را به عنوان روز خدمات 
عمومی ملل متحد نام گذاری کرد تا ارزش و فضیلت 
خدمات عمومی در جامعه مورد توجه و اهتمام بیشتری 
قرار گیرد. سازمان جهانی یونسکو با دو هدف اصلی صلح 
و توسعه، آموزش فراگیر و مؤثر برای همه را اصلی ترین 
گاهی  عامل تعالی خدمات عمومی می داند؛ شناخت و آ
ارائه دهندگان خدمات و همچنین خدمت پذیران که بخش 
عمده آن را شهروندان تشکیل می دهند نیز نقش مهمی در 
ارتقا خدمات عموم دارد. امروزه سازمان ملل متحد، جایزه 
جهانی خدمات عمومی را به آن دسته از نامزدهای حقیقی 
و حقوقی اعطا می کند که در ارائه خدمات عمومی، 
تخصص و مهارت آموزی را وجه همت خود قرار بدهند.
انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس  دکتر جمشید 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سخنانی به 
اهمیت خدمات عمومی در ایران اشاره کرد و گفت: 
آنچه به عنوان خدمات عمومی مطرح می شود همواره یک 
نسبت وسیعی با دولت داشته و اساسًا یکی از ماموریت های 
اصلی دولت ها، ارائه خدمات عمومی است. در همین 
اتخاذ کردیم که  تیم دولت  برای  را  راستا رویکردهایی 
مداخله در تصدی گری امور را تاحدودی کاهش دهد. 
و  درمان  زیرساخت ها،  ایجاد  بهانه  به  نمی تواند  دولت 
آموزش عمومی را تأمین نکند. وی ادامه داد: در تعریف 
خدمات عمومی بیان می شود که فعالیت های عام المنفعه ای 
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که دولت به مفهوم حاکمیت و از طریق نهادهای دولتی، 
نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
تحت نظر دولت، به مردم ارائه می دهد؛ دو ویژگی شاخص 
دارد اواًل عام المنفعه بودن و ثانیًا تأمین هزینه های آن توسط 
دولت. از دیدگاه وی، خدمات عمومی دارای اصول بنیادی 
ایست؛ اصل برابری و بی طرفی، اصل استمرار و تداوم، 
اصل روزآمدن بودن خدمات عمومی، اصل تقدم خدمات 
عمومی بر سایر خدمات دولت و اصل رایگان بودن خدمات

دانشگاه  امنای  هیئت  عضو  میرمحمدی،  سیدمحمد 
عالمه طباطبائی و رئیس شورای سیاست گذاری اولین 
همایش ملی »تعالی خدمات عمومی« با اشاره به تشکیل 
نهادهای انقالبی و مردمی و استفاده از ساخت دوگانه هایی 
بهشتی،  توسط شهید  متعهد  و  متخصص  نیروهای  از 
افزود: شهید بهشتی می گفتند، نه متعهِد بدون تخصص 
و نه تخصص بدون تعهد. تفکر امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری برای تشکیل جمهوری اسالمی تفکری 
خدمت محور است. این تفکر مبتنی بر رشد، تعالی و 
متمدن سازی و نوع نگرش و اندیشه آن نیز در حکومت، 
توجه به مردم است. در جمهوری اسالمی مردم ولی نعمت 
ما هستند اینکه مردم را ولی نعمت بدانیم یعنی ما داریم به 
خلق خداوند خدمت می کنیم. بر اساس نظام جمهوری 
اسالمی و آموزه های دینی خدمت به مردم یک نعمت 
است و نعمت خدمت نیز عبادت است. روحیه خدمت به 
مردم، زمینه و گفتمان اصلی حکومت اسالمی است. در 
همین راستا باید بر فعالیت های نهادهای عمومی غیردولتی 
بر اساس قانون و مقررات نظارت صورت بگیرد. همه این 
نهادها باید در جهت خدمت به مردم و عموم جامعه فعالیت 
ارائه خدمات  برای  مردمی  مشارکت های  کنند. جلب 
عمومی و عام المنفعه در جامعه بسیار مهم است، کسانی 
که در این زمینه فعالیت می کنند باید با مردم همراه باشند.
دکتر داوود حسین پور، مدیرگروه مدیریت دولتی دانشگاه 
عالمه طباطبائی و دبیر اولین همایش ملی »تعالی خدمات 
عمومی« گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های دولت، 
محور این همایش قرار گرفته است. می دانیم که ماهیت و 
چگونگی ارائه خدمات عمومی، یک مسئله جامعه جهانی 
اصلی  رویکردهای  جزو  که  عمومی  خدمات  است. 
مدیریت دولتی هستند، مظلوم واقع شده و ما هنوز در جامعه، 
آن را در حد امور عمومی یک سازمان و یا نهاد می شناسیم. 
خدمات عمومی یک موضوع ملموس و تفکیک ناپذیر در 
جامعه امروزی ما است. وی ترویج حرفه گرایی در خدمات 

عمومی برای تخصصی شدن و تحکیم مبانی علمی آن، 
ارزش در خدمات عمومی که  نوآوری و خلق  ترویج 
خواسته اصلی مردم با محوریت نوآوری و ایجاد ارزش 
جدید از سوی دولت است، پاسخگویی و شفافیت در 
را  است  شهروندی  حقوق  جزو  که  عمومی  خدمات 
از جمله محورها و اهداف اصلی این همایش دانست.
دکتر الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق 
شهروندی، ضمن ارائه مقاله ای در باب »حقوق شهروندی 
به خدمات عمومی«، گفت: در باب خدمات عمومی 
باید به شرافت انسان ها احترام گذاشت، در این بین تعالی 
خدمات عمومی نیز یعنی از خدمات عمومی روزمره باالتر 
برویم، این تعالی در ابعاد افقی و عمودی است، یعنی در 
حوزه های افقی، هر چقدر خدمات عمومی همه گیرتر و 
بدون تبعیض باشد خدمات عمومی به نحو ارزنده تری ارائه 
می شود. وی افزود: ما در رابطه با مردم »خوی خادمیت« را 
باید نهادینه کنیم، به این معنا که نفع عمومی بر نفع شخصی 
اولویت و ترجیح داده شود. اگر قوانین ساده و شفاف در 
دسترس مردم قرار گرفت و باز هم مردم به حقوق قانونی 
باید  عمومی  متولین خدمات  اینجا  در  نرسیدند،  خود 
پاسخگو باشند، زیرا بحث پاسخ گویی یکی از لوازم مهم 
خدمات عمومی است. وی خاطر نشان کرد: از جمله 
لوازم خدمات عمومی متعالی، بحث ملموس و رؤیت پذیر 
بودن خدمات است و مردم باید بدانند که در مقابل مالیاتی 
که می دهند چه خدمت عمومی به آن ها ارائه می شود. 
اگر مقررات گزاری شوراها، ناقض حقوق و آزادی های 
شهروندان باشد و به نوعی خدمت عمومی را تحت تأثیر 
قرار دهد؛ شهروندان می تواند هنگام مشکل خود به دیوان 
عدالت اداری مراجعه کنند. در مبحث خدمات عمومی در 
کنار نهادهای اصلی، مردم نیز باید مشارکت کنند. در شرایط 
کنونی، شهروند کاماًل غایب هستند به همین دلیل باید اداره 
شوراها با مردم و برای مردم با هدف مردم باشد تا مسائل 
آن ها دیده شده و بعد به نهادهای حاکمیتی منتقل شود.
سید مهدی الوانی، پدر علم مدیریت دولتی و رئیس علمی 
اولین همایش ملی »تعالی خدمات عمومی گفت: نخستین 
وظیفه دولت ها »حفظ حدود کشور« و دومین وظیفه آن ها 
»انتظام امور در درون کشور« بود. خدمات عمومی را 
می توان از دو منظر بررسی کرد؛ نخست، منظر هنجاری، 
ارزشی و فرهنگی به خدمات عمومی و دومین منظر، نگرش 
ساختاری است. نگرش هنجاری به خدمات عمومی، یعنی 
آن که خدمت به مردم در جامعه نوعی ارزش محسوب 
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می شود و کسی که کارگزار دولت است و به مردم خدمات 
ارائه می دهد، احساس مباهات کند. ما تمام مسائل خود را با 
فرافکنی به جای دیگری متصل می کنیم و به دنبال مقصر در 
جای دیگری جز حیطه عمل خود هستیم، اما دنیا عمل افراد 
را بی ارزش نمی کند، بلکه این خود افراد هستند که اعمال 
را بی ارزش می کنند. در نظام اعتقادی ما نیز این باور وجود 
دارد که اگر خوبی در جامعه انجام بدهیم، آثار آن در جامعه 
به خود ما بر می گردد. نگرش دوم در زمینه خدمت رسانی، 
ساختاری است، ما برای ارائه خدمات به ساختاری نیاز 
داریم که نظام ارزش یابی ما را از نظر ساختاری متحول 
کند. ما باید پاسخ گوی مردم باشیم و نه پاسخ گوی مدیران 
خود. ما باید سیستم هایی را طراحی کنیم که ماموران دولت 
پاسخ گو به مردم باشند. در نظام ارزشیابی سیستم امروز، 
کارمندان مدیر را راضی نگه می دارند و نه مراجعان را. وی 
افزود: خدمات عمومی ما از جهت فرهنگی و ساختاری 
یا  دچار اشکال است. استفاده از مدیریت دولتی نوین 
کمک بخش خصوصی به بخش عمومی، یک خطای 
راهبردی است، ما باید کارها را به جای بخش خصوصی 
به دست سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی بسپاریم.

دکتر علی اصغر پورعزت استاد تمام گروه مدیریت دولتی 
دانشگاه تهران با بیان اینکه شعارزدگی در کشور نهادینه 
شده است اظهار کرد: »بقا« دغدغه اصلی مدیران کشور 
است و آن ها تالش می کنند با افراد و روش ها، خود را در 
مسئولیتشان حفظ کنند. مدیران کشور امنیت، رهبری، 
الگوپردازی و الگوسازی را به دیگران واگذار می کنند و 
خود را ناتوان از ارائه درست الگوی رهبری می دانند. وی 
گفت: میان سیستم قضایی کشور و ساختاری اداری کشور 
ارتباط وجود دارد، اگر سیستم قضایی ضعف داشته باشد، 
سلسله مراتب ساختار اداری تا ارکان اداره ها و واحدهای 
کوچک آسیب پذیر می شود، این آسیب پذیری بین مردم 
هم رسوخ می کند. ضعف هایی که در سیستم قضایی 
وجود دارد باعث می شود مردم نتوانند از طریق این سیستم 
مشکالت خود را حل کنند در ساختار اداری هم مشکل 
به وجود می آورد. پورعزت در ادامه با بیان اینکه در نگاه 
نهج البالغه بین تعالی و رستگاری ارتباط وجود دارد، گفت: 
رستگاری، مستلزم پشتکار، یادگیری مستمر و به سازی 

عمل و اقدام است. شجاع ترین مسئوالن ما کسانی هستند 
که اشتباهات خود را به گردن بگیرند و بگویند کجاها 
اشتباه کرده اند تا فرصتی برای اصالح آینده به وجود آید.

 مهدی مرتضوی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گفت: 
اکثر  برای  حلی  راه  محلی  عمومی  خدمات  مبحث 
مشکالت کشور است. در حال حاضر در ایران دولتی 
متمرکز شکل گرفته است که قادر نیست در اقصی نقاط 
نادیده  ارائه دهد. ما خالقیت محلی را  کشور خدمت 
سرکوب  کاذب  ترس  یک  خاطر  به  را  آنان  و  گرفتیم 
کردیم. کاری که ما دانشمندان مدیریت باید انجام دهیم 
این است که با تحلیل و اطالعات باید این ترس کاذب را 
از بین ببریم. وی خاطر نشان کرد: از لحاظ حقوقی باید 
بگویم حکومت ما یک حکومت تک ساخت است 
یعنی یک دولت و یک سرزمین درصورتی که حکومت 
چندپارچه، دولت محلی را می پذیرید. قانون اساسی ما به 
مدیریت محلی اجازه کار می دهد اما برای این امر مدل 
سازی نشده است. مأموریت های حیطه خدمت عمومی 
به سه دستٔه وظایف اصالتی، وکالتی و مشارکتی تقسیم 
می شود. یک سری وظایف اصالتًا برای مدیریت محلی 
است. اما یک سری وظایف هست که دولت محلی به 
وکالت از دولت مرکزی انجام می دهد. یک سری وظایف 
نیز مشارکتی است که تأمین آب مثال بارز آن است و 
تأمین آب کار مدیریت محلی نیست اما توزیع آب متمرکز 
نبوده و وظیفه مدیریت محلی است ما نیازمند یک نظام 
تقسیم کار هستیم که ما نداریم و همه اش متمرکز است.

یادآور می شود؛ اعضای کمیته علمی همایش شامل: آقایان 
دکتر سید محمد میرمحمدی، دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر 
رحمت الله قلی پور، دکتر علی رضاییان، دکتر علی اصغر 
دکتر  آذر،  عادل  دکتر  الفت،  لعیا  دکتر  خانم  پورعزت، 
رضا واعظی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر وجه الله قربانی 
کاظمیان،  دکتر غالمرضا  پور،  داوود حسین  دکتر  زاده، 
دکتر حبیب رودساز، دکتر فرج الله رهنورد، دکتر ابوالفضل 
محمدی، دکتر مجتبی امیری، دکتر غالمرضا گودرزی، 
دکتر نور محمد یعقوبی و با ریاست دکتر سید مهدی الوانی 

بودند...

تهیه، تنظیم و تلخیص:  محمدحسن متوسلی و علیرضا متقی - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران،   
میالد مرادی )کارشناسی ارشد(  و مینا نعمتی-کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی
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“الزهرا” قهرمانِی  با  دانشجویان  معامالتِی  ماهه  ي  یک  ماراتن  پایان 

حاشیه و متن 
“لیگ ستارگان بورس” 

در قلب اوراق بهادار ایران

-گزارش های فصل -16

www.irpublicpolicy.ir



در خبرهای فصل تابستان داشتیم که مسابقٔه 
در  بار  اولین  برای  بورس"،  ستارگان  "لیگ 
بین دانشجویان  اتصالی  ایجاد حلقٔه  راستای 
کشف  هدف  با  کشور،  سرمایه   بازار  و 
دانشجویان مستعد رشته های اقتصادی و امور 
دانشگاه  دانشجویان  میان  رقابتی  در  مالی، 
طباطبایی،  عالمه  شریف،  صنعتی  تهران، 
امیرکبیر،  الزهرا،  نصیر،  خواجه  خوارزمی، 
شهید بهشتی، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد 
اسالمی، از 2 تا 30 مردادماه در تاالر معامالت 
بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد. به گفتٔه 
بهادار"،  اوراق  و  "بورس  سازمان  مسئوالن 
تصور  این  بورس”  ستارگان  “لیگ  برگزاری 
التحصیالن  فارغ  و  متخصصین  که  را  رایج 
در  تنها  باید  مالی  و  اقتصادی  رشته های 
شرکت ها، نهادها یا بنگاه های تولیدی فعالیت 
کنند را تغییر خواهد داد. با این تفاسیر، برگزار 
کنندگان رویداد، ابراز امیدواری کردند که با 
افزایش دانش سهامداری در بین مردم، سهام 
آحاد  به  آفرین  ارزش  دارایی  یک  عنوان  به 
جامعه معرفی شود و به نوعی با برگزاری این 
بازار  مسابقه، دانشجویان حضور مستقل در 

سرمایه را تجربه خواهند کرد 1.
در این رقابت ها دانشجویان 10 دانشگاِه شهر 
تهران، به صورت تیم های ۵ نفره با در اختیار 
سرمایه  با  ریالی  میلیون  صد  اعتباِر  داشتن 

شنبه 28 مردادماه، ساعت 9 صبح است. از تقاطع حافظ و جمهوری به سمت پایین می رویم و به محل موعود 
می رسیم؛ تاالر همیشه شلوغ بورس که اینبار محل یک اتفاق متفاوت است. از سر در تاالر که می خواهیم عکس 
تهیه کنیم، پرسنل زحمتکش انتظامات ما را به سمت روابط عمومی راهنمایی می کنند. باالخره پس از رفت و آمد 
و برقرارِی چند تماس تلفنی و هماهنگی های ادارِی معمول، مجوز ورود ما به عنوان خبرنگار به داخل تاالر را 
صادر می کنند؛ تاالری که این بار شکل میدان مسابقه به خود گرفته بود، مسابقه ای جذاب با شرکت دانشجویان 
رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، صنایع و MBA. در کوراِن برگزارِی "لیگ ستارگان بورس"، 
دیده بان به سراغ تیم های حاضر در این مسابقه – که اتفاقاً بعضی دانشجوهای شرکت کننده از اعضای انجمن علمی 

در دانشگاه های خود بودند – رفت...

گزارش و تنظیم: حدیث نظری – کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

ی
وثر

 ک
ب

زین
س: 
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گذاری در بورس اوراق بهادار و تشکیل سبد 
سهام به مدت یک ماه به رقابت پرداخته و در 
مقام  به  الزهرا  دانشگاه  تیم  خانم های  نهایت 
نخست دست پیدا کردند. اما آرش مجاهد، 
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از تیم دانشگاه 
دهندگان  مسابقه  از جمع  نفری  اولین  تهران، 
به استقبال  به عنواِن هم دانشگاهی  است که 
ما آمده و می گوید: برنامه تیم دانشگاه تهران 
بود که سعی کردیم سبد  این  برای مسابقات 
معامالتی خودمان راطی 2 هفته اول ببندیم و 
طی هفته های سوم و چهارم نتایج کار را ببینیم. 
او اضافه می کند: از نظر وضعیت تیمی، وقتی 
در  می بستیم،  سبد  اول  هفته  دو  در  داشتیم 
دیدی  با  ولی  کردیم  نزول  بندی  رده  جدول 
که داشته و می دانستیم که در هفته های بعدی 
سعی  شد،  خواهد  بیشتر  سبد  ارزش  رقابت 
کردیم به آن اعتماد کنیم و سبد را کردیم. علی 
صادق پور، دیگر عضو تیم دانشگاه تهران، با 
تاکید بر این نکته که لیگ ستارگان "مسابقات 
به  توجه  با  نمی کرد  بود و کسی فکر  خوبی 
مسائل حاشیه ای و برخی سورپرایزها، مسابقات 

باید  می گوید:  بشود"،  برگزار  جذاب  اینقدر 
بگویم صرف نظر از مسابقه و رقابت دوستان 
خوبی رو طی این مدت پیدا کردیم و همچنین 
امیدوارم دانشگاه تهران سال بعد دوتیم داشته 
باشد تا بچه های دانشگاه تهران، در این زمینه 

بیشتر خود را عرضه کنند.
مالی  ریاضی  رشته  دانشجوی  داوودی،  علی 
بان"  "دیده  به  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  از 
می گوید: دورٔه خیلی خوبی بود و خوشحالم 
از اینکه در تیم دانشگاهمان به رقابت پرداختم. 
ما اینجا با نگاه های مختلفی که به بازار سرمایه 
هست آشنا شدیم؛ طرز دیدگاه هایی که بچه های 
گوناگون  رشته های  از  مختلف  دانشگاه های 
به سهم های بازار داشته و چه نوع تحلیل هایی 
دارند. به اعتقاد حامد مددی، دیگر عضو تیم 
بیشتر  رقابت ها  از  دوره  این  عالمه،  دانشگاه 
از همه به ایجاد فرهنگ سازی بازار سرمایه و 
دانشجوها  از  و  کرد  معامالت خیلی کمک 
در آینده افرادی رو خواهد ساخت که در بازار 
سرمایه موفق موفق باشند. او می گوید: به خاطر 
نوسان گیری و معامالِت کوتاه مدت، موضوع 

عکس: زینب کوثری
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در  کمتر  پورتفولیو 2  مدیریت  و  سبدگردانی 
همچنین  وی  آمد.  چشم  به  مسابقات  این 
اضافه می کند: ای کاش در آینده یک مسابقه 
همگانی برای همه افراد فعال بازاربورس، مانند 
همین لیگ داشته باشیم؛ چون بازخوردهایی 
که در طول مسابقات گرفتیم حول این موضوع 
بود که چرا افراد غیر دانشجو از دانشگاه های 
تهران نمی توانند در این مسابقات شرکت کنند.

به گفتٔه برخی شرکت کنندگان مسابقات لیگ 
ستارگان دارای ایراداتی بود که البته از بسیاری 
نقایص - با توجه به تازه کار بودن رقابت ها - 
می شد چشم پوشی کرد. با این وجود به نظر 
مسابقات  داخلِی  قوانین  شفافیت  باید  آن ها، 
برای دوره های بعد بیشتر شود. آن ها می گویند 
صحیح  خود،  معامالت  در  تیم ها  از  بعضی 
عمل نکرده و حتی به خاطر قوانین و مقررات 

مسابقات، مشمول جریمه های باالیی شدند.
دانشجوی  کریمی،  قاسم  راستا،  همین  در 
MBA دانشگاه صنعتی شریف به "دیده بان" 
گفت: این دوره از مسابقات با توجه به اینکه 
اولین دورٔه مسابقات معامله گری در ایران بوده 

بازار  با  مالی  دانشجویان  شناخت  هدفش  و 
بورس و ورود به این عرصه بود، با نقایصی همراه 
بود، لیکن با تمام این احواالت، پوشش خبری 
خوبی داشت. وی افزود: اما از لحاظ بنیادین، 
در این مسابقات کار خاصی انجام نشد، چرا 
که در طول رقابت ها حتی یک دوره آموزشی 
اینجا  در  حاضر  بچه های  برای  مخصوص 
گذاشته نشد و چندان افراد خبره و خاصی هم 
سخنرانی نکردند. کریمی می گوید: علی رغم 
این  برآیند کلی  دارم  اعتقاد  این مسائل،  تمام 
مسابقات مثبت بوده و باعث شد که بچه ها با 
بازار بورس، استرس ها، تصمیم گیری ها، سود 
و زیان و خطاها و موقعیت های  مختلف بیشتر 

آشنا بشوند.
اصغر الله یاری از تیم دانشگاه تربیت مدرس، 
مورد  در  حسابداری  ارشد  کارشناسی  مقطع 
می گوید:  مسابقات  دروِن  معامالتِی  کیفیت 
در واقع عاقالنه ترین کار این بود که بر روی 
نوسانات  روی  بیشتر  ماهه،  یک  بازه های 
روزانه قیمت سهام تمرکز داشته باشیم که بنا 
می گیرد،  بورس  سازمان  که  کارمزدهایی  به 

عکس: زینب کوثری
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ریسک خیلی باال داشت؛ ولی به هر حال اکثر بچه ها 
قیمت های  اینکه  امید  به  روزانه،  نوسانات  همین  روی 
جهانی فلزاِت اساسی باال برود، تمرکز کردند؛ چون به 
هر حال در این مقطع زمانی، بورس کشورما به شدت از 

کمبود نقدینگی رنج می برد.
علی فیروزی از دانشگاه شهید بهشتی. محدودیت زمانی 
رقابت ها را از مشکالت این دوره می شمارد و می گوید: 
در بازار سرمایه هرگونه استراتژی که باید بچینیم به زمانی 
این حرکت،  در کل  ولی  دارد؛  نیاز  ماه  یک  از  بیشتر 

حرکتی مثبتی بود.
دانشگاه خوارزمی در  تیم  محمدسعید عظیمی، عضو 
رابطه با همکاری های درون تیمی به "دیده بان" گفت: 
کار تیمی خیلی خوبی انجام شد، به صورتی که پیش از 
این تمام خرید و فروش های شخصی ام با تصمیم نهایی 

خودم بود و کسی در تصمیم گیرِی نهایی دخیل نبود! اما در 
این رقابت ها، تمام خرید و فروش های تیم را با رأی گیری در یک گروه 
تلگرامی انجام می دادیم و اینکه نظِر و مشورِت چندین نفر در خرید یا 

فروش یک سهم دخیل باشد، موضوع جالبی بود.
نایب  شیدا  هانیه حکمت،  از  متشکل  الزهرا،  دانشگاه  تیم  بچه های 
محسنی، زهرا ماستری فراهانی و شیما نام آور که نهایتًا در مسابقات به 
مقام نخست دست یافتند می گویند: برگزاری مسابقات اتفاق و تجربه 
خیلی خوبی بود و برنامه های جانبی که برای ما در نظر گرفته بودند هم 
خیلی خوب بود وباعث شد که تیم ها بیشتر حالت دوستانه داشته باشند 

و رقابت ها کاماًل به یک رقابت سالم تبدیل شد.
برگزارِی برنامه های جنبی و متفاوت، از تمهیداتی بود که تیم اجرایی 
لیگ برای تیم های شرکت کننده انجام داد. در همین زمینه، سیناز 
ساجدی از تیم دانشگاه خواجه نصیر می گوید: با اینکه اولین دوره 
مسابقات بود، ولی گروه ها عملکرد خوبی داشتند و با توجه به اینکه 
نبود، ولی گروه ها چندان ضرری نکردند؛  مثبت  این مدت  بازار در 
حتی گروه هایی بودند که در این مسابقات سود کردند. وی با تأیید 
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کرد  عمل  قوی  خیلی  اجرایی  تیم  می گوید:  رقابت ها  اجرایی  تیم  عملکرد 
و قوانین مشکل داشت؛ اما این موضوع در دورٔه اول طبیعی به نظر می رسید. 
و  پینت-بال  کارتینگ،  مانند  تفریحی  برنامه های  مسابقات،  این  کنار  در 
تئوری  موضوع  در  سمینار  و  مالی  موضوع  با  مرتبط  سینمایی  فیلم  نمایش 
باشد. تر  دوستانه  رقابت ها  جو  می شد  باعث  این ها  همه  که  داشتیم  بازی ها 

وجود بنیٔه علمی و بنیادی بودن معامالت بورس، از دیگر دغدغه های شرکت 
کنندگان بود. مرتضی زمانی از تیم دانشگاه صنعتِی امیرکبیر می گوید: هدف این بود 
که بیشتر با بازار بورس و نحؤه شناسایی سهم ها و خرید و فروش آن ها آشنا بشویم. او 
می افزاید: ما دانشجویاِن رشتٔه MBA اطالعات چندان زیادی از علم مالی نداشتیم 
و به نظر من رسید که این مسابقات، سکوِی خیلی خوبی است برای اینکه راه بیفتیم 
و بتوانیم مسائلی را یاد بگیریم. وی همچنین می گوید: رونِد تیم ما برای شناسایی

 سهم ها، از روی تحلیل بنیادین و تکنیکال 3 بود، منتهی به خاطر کوتاه بودن 
بازٔه زمانی برای سنجش عملکرد در بازار، نتیجه مطلوبمون را 
نتوانستیم بگیریم؛ آن هم به این دلیل که متاسفانه بازار ایران به 
صورت علمی پیش نرفته و بیشتر متأثر از اخبار عمل می کند.
آرش  از  متشکل  تهران  دانشگاه  تیم  است؛  ذکر  شایان 
صادق پور  علی  زاده،  رجب  رضا  لطفی،  سریر  مجاهد، 
عیوضلو،  رضا  دکتر  و  آسیما  مهدی  دکتر  سرپرستی  به 
با پرتفولیوی 101 میلیون ریال مقام پنجم این رقابت هارا 
کسب کرد. در رده بندی نهایی لیگ، تیم دانشگاه الزهرا 
به سرپرستی دکتر شهناز مشایخ با ارزش پورتفولیوی تقریبی 
106 میلیون ریال، به مقام قهرمانی دست یافت. تیم دانشگاه 
عالمه با سرپرستی دکتر علی اصغر ضیاچی، مقام دوم را با 
ارزش 104 میلیون کسب کرد و تیم دانشگاه خواجه نصیر با 
سرپرستی دکتر امیرعباس نجفی، با ارزش 102 میلیون ریال 
مقام سوم را به دست آورد. مراسم اختتامیه لیگ ستارگان نیز 
در روز 12 شهریور ماه با تقدیر از تیم های برتر برگزار گردید.

پانویس:
starleague.ir 1. برگرفته از وب سایت لیگ ستارگان بورس به نشانی

2. پورتفولیو: سبدی متنوع شده از سهام، که به منظور کاهش ریسک های 
موجود در بازار سرمایه تشکیل می شود.

3. تحلیل تکنیکال: یکی از انواع روش های پیش بینی قیمت سهام که توسط آن 
می توان با استفاده از اطالعات گذشته، قیمت های آیندٔه سهام را پیش بینی نمود.
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روایت من...
سهیل کمردی – کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

عکس: سهیل کمردی
www.irpublicpolicy.ir



پردٔه اول: آغاز حرکت
پردیس  غربی  درب  مقابل  دوستم  با  که  بود  دقیقه   4:3۵ ساعت  تقریبًا 
مرکزی دانشگاه تهران بودیم. بعد از ارائٔه کارت دانشجویی وارد دانشگاه 
شدیم. محوطٔه دانشگاه خلوت بود. به جز چند نفر که با حیرت به چمدان ها 
و ساک ما نگاه می کردند، کسی نبود. هنوز مستأصل بودم. با این که فقط 

حدود 20 دقیقه تا شروع حرکت باقی مانده بود، تصمیمم قطعی نشده بود.
به سمت مسجد دانشگاه رفتیم. دوستم نگاهی به داخل انداخت. هنوز 
خلوت بود. داخل نرفتیم. روی یکی از نیمکت ها به انتظار نشستیم. ساعت 

حدود ۵:10 شده بود. موبایلم زنگ خورد. پاسخ دادم:
" سالم، بفرمایید."

پشت خط مسئول گروه آموزش اردو بود. به جز یک بار در جلسه او را 
بیشتر ندیده بودم و خیلی او را نمی شناختم. بعد از سالم و احوال پرسی، 
دادم که داخل  اطمینان  او  به  از من سؤال کرد که کجا هستیم و من هم 

دانشگاه هستیم.
 حوالی ساعت ۵:30 بود که به داخل مسجد دعوت شدیم. حلقٔه آموزش 
برادران تشکیل شد. برخی از دوستان رو در جلسه قباًل دیده بودم اما بسیاری 
از چهره ها جدید بودند. پس از کمی گپ و گفت، مسئول گروه آموزش 
تذکرات الزم را داد و سپس به سمت اتوبوس ها حرکت کردیم. مقصد اول 

"معراج الشهدا" واقع در خیابان بهشت تهران بود.

مستضعفین به  خدمات رسانی  کانون  جهادی  اردوی  از  آزاد  برداشتی 

"و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلوا اخبارکم "
و شما را می آزماییم تا مجاهدان و صبرکنندگانتان را بشناسیم و حدیثتان 

را اشکار کنیم.
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درباره معراج الشهدا قباًل شنیده بودم که محل موقت نگه داری پیکر پاک 
شهدای عزیزمان است اما تا به حال نه تنها آن جا را ندیده بودم که اطالعات 
دقیقی هم از آن جا نداشتم. وارد محوطه که شدیم ابتدائا به سمت وضوخانه 

رفتیم و وضو گرفتیم.
پس از آن وارد فضای داخلی شدیم. نخستین بار بود که در چنین شرایطی 
قلبم سنگینی می کرد. حس غریب خوبی  بر  قرار می گرفتم. فضای داخل 
و  کردم  زیارت  بود.  محسوس  برایم  کاماًل  شهدا  عطر  و  معنویت  داشتم. 
مجددًا  مؤمنی  حاج آقا  سخنرانی  و  مصیبت  ذکر  از  پس  نشستم.  گوشه ای 

سوار اتوبوس شدیم و حرکت آغاز شد.

پردٔه دوم: هفتٔه اول
شهریور  سوم  جمعه  روز  ظهر  حوالی  بودیم.  اتوبوس  در  ساعت  سیزده  حدود 
میرآباد در چند کیلومتری  آزادگان شهر  میرآباد رسیدیم. محل اسکان مدرسٔه  به 
اولین جلسه آموزش  سردشت بود. روز جمعه روز استراحت کردیم. جمعه شب 
طی اردو برگزار شد و اعضای هر گروه اعزامی مشخص شدند. در بخش آموزش 
شش گروه با تعداد اعضای بین 2 تا 6 نفر تشکیل شد. هر گروه طی روز دو اعزام 
به روستاهای اطراف میرآباد داشت؛ یک اعزام صبحگاهی و یک اعزام عصرگاهی. 
برای هر گروه دو روستا تعیین شد. روستاهای اعزامی عبارت بودند از: داوودآباد، 
نیوژ، مام کاوه، گرور، چکو، سوستان، شیوه مردان، ساوان، دولتو، آلواتان، سپیکان 
و اشخل. برای من مقرر شد که صبح ها به روستای مام کاوه و عصرها به روستای 
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گرور اعزام شوم.
در قسمت برادران بخش های فعال در اردوی جهادی عبارت بودند از: عمران، 
آموزش، پژوهش، فرهنگی، مستندسازی، نقاشی و دیوارنگاری، درمان، کشاورزی، 
دام پزشکی. خواهران نیز در بخش هایی چون آموزش، پژوهش، درمان، کشاورزی، 

فرهنگی و نمایش عروسکی فعالیت می کردند.
پیش  به  را  سپیکان  و  گرور  روستای  دو  در  عمرانی  پروژٔه  دو  عمران  برادران 
برادران  بود.  روستاها  از  اطالعات  جمع آوری  پژوهش،  بخش  وظیفٔه  می بردند. 
فرهنگ  و  بخش ها  سایر  از  پشتیبانی  برای  داخل  فرهنگ  بخش  دو  در  فرهنگ 
خارج برای تعامل با خانواده های روستایی از طریق اهدای کتاب، برگزاری جشنواره 
و غیره فعالیت می کردند. برادران دیوارنگاری نیز طی این دو هفته به رنگ آمیزی 

دیوار مدارس مشغول بودند.
در  دقیقه  پنجاه  بود. حدود  اعزام گروه ها  اولین  8 صبح  ساعت  شنبه  روز   ...
یک مسیر سنگالخی از میرآباد به سمت روستای مام کاوه حرکت کردیم. روستا به 
شکل پله کانی در دل دره قرار داشت. به محض ورود به روستا بچه ها دور ماشین 
را گرفتند. از ماشین پیاده شدیم و کمی با بچه ها خوش و بش کردیم. سرتیم برای 
گرفتن کلید مدرسه به سمت خانٔه دهیار رفت و ما بچه ها را به دنبال دوستانشان 
فرستادیم. در کمتر از پنج دقیقه حدود پانزده کودک در کنار ما بودند. شیؤه کار 
گروه اموزشی این گونه بود که بچه ها را با بازی سرگرم کند و در کنار بازی برخی 
را  غیره  و  یک دیگر  با  تعامل  خانواده،  با  رفتار  بهداشت،  مثل  اساسی  مسائل  از 
آموزش دهد. پس از مدت کوتاهی آشنایی و بازی با کودکان با آن ها خداحافظی 

کردیم و برگشتیم.

عکس: سهیل کمردی
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روستای گرور مقصد عصر ما بود. این روستا در مسیر جاده قرار داشت 
و فاصلٔه آن از محل اسکان حدود 10 دقیقه بود. وضعیت امکانات این 
روستا نسبت به مام کاوه به مراتب بهتر بود. بچه های این روستا از نظر سن 
و سال تقریبًا بزرگ تر بودند و دوران نوجوانی خود را می گذراندند. روستا 
هنوز دهیار نداشت و امور روستا به وسیلٔه ماموستا اداره می شد. ماموستای 
این دو  از تجربیات ما طی  بود. شاید یکی  بسیار فرهیخته ای  روستا فرد 

هفته نمازی بود که به امامت ماموستا خواندیم...
 به دلیل نقل و انتقاالت نیروها برنامٔه روز سوم من جابه جا شد. صبح 
روز سوم من به همراه تیم جدید عازم روستای چکو شدم. فاصلٔه چکو از 
ما زیاد نبود و مسیر را همراه با دیگر گروه ها با مینی بوس رفتیم. روستای 
چکو از نظر امکاناتی وضعیت مناسبی نداشت. دو گروه سنی کودک 
و نونهال در این روستا زیاد بودند. نونهاالن به سختی زبان فارسی متوجه 
نسبتًا  رودخانٔه  روستا  پایین  می کردند.  پرخاش  هم  به  دائمًا  و  می شدند 
پرآبی بود که در کنار آن زمین فوتبال بچه های روستا بود. حدود 2 ساعت 

با بچه ها بازی کردیم و به محل اسکان برگشتیم.
... آخرین تجربٔه اعزام به روستای جدید در هفتٔه اول، عصر همان روز 
فاصله  اسکان  محل  از  دقیقه   40 حدود  سوستان  بود.  سوستان  روستای 
سنگین  بسیار  روستا  جو  و  قدیمی  به شدت  روستا  این  ساختار  داشت. 
بود. تعداد کودکان روستا کم بودند و دائمًا با یک دیگر دعوا می کردند. 

سعادت نشد ماموستا یا دهیار روستا را ببینم.

عکس: سهیل کمردی
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پردٔه سوم: هفتٔه دوم
گروه ها  ارتباط  بود.  گذشته  گروه ها  همٔه  فعالیت  از  هفته  یک 
بود.  بیشتر شده  هر گروه  مخاطبین  با  تعامل  و  روستاییان صمیم تر  با 
اکثر گروه ها و به ویژه گروه آموزش فعالیت های جدی تر خود را آغاز 
کردند. در قسمت آموزش ما در همان روستای مام کاوه در هفتٔه اول 
مسواک اهدا کردیم و به آن ها آموزش دادیم. در هفتٔه دوم نیز اهداف 

اصلی اردو دنبال شد.
در هفتٔه دوم کم کم خسته شده بودیم. با اجازٔه مسئول اردو تردد 
از  بچه ها پس  ترتیب  بدین  و  آزاد شد  در شهر  در ساعات مشخصی 

بازگشت از اعزام می توانستند از محل اسکان خارج شوند.
پنج شنبٔه هفتٔه دوم که روز پایانی اردو بود هدایای بچه ها را متناسب با 
سن آن ها توزیع کردیم. خداحافظی از روستاییانی که دو هفته در کنار 
آن ها لحظات خوشی را رقم زده بودیم سخت بود. حتی خداحافظی 
کردن از دوستان خودمان نیز برایم راحت نبود. در این بین تنها چیزی 

که به من امید می داد یک اردوی دیگر با همین دوستان بود.
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چـــــــرااسـتارتاپیســـــــــم

معضالت کالن کشور و نقش مهِم استارتاپ ها
... قایقی باید ساخت؟!

دیده بان در مصاحبه هایی جداگانه بررسی کرد
اَرزیابِی فَعاالِن اِکوسیستم از وَضعیِت فِعلِی اِستارتاپ های 

داِخلی چیست؟!
دو چالش مهم کسب و کارهای نوپاِی ایرانی کدامند؟!

نبودِ بازار، از مهم ترین دالیل شکست استارتاپ ها
تعریف مشاغل دراستارتاپ ها: پوزیشن های توهمی!

گپ وگفت با عضو هیات علمی دانشگاه تهران
از عصر صنعت عبور کرده ایم، نوبت عصر اطالعات است!

بازخوانی تجربه ا ی ارزشمند برای استارتاپ ها
راه  در  موفق  آموزشِی  سیاست گذاری  یک  موردکاوی 

ترویج فرهنگ کارآفرینی
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اسـتارتاپیســـــــــم؟

شمالی  آمریکای  در   ،2009 سال  در  می گویند؛ 
فردی به نام "ترویس کلینیک" برای اولین بار در 
دنیا طرحی را رونمایی کرد. هدف او از این طرح 
درخواست تاکسی به صورت اینترنتی و بر مبنای 
موقعیت مکانی فردی، از طریق اپلیکیشن موبایل 
بود، در آن زمان هنوز هیچ شرکت منسجمی در 
جهان همچین ایده ای را مطرح نکرده بود و ایده 
با اصالت و اورجینال محسوب می شد. وی در  او، 
سال 2010 این ایده خود را عملی کرد و استارتاپ 
"اوبر" شکل گرفت! حتماً شما هم واژه استارتاپ را به 
وفور شنیده اید. این واژٔه فراگیر و جذاب که بین 
عدٔه کثیری از جوانان دانشگاهی امروزی رایج است؛ 
جوانانی جسور که با یک ایده نوآورانه و جدید قصد 
دارند با اتکا به دانش و علم خود یک محصول یا خدمات 
جدیدی را ارائه دهند تا بتوانند هم بخشی مشکالت 
جامعه را حل کنند و هم از قِبَل آن، درآمدی قابل 
توجه کسب کنند. در این پرونده، دیده بان باتوجه 
به لزومِ حل مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی، 
تمرکزش را روی بررسی چرایی تشکیل استارتاپ ها 
اکوسیستم  روی  پیش  تهدیدهای  و  ضعف  نقاط  و 
استارتاپی ایران گذاشته وقصد دارد به آسیب شناسی 
اکوسیستم پرداخته و مسائل ناگفته آنرا بیان کند ...

تـو،چـــــــرا
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ها استارتاپ  مهِم  نقش  و  کشور  کالن  معضالت 

... قایقی باید ساخت ؟!
چندی پیش دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه شریف و و مشاور اقتصادی رییس جمهور، در سمینار 
اتاق بازرگانی ایران به ایراد سخنرانی با موضوع "ضرورت شکل گیری گفت وگوی مّلی پیرامون حل 
مشکالت آینده کشور" به بهانٔه چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1396 پرداخت. دکتر نیلی در این 
سخنرانی با با بررسی گذشته، حال و آینده وضعیت اقتصادی، از 6 َاَبر چالش پیش رو که کشور را 
تهدید می کند گفت. وی این چالش ها را، بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، صندوق 
بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری دانست. علیرضا رحیمی نماینده مجلس شورای 
اسالمی هم، در کانال تلگرامی خود، لیست بلند باالیی از "100 مسئله مهم کشور" منتشر کرد؛ که به 
صورت کلی به 8 دسته اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سالمت، بین الملل 
و علم و فناوری تقسیم می شود. اما با طرح این موضوعات، به سراغ بررسی وضعیت استارتاپ ها 

رفتیم ...
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مسئله چیست؟!
در اولین برخورد با این خبرها، و قبل از نگران شدن از مشکالت پیش رو، امیدوار می شویم )!( که 
باالخره مسئوالن کشوری، مسائل و بحران ها را شناسایی کردند و مهم تر اینکه، آن ها را با مردم در میان 
می گذارند و درخواست مشارکت و همکاری دارند. دیگر همٔه ما می دانیم که کشورمان تمام قد، پنجه 
در پنجه مشکالت انداخته است و با توجه به محدود بودن منابع، زمان، گزینه های پیش رو و افزایش 
جمعیت، باید به دنبال راه حل هایی باشیم که با کمترین هزینه، در سریع ترین زمان، با تعداد بیشتری از 

چالش ها در گیر شود و درصدد حل آن ها برآید.
بدنٔه دولت آنقدر بزرگ و سنگین شده است که خود در ازای حل یک مشکل، چندین مشکل 
می آفریند. تا جایی که می بینیم از 6 چالشی که دکتر نیلی نام برد، 4 مشکل مستقیمًا به دولت مربوط 
می شود و 2 مشکل دیگر غیرمستقیم با دولت و نهادهای وابسته به آن در ارتباط است. با استناد به آمارهای 
دولتی، تا سال 93 مجموع افرادی که از دولت حقوق می گرفتند، هشت و نیم میلیون نفر بوده است. اگر 
تعداد افراد هر خانوار را ۵ نفر در نظر بگیریم، بدان معناست که بیش از نیمی از جمعیت کشور وابسته 

به حقوق دولت هست!!!
این یعنی هم خانوارها ضعیف تر از آنی هستند که در اقتصاد تاثیری بگذارند، هم دولت بودجه ای 
برایش نمی ماند که از اساس به فکر حل چالش ها باشد؛ و هم نشانگر ناتوانی بخش خصوصی و نقش 
کمرنگش در اقتصاد است. ارگان های باال دستی دیگر نیز از مشکالت ریز و درشت خود می نالند و 

دیگر جانی برایشان نمانده که بخواهند به چالش های دیگر نگاهی بیاندازند.
از این جهت تنها راه امید را می توان در دنیای دیجیتال و فناوری های نوین جست. راهی که با گذر از 
آن می توان بخش اعظمی از مشکالت را حل کرد یا حداقل تاثیرگذاری آن ها را کاهش داد. در ادامه 
توضیح می دهیم که چرا فناوری اطالعات وارتباطات، تنها گزینٔه اجنتاب ناپذیر ما برای نجات صنعت و 

اقتصاد و اجتماع است.
چرا ICT راه حل مهمی است؟!

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اقتصاد و صنعت را از دو بعد می توان بررسی کرد:
الف( فناوری اطالعات و ارتباطات در مقیاس بزرگ: مقصود از "مقیاس بزرگ"، سیستم های گستردٔه 
زیر ساخت و شبکه در هر صنعتی هستند که شهروندان از خدماتش استفاده می کنند و یا با آن در تعامل 
هستند. با افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و گذر زمان این زیر ساخت ها تحت فشار قرار می گیرند 
و فرسوده می شوند. دولت و ارگان های مربوطه همیشه برای توسعه، افزایش ظرفیت و نگهداری از این 
زیرساخت ها با مشکل تأمین مالی و نیروی انسانی مواجه هستند. استفاده و کاربرد ICT، می تواند در 
کمترین زمان و با هزینه ای به مراتب بهینه تر باعث افزایش ظرفیت، بهبود و کارایی سیستم های زیر 

ساخت و شبکه صنایع هر کشوری شود.
ب( فناوری اطالعات و ارتباطات در مقیاس کوچک: منظور از “مقیاس کوچک”، مفهوم و تعریف 
جدیدی در علم اقتصاد، به نام اقتصاد اپلیکیشنی یا App Economy است. این مفهوم با افزایش ضریب 
نفوذ اینترنت و بعد از آن، گوشی های هوشمند و یارانش ابری متوّلد شد. اقتصاد اپلیکیشنی شامل 
کسب وکارهایی است که با تولید اپلیکیشن های فروش، تبلیغات، ارتباطات اجتماعی، سالمت و خدمات 
عمومی و رفاهی ارزش آفرینی می کنند. از اصلی ترین ویژگی های اپلیکیشن ها می توان به تسهیل امور و 
سریع تر شدن فرآیند دسترسی به اطالعات، از بین رفتن واسطه ها در تجارت، نوآوری و چابک شدن 
روندهای اداری و تجاری، کاهش مصرف منابع و آلودگی اشاره کرد؛ و همینطور داده و اطالعات تولید 

شده توسط اپ ها که ذاتًا ارزشمندند و می توانند به عنوان سرمایه و منبع درآمد به آن ها نگاه کرد.
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زنجیری که فناوری اطالعات را به صنعت وصل می کند
 اسمی ندارد جز "استارتاپ"!

استارتاپ تعاریف مختلفی دارد؛ ولی جامع ترین تعریف از آن را می توان در این 
عبارت یافت: "شرکت های ریسک پذیری با رشد سریع بر پایه فناوری دیجیتال و علوم 
نوین، که محصول، خدمات، فرآیند یا پلتفرم خالقانه ای را برای برطرف کردن مشکل 
یا نیاز خاصی ارائه می دهند. استارتاپ ها با بیزینس پلن های منعطف و سّیال، پیوسته 
سعی در دسترسی به سهم بازار بیشتر در مدت زمان کمتری را دارند و این خصوصیتی 
است که آن ها را از کسب وکارهای کوچک و دیگر تجارت ها متمایز می کند. حال، با 
توضیحات ارائه شده، می خواهیم اینبار از چشم ICT نگاهی به شش بحران مذکور و 

راه حلشان داشته باشیم:
به صنعت کشاورزی  از سهم مصرف آب کشور  آمار 90 درصد  بحران آب: طبق 
اختصاص دارد و با توجه به برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی، قنات ها و 
آب های الیه های زیرین، وضعیت منابع آبی به حالت اضطرار درآمده است. به این 
وضعیت باید الگوی مصرف غلط شهروندان ایرانی از 10 درصد مابقی منابع را هم 
اضافه کرد که به پیکر نیم جان وضعیت آب تیر خالص میزند. )از بررسی مصرف آب 
صنایع غیرکشاورزی و همچنین به حساب آوردن وضعیت و تعداد سدهای کشور چشم 
پوشی کرده ایم!( مدیریت این وضعیت کار آسانی نیست؛ اما استارتاپ ها به کمک 
ICT می توانند روش کشاورزی سنتی را مدرن و مزارع و گلخانه ها را هوشمند کنند 
تا آب مصرفی به کمترین میزان خود برسد، الگوی مصرف آب خانگی و صنعتی را 

سروسامان بخشند و به صورت کلی از هدر رفت منابع آبی کشور جلوگیری کنند.
بحران زیست محیطی: 40 درصد از آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه ای در دنیا 
متعلق به وسایل نقلیه موتوری است که ساالنه نزدیک به 10 میلیون نفر را به کام مرگ 
می کشد. همچنین مصرف بی رویه منابع طبیعی و انرژی، ریخته شدن پسماندهای 
صنعتی و رها شدن زباله در دریا و طبیعت نیز مزید بر وخامت اوضاع محیط زیست 
شده است که جان هزاران گونه گیاهی و جانوری را تهدید می کند. ICT در این زمینه 
می تواند نقش یک منجی تمام عیار را ایفا کند! سیستم های مانیتور آلودگی هوا و صوتی، 
ارزیابی سالمت محیطی، پلتفرم های مشارکت اجتماعی، سنسورهای مصرف انرژی، 
سیستم های بازیافت زباله و تبدیل انرژی تنها گوشه ای از کمک های استارتاپ ها و 

فناوری اطالعات برای خارج کردن طبیعت و محیط زیست از بحران است.
صندوق های بازنشستگی: به دلیل محدودیت های قانونی و حساسیت قشر تأثیرپذیر 
از این صندوق، شاید تنها نقش استارتاپ ها را بتوان در دو زمینه متصّور بود: اول، 
نحؤه سرمایه گذاری و پرتفولیوی این صندوق ها. این بدان معناست که صندوق ها در 
شرکت های فناوری و استارتاپی سرمایه گذاری کرده تا هم از جریان های درآمدیشان 
منتفع شوند و هم به این شرکت ها سرمایه تزریق کنند. دوم اینکه استارتاپ مالی )فینتک( 
می توانند راه پرداخت وجوهات را تسهیل بخشند تا سیستم پرداخت در بازٔه زمانی 

خاصی تحت فشار قرار نگیرد.
بودجه دولت: اصلی ترین مشکل بودجه، کسری آن در پایان هر سال است و همانطور 
به  حقوق ها  پرداخت  عظیم  حجم  کسری،  این  دالیل  از  یکی  گفتیم  پیش تر  که 
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کارمندان دولت است که دست مدیران را برای تخصیص منابع مالی برای برنامه های توسعه 
و آبادانی می بندد. در نظام های سیاسی دیگر کشورها، قصد بر این است که دولت ها 
هر سال کوچک تر و کوچک تر شوند و به جز بحث مدیریتی، نظارتی و قانون گذاری، 
مابقی وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ایران نیز ICT و استارتاپ ها 
می توانند کمک های عمده ای به سیستم دولتی ارائه دهند؛ یکی از نتایج و محصوالت 
هر استارتاپی برای جامعه، اشتغال زاییست. اینکه افراد بتوانند بدون توقع از مهّیا شدن شغل 
دولتی، به دنبال ایجاد کسب وکار مورد عالقه خود بروند و با گسترش آن افراد دیگری را 
نیز استخدام کنند، هم از سنگینی "قشر حقوق بگیر" بر دوش دولت کم می شود و هم 
جامعه را از بحران بیکاری و اشتغال خارج می کند. امروزه نه تنها در کشورهای پیشرفته، 
بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز، سهم قابل توّجهی از اشتغال و رونق اقتصادی بر 
دوش استارتاپ ها و شرکت های دیجیتالی است! بنابراین استارتاپ ها به عنوان یک بازوی 
توانمند اقتصادی می توانند در جامعه نقش آفرینی کنند و مسیر را برای تمرکز دولت بر 
نظارت و مدیریت افزایش دهند. از دیگر مفاهیم کاربردی فناوری اطالعات در بخش 
مدیریت کالن، دولت الکترونیک )e-Goverment( است. دولت الکترونیک به معنی 
کاربرد ICT برای بهره وری و تسهیل روند کاری سیستم های دولتی در تعامل با بخش های 
داخلی خود و بنگاه های اقتصادی و شهروندان در هفت روز هفته و بیست وچهار ساعت 
شبانه روز است. تبدیل شدن سیستم سّنتی دولت به یک دولت الکترونیک امری ست که 
باعث کاهش هزینه های دولتی، ارجاعات فیزیکی، آلودگی محیطی و در عین حال باعث 

چابک سازی رویه ها و مشارکت مردم در تعامل با دولت می شود.
بحران نظام بانکی: اگرچه کالف گره خورده سیستم بانکی فعلی کشور متأثر از تصمیمات 
اقتصادی و روش های سنتی کسب وکار است، اّما ICT و استارتاپ می توانند قواعد بازی 
را عوض کند. طبق اظهار مدیران بانکی کشور به علت وضعیت اقتصادی کشور )عدم 
بازپرداخت وام ها توسط کسب کارها و رکود بازارهای اقتصادی بخصوص بازار مسکن در 
سال های اخیر( اکثر بانک ها کشور یا زیان ده هستند یا با سود اندک سال های مالی خود 
را به پایان می رسانند. بی شک تحلیل وضعیت اقتصادی بانک های کشور در این مقال 
نگنجد )!( و از آن صرف نظر می کنیم و فقط به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در 
بهبود و نوآوری در صنعت بانکداری اشاره ای داریم. استفاده از فناوری های دیجیتال نظیر 
خدمات بانکداری اینترنتی و موبایلی )اپلیکیشن( و کیف پول اینترنتی می تواند هزینه های 
عملیاتی بانک ها را کاهش دهد. در مورد شیوه های سرمایه گذاری بانک و روش های 
درآمدی هم می توان به سرمایه گذاری روی استارتاپ های مالی )Fintech( و غیر مالی، 
اینترنتی  پول   ،)Artificial Intelligence( )Big Data(، هوش مصنوعی  داده  کالن 
)Bitcoin(، شبکه های اجتماعی پرداخت، ایجاد صندوق های خطرپذیر سرمایه گذاری 
و احداث مراکز شتابدهی و آموزشی کسب وکارها اشاره کرد که فصل جدیدی را در 

فعالیت های بانکداری رقم خواهد زد.
مواردی که دربارٔه تأثیر فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات( و استارتاپ ها در حل بحران ها 
ذکر شد، تنها مواردی بودند که با یک پیمایش و امکان سنجی سطحی می توان از آن ها 
نام برد. بی شک مزایا و تآثیری گذاری بسیار گسترده تر از مثال هایی که زده شد را می توان 
برای "دنیای استارتاپ"متصّور بود و مدیران حال و آینده کشور می توانند از این پدیده برای 

سیستم های مدیریتی کمک بگیرند.
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 و اما اکوسیستم استارتاپی ایران ...
عناصری که در کنار یک دیگر قرار می گیرند، باهم تعامل و تبادل دارند، از یک دیگر تأمین منابع 
می کنند و باهم رشد و روی هم تأثیر می گذارند، یک اکوسیستم را تشکیل می دهند. اکوسیستم 
استارتاپی هم به مجموعه ای از این عناصر گفته می شود که باهم در تعامل اند و روی هم تأثیر 
می گذارند. عناصری مانند مردم )نیروی کار، متخصصین، متقاضی و عرضه کننده(، دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزشی-تحقیقاتی، منابع فیزیکی و غیرفیزیکی، شرکت ها و زیرساخت های فناوری 

اطالعات، بنگاه های تأمین مالی، سرمایه گذار، استعدادیاب و تسهیلگر و شتابدهنده.
مفهوم “استارتاپ”، بعد از بحران مالی سال 8-2007 آمریکا شکلی تازه به خود گرفت. جبران 
ورشستگی بانک ها و بیمه ها و راه افتادن چرخ بازارهای اقتصادی نیاز به گذر زمان زیادی داشت 
که با توجه به وابستگی اقتصاد دنیا به اقتصاد آمریکا، امکان پذیر نبود. یکی از راه های ممکن، ایجاد 
کسب وکارهای زودبازده ارائه دهنده کاال و خدمات دیجیتالی و تقویت شرکت های فعال در این 
زمینه بود؛ با این کار کاال و خدمات دیجیتال بیشتری تولید و صادر می شد. شرکت های وابسته و 
مشتقه بیشتری به وجود می آمدند، بانک ها و مؤسسات مالی که به فکر بازیابی شرایط خود بودند، 
این شرکت ها را فضای جدید و مناسبی برای سرمایه گذاری می دیدند، شرکت های فناورانه اروپایی 
به همکاری با این شرکت ها روی می آوردند، بازار داخل و خارج )بخصوص کشورهای متکی به 
نفت( مشتاق استفاده از محصوالت نوآورانه بودند، و صنایع شرق آسیا که از این بحران ها متأثر شده 
بودند، آماده تأمین قطعات و تولید محصوالت و زیرساخت های دیجیتالی بودند. این حرکت از 
سیلیکون ولی که مرکز فناوری دیجیتال بود، شروع شد، جواب داد )!( و موج بهبود وضعیت اقتصادی 
جهان به حرکت درآمد. بعد از گذشت دو سال از بحران مالی آمریکا، مجموعه شرکت های فناوری 
دیجیتال در سیلیکون ولی و دیگر نقاط آمریکا و اروپا به مهد کسب وکارهای زودبازده دیجیتالی، 
"استارتاپ ها" تبدیل شدند. و به این ترتیب پدیده استارتاپ از همیشه بیشتر مورد توّجه رسانه ها و 
فعالین اقتصادی قرار گرفت؛ به طوری که بعد از گذشت 9 سال از این بحران، در حال حاضر 10 
اکوسیستم استارتاپی، با بیش از 40 هزار استارتاپ به ارزش تقریبی 414 میلیارد دالر در آمریکا فّعال 
است. )نکته جالب توجه اینجاست که مجموع ارزش استارتاپ های آمریکایی تقریبًا برابر با تولید 

ناخالص داخلی ایران در سال 2016 است(.
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چرا پرونده درمورد استارتاپ؟!
حاال این موج استارتاپی به ایران رسیده است! مانند هر صنف و صنعتی، اکوسیستم استارتاپی 
ایران هم نقاط ضعف و قّوت زیادی دارد و با فرصت ها و تهدیدهای فروانی روبه روست! حدود سه 
سال است که این اکوسیستم، شکل و شمایل مشخص و واقعی به خود گرفته و رسمًا فعالیتش را 
شروع کرده است. اکوسیستمی که در همین سال های کم، با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب های 
زیاد، جای خود را در اقتصاد ایران و منطقه پیدا کرده است به طوری که در سال 96 مجموع فروش 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان از 30 هزار میلیارد تومان گذشته است و استارتاپ های زیادی 
در مسابقات و نمایشگاه های بین المللی به عنوان بهترین های حوزٔه خود برگزیده می شوند. حاال 
در این اکوسیستم، دیجی کاال وجود دارد که با ارزش 1۵0 میلیون دالر، بزرگ ترین شرکت اینترنتی 
ایران است، اسنپ به هفتمین سرویس تاکسی آنالین دنیا تبدیل شده، آپارات پربازدید ترین وبسایت 
ایران است و شتابدهندٔه آواتک جز 10 سرمایه گذار بذری و 20 شتابدهنده برتر خاورمیانه و آفریقای 
شمالی )MENA( به شمار می آید. وجود جوانان خاّلق و جسور، شفافّیت صورت های مالی، بازتر 
شدن فضای تعامالت بین المللی، ضریب نفوذ اینترنت، توسعه زیر ساخت ICT، و همچنین وجود 
دولتمردان حمایتگر همچون دکتر آذری جهرمی و دکتر سّتاری را می توان به عنوان نقاط قّوت و 
فرصت های این اکوسیستم برشمرد؛ نیازسنجی و ایده پردازی نادرست، توجه به کمّیت استارتاپ 
به جای کیفیت، ورکشاپ ها و کالس های آموزشی بی کیفیت، تقلید و کپی کاری و عدم ارتباط 
خوب بین دانشگاه و اکوسیستم استارتاپی، از نقاط ضعف و تهدیدهای آینده این اکوسیستم است.

همانطور که پیش تر گفتیم، کشور ما با چالش های بزرگ و کوچک فراوانی دست وپنجه نرم 
می کند، مشکالتی که روزبه روز پیچیده تر و بزرگ تر می شوند و راه حل ها و منابع موجود یارای 
مقابله با آن ها را ندارند، در این بین استارتاپ ها می توانند "نقش ناجی" را در حل مشکالت، و بهبود 
و توسعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا کنند. اما چگونه و به چه طریقی؟! پرونده را دنبال 

نمایید ...

پارسا شهریور – کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران
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کرد بررسی  جداگانه  مصاحبه هایی  در  بان  دیده 

َارزیابِی 
عاالِن ِاکوسیستم

َ
ف

از َوضعیِت ِفعلِی 
ِاستارتاپ های داِخلی چیست؟!
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اگر استارتاپ ها می خواهند بخشی از مشکالت جامعه را حل کنند ، 
به  راستا،  همین  در   . کنند  شناسایی  را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  باید 
لحاظ جامعیت و حساسیت موضوع ، دیده بان تصمیم گرفت از طریق 
مصاحبه هایی میدانی ، تلگرامی و استارتاپ گونه )!( ، نگاه اقشار مختلِف 
را  وطنی  های  استارتاپ  جامعه ی  و  اکوسیستم کارآفرینی  با  درگیر 
بسنجد. ُحسن این حرکت هم آشنایی و ایجاد ارتباط با دانشجوها و افراد 
متعدد از دانشگاه های مختلف بود. البته باید گفت اکثر مصاحبه شونده ها، 
دغدغه هایی مشترک با بیانی متفاوت داشتند و تحریریه نیز صعی کرد تا 
حد ممکن ، همان بیان محاوره را در تنظیم این بخش حفظ کند؛ که در 
صفحه بعد می توانید این نگاه های در نوِع خود جالب را جویا شوید :
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کارآفرینی  و  رشد  مرکز  سابق  مدیر  دهبیدی پور،  مجید  مهندس 
دانشگاه شریف: یکسری نکات در مورد استارتاپ های نوپا تأثیر گذاره. چیزی 
که من بر مبنای تجربه 10 ساله توی مرکز رشد دانشگاه شریف و سر وکله زدن بابیش از 
2۵0 شرکت یاد گرفتم 2 یا 3 نکته ست که خیلی مهمه و خواهش می کنم دانشجوها 
قبل از اقدام بهش توجه کنند: 1. مهم ترین عامل در موفقیت یک بیزینس و استارتاپ 
تیم خوبه بنابراین در تیم سازی و team building تا میتونن تالش کنند و تیم ها رو در 
تخصص های مختلف و متنوع و با شایستگی های مختلف ایجاد کنند، 2. نکته دوم که 
باعث شکست یا موفقیت میشه به نظر من بحث میزان توجه و دسترسی به بازاره و اگر 
در طراحی و اون ساختاری که میخوان به شرکتشون بدهند به این موضوع توجه نکنند، 
احتمال شکستشون میره باال و کسانی که به این موضوع توجه کردند احتمال موفقیت 
بیشتری داشتند. دسترسی به بازار یکی از مهم ترین عوامل پایدارِی شرکته که ]این کار[ 
رو باید با متدها و روش های مختلف انجام بدن و 3. نکته سوم که قطعًا میتونه مورد توجه 
دانشجوها قرار بگیره بحث خدمات نرم و مهارت های نرمه در واقع ما توی محیط های 
دانشگاهی مهارت های سخت رو خوب توسعه میدیم، بچه ها تئوری های مهندسی و علوم 
کادمیک رو خوب یاد می گیرند. و آیا مهارت های نرم و مهارت های زندگی رو بهشون  آ
یاد میدیم؟ نه به اون صورت یخورده ضعف داریم. بنابراین بچه ها باید خودشون تالش 
کنند مهارت های نرم خودشون 
تقویت  تحصیل  حین  در  رو 
بکنند. این 3 توصیه رو بهشون 
به  سازی 2-توجه  1-تیم  دارم: 
نرم  مهارت های  3-توسعه  بازار 
بحث  با  مرتبط  قابلیت های  و 
فضای  کار.  محیط  و  زندگی 
از  یکی  و  العاده س  فوق  ایران 
بهترین بازارهارو داره. از لحاظ 
کشش بازار فوق العاده ست، از 
انسانی  نیروی  توانمندی  لحاظ 
یکی از بی نظیرهاست که ]این[ 
خیلی عالیست. سرعت رشد هم 
خیلی باالست یعنی سرعت رشد 
فناوری در کشور ما وقتی تحلیل 
می کنیم، یکی از بهترین هاست 
و بله یکی از بهترین بازارهاست.

علوم  کارشناسی  دانشجوی  دوست،  جالل  کسری  امیر 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف: اینطورکه بنده در اطراف می بینم 
خیلی ها آدم های قدرتمندی بودند و در شرکت های بزرگی کار می کردند 
توی  که  شاخصی  نمونه های  دیدن  و  تبلیغات  و  استارتاپی  فضای  ولی 
زمینه استارتاپ موفق شدند باعث شده که افراد از شرکت های بزرگ و 
کارهای بزرگی که میتونستند انجام بدهند بیرون آمده و یا بروند به سمت 
استارتاپ های کوچک و نیازهای کوچک در جامعه که سعی می کنند با 
خالقیت خودشون حل کنند. اینجا هم نکته مثبت داره و هم منفی؛ نکته 
مثبت اینکه شرکت های بزرگ به پویا شدن فکر می کنند و از حالت َلختی 
شرکت های  که  چون  میایند،  در  ثابت   1business plan یک  داشتن  و 
کوچیک رشد می کنند و میخوان جاشون رو بگیرند. نکته منفی هم اینکه 
چون شرکت های کوچیکتر زیر ساخت ها و منابع مالی شرکت های بزرگ تر 
رو ندارند بخاطر همین محدودیت هایی براشون وجود داره یعنی طرحاشون 
از یه حدی نمی تونه بزرگ تر باشه. متاسفانه در کشور ما با این تبلیغاتی که 
انجام شده، بنده شاهدش بودم از بچه های خیلی کوچیک مثاًل پسرعموی 
10 ساله خودم آرزو و آمالشون شده که بروند یک استارتاپی بزنند و شروع 
کنند به یک کسب که خودشون بشن رییس ]همون کسب وکار[. این 
واقعًا تبدیل به یک ارزش شده و مثاًل کارمند بودن و کارکردن توی یک 
تیم ارزش نیست و این یک اتفاقی هست که داره ذیل این رخ میده و اگر 
قرار باشه همه رییس باشیم کی میخواد کارو جلو ببره؟ اگر همه بخوان فک 
کنند که ما هرکدوم یک کسبی مال خودمون داشته باشیم ]آنگاه[ هیچ وقت 

کارهای بزرگ رخ نمی ده.
1. طرح کسب وکار
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وحید فخر، مدیر پروژٔه شتابدهنده تک ودبیر سابق انجمن علمی دانشجویی 
MBA خوارزمی: به شهرها و نمایشگاه های مختلف ایران سرزده و با عمده استارتاپ ها آشنا 
هستم. معضل اکثر استارتاپ های ایرانی که نمود آن در نمایشگاه الکام استارز بارز بود، بحث 
کپی گری است! منتورهایی از کشور آلمان که به نمایشگاه آمده بودند و در رابطه با استارتاپ های 
ما اظهار نظر می کردند، از تعدد و شباهت های تاکسی آنالین و سفارش غذا و... متعجب بودند! 
بدین صورت که بیزینسی در ایران یا خارج موفق می شود و بقیه از آن تقلید می کنند بدون ایجاد 

تفاوت. این اشکال البته به فعاالن و جوانان 
استارت آپی وارد نیست، مشکل از جامعه 
ماست که هنوز در تربیت و آموزش صحیح 
کارآفرینی به افراد و نیازسنجی معضالت 
ما، ایراد دارد و اینکه راه حل این مشکالت 
چیست و چگونه باید رفع شود. باید به رفع 
ایجاد  طریق  از  و مشکالت جامعه  نیازها 
استارتاپ ها پرداخت و در این جهت باید 
کار کرد، نه اینکه کار تکراری و کپی انجام 

داد.

دانشگاه   VCCup نهم  جشنواره  دبیر  نصیری،  آرزو 
شریف: اتفاقی که میفته آینه که بعضی از این استارتاپها مثاًل در جامعه 
آماری 1000 تا، بیش از نصف ایده ها از طریق کپی برداری یا توجه 
نکردن به نیازها و... در همون مرحله اول غربالگری رد میشن. اگر 
من بخوام نقل کنم، در این ایده ها خیلی به نیازهای جامعه توجه نمیشه 
و بیشتر مهم اینست که کدام ایده پولساز است، مانند تعدد اسنپ و 
تپسی و... اما مهم اینست که برای روال راه اندازی استارتاپ با شرایط 
راه اندازی آشنا باشیم که اگر حتی شکست هم خوردیم بدانیم که دقیقًا 
چه می کنیم تا بتوانیم بازهم ادامه بدهیم. اما موضوع رایج در استارتاپها 
صرفًا شروع یک کار به اسم استارتاپ، بدون توجه به فضای موجود 
و... است. االن نگرانی صاحب ایده ها اینست که ایده هایشان دزدیده 
شود. انتقاد دیگر در این زمینه به سرمایه گذارها وارد است که انتظار 
دارند استارتاپ ها تمام و کمال بوده و تمامی مجوز هارا دارا باشند. 
دانشگاه ها می توانند همراه استارتاپها باشند؛ مثاًل در دانشگاه شریف، 
مرکز رشد این دانشگاه و فضای دانشگاه پذیرای موضوع استارتاپها 
بودند. نقش دانشگاه خیلی مهم است، در 
موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه، بین این 
دوطرف حلقه هایی مفقود است و باید این 
و  صنعت  پیونددهنده  ارتباطی  حلقه های 
دانشگاه ها جان بگیرند که این همان نقطه 

عطف رشد کارآفرینی در کشور است.

مقطع  دانشجوی  موسوی،  سجاد  سید 
کارشناسی رشته آهنگسازی دانشگاه هنر: 
راستا  یک  در  داره  ایران  های  استارتاپ  متاسفانه 
پیش میره و اونم مختص به IT هست و ایده های 
دیگر نسبتًا بسته هستند و اینکه ایده هایی که بچه ها 
نوع  از  رایت  کپی  معمواًل  می کنند  کار  ایران  در 
خارجیشه و این انتقادیه که بنده نسبت به استارتاپ ها 

و کارآفرین ها در ایران دارم.
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عماد گل محمدی، دانشجو و پژوهشگر از مؤسسه مشاوران مدیریت کارا، نوشت: تب و تاِب 
استارتاپ ها چند سالی است که در سطح جهانی وجود دارد و درکشور ما هم نیز همگام با آن ها اقداماتی صورت 
گرفته که بعضًا شاهد موفقیت چند نمونه از آن ها هستیم. امروزه شاهد هستیم که بسیاری از افراد به دنبال ایجاد یک 
کسب و کار نوپا و محقق کردن ایده های خودشان هستند و بسیار پرشور در این خصوص صحبت می کنند، اما 
غافل از اینکه برای تحقق این ایده سازوکار و اقداماتی مناسبی باید صورت گیرد. زیرا که طبق آماری که هست از 
هر 100 استارت آپ 90 تای آن ها شکست می خورند. متخصصان چالش های مختلفی برای این مهم بیان می کنند، 
بنده نیز طی مشاهدات و تجربیاتی که داشتم چند چالش مهمی )از نظر شخصی( که استارتاپ و ایده پردازهای 
آن با آن مواجه بودند را در ادامه بیان می کنم. الزم به توضیح است که برخی از چالش های مطرح شده با نظرات 
کارشناسان ممکن است اشتراکاتی داشته باشد. یکی از چالش ها عدم درک صحیح از مفهوم استارتاپ و رسالت 
آن در بین افراد )هم ایده دهنده و هم مجریان و برگزارکنندگان رویدادهای استارتاپی(، توضیح اینکه بسیاری از افراد 
قابل مشاهده، هم اینکه ایده ای به ذهنشان خطور می کند به دنبال عملی کردن آن به هرشکلی هستن وانتظار دارند 
که سریع نتیجه مناسب آن را ببینند اما برای موفقیت یک استارت آپ و عملی نمودن آن سازوکار و شرایطی وجود 
دارد )البته شاید مثال نقض این هم وجود داشته باشد، اما تعداد آن ها که موفق شدند، زیاد نیست(. برگزارکنندگان 
رویدادها و سمینارهای استارتاپی به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور )منطقه ما( بیشتر به فکِر 
اجراِی سمینار هستند که از قافله عقب نمانند تا اینکه از این سمینار یا رویداد خروجی مطلوب و کاربردی محقق 
شود و یا اینکه برگزارکنندگان تخصصی در این حوزه ندارند. چالش دیگر، ارزش آفرینی در ارائٔه خدمت یا محصول 
)که ازطریِق کسب و کارنوپا تولید یا ارائه می شود( است که به جامعه و مشتریان می دهد. بنظر میاد که]در[ ایده ها 
از این حیث نیز بازنگری کرد و نیز قابلیت اجرا و تکرار پذیری را در جامعه سنجش کرد. همچنین این ایده های 

برای دنیای واقعی کاربرد عملی داشته باشند. تأمین مالی و 
سرمایه گذاری یکی دیگر از چالش های مهم استارتاپ ها 
می تواند باشد. بسیاری ازایده های خوب هستند که در نبود 
سرمایه گذار و تأمین کننده مالی اجرائی نمی شوند چه بسا 
که در صورت تحقق آن خدمات و محصوالت مفیدی به 
جامعه عرضه شود. بطور خالصه حامیان ریسک پذیر در 
این حوزه زیاد نیستند. چالش دیگر نیز عدم تخصص الزم 
و تیم متخصص مشاوره در مراکز رشد، شتابدهنده و ... در 
مناطق کمتر توسعه یافته است. بسیاری از ایده وجود دارد که 
به دلیل مشاوره ضعیف در این مناطق عملیاتی نشده و فقط 
در حد همان ایده می مانند. نیاز به تیم های تخصصی مشاوره 
در این مناطق ضروری است. بسیاری از افراد نیز بدلیل نبود 
حق مالکیت معنوی، از بیان ایده خودداری می کنند با این 
بیم که ممکن است ایده مارا از ما بگیرند و آن را در جایی 
دیگر اجرایی و محقق کنند، همچنین ضعف فضای کسب 
و کار و نیز ضعف زیرساخت های فناوری اطالعات برای 
کسب و کارهای آنالین نیز از چالش های دیگر این حوزه 

می تواند باشد.

دهنده  شتاب  سابق  معاون  صفر،  آل  آراد 
دانشگاه شریف و دانشجوی ارشد کارآفرینی 
دانشگاه تهران: من فکر می کنم که وضعیت االن، 
حداقل در شهرهای بزرگ ]اینه که[ هر کی با مامان و 
باباش قهر می کنه میره استارتاپ می زنه. به نظرم اولین 
دلیلش وضع کالن اقتصادی ِ ماست که[ طرف ]میبینه 
پول نداره میخواد پولدار شه میره دو تا سایت و مجلٔه 
تلگرامی نگاه می کنه و میگه: آه! فالنی کافه بازار زد و 
اون یکی اسنپ زد گرفت، شما 10 سال یا 1۵ سال پیش 
رو نگاه کنید،]برای کسب درآمد[ عکاسی یا مدلینگ 
می رفتند یا هر کس می خواست رستوران می زد. االن 
وضعیت همینه که همه میخوان یه شبه پولدار بشن. به 
نظرم معضل اصلیشون آینه که بازار رو نمیبینن و اساسًا 
برای چیزی ایده میدن که برایش بازار وجود نداره. این 
حدس منه. اونایی هم که دارن درست کار می کنند فضا 
جوریه که سرمایه گذارا چنان شرایط سختی براشون 
طوِل  در  بگن.  رو  شون  ایده  افراد  میترسن  یا  میزارن 
یکسالی که بنده مدیر سرمایه گذاری بودم ]متاسفانه[، 
این میترسه ایده ش رو بگه اون هم میترسه پولش رو هدر 

بده؛ هیچ کدوم هنوز بالغ نشدن!
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کسب  مشاور  محمدی،  محمود 
مرکز  برنامه  مدیر  و  نوپا  کارهای  و 
نوآوری و کارآفرینی ُطرفه نگار: امروز 
نشیب  و  فراز  نوپا  و کارهای  جامعٔه کسب 
رویکرد  از  داشت؛  خواهد  و  داشته  زیادی 
حمله به کسب و کارهای سنتی که این کسب 

و کارهای داشته و دارند و عدم وجود قوانین و راهکارهای کافی برای این کسب و کارها می توان نام برد. 
از اینکه روزی تمام این کسب و کارهای نوپا نفوذی غرب نامیده شدند تا اینکه در حد قدیس در بعضی 
مجامع از آنان نام برده شد؛ از اینکه هر کسی با لفظ حمایت از آن ها و کارآفرینی سعی بر آن داشته و دارد 
که برای خود کالهی از این نمد خوش رنگ بسازد. از اینکه وقتی نامی از بین این دوستان بر سر زبان ها 
می افتد همه یکباره سعی می کنند با استفاده از مدل کسب و کار آن برای خود استارتاپ جدیدی راه 
بیاندازند )مانند استفاده از مدل اسنپ و ... که بسیاری بعد از آن در این حوزه فعال شدند(؛ از اینکه بیشتر 
مدل های کسب و کار و موضوعاتی که جز به جز از مدل های بعضًا موفق خارج از کشور وارد می شوند 
و گاه نوآوری خاصی ندارند؛ از اینکه بعضًا شرکت های قوی با تزریق پول های هنگفت و با استفاده از 
مدل های سنتی رشد یک کسب و کار در صدد هستند تا رقبایی که حس می کنند بعدًا ممکن است برای 
آنان دردسر شوند را حذف می کنند )و به این نمی اندیشند که می توانند گاهی با تعامل با این استارتاپ ها 
باعث رشد آن ها شده و خود نیز یکی از صاحبان آن شوند(، از اینکه گاه و بیگاه خبر می رسد سازمان 
دولتی برای آینکه به بقیه دوستان خود ثابت کند که در این بحث داغ کسب و کارهای نوپا او هم مدعی 
است، ادعا می کند که این کسب و کارهای نوپا زین پس باید از من هم مجوز جدیدی بگیرند یا مجوز من 
ارجح تر است و... گاهی اوقات اگر مجموعه ای مجوز آنجا را نداشته باشد باید با تهدید فیلتر و... مقابله 
کند؛ از اینکه بعضی مجموعه ها بختک وار شروع به کشیدن شیره این اکوسیستم می کنند تا با همکاری 
شرکای دولتی و خارجی خود کل اقتصاد آینده ایران را زیر سلطه خود داشته باشند و در این امر چه کارها 
که با رقبای استارتاپ های زیر مجموعه خود نکرده و نمی کنند. امروز نسبت به دیروز کارهای مهمی 
صورت گرفته چه بسا تا دیروز نام استارتاپ را که بر زبان میاوردی عده ای به عمد یا غیر عمد این طرز 
فکر را جا انداخته بودند که استارتاپ یعنی رویدادی که سه روزه است و... و برای حمایت از آن باید این 
رویداد را حمایت کنید! امروز این طرز تفکر بهبود یافته است. باید از فعاالن خوب این حوزه تشکر نمود 
که با تمام سختی ها و گاه تهمت ها زحمات زیادی برای این حوزه کشیده اند و می کشند و خواهند کشید.

]در  سینما":  "سالم  اپلیکیشِن  مدیر  سلیمانی،  مهدی 
عرصٔه استارتاپ ها[، بعضی ها در سرمایه گذاری وارد شده اند که 
واقعًا دلخواه استارتاپ ها نیستند. اگر استارتاپ سراغ این سرمایه 
گذارها برود کارش راه نمی افتد، تنها باید یک سری فرم عذاب آور 
پرک اند و آخر هم به نتیجه ای نمی رسید. مسئله بعدی استارتاپ ها، 
نبود قانون درست ]در این زمینه[ است. اگر یک استارتاپ بخواهد 
کارکند در ایران، حتمًا باید شرکت ثبت کند که خود زمینه درگیری 
بحث های قانونی و مالیاتی و... است که به خاطر اینکه استارتاپ 
درآمد ندارد نباید اینگونه باشد. عمده استارتاپ های ایران تا لحظه 
آخر سرمایه گذاری شرکت ثبت نمی کنند و این برایشان خطرناک 

است، به خاطر سربرآوردن رقیب جدید و...
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نبوِد بازار، از مهم ترین
دالیل شکست استارتاپ ها

)1 )یادداشت  کدامند؟!   ایرانی  نوپاِی  کارهای  و  کسب  مهم  چالش  دو 

از میان مشکالت مهم مطرح شده توسط فعاالن اکوسیستم ، دو موضوع بسیار 
با اهمیت جلوه داده شد و در این پرونده سعی بر آن گشت تا با یادداشت هایی 
تخصصی به مسائل زیر بررسی شود. 
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اولین و پر تکرارترین دلیل شکست استارتاپ ها عدم 
وجود یک بازار برای محصول و خدمات ارائه شده 
است. در ایران نیز مهم ترین دلیل شکست ایده های 
استارتاپی نبود یک بازار مناسب و پر مشتری است؛ 
معنی این جمله: "نبود یک بازار مناسب" بسیار مهم 
و قابل توجه است، زیرا هر کسب و کاری برای 
بقا احتیاج به مشتری و فروش خدمات و محصول 
شکست  از  یک  بتوان  اینکه  برای  دارد.  خود 
جلوگیری کرد و درصد رسیک یک ایده استارتاپی 
را کاهش داد باید کارآفرینان به مبانی کسب و کار 
و مارکتینگ آشنایی داشته باشند. به نظر من برای 
الزامی  زیر  بازاریابی  به مقوله های  توجه  موفقیت، 

است:
رضایت  جلب  برای  بازار  کردن  بندی  بخش   .1
تعدادی از افراد جامعه که یک نیاز مشترک دارند و 
تعدادی رفتار مشابه دارند. در علم مارکتینگ اعتقاد 
بر این است که جلب رضایت تعداد محدودتری از 
افراد جامعه و رفع نیاز آن ها بسیار راحتر از تولید یک 
محصول و رفع نیاز تمامی افراد حاضر در جامعه 
است. کار آفرینانی را امروزه می بینید که مدعی 
هستند محصول یا خدمات آن ها تمامی افراد جامعه 
را هدف قراد داده است، اما با توجه به علم بازاریابی 
که  است  نشدنی  و  بسیار سخت  مقوله  این یک 
تمامی افراد جامعه مشتری محصول یا خدمات شما 

باشند.
2. دومین مرحله برای کاهش ریسک شکست، 
بدست آوردن اندازه بازار است. اندازه بازار برای 
یک کارآفرین بسیار مهم است زیرا اگر به درستی 
آمار و اطالعاتی از اندازه بازاری که قصد دارد در 
آن فعالیت کند نداشته باشد نمی توان به درستی به 
موفقیت امیدوار بود. مثاًل اگر یک کارآفرین قصد 
ارائه یک نوع آنالین خدمت بر مبنای گوشی های 
افراد صاحب گوشی همراه  تعداد  همراه را دارد، 

که به اینترنت متصل هستند، را تخمین زده و طبق 
segment انتخابی آن را برآورد می کند.

انتخاب  بازاری که  آیا  نکته که  این  به  توجه   .3 
از محصول  بتوانند  شده است مشتریانی دارد که 
یا خدمات کارآفرین استفاده کنند؟ آیا توان خرید 
در بازار هدف انتخاب شده وجود دارد؟ برای مثال 
اگر شما قصد دلیوری کردن از رستوران ها را برای 
مشتریان دارید، اگر به ازای هر سفارش مبلغی را 
مشخص کرده اید، آیا این قیمت در اقتصاد محل 

زندگیتان کشش الزم را دارد یا خیر؟
4. توجه به اینکه آیا بازار انتخابی شما اشباع شده 
است یا آیا فرصت برای رشد شما نیز وجود دارد؟ 
بازاری که قصد دارید در آن رقابت کنید چقدر 
اقیانوس قرمز1 محسوب می شود و یا چقدر اقیانوس 
آبی2 سرمایه کالن حضور داردند و یا سرمایه گذاران 
هنوز به طور کامل به به بازار شما چشم ندوخته اند؟

به مقوله های  به نکات اشاره شده، توجه  با توجه 
بازاریابی در شکست و یا موفقیت یک استارتاپ 
به  نکردن  توجه  است.  فنی  مقوله های  از  مهم تر 
بازاریابی و آسان پنداشتن آن یک خطای هولناک و 
بسیار غیر قابل برگشت می باشد که این روزها شاهد 
شیوع این نوع دید بین کارآفرینان هستیم. بنابراین، 
نبود بازار، به عنوان اولین دلیل شکست استارتاپ ها، 
را می توان با علم کسب و کار و بازاریابی حل کرد 

و درصد موفقیت را باال برد.

1.اقیانوس آبی: در این حالت، شرایط رقابت در بازار به علت 
اینکه شرکت ها محصولی متفاوت با آنچه رقیب عرضه کرده 

را ارائه می کنند، آسان تر و سبک تر است.
2.اقیانوس قرمز: در این حالت، رقابت در بازار بسیار زیاد 
است و شرکت ها برای گرفتن سهم بازار بیشتر به هر نحوی؛ 

مخصوصًا با پارامتر قیمت به جدال با یکدیگر می پردازند.

علی کشاورزی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
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تعریف مشاغل دراستارتاپ ها:
پوزیشن های توهمی!

)2 )یادداشت  کدامند؟!   ایرانی  نوپاِی  کارهای  و  کسب  مهم  چالش  دو 
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موفق،  های  استارتاپ  دیدن  با  ما  از  بسیاری  قطعًا 
تحسین  را  آن  و  فکر می کنیم  اولین چیزی که  به 
ایدٔه آن کسب و کار!  نیست جز  می کنیم چیزی 
این جا  در  ایدٔه خوب  از  تر  مهم  بسیار  اما چیزی 
وجود دارد؛ و آن وجود یک تیم خوب است. این 
تیم که در واقع همان سرمایه های انسانی استارتاپ 
تفاوت های  مهم ترین  از  یکی  می آیند،  حساب  به 
بین دو استارتاپ موفق و نا موفق را تشکیل می دهد. 
چندی پیش که با یکی از فعاالن این حوزه صحبت 
محیط  این  در  عجیبی  مشکل  متوجه  می کردم، 
بعضی از آن ها شدم که می تواند به عنوان یک چالش 

به حساب آید.
آن  تیم  در  که  می شد  شروع  جایی  از  مشکل 
حداقل  )یا  مدیریتی  جایگاهی  فرد  هر  استارتاپ، 
لقب مدیریتی!( را با خود به دوش می کشید؛ بعد از 
چندین ماه فعالیت روابط انسانی سازمان رو به زوال 
گذاشته بود و فردی که خود را در رأس و مدیر عامل 
افراد  دیگر  با  روابط خوبی  هیچ وجه  به  می نامید، 
نداشت! این تنها مشکل نبود، افراد که آینده خود 
افتاده  دنبال شغل جدید  به  می دیدند،  در خطر  را 
بودند و این جا بود که مشکل دیگری نمود می کرد؛ 

افرادی که برای چند ماه خود را مدیر می دانستند با 
واقعیت رو به رو شده بودند و برایشان بسیار سخت 
بود که بتوانند سطوحی پایین تر از مدیریت را قبول 
کنند؛ البته که فردی که من با او مصاحبه کردم فردی 
بود بسیار با هوش و مستعد اما با تجربه ای ناکافی 

برای یک پست مدیریتی واقعی!
برای  راهکار  بهترین  شاید  چیست؟  راهکار 
سازمان های نوپا، طراحی یک سیستم ارتباطی افقی 
باشد؛ قطعًا یک  بوروکراسی  از هر گونه  به دور  و 
دست بودن و همدل بودن اعضا نیز نقش مهمی را 
ایفا می کند و این بدان معناست که شاید بهتر باشد 
در ابتدای راه در انتخاب یک عضو جدید همه اعضا 
تفاهم داشته باشند و این انتخاب ها به صورت انفرادی 

انجام نشود.
شد،  اشاره  آن  به  باال  در  که  مشکلی  شاید  البته 
تنها بخشی از آسیب ها در این حوزه باشد و قطعًا 
چالش های دیگری نیز وجود دارد؛ اما این بدان معنا 
نیست که بخواهیم بیرون از گود نشسته و استارتاپ ها 
را زیر بند نقد برده و فقط دید انتقادی به آن ها داشته 
باشیم؛ بلکه این نقدها باید با مشاهده و بررسی دقیق 

آن ها بوده و به هدف کمک به رشد آن ها باشد.

آرین یزدان شاد – کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران
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از عصر صنعت عبور کرده ایم، 
نوبت عصر اطالعات است!

برای آشنایی بیشتر با عملکرد کنونی اکوسیستم استارتاپی ایران و بررسی فرصت ها و چالش های پیش رو، مصاحبه ای 
با آقای دکتر اّیوب محّمدیان، عضو هیأت علمی گروه مدیریت فناوری اطالعات در دانشکدٔه 
این  اتقافات  و  پربحث  موضوعات  مورد  در  ایشان  نظرات  نقطه  با  تا  دیدیم  تدارک  مدیریت دانشگاه تهران 
حوزه آشنا شویم که اتفاقًا از صحبت های مطرح شده، کاماًل واضح بود که در این زمینه رویکردی دغدغه مند و 
دلسوزانه دارند. به اعتقاد ایشان "در حال حاضر اکوسیستم استارتاپی کشور نیاز به نوآوری و مقیاس پذیری و رشد 

سریع دارد. بنابراین حمایت های دولت بجای تاکید بر کمیت استارتاپها باید تاکید بر کیفیت استارتاپها باشد " ...

گپ وگفت با عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عکس: پارسا شهریور
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آقای دکتر نظر شما در مورد حال فعلِی 
اکوسیستم وطنی چیست؟ این وضعیت 

را چطور ارزیابی می کنید؟
خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهیم جامعه 
استارت آپی را در نظر بگیریم، در طی دوره ای 
شش ساله مفاهیم استارتاپی در حال شکل گیری 
بود که اول با استارتاپ ویکند1 شروع شد؛ افراد 
می آمدند و فرآیند ایده پردازی تا تولید محصول 
را انجام می دادند اما خروجی آن ها لزومًا این نبود 
در  بیشتر  بلکه  بیاید  بیرون  موفقی  استارتاپ  که 
راستای فرهنگ سازی و ترویج استارتاپ بود. و 
همه تنها به این کمک می کردند که افراد برای 
ورود به چنین فضای جدیدی انگیزه پیدا کنند. 
در حال حاضر با ایجاد شتاب دهنده ها، از لحاظ 
است؛  خوب  اکوسیستم  وضعیت  کّمی  تعداد 
مرحله  از  که  داریم  آپ  استارت  زیادی  تعداد 
ایده و نمونه اولیه گذشته و به مرحله ورود به بازار 
رسیدند. حدود 60-70% استارت آپ ها در این 
و  بازار  توسعه  مرحله  به  هنوز  اما  هستند  مرحله 
مقیاس پذیری نرسیده اند. در این چندسال اخیر 
بحث آموزش های انگیزشی و ترویجی بطور موفق 
اتفاق افتاده اما دغدغه و چالش اصلی کنونی باید 
این باشد که حاال استارتاپ ها در مرحله ورود به 
بازار به کدام زیر ساخت های فنی و قانونی احتیاج 
دارند!؟ در شرایط اقتصادی کنونی کشور که رکود 

در بازار وجود دارد چه نیازهایی دارند؟!
نیاز کنونی برای استارتاپ ها از جنبه وظیفه دولت، 
ایجاد زیرساخت های قانونی و اقتصادی و فناوری 
است که در این زمینه باید کار زیادی انجام شود. 
نیاز  استارتاپی کشور  اکوسیستم  در حال حاضر 
دارد.  پذیری و رشد سریع  مقیاس  و  نوآوری  به 
بنابراین حمایت های دولت بجای تاکید بر کمیت 
استارتاپها باید تاکید بر کیفیت استارتاپها باشد. در 
این راستا نیاز است استارتاپ ویکند ها تبدیل به 
دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای شوند، 
چون افرادی که در استارتاپ ها حضور دارند از 
و  هستند  فنی  بخصوص  و  گوناگون  رشته های 
هنوز مطالبی که یاد می گیرند با آموزش های مورد 

نیاز برای راه اندازی یک استارت اپ فاصله دارد. 
از انجا که روش های راه اندازی استارتاپ ناب و 
چابک می باشد با روش ایجاد شرکت های بزرگ 
و حتی روش های کارآفرینی و ایجاد شرکت های 
به  رونیاز  این  از  دارد.  فرق  متوسط  و  کوچک 
آموزش های تخصصی و خاص برای استارتاپ ها 
داریم که هنوز دانش تدریس آن در دانشگاه های 
انداختن  جا  برای  است.  نیامده  به وجود  کشور 
این آموزش ها در نظام آموزشی کشور باید فکری 
شود، از دانشجو گرفته تا استاد و محتوای کتاب ها 

و ساختار دانشگاه ها! نیاز به تغییر وجود دارد.
مثاًل چرا ما در دانشکده دوره های آموزشی برای 
کسب و کارهای نوپا نداریم؟ اکثر آموزش هایی 
که در حال حاضر در دانشگاه ها داده می شود، 
برای شرکت های با سایز بزرگ است. به طور مثال 
در تدریس برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت منابع 
انسانی یا درسی مثل بازاریابی در دانشگاه، باید این 
موضوع که درس برای استارتاپی کوچک تدریس 
نقش  شود.  تفکیک  بزرگ  سازمانی  یا  می شود 
دانشگاه در این موضوع، با توجه به تغییر نسلی که 
در کسب و کارها در حال رخ دادن است، باید این 
باشد که آموزش های رسمی را دستخوش تغییرات 

کند.
عدم  شرایط  این  با  استارتاپی،  اکوسیستم  پس 
اطمینان در کشور ما، اکنون دغدغه رشد سریع 
دارد. اشتباه ما در کشور این است که دلمان خوش 
اعطای  با  و  داریم کارآفرینی می کنیم  است که 
وام، اکنون تعداد زیادی شرکت داریم. فکر کردیم 
افزایش  را  بیاندازیم و کمیت  راه  هرجایی شغل 
دهیم خوب است، در حالی که لزومًا ممکن است 
این پدیده دارای ارزش آفرینی نباشد. در حالی که 
مفهوم اصلی استارتاپ، نوآوری و ارزش آفرینی 
تکنولوژی کار می کنند،  بستر  است و چون در 
رشد سریع دارند، به تعداد زیادی مشتری دست 
پیدا می کنند و در یک فضای جدید، یک نیاز 

برآورده نشده را رفع میکنند.
در مفهوم کارآفرینی ای که ما در کشور استنباط 
کردیم، به این فکر نکرده ایم که کاری که ایجاد 
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می کنیم و شغلی که راه می اندازیم ارزش آفرین 
نه؟  یا  بر طرف می کند  را  نیاز جدیدی  و  است 
خیلی از شرکت های موجود درجا می زنند و یک 
حبابی از شرکت هایی که چند سال است که هیچ 
رشدی نکرده اند به وجود آمده است. باید بررسی 
کرد که چرا این شرکت ها به این وضعیت گرفتار 

شده اند؟!
از جنبه های مختلف می شود در مورد این مشکل 

بحث کرد.
الکامپ 96 تهران در عین اینکه بسیار 
گسترده تر از سال پیش برگزار شده 
بود و در آن، شاهد حضور استارتاپ 
ها و شرکت های بیشتری بودیم ولی 
اغلب کارشناسان و فعالین این حوزه 
و  ایده ها  وجود  و  بودن  تکراری  از 
استارتاپ مشابه گله مند بودند، نظر شما 
از کجا نشأت  این پدیده  و  چیست؟ 

می گیرد؟
الکامپ 96 تهران را اگر بخواهیم بررسی کنیم باید 
بدانیم که الکامپ مانند سایر نمایشگاه ها نمودی 
عینی از وضعیت و شرایط خود جامعه است، و در 
الکامپ 9۵ تعداد زیادی استارتاپ در حوزه خرید 
و فروش آنالین داشتیم. دلیل این امر ناشی از بروز 
شرکت هایی قوی در این زمینه بود. ولی در الکامپ 
امسال اکثر استارتاپ ها شبیه هم بودند و شباهت 
اکثر آن ها هم در ارائه خدمات بود و دلیلش این بود 
که در سال جاری شرکت های حمل و نقل به دلیل 
نفوذ و رشد سریع، به عنوان الگوی برتر و قهرمان 
مطرح و موجب شدند خیلی از افراد مانند این ها 
عمل کنند. االن خیلی از استارتاپ ها مبتنی بر 
فناوری های سطح باال و پیشرفته نیستند، اکثرًا ساده 
و تقلیدی اند. این صرِف تقلید از یک استارتاپ 

موفق نوعًا بد نیست؛ بلکه این روش نوعی "بنچ 
مارک2" است؛ اما اینکه بخواهند نمونه خارجی را 
از همه جنبه ها بومی سازی کنند، موضوعی چالش 

برانگیز به لحاظ پیاده سازی موفق ایده است.
به شخصه این را بد نمی دانم که خیلی از استارتاپ 
ها به مانند نمونه های خارجی عمل کنند؛ اما آیا 
فکر نمی کنیم که چند نفر ایده ای مانند اسنپ 
داشتند و چندتایشان موفق شدند؟! تعداد کمی! 
مهم  اجرا  بلکه  ندارد،  اهمیت  برداری  کپی  این 
است که خیلی از استارتاپ ها در این زمینه مشکل 
کپی  سراغ  بیشتر  همین ها  الکامپ  در  دارند. 
مشکل  خاطر  به  همچنین  رفتند.  کامل  برداری 
سرمایه گذاری و این تفکر که کل استارتاپ باید 
برای خودشان )مؤسسین( باشد، تا اینکه سهمی به 
سرمایه گذار بدهند، موجب می شود که خیلی از 
آن ها در این نقطه بمانند. مشکل اصلی ما این است 
که بلد نیستیم کار تیمی را به خوبی انجام دهیم و 
بین خودمان سهیم شویم و اعضای دیگر موجود 
در اکوسیستم را مشارکت دهیم. فضای تعامل و 
همکاری وجود ندارد و چون موفق عمل نمی کنند 
موجب می شود که ما عملکردشان را کپی بدانیم.

پایین به حوزه "های تک3"  اینکه به دلیل دانش 
است.  خاص  ای  دغدغه  نمی کنیم  پیدا  ورود 
در دانشگاه ها، چرخه مدیریت دانش و آموزش 
دانشجویان )از مفاهیم تا کاربردپذیری( خوب کار 
نمی کند و موجب می شود کسی که دانش سطح 
باال دارد صرفًا پیشرفتش را در نوشتن مقاله و گرفتن 
مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا تعریف کند. چرا 
که در جامعه ما چنین افرادی ارزش و محبوبیت 
را  دانشش  که  کسی  به  نسبت  دارند  بیشتری 
سازی  پیاده  کار  و  کسب  و  تجارت  فضای  در 
برچسب گذاری ها  و  گذاری ها  ارزش  می کند. 
است. من  نشده  تعریف  به خوبی  ما  در جامعه 
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و  این موضوع خطرناک است  احساس می کنم 
اگر چند سال دیگر ادامه پیدا کند باعث می شود 
با استعداد ما، چون در  از دانشجویان  که خیلی 
خارج از کشور برای استارتاپ ها ارزش قائل اند، 
به آنجا بروند و بیزینس و اقتصاد آن ها را شکوفا 
با نوشتن مقاالت  کنند. اگر االن دانشجویان ما 
ISI از کشور خارج می شوند، فردا روز با ایده های 
استارتاپی شان خارج می شوند و اقتصاد کشور با 

بحران مواجه خواهد شد. 
خأل موجود در این زمینه پارک های علم و فناوری 
است که تمرکزشان را در حوزه های خاص مانند 
فناوری سخت برده اند؛ در صورتی که اگر تمام 
دارای  بگیریم  نظر  در  را  غیرفنی  دانشکده های 
افرادی پر از ایده های استارتاپی هستند که اگر در 
کنار یک فناوری قرار بگیرند به راحتی می توانند 
یک بازار خوبی ایجاد کنند و نیازی های جدید 
چون  ولی  کنند،  برآورده  کشور  در  را  پنهان  و 
افرادی  صرفًا  نمی گیرد  صورت  انها  از  حمایت 
یک  و  می روند  آنجا  به  فنی  دانشکده های  از 
در کشور  می دهند.  جامعه  تحویل  را   product
ما ایجاد استارتاپ های خدماتی خوب است، اما 
باید دغدغه ما این باشد که این استارتاپ خدماتی 
مبتنی برفناوری های های تک و منحصر به فرد 

باشد!
سر  پشت  خوبی  به  را  صنعتی  توسعه  ما  کشور 
نگذاشته ولی اکنون عصر صنعتی شدن گذشته و 
دوره کنونی عصر اطالعات است و راهی میانبر 
برای ما باز شده است. عصر اقتصاد دانش بنیان 
زمینه  این  در  که  کرده  ایجاد  برایمان  را  فرصتی 
اکنون  کنیم.  اندازی  راه  را  موفقی  شرکت های 
اقتصادی و  به روز در رشد  بخش خدمات روز 
اشتغال زایی سهم بیشتری پیدا می کند و فضای 
بیشتری برای کسب و کارهای کنونی در حوزه 

خدمات وجود دارد. اما باید خون جدیدی وارد 
هدف  این  برای  شروع  نقطه  و  شود  اکوسیستم 
واسط  حلقه های  همینطور  و  می باشد.  دانشگاه 
دیگری نیاز است که کنار دانشگاه قرار بگیرد تا 
نقطه ایده تا تجاری سازی تکمیل شود. برای مثال 
اکنون در دانشکدٔه مدیریت جای شتابدهنده ها 
کجاست؟! قاعدتًا یکی از مکان های تأمین نیروی 
همین شتابدهنده ها باید دانشکده مدیریت باشد. 
به دلیل اینکه مدل پارک علم و فناوری با شتاب 
در  ها  شتابدهنده  در  فرق می کند. چون  دهنده 
زمان کمی زمینه شتابدهی یک استارت اپ فراهم 
می شود و سرمایه الزم با اخذ سهامی از استارتاپ 
در اختیار انها قرار می گردد و همینطور منتورها یا 
مربیان نیز تجربه قبلی راه اندازی استارت آپ خود 
استارتاپ می گذارند،  این  موسسان  اختیار  در  را 
به  نسبت  بهتری  بسیار  از کیفیت  ها  شتابدهنده 
پارک های علم و فناوری که االن اجاره مکان به 
استارتاپ ها می دهند و این موضوع تبدیل به یک 
برخوردارند.  است،  شده  آن ها  برای  درآمد  منبع 
و در صورتی که اگر این شتابدهنده ها به همین 
صورت خوب مدیریت شوند، می تواند یک مدل 
موفقی باشد که ما دانشجویانمان را به صورت تیمی 

به دوره های شتابدهی و پیش شتابدهی بفرستیم.
در  هایی  استارتاپ  چه  خالی  جای 
و  می شود؟  احساس  اکوسیستم  این 
نیازسنجی ایده ها باید به چه صورتی 
انجام گردد و بومی شود تا محصول 
نهایی برای شهروندان ایرانی مناسب 

باشند؟
 معمواًل ایده از دوکانال می آید: یا براساس یک 
حل  راه  آن  برای  که  جامعه  در  موجود  مشکل 
می یابیم و یا از یک فرصت فناورانه شروع می شود. 
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که مثاًل شما یک فردی هستید با دانش باال که 
درمورد یک موضوع تکنولوژیکی جدید به یک 
گاهی می رسید و دانشی که می توانید  سطح از آ
آن را عملی بکنید و بعد با نیاز بازار آن را متناسب 
جا  دو  در  بودن  متناسب  این  واقع  در  می کنید. 
اتفاق می افتد، یکی تناسب بین مسئله و راه حل و 
دیگری بین محصول و بازار. در زمینه فقدان وجود 
خوب  دانشگاه ها  باال،  سطح  های  اپ  استارت 
سطح  دانش  داشتند  اعتقاد  چون  نکردند  عمل 
برای صنعت  دارد  وجود  دانشگاه  در  که  باالیی 
قابل درک نیست و چون این ارتباط بین دانشگاه 
و صنعت برقرار نشد، در آخر دانش تبدیل به مقاله 
می شود برای خارج از کشور. در صورتی که اگر 
فرهنگ کارآفرینی و استارت اپ برای دانشگاهیان 
جا بیافتد خیلی راحت برای خود فرد امتیازات و 
شرایطی فراهم می شود که بتواند دانش تکنولوژی 
باال را برای راه اندازی یک استارتاپ به خدمت 
و  من  که شخصًا خود  است  کاری  این  بگیرد. 
دانشجویانی که با من کار می کنند سعی می کنیم 
انجام بدهیم. یعنی ایده من این است که استارتاپ 
می گیرند  شکل  دانشگاه ها  داخل  از  که  هایی 
باشد و  نداشته  مشابه آن در سطح کشور وجود 
منبع آن دانش های جدیدی باشد که در راستای 
پاسخگویی به نیاز جامعه و صنعت ایجاد و تجاری 
سازی گردند.. البته همانطور که گفتم کنار این 
روند باید نهادهابی مثل شتابدهی و سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر و ... ایجاددگردند تا بتوان دانش را 

کاربردی کرد.
موضوع بعدی که می خواهم راجعبش صحبت کنم 
این است که جامعه و فرهنگ ما، شخصیت هایی 
ندارند و  را پرورش می دهد که مساله و دغدغه 
نسبت به محیط اطراف خود بی تفاوت هستند، 
در واقع ما نمی توانیم سؤال خوب طراحی کنیم. 
اتقاقا چند وقت پیش یکی از استارتاپ ها به سراغ 
من آمده بودند که جنس کارشان این بود که "چه 
اینکه چه  و  کسی سؤال خوب طراحی می کند 
کسی یک موضوع مناسب در کشور را به عنوان 
مساله مطرح می کند، راه حل ها امتیاز نداشتند بلکه 

سؤاالت ارزشمند بودند". اکنون در کالس های 
درس، دنبال راه حل های از پیش آماده هستیم. 
کمتر دانشجویی را می بینیم که سؤال خوب بپرسد 
و به صورت عملیاتی راجع به مسائل فکر کند. 
در نتیجه به جای رفتن دنبال مسائل، به دنبال راه 
حل ها می رویم؛ فارغ از اینکه راه حل به درد مسالٔه 
ما می خورد یا نه؟! در واقع نقطه شروع کارمان از 

مساله نیست، از راه حل است!
 این ضعفی است که در دانشگاه های ما دانشگاه های 
نبوده اند. بلکه دانشگاه هایی اند که  مساله محور 
ترجیح می دهند راه حل هایی که در خارج کشور 
وجود دارد را برای داخل کشور استفاده کنیم و به 
زور این راه حل ها را به مسائل موجود داخل کشور 
بخورانیم. برای اینکه تغییری اتفاق بیافتد باید برای 
شیوه ها و رویکردهای آموزشی باید فکری اساسی 
با یک سؤال شروع شود  باید  کنیم و هرکالسی 
از  و  قطعی  جواب های  دنبال  به  در کالس ها  و 
پیش تعیین شده نباشیم، بلکه دنبال این باشیم که 
کالس ها مساله محور باشد و مسائل جدید ایجاد 
شود و دانشجو با ذهن بسته و راه حل دیکته ای از 
کالس خارج نشود. چون این باعث می شود نتواند 
از پس مسائل و مشکالت زندگی اش بر بیاید. بارها 
شده است که دانشجوهایم از خود من دنبال راه 
حل کاری می گردند که به آن ها سپرده ام. اما چه 
شده که دانشجوها اینقدر راحت طلب شده اند و 

به دنبال شناسایی و حل مساله نیستند؟!
اصلی در تفکر سیستمی به نام هم پایانی داریم که 
براساس آن برای رسیدن به یک مقصد، مسیر و 
راه حل های مختلفی وجود دارد. برای همین نباید 
هدف شناسایی راه حل ها از پیش اماده باشد. بلکه 
باید هدف شناسایی مساله بوده و برای حل آن به 

دنبال طراحی راه حل های جدید بود.
جناب دکتر، به اعتقاد شما با شکل گرفتن 
مدت  چه  استارتاپی،  اکوسیستم  یک 
طول می کشد تا تأثیر خود را در اقتصاد 
کالن بگذارد و در سنجه هایی مثل فقر، 

اشتغال و رونق تغییر ایجاد کند؟
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به صورت دقیق در مورد اینکه یک اکوسیستم در 
اقتصاد کشورهای دیگر طی چه مدت زمانی تأثیر 
خود را گذاشته نمی توان زمان دقیق را تععین نمود 
اما قاعدتًا بیشتر از ۵ سال باید باشد. البته استثناهایی 
هم وجود دارد. اگر از تجربه و دانش و سرمایه 
خارجی استفاده شود )مثاًل برای شکل گیری دیجی 
کاال( حداقل دوره ای 10 ساله طول می کشید. 
این دوره را اگر با نمونه های دیگر داخلی مقایسه 
کنیم آن ها در دوره زمانی محدود تری راه افتادند. 
این کوتاه تر شدن زمان ایجاد استارتاپ ها عوامل 
مختلفی دارد. یکی از دالیل این امر، امکان تعامل 
و همکاری با اکوسیستم های خارج از کشور است 
که در واقع نقطه بلوغ هر اکوسیستمی است. یعنی 
تا چه حد استارتاپ های خارجی، سرمایه گذار 
و منتورهای خارجی استارتاپ ها با اکوسیستم ما 
تعامل و ارتباط دارند. مصداق این حرف من را در 
موسسان استارتاپ های بزرگ کشور می بینید که 
یک تجربه استارتاپی در خارج از کشور داشتند 
به  تجربه  از  آن  می توانند  می آیند  ایران  به  وقتی 
خوبی استفاده کنند. موضوع دیگری که این رشد 

استارتاپ  خود  مدل  بیزینس  می کند،  سریع  را 
و کارهای سنتی  از کسب  بعضی  مثاًل  هاست. 
مدل کسب و کار "پایپ4" داشتند و اکنون مدل 
جایگزین، "مدل پلتفرم۵" است. شما صداوسیما 
باال و  انسانی  نیروی  با تشکیالتی عظیم، حجم 
هزینه های بسیار سنگین را با شرکتی مانند آپارات 
مقایسه کنید که با کمترین نیرو بیشترین ظرفیت، 
است.  کرده  ایجاد  را  محتوایی  و  تنوع محصول 
تفاوت این دو در نوع مدل کسب و کارشان است. 
در صداوسیما از ایده اولیه تولید برنامه ها تا اجرا همه 
توسط یک مدیریت واحد انجام می شود، ولی در 
آپارات به عنوان یک کسب و کار پلتفرمی، دو 
کنندگان  مصرف  و  محتوا  کنندگان  تولید  گروه 
محتوا به هم وصل می شوند و آپارات وظیفه تسهیل 
گری و ایجاد تعامل بین این دو گروه را دارد. تعداد 
این کسب و کارهای پلتفرمی رو به افزایش است، 
چون دنیای آینده دنیای پلتفرم ها هست و اقتصاد 
پلتفرمی شاید مفهومی باشد که ما باید در سال 
اقتصاد  کنیم.  موردش صحبت  در  بسیار  جدید 
پلتفرمی موجب می شود کسب وکارهایی با مقیاس 
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بزرگ و حجم باال و رشد سریع، شکل بگیرند. به 
نظر من این مدل کسب و کارهای باید هرچه بیشتر 
ترویج داده شود، آموزش داده شود و در موردش 

گاهی صورت بگیرد. اطالع رسانی و آ
یک نقطه قوت نمایشگاه الکامپ امسال این بود 
که این مدل کسب و کارهای پلتفرمی راه افتاده 
بودند، اما اینکه چقدر این ها خوب عمل می کنند 
به ترویج و باال بردن سطح آموزش های حرفه ای 

مربوط می شود.
ما وقتی از تاثیرات استارتاپ ها صحبت می کنیم، 
این تاثیرات صرفًا اقتصادی نیستند، بلکه مهم تر از 
تاثیرات اقتصادیشان روی سبک زندگی و فرهنگ 
تأثیر می گذارند. مثاًل االن نوع مدل تاکسی گرفتن 
ما فرق می کند و دیگر کمتر کنار خیابان منتظر 
تاکسی می ایستیم، همینطور در قشر راننده هم، 
اینکه برای پیدا کردن مسافر با ماشین در خیابان 
و  می آید  به حساب  بی کالسی  نوعی  بچرخند 
عضویت در پلتفرم های تاکسی آنالین نوعی پرستیژ 
و شخصیت در قشر راننده ها ایجاد کرده است. با 
تغییر رفتار و روش کار در بلند مدت می توان دید 
که در خیابان ها باکاهش ترافیک و آلودگی روبرو 
خواهیم شد و در کل فضای تکنولوژی، سبک 

زندگی را به سمتی می برد که انسان ها هرچه بیشتر 
باهم تعامل و همکاری داشته باشند و این یکی از 
مفاهیم "اقتصاد اشتراکی 6" است؛ این اقتصاد جز 
این نیست که ما و شما ترجیح می دهیم به جای 
اینکه از منابع به صورت شخصی استفاده کنیم 
و مالکیت تام و تمام یک چیزی را داشته باشیم، 
استفاده  منابع  این  از  نیز  اجازه دهیم که دیگران 
کنند. ما در دوره ای زندگی می کنیم که با کمبود 
کمتر  که  هست  الزم  و  هستیم  رو  به  رو  منابع 
مصرف کنیم، فناوری اطالعات و ارتباطات به این 
امر کمک می کند. نمونه دیگری از این اقتصاد 
 7 CrowdFunding اشتراکی را، در سایت های
می بینیم. یک نفر یک مشکل یا مساله ای را مطرح 
می کند و افراد بسیار زیادی حاضر می شوند در 
حد توان، به آن فرد کمک کنند و همین موضوع، 
فرهنگ نوع دوستی، کمک کردن و همکاری را 
ایجاد می کند. برای همین است که من تاثیرات 
فرهنگی و اجتماعی استارتاپ ها را بسیار بیشتر از 
تاثیرات اقتصادی می دانم چون یک تفاوت بین 
کسی  است:  همین  هم  کارآفرینی  و  استارتاپ 
که می خواهدکارآفرینی کند، به اولین موضوعی 
)این  است  پول  و  مالی  مسائل  می کند  فکر  که 
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کار به صرفه و سودآور و اقتصادی است یا نه؟(، 
دنبال  است،  استارتاپ  مؤسس  که  کسی  ولی 
یه فضای جدید، یک  اینکه  تحول است، دنبال 
نوآوری ایجاد کند و از این قضیه "لذت می برند". 
برای همین است که وقتی وضعیت استارتاپ ها 
به سر  نقطه سر  زیر  یا  اکثرًا  بررسی می کنیم،  را 
از  دارند. ولی  قرار  به سر  نقطه سر  یا در  هستند 
طرفی ارزش سهامشان و ارزشی که برایشان قایلند 
وابسته به این است که این استارتاپ چقدر آینده 
دارد؟ چقدر امکان رشد دارد؟ این شرکت چقدر 
کاربرد دارد؟ مثاًل محصولی مثل تلگرام، هنوز هم 
به درآمد زایی نرسیده است ولی قیمت سهامش 
روز به روز باال می رود. چرا؟ چون تعداد بیشتری از 
مردم را درگیر خودش کرده است و این استارتاپ 
ها کاری می کنند که به نوعی مردم و کاربرانشان 
آن ها را نگه دارند، آنقدر که با زندگی روزمره مردم 
در هم تنیده می شوند. این ها موضوعاتی است که 
در کسب و کارهای سابق نداشتیم. چون یکی 
 long tale از ویژگی های استارتاپ این است که
دار  دنباله  کارشان  و  کسب  مدل  یعنی  هستند، 
است. یعنی به جای اینکه یک محصول تولید کنند 
در مقیاس زیاد، به دلیل صرفه اقتصادی و کاهش 
هزینه هایی که داشتند، تعداد زیادی محصول تولید 
می کنند و برای هر قشری یک تنوع و بخش بندی 

محصول دارند.
در  محصول  تتوع  افزایش  روش های  از  یکی 
استارتاپ ها کمک گرفتن از کاربران و مشتریان 
ها  استارتاپ  کارمندان  کاربران،  امروزه  است؛ 
شده اند. مثال واضح این موضوع شرکت تردلس 
فعالیت  پوشاک  طراحی  حوزه  در  که  هست 
دارد. این شرکت می توانست یک طراح حرفه ای 
بدهد.  او  به  را  باالترین حقوق  و  استخدام کند 
ولی یک طراح، هرچقدر هم حرفه ای باشد مگر 
چقدر ایده دارد؟ این شرکت به جای این شرکت 
بین مشتریانش مسابقه می گذارد که هرکسی ایده 
و طرح خود را بدهد و خود مشتریان هم انتخاب 
برنده  طرح  آن  است.  بهتر  طرح  کدام  می کنند 
می رود تولید می شود و از درآمد حاصل از تولیدش 
هم شرکت منتفع می شود و هم مشتری. در واقع 

مشتریان در کسب و کار engage می شوند.
این مدل های جدید کسب و کار اتفاق نمی افتد 
مگر در فضای استارتاپ با بستر تکنولوژیکی که 

برای آن وجود دارد.
آیا تناسبی بین مراکز و نهادهای این 
وی  ها،  شتابدهنده  مثل  اکوسیستم 
سی ها و ... با تعداد استارتاپ ها وجود 

دارد؟
خیر، تناسبی وجود ندارد. االن حبابی ایجاد شده 
که تعداد شتاب دهنده ها بیشتر از نیاز فعلی است 
و شتاب دهنده ها به جای رشد کیفی رشد کمی 
داشته اند، یک دلیلش این است که دولت در این 
زمینه مشوق های مالی برای شتاب دهنده ها فراهم 
کرده. یعنی االن بسیاری از شرکت های استارتاپی 
از خدمات شتاب  استفاده  به  تمایلی  هستند که 
دهنده ها ندارند و این به دلیل عملکرد نا مناسب 
بین  که  تناسبی  عدم  است.  بوده  ها  شتابدهنده 
خدماتی که ارائه می دهند و سهمی که از استارتاپ 
ها می گیرند باعث شده است تا استارتاپ ها تمایلی 
به استفاده از کمک شتابدهنده ها نداشته باشند. 
الکامپ  های  استارتاپ  از  را  سؤال  این  ما  اتفاقًا 
امسال هم داشتیم و تعداد بسیار کمی از آن ها مایل 
به شرکت در دوره های شتابدهنده ها بودند یک 
نگاه منفی نسبت به سهم خواهی بیش از حد آن ها 

داشتند.
به  تبدیل  همه  االن  که  است  این  دیگر  موضوع 
شتاب دهنده شده اند، در صورتی که نقطه ورود 
به شتابدهنده تیم است و ما تیم مناسب در کشور 
نداریم. شاید قبل از این دوره باید به دوره های پیش 
شتابدهی فکر شود و مسیولیتشان این باشد که نفر 
وارد شود و تیم خارج شود. االن شتابدهنده ها به 
دنبال تیم های استارتاپی می گردند و پیدا نمی کنند. 
االن این نیروی انسانی که ما در دانشگاه ها داریم 
باید در دوره های پیش شتابدهی شرکت کنند و 
به عنوان یک تیم وارد شتابدهنده و مراحل بعدی 
شوند. پس تعداد شتاب دهنده ها زیاد با ظرفیتی 
که اکوسیستم استارتاپی ایران دارد تناسب ندارد. و 
اگر دولت می خواهد کاری انجام دهد باید روی 
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باشد  داشته  بیشتری  نظارت  شتابدهنده  کیفیت 
تا این ها بتوانند تقاضای موجود در اکوسیستم را 

جذب کنند.
که  بهانه  این  با  هست  وقتی  چند 
اکوسیستم استارتاپی ایران متّولی ندارد، 
افراد فعال در این حوزه و صاحبین چند 
به  اقدام  اینترنتی،  بزرگ  کار  و  کسب 
ایجاد اتحادیه ای صنفی برای استارتاپ 
مورد  این  در  شما  نظر  کرده اند.  ها 

چیست؟
 کاًل روند در استارت آپها باید در جهت مجوز 
دادن،  مجوز  برای  نهاد  یک  ایجاد  باشد.  زدایی 
موجود.  فرآیندهای  به  می کند  اضافه  پیچیدگی 
ولی باید دید که چرایی شکل گیری این اتحادیه 
چه بوده است؟! االن اگر بخواهیم یک استارت 
آپ در حوزه گردشگری ایجاد کنیم با نهادهای 
زیادی در ارتباط می شویم. برای راه اندازی این 
مراجعه  زیادی  بسیار  جاهای  به  مجبوریم  ایده 
این باشد  اتحادیه  این  ایجاد  از  کنیم. اگر هدف 
که تمام مجوزهای قبلی را یکپارچه کند و یک 
متولی برای مجوز ایجاد کند، خوب است؛ اما اگر 
بخواهد مجوز جدیدی تولید کند، یک دور باطل 
است. قاعدتًا به یک پنجره ای واحد برای مجوز 
دهی احتیاج داریم. این پنجره در تمام کشورهای 
اروپایی و پیشرفته وجود دارد. یکی از کارهایی که 
اتحادیه باید انجام دهد این است و اگر موفق به 
انجام آن شود کار بزرگی است. کار دیگری که 
باید انجام دهد مقررات زدایی و مقررات گذاری 
است. چون کار استارتاپها جدید است؛ اینجا باید 
مرکزی باشد برای شناسایی نیازهای قانونی آن ها 
این  به ارگان های مربوطه دولتی.  ارائه راه حل  و 
اتحادیه باید واسط بین نهادهای دولتی و استارتاپ 
این  کارکرد  چگونگی  این  نهایت  در  باشد.  ها 

اتحادیه است که اهمیت دارد.
و به عنوان سخن آخر، به عقیدٔه شما چه 
آینده ای در انتظار اکوسیستم استارتاپی 

ایران خواهد بود؟

 اکوسیستم ایران اگرچه از مراحل بلوغ، در مرحله 
اول قرار دارد و با توجه به چالش های و مشکالت 
ارزیابی  مثبت  را  فعلی  داشته، رشد  مختلف که 
می کنم و در مجموع مسیر آن، مسیر مناسبی بوده 
است، یک دلیلش می تواند این باشد که کشور 
از ظرفیت هایی برخوردار بوده که در جاهای  ما 
زیادی وجود نداشته است. مثاًل در بحث اشتغال و 
گزینه های استخدامی، در کشورهای دیگر به وفور 
فرصت استخدام وجود دارد و کمتر کسی است 
که بیاید و ریسک ایجاد یک شغل را بکند؛ اما 
بیکاری در کشور ما برای این استارتاپها فرصت به 
حساب می آید. این بیکاری موجب می شود که 
افراد به فکر بیفتند که خودشان کاری راه بیندازند. 
به این نقطه ای که یک تهدید حساب می شود هم 
می توان به چشم یک فرصت نگاه کرد. و همینطور 
تعداد فارغ التحصیالن بسیار زیاد است. این برای 
ما فرصتی است که نیروی انسانی ما از سطح دانش 
به  بنابراین همه می توانند  باالیی برخوردار است. 
حوزه های استارتاپی ورود پیدا کنند و ایده ایجاد 
کسب و کار جدید خود را دنبال کنند. مهم ترین 
منبع در این زمینه نیروی انسانی است و باتوجه به 
آن رشد خوبی در این اکوسیستم داشته ایم. اما اگر 
این مسیر بخواهد رو به رشد باشد، باید رشد سریع 

استارتاپ ها فراهم شود.
آموزشی-مهارتی  چالش های  زمینه  این  در 
مخصوص کسب و کار، سرمایه گذاری و قوانین 
زدایی و ایجاد شرایط مناسب برای بازارهای جدید 
باید حل شود تا این اکوسیستم مسیر رشد خود را 
طی کند. در غیر این صورت و حل نشدن این 
چالش ها یک افسردگی گسترده در این اکوسیستم 
شاهد هستیم که به قول یکی از دوستان: باید برای 
سال های آینده تعداد زیادی روانشناس تربیت کنیم 
که این جوانانی که با کلی ایده و تالش به بنبست 

می رسند را درمان کنیم.
عرض  خدمتتان  می خواهم  که  چالشی  آخرین 
گاهی و فرهنگ سازی در  کنم، چالش افزایش آ
سازمان های دولتی و شرکت های بزرگ است. تا 
االن نقطه تمرکز بر این بود که چگونه استارتاپ 
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راه اندازی شود، این اتقاق افتاده است. از این به 
این نگرش  بزرگ کشور  بعدش در سازمان های 
باید ایجاد شود که یکی از بهترین راه های ایجاد 
همکاری  کارشان،  و  کسب  در  بهبود  و  تحول 
و  کسب  چون  است.  استارتاپی  شرکت های  با 
پرتقولیو  که  هستند  این  دنبال  بزرگ  کارهای 
الین  اینکه  برای  و  باشند  داشته  محصول جدید 
های جدید کسب و کاری به فعالیتشان اضافه شود 
باید از فضای بسته فکری خودشان بیرون بیایند. 
مثاًل شرکت نایکی با آن عظمت مجبور شده است 
فعلی  مرز  از  عبور  برای  خدماتش،  توسعه  برای 
صنعتش با استارتاپ ها کار کند. و ما می بینیم که 
االن نایکی با کمک همین استارتاپ ها یکی از 

پیشروهای صنعت سالمت شده است.

مفهوم  نداریم،  صنعت  آینده  سال های  در  ما   
داریم،  اکوسیستم  ما  می رود؛  بین  از  صنعت 
می شود.  صنعت  جایگزین  اکوسیستم  مفهوم 
گاه  یکی از رسالت های بزرگ ما در دانشگاه، آ
سازی کسب و کارهای سنتی برای همکاری با 
شرکت های کوچک و متوسط است. این چالش 
بسیار جدی است و دغدغه شخصی خودم هم 
است و کاری که در حال حاضر می کنیم همین 
است که استارتاپ های کوچک را به شرکت های 

بزرگ وصل می کنیم.

پانویس:
1. استارتاپ ویکند: استارتاپ ویکند یک رویداد ۵4 ساعته )در سه روز آخر هفته( است که در آن افراد متخصص و عالقه مند در زمینه 
برنامه نویسی، بازاریابی، گرافیک و ایده پردازی و... به چند تیم نقسیم می شوند و روی ایده های استارتاپی کار می کنند تا بتوانند در طی 
این ۵4 ساعت آن را به مرحله اجرا برسانند. در روز آخر استارتاپ ها را به داوران این رویداد ارائه می دهند و ایده های برتر انتخاب می شوند.

استارتاپ ویکند اولّین رویدادهای استارتاپی و کارآفرینی در جهان است که در ایران هم به شکل های مختلف برگزار شده است.
2. بنچمارک: الگو برداری از بهترین ها یا بنچمارکینگ، روشی سیستماتیک است که سازمان ها فعالیت های خود را بر اساس بهترین 
صنعت خود یا سازمان های پیشگام و رقبای اصلی اندازه گیری و اصالح می کنند. به وسیلٔه بنچمارک، فعالّیت های بهترین سازمان مشخص 

گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان، نشان می دهد که چگونه می توان شکاف های موجود را پر کرد.
3. های تک: به زبان ساده، های تک یا فناوری های عالی، به فناوری هایی گفته می شود که نقش علم از تجربه در آن بیشتر است. در صنایع 
های تک جدیدترین و سطح باالترین علوم روز دنیا به کار گرفته می شوند. از نمونه فناوری های عالی می توان به نانوفناوری، انرژی های نو، 
صنایع هوا فضا، بیوفناوری، اپتیک و لیزر، سیستم های هوشمند در فرآیند و ارزیابی و کنترل و تحلیل در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری، 

تولید مواد نو و پلیمر و کامپوزیت و ... اشاره کرد.
4. کسب وکار پایپ: منطق کسب وکار پایپ که شکل سنتی کسب وکار را نشان می دهد، عبارت است از خلق ارزش از طریق تولید یک 
تولیدکننده و مصرف این تولیدات توسط مشتریان )مصرف کنندگان(. این مدل به طور سنتی توسط بسیاری از سازندگان و تولیدکنندگان 

همچنین کسب و کارهایی مانند شبکه های رادیویی و تلویزیونی و سیستم های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
۵. کسب وکار پلتفرمی: تمرکز بر این منطق که مشتریان می توانند تغییر نقش دهند و در ایجاد ارزش در کسب وکار سهیم باشند و اینکه 
ارزش در اکوسیستمی از کاربران و در تعامل آن ها با هم ساخته می شود، زمینه ساز ظهور مدل های کسب و کار پلتفرمی شد، و رهبران 
این راه استارتاپ های اینترنتی بودند. در مدل پلتفرم تجاری، بستری ایجاد می شود که تولیدکنندگان را به مصرف کنندگان وصل می نماید به 
عبارت دیگر هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده، مشتری پلتفرم تجاری می باشند. الزمه بقای کسب وکار پلتفرمی، تولید مداوم تولید 

کنندگان و مصرف مداوم مصرف کنندگان است.
6.  اقتصاد اشتراکی: مفهوم اقتصاد اشتراکی همزمان با ظهور ساختارهای کسب وکاری که با الهام از فناوری های اجتماعی و نیاز رو به 
افزایش به علت ازدیاد جمعیت و کاهش منابع به وجود آمده بودند، مطرح گردید. اقتصاد اشتراکی به این معناست که افراد و گروه ها 
می توانند به طور گسترده تری، دارایی های دیگران را اجاره کنند یا دارایی شان را اجاره دهند. این امر بیشتر هنگامی رخ می دهد که قیمت 
یک دارایی بسیار باالست و افرادی که آن را در اختیار دارند، به صورت تمام و کمال از آن استفاده نمی کنند. این دارایی می تواند از خانه 
گرفته تا ماشین و حتی وسایل کوچک تر زندگی را نیز شامل شود. اقتصاد اشتراکی یک اکوسیستم اجتماعی-اقتصادی است که پیرامون 

آن منابع انسانی، فیزیکی و فکری به اشتراک گذاشته می شوند
Crowd Funding .7: به معنای یک فعالیت مشارکتی است که در آن مجموعه ای از افراد به واسطه یک مدیریت کارا و از طریق اینترنت 
برای کمک به پیشرفت و توسعه پروژه های مردمی عمل می کنند. به عبارت دیگر، کراود فاندینگ یک پروژه برای تأمین سرمایه های الزم، 

جهت ساخت و ساز و یا کارهای تولیدی، هنری و کارآفرینی محسوب می شود.
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در انتهای پرونده ی استارتاپی دیده بان می توان خاطر نشان کرد ، ضمن نکات یادشده در بخش 
های پیشین، با بررسی های صورت گرفته ، خوشبختانه مهارتهای مدیریت، کارآفرینی و راه 
اندازی کسب و کار جدید، تا حدود زیادی قابل آموزش است. این موضوع را ضمِن پذیرش 
تاثیر شخصیت و ژنتیک افراد در موفقیت کارآفرینان قبول می¬کنیم! اما می-دانیم که در سطح 
جامعه بهتر است اظهارنظر افراد ذی¬نفوذ به نحوی خردمندانه تر مطرح شود تا فضای امید از 
کسانی که "ژن خوب" ندارند، گرفته نشود. آمارها و عملکرد نشان می دهند؛ دانشگاه "موسسه 
تکنولوژی ماساچوست" یا به عبارتی MIT در ایاالت متحده آمریکا، برترین نمود بیرونی 
این مدعاست. برای نشان دادن اهمیت این دانشگاه و نقش پررنگ آن در جامعه ی امریکا، 
همین بس بدانید که با احتساب اخِذ درآمد از تاسیس شرکت ها،  MIT به تنهایی اقتصاد یازدهم 
دنیاست! اما دلیل این موفقیِت عظیم چیست؟ در این بخش در پی کشف پاسخ این سوال هستیم...

مورد کاوِی یک سیاست گذاری آموزشِی 
موفق در راه ترویج فرهنگ کارآفرینی

ها پ  تا ر ستا ا ی  ا بر شمند  ز ر ا ا ی  به  تجر نی  ا خو ز با
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چرا MIT در معرفی کارآفرینان موفق عمل کرده است؟
پاسخ اولیه اغلب افراد این است که دانشجویان MIT  بسیار باهوش اند. حقیقت این است که دانشجویان MIT  از 
دانشجویان دیگر مؤسسات آموزشی برتر جهان )مؤسسه فناوری کالیفرنیا، هاروارد و مؤسساتی از این دست( باهوش 
ترنیستند، اما مسئله این است که هیچ یک از مؤسسات آموزشی دیگر، غیر از دانشگاه استنفورد، این تعداد دانش 
آموخته کارآفرین تحویل جامعه نداده است. بنابراین، موفقیت ام آی تی را باید در عامل دیگری جست. بسیار مهم 

است که بتوانیم دالیل این موفقیت را شناسایی کرده و با توجه به شرایط کشور خود بازتعریف کنیم. 
در جامعه ای که با وجود جوانان مستعد، نرخ بیکاری باالست، یکی از راه های نجات، توسل به کارآفرینی توسط 
همین نیروی فعال و با انرژی است. اخیرًا هم حمایت های خوبی در این زمینه از طرف دولت در دستور کار  قرار 
گرفته است. پارک علم و فناوری پردیس به مثابه “سیلیکون ولی” یا” دره ی ولی” برای ایران ساخته شده و در حال 
تکامل است و سرمایه ها را در خود جمع کرده؛ اما همه ی این ها زمانی ارزشمند هستند که دارای بازده ی مثبت 
و نمود عینی باشند و تاثیر خود را بر اقتصاد کشور  بگذارد. به همین جهت بسیار مهم است که گام های خود را 
سنجیده تر برداریم. اخیرًا با داغ شدن بازار استارت آپ هادر کشور،عده ی زیادی با عناوین و القاب زیبایی نظیر 
مدرس کارآفرینی ، منتور کسب و کار  و غیره سطح علم را چنان نازل کرده اند که هر فردی که صرفًا صاحب 
سخن است، بدون داشتن دانش کافی و تنها با استفاده از زبانی زیبا و کلمات پر طمطراق،  اجازه ی  تجویز نسخه 
در حد همان دانش سطحی خود برای افراد و سازمان ها می دهد.  بسیار دیده ایم که عده ای سخنان تکراری استیو 
جابزها و برایان تریسی ها و غیره  را مدامًا با تغییر افعال و شکل ظاهری به عوام الناس زود باور میخورانند. این پدیده 
ی رشد فزاینده و جهشی آموزش ها و رویداد های آموزش کارآفرینی غیر اصولی به مثابه شمشیر دو دم همزمان که 
فرصت بسیار خوبی برای رشد این امر فراهم میکند و باعث گسترش تفکر کارافرینی به الیه های جامعه میشود و 

کادمیک برای همگان را ندارد اما موجب بروز مشکالتی می شوند که اشاره گردید.  سختی های آموزش آ
سخن ما این نیست که ذکر جمالت الهام بخش و یادآوری موفقیت های کارآفرینان مطرح دنیا، امری بیهوده در 
آموزش کارآفرینی است، بلکه معتقدیم مدرسین کارآفرینی باید پا را از این فراتر گذاشته و به ارائه آموزش¬های 
اصولی و در عین حال کاربردی متناسب با وضعیت روز اقتصادی کشور و تقویت مهارت های کارآفرینی در میدان 
عمل بپردازند. به گفته ی یکی از کارآفرینان موفق کشورمان در حوزه ی تجارت الکترونیک، افرادی که امروزه 
به عنوان منتور به آموزش و حمایت دانش پژوهان کارآفرینی در برنامه هایی مانند استارت آپ ویکند و غیره که 
امروزه تب و تاب بسیار زیادی دارد می پردازند، به مانند آجرهای زیرین و پایه های کارآفرینی این طفل نوپا در ایران 
محسوب میشوند. همه ی اینها را بر زبان جاری ساختیم تا با توجه به: “خشت اول چون نهد معمار کج، تا  افق 1404 

که سهل، تا ثریا هم میرود دیوار کج...! "
با طرح این موارد سعی  کردیم به این نقطه برسیم که دروس مطالعه ی تطبیقی برای کسب تجارب موفق جهانیان و 
آموختن از شکست های آنان مطرح شده است.  پس دالیل موفقیت ام آی تی ر ا جدی و دقیق تر مرور می کنیم: 
MIT  آزمایشگاه هایی با فناوری های پیشرفته و پیشرو در اختیار دارد که تاسیس شرکت را برای افراد آسان کرده 
است. این مورد نیزفرضیه ای قابل بررسی است. به دلیل وجود اداره صدور مجوز فناوری، شمار شرکت هایی که 
هر ساله با فناوری خارج نمایشگاه ها آغاز به کار می کنند، مشخص است، زیرا آنها باید از طریق این اداره مجوز 
کار دریافت کنند. شمار این شرکت ها برابر با 20 تا 30 شرکت در سال است که در مقایسه با دانشگاه های دیگر 
رقمی چشمگیر است. اما هنگامی که این رقم دانش آموختگان دانشگاه ام ای تی را با رقم کلی 900 شرکت تأسیس 
شده در سال می سنجیم، بسیار ناچیز به نظر می رسد. شرکتهایی که با فناوری MIT  مجوز شروع به کار خود را 
کمایی (، اما آنها فقط بخش  گرفته اند اهمیت استراتژیک باالیی دارند و می توانند بسیار مؤثر باشند )برای مثال، آ
کوچکی از موفقیت MIT در کارافرینی را به خود تخصیص می دهند؛ چرا که بیش از نود درصد از شرکت هایی 
که فارغ التحصیالن دانشگاه MIT  تأسیس کرده اند بدون استفاده از فناوری های تولید شده در آزمایشگاه های 

MIT آغاز به کار کرده اند.

•   علت موفقیت MIT در ایجاد شرکت های جدید، ایجاد ترکیبی از روح و مهارت است
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دلیل واقعی موفقیت MIT در ایجاد شرکت های جدید چیست؟!
در MIT فرهنگی وجود دارد که افراد را تشویق به ایجاد شرکت در هر زمان و مکانی می کند. این فرهنگ شبیه به چیزی 
است که امروزه در سیلیکون ولی، شهر فناوری در لندن و برلین وجود دارد. این نمونه ها همه واقعی هستند. آنها اسطوره 
هایی انتزاعی نیستند، بلکه مردم واقعی اند و هیچ تفاوتی با شما ندارند. هاله ای از امکان و همکاری بر محیط  MIT سایه 
افکنده است و موجب می شود که دانشجویان به سرعت این طرز فکر را اتخاذ کنند که »بله، من هم میتوانم شرکت 

ایجاد کنم.« آنها به »ویروس کارآفرینی آلوده می شوند و به مزایای راه اندازی کسب وکاری جدید باور پیدا می کنند.
جو بلندپروازی و همکاری، دانشجویان را سرشوق می آورد. کار توسعه مهارت های کارآفرینی از کالس ها، مسابقات، 
رویدادهای فوق برنامه و برنامه های شبکه ای آغاز می شود، آموزه های کالس درس و خارج از کالس به سرعت برای 
دانشجویان دارای ارزش خاصی می شود، به طوری که در این محیط آنها با عالقه و تعهد بیشتری به بررسی مطالب می 
پردازند. این امر نیز در دانشجویان تقویت می شود زیرا هر دانشجو به طور کامل در کالس درس فعال است. تدریس 
در چنین محیطی برای دانشجویان و مربیان به مراتب پرثمرتراست. عامل عمده در این چرخه سودمند، داشتن ذهنیت 
گروهی و اجتماعی است. همان طور که دانشجویان در حال یادگیری و کار بر روی کارآفرینی اند، با دانشجویان دیگر 
نیز همکاری می کنند. زمانی که آنها در موقعیت های اجتماعی قرار میگیرند، درباره کار خود صحبت می کنند و به 
صورت طبیعی اقدام به  ایجاد جورقابتی می کنند. آنها نه تنها از یکدیگر یاد می گیرند، بلکه این یادگیری بخشی از هویت 
 MIT  فردی و گروهی آنها می شود. این عوامل فضایی را ایجاد می کند که کارآفرینی با چنین موفقیتی در دانشگاه

تدریس می شود.
شکل زیر خالصه ی آن اتفاقاتی است که در MIT اکوسیستم کارآفرینی را به وجود می آورد.
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حال این جو مساعد را با جو مدرک گرایی صرف و پژوهش¬های غیرکاربردی در دانشگاه های ایران مقایسه 
کادمی های ایران تاثیر گذار خواهد دید که  کنید. نگاه سیستمی به این مساله عوامل متعددی را در بحران آ
پرداختن به آنها خارج از فرصت این نوشته است. اما به عنوان نتیجه گیری، می توان گفت که سیاستگذاران 
کشور، برای توسعه هرچه بیشتر کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، نخست باید اهمیت و 
جایگاه کارآفرینی در این مهم را باور داشته باشند.سپس ضمن ایجاد زیرساخت های مالی و فناورانه، باید به 
ترویج فرهنگ و روح کارآفرینی در دانشکده های مدیریت و کسب و کار، دانشگاه های علمی کاربردی، 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بپردازند و زمینه های عملی مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار 
در کوتاه ترین زمان ممکن را برای کارآفرینان مهیا سازند و بوروکراسی زاید که عامل اصلی دلسرد شدن 
کارآفرینان است را از بین برند. از طرف دیگر مدرسین کارآفرینی باید ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی و 
تقویت روحیه خودباوری در کارآفرینان، به ارائه راهکارهای عملی و تقویت مهارت های کارآفرینی بر اساس 
اصول علمی و ملموس که در جاهایی نظیر MIT یا سیلیکون ولی مورد آزمون قرار گرفته اند، بپردازند و به 

سردرگرمی هرچه بیشتر کارآفرینان دامن نزنند1.

امین معینیان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

1.شایان ذکر است ؛ در تهیه ی این نوشتار از منبع" اولت،بیل ، )۲۰۱۳(، راه اندازی کسب و کار)ترجمه سعید روشنی، 
نفیسه رضایی نیک،۱۳9۳(، تهران، آریانا قلم" بهره برده شده است.
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دولت دوازدهم و چالش مؤسسات مالی
بانک ها؛  و سوداگرایی  سودجویی 
مانعی جدی در برابر رونق اقتصادی

www.irpublicpolicy.ir



اعــــداد
می گویند

www.irpublicpolicy.ir



عملکرد نظام پولی و بانکی در کشور ایران
بانک ها در نگاه َخرد به مثابه یک بنگاه هستند که باید به انضباط مالی و سود و صرفه خود توجه نمایند و ازنظر 
کالن، یک نهاد اجتماعی هستند که باید تسهیل کننده و بازوی پیشرفت و ثبات جامعه باشند. اگر بانک ها تنها 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی در جامعه ظاهر شوند و صرفًا به سود و صرفه خود بپردازند چه بسا نتوانند به رشد 
اقتصادی و افزاش اشتغال کمک کنند و حتی ممکن است مانع آن شوند و اگر صرفًا به عنوان تسهیل کننده پیشرفت 
و توسعه و جنبه های عمومی و اجتماعی توجه کنند و از انضباط و صرفه و زیان خود صرفه نظر کنند چه بسا 
موجب بسط سوء استفاده و فساد در جامعه شده و دچار ورشکستگی خود شوند. لذا بانک ها می توانند در اقتصاد 
نقش های متفاوتی ایفا کنند. ممکن است طوری عمل کنند که اقتصاد را به ورطٔه بی ثباتی و رکود برسانند و ممکن 
است به رشد اقتصادی و پیشرفت منجر شوند. به طورکلی بخش پولی و مالی اقتصاد باید حامی و تابع مقتضیات 
رشد و پویایی بخش حقیقی باشد نه اینکه با بی توجهی به نیازهای حقیقی به مثابٔه یک بنگاه اقتصادی سودجو به 
دنبال کسب سود سوداگرانه و بی ثبات ساز و نامولد باشد. اساسًا اگر اقتصاد خوب عمل کند و فضای مناسبی بر 
آن حاکم باشد جمع بین منافع منطقی بانک ها و منافع تولیدکنندگان امری کاماًل امکان پذیر است؛ اما اگر نظام 
بانکی از جایگاه و کارکرد اصلی خود فاصله بگیرد تضاد منافع بانک ها و تولیدکنندگان تشدید شده و موجب بروز 

مشکالت اقتصادی خواهد شد.
عملکرد نظام بانکی کشور خصوصًا در چهار دهه اخیر مطلوب نیست. وقتی به دنبال افزایش قیمت نفت در 
سال های 13۵2 درآمدهای نفتی ایران افزایش می یابد و برنامه پنجم عمرانی ماهیتی کاماًل متفاوت با برنامه های سوم 
و چهارم به خود می گیرد، بانک های خصوصی مثل قارچ در اقتصاد ظاهر می شوند و اهرم های پولی و مالی اقتصاد 
پولی و تجاری و نفتی را تدارک و تسهیل می کنند و درعین حال به مجرایی برای توزیع رانت ناشی از درآمدهای نفتی 
و فعالیت های فساد آمیز درون در درون حکومت و دولت تبدیل می شوند. بعد از پیروزی انقالب تمام این بانک ها 

مالی مؤسسات  چالش  و  دوازدهم  دولت 

 سودجویی و سوداگرایی بانک ها    ؛
مانعی جدی در برابر رونق اقتصادی
سیاست پولی رایج در دنیا در حال حاضر توسط ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم و از طریق بانک 
مرکزی به اجرا درمی آید. سیاست پولی در کنار سیاست مالی باهدف قرار دادن اقتصاد در مسیر 
رشد بلندمدت و جلوگیری از نوسانات اقتصادی، سعی دارد تا در دوران رونق و رکود، اقتصاد را به 
مسیر بلندمدت رشد اقتصادی بازگرداند. به این منظور و باهدف حفظ ثبات در محیط اقتصاد کالن، 
یک از رسالت های اصلی سیاست پولی نظارت بر عملکرد بانک ها است که از این طریق با ایجاد ثبات 
اقتصادی می توان انتظار رشد اقتصادی بیشتر و به تبع آن رونق اقتصادی را انتظار داشت1. در این 
مقاله نگاهی آماری به کارکردهای نظام پولی و بانکی در کشورمان طِی چندسال اخیر انداخته ایم...
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خصوصی اعالم شدند. البته بانک های مذکور بدهی زیادی داشتند که این بدهی ها هم ملی اعالم شدند. 
نکته جالب در مورد خصوصی شدن بانک ها این است که بخش خصوصی واقعًا به صحنٔه بانکداری وارد 
نشده است؛ بلکه مؤسسات وابسته حاکمیت و نهادهای شبه دولتی اقدام به تأسیس بانک یا موسسه نمودند و 
عالوه بر آسیب های جدی اقتصاد، فضای عمومی جامعه را هم محدود کردند و کار را برای تحقق جامعه 

مدنی بسیار دشوار کردند2.

جدول 1- مقایسه تعداد بانک ها و مؤسسات اعتباری در ایران و سایر کشورها
برزیلکاناداچینترکیهکره جنوبیایران

912304۵۵31714تعداد بانک ها و تعاونی های اعتباری

32۵8326144984128۵2023تولید ناخالص داخلی
منبع: کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی مشهد

در جدول 1 روند روبه رشد بانک ها و مؤسسات اعتباری به خوبی نشان دهندٔه آن است که بخش پولی و بانکی کشور 
در راستای کسب منافع کوتاه مدت خود به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، صرفًا در پی افزایش تعداد 

بانک ها است شاید خیال می کنند زیاد بودن تعداد بانک ها نشانٔه توسعه یافتگی است!
در جدول 2 مشاهده می کنیم که علی رغم شرایط رکود اقتصادی که در سال های اخیر بوده است بانک ها توانسته اند 
سود خود را افزایش دهند؛ و این نشان می دهد که بخش واقعی اقتصاد ایران با بخش نامولد و غیرواقعی اقتصاد ایران 
فاصله زیادی دارد؛ و این یعنی اینکه بانک ها و مؤسسات اعتباری فاصلٔه زیادی با بخش حقیقی اقتصاد دارند و صرفًا 

به دنبال افزایش سود خود هستند.

جدول 2- میزان سود بانک ها در سال های 94 و 9۵
درصد تغییرات سود سال 9۵ سود سال 9۴ نام بانک

۲- ۲۸۱ ۲۸9 پاسارگاد
۵ ۱6۷ ۱۵۸ تجارت
۵ ۵۰۱ ۴۷۵ ملت
۸ ۲۷۱ ۲۴9 سینا
۸ ۲۷۵ ۲۵۱ دی
9 ۱6۰ ۱۴۵ صادرات

۱۰ ۳۷۴ ۳۳۷ کارآفرین
۱۱ ۴۸۸ ۴۳۴ انصار
۱۵ ۳۱۱ ۲6۲ اقتصاد نوین
۱6 ۱۵۰ ۱۲۵ حکمت ایرانیان
۲۲ ۱۲۰ 9۳ پارسیان
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۲۵ ۴۰۱ ۳۰۲ خاورمیانه
۲۷ ۱۴۱ ۱۰۲ سرمایه
۲۲ ۲۵ ۳ پست بانک
۷۴ ۸۴ ۱۰ گردشگری

۱۱۷- ۱9۷- ۸۰ ایران زمین
                                                                                    منبع: بانکداری ایرانی، 139۵/4/14

تالش دولت برای هدایت فعالیت بانک ها به سمت تولید و بخش حقیقی اقتصاد
برای  مالی  منابع  تأمین  نقش  عمدتًا  که  بوده اند  جوامع  در  اقتصادی  نهادهای  قدیمی ترین  از  بانک ها 
سرمایه گذاری ها را فراهم کرده اند؛ اما در ایران نقش و جایگاه بانک ها در سال های پس از انقالب دچار 
نوسانات شدید بوده است و همین امر باعث شده که نتوانند آن گونه که در کشورهای دیگر ایفاء نقش 
می کنند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند. در چند سال اول انقالب به دلیل شبهات شرعی نسبت به 
فعالیت های بانکی، این نهادها نقش کم رنگی داشتند اما بعد از تصویب بانکداری اسالمی و با توجه به 
مالکیت دولت بر آن ها، نقش بسیار مثبتی در رونق فعالیت های اقتصادی ایفاء نمودند. در دهه اول انقالب، 
منابع بانکی به خوبی به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شدند و نتایج آن در سال های بعد به خوبی نمایان 
شد. همین روند تا اواسط دهٔه 1380 ادامه یافت اما بعد از طرح مسئلٔه تعدیل و آزادسازی قیمت ها، برنامه ریزان 
تالش کردند تا سیستم بانکی را از قوانین مرتبط با وام های تکلیفی برهانند تا بخش قابل توجهی از منابع بانکی 
صرف فعالیت های مولد در دو بخش کشاورزی و صنعت هدایت شود. بااین حال تأسیس تعداد زیادی 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که باعث بی نیازی کشور از واردات کاالهای مصرفی شده اند و از 
این طریق صرفه جوئی های ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان آورده اند، حاصل فعالیت های بانکی تحت 

مدیریت دولت در این دوره بود.

در دورٔه 8 سالٔه 1384 تا 1392 که هم درآمدهای نفتی به اوج خود در تاریخ کشور رسید و هم فعالیت های 
مولد به دلیل مدیریت غلط، از سودآوری پائینی برخوردار شدند، زمینه را برای فاصله گرفتن بانک ها از نقش 
اقتصادی- اجتماعی خود فراهم کرد. این انحراف، با تأسیس انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و 
رشد قارچ گونه شعبات آن ها در سراسر کشور تشدید شد؛ اما در سال های 1392 تا 139۵ با تالش های دولت 
یازدهم برای هدایت فعالیت بانک ها به سمت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی )صنعت و کشاورزی( 
توفیقات اندکی حاصل شد که از مهم ترین آن ها اقدام برای کاهش تعداد مؤسسات بانکی و اعتباری بود. 
به عالوه، وجود برخی فسادها مانع از آن شده و می شود که حتی تسهیالت اعطاء شده به بخش های مولد، با 
سوء استفادٔه افراد ذی نفوذ سر از فعالیت های غیر مولد درنیاورند؛ و توصیٔه آخر اینکه اگر با ایجاد شفافیت در 
سیستم نظام بانکی بتوانیم دست عوامل فساد انگیز را به طور کامل قطع کنیم و جلوی فعالیت های سودجویانه 

بانک ها را بگیریم، می توانیم قدمی جدی برای اصالح نظام بانکی برداریم.

اصالح نظام بانکی برای کشوری مثل ایران که اقتصاد آن بیشتر بر پایٔه بانک است ضروری به نظر می رسد. 
بانک ها درعین حال که باید سود و صرفه خود را لحاظ کنند باید مکمل بخش های حقیقی و مولد و 
تسهیل کننده تولید و اهرم سیاست های توسعه اقتصادی جهت رونق اقتصادی در کشور باشند. آنچه امروز 
درصحنه بانک ها و مؤسسات اعتباری مشاهده می شود؛ این است که این بنگاه ها صحنه اقتصادی ایران را  ست
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صحنه تاخت وتاز خود درزمینه های نامولد و غیرحقیقی اقتصاد قرار داده اند و از این طریق سعی در کسب 
سود بیشتر دارند. برای جلوگیری از این آسیب مسئولین حکومتی باید ذهنیت خود را نسبت به مسئله جایگاه 
بانک مرکزی و کارکردهای نظام بانکی اصالح کنند و دست عوامل ذی نفوذ و فساد برانگیز را از حوزٔه 
بانکداری کشور قطع کنند. تجربه به ما نشان داده است که اختصاص بخشی از منابع دولت به تقویت سرمایٔه 
بانک ها و در عوض مشارکت بانک های مذکور در طرح های عمرانی و حقیقی اقتصاد با شیؤه مشارکت 
عمومی- خصوصی، هم بانک ها را در وضعیت ترازنامه ای بهتری قرار می دهد و هم موقعیت بهتری را در 

تأمین مالی طرح های تولیدی و عمرانی و پیشرفت در اجرای آن ها فراهم می کند
_________________________________________________

 ]۱[ نیلی، مسعود، )1394(، آینده اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟ انتشارات دنیای اقتصاد.
]۲[ شاکری، عباس، )139۵(، مقدمه ای بر اقتصاد ایران، انتشارات رافع.

]۳[ می دری، احمد، )1392(، رفع تضاد منافع بخش بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف بانکداری، مجلس و راهبرد.

حممد رحیمی کلیشادی- کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق »ع«  
وپژوهشگر مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار
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چگونه واحد تجاری، به رهبر بازار تبدیل می شود؟
جدال گاوها و ستاره ها در ماتریس گروه بوستون !

بازخوانِی اهمیِت یک شاخه  مهم از علم مدیریت نوین
 منابع انسانی در کجای مدیریت قرار می گیرد؟

راهکاری برای بهبود تصمیم گیری در سازمان و جامعه
مدیران دولتی در برخورد با اقتصاد رفتاری 

چگونه عمل می کنند؟!
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اصول و تکنیک های بازاریابی چنان قدرتی دارند که می توانند محصولی را با سطح 
کیفی ضعیف، برای مشتری ای که در آن سوی مرزهای کشور تولیدکننده است 
و به آن نیاز هم ندارد، به فروش رساند. توان باالی علم بازاریابی در قرن اخیر بر 
همگان اثبات شده است؛ نقش مهم این علم در اقتصاد و مدیریت در دنیای متالطم 
امروزی، موجب شده تا متفکران و نظریه پردازان بسیاری در این زمینه، به تحقیق 
و پژوهش بپردازند و ابزارهایی برای توسعه علم بازاریابی و کاربردی ساختن 
آن، از سطح بنگاه های خرد تا سطوح کالن کشورها بیابند. در سری مطالبی ، 
قصد داریم تا به ابزارهایی مطرح بپردازیم که مدیران نوین باید در استفاده از 
آنها مهارت داشته باشند ؛ ابزار برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت بازاریابی...

جدال گاوها و ستاره ها در 
ماتریس گروه بوستون !

نیما حسن زاده سرهنگی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه شهید بهشتی
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هر سازمان پویایی می داند که تغییر پیشرانه رشد است و چالش بازاریابی در پیش بینی، انطباق و خلق ایده های 
جدیدی قرار دارد تا بتواند از این تغییر و تحوالت بهره برداری کند و در این جهت، چاره ای جز برنامه ریزی 
استراتژیک ندارد. اهمیت برنامه ریزی استراتژیک ازآنجا ناشی می شود که شرکت ها، نیاز به تحلیل محیط 
اطراف خود، برای تدارک آمیخته بازاریابی و تعامل بهتر با جامعه هدف خود داشتند. در واقع برنامه ریزی 
استراتژیک، ضمن هماهنگی کامل با اهداف بنگاه باید از آن مشتق شده و معیارهای کمی و کیفی موردنظر 
را منعکس نماید. هر شرکتی به نوبه خود، ترکیب مختلفی از فعالیت ها را هم زمان باهم انجام می دهد که در 
این برنامه ریزی باید شناسایی شده و به نحو احسن ساماندهی شوند. در برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، این 
 Strategic Business ترکیب فعالیت ها را واحدهایی به نام واحدهای خودگردان )واحد فعالیت استراتژیک

Unit(، باهدف مدیریت بهتر و آسان تر رشته های کاری، انجام می دهند؛ که سه ویژگی با خوددارند:
۱. در یک رشته کاری یا گروهی از انحا که دارای وجه مشترک می باشند، فعالیت می نمایند.

۲. دارای رقیب یا رقبای خاصی هستند.
۳. مدیر معینی دارند که مسئول برنامه ریزی استراتژیک واحد و سودآوری آن است.

در این سلسله مطالب قصد داریم به چگونگی بررسی فعالیت تجاری این واحدها از دیدگاه علم بازاریابی 
)با توجه به 4 روش متداول( بپردازیم که اولین و معروف ترین این روش ها، توسط گروه مشاورین بوستون 

پیشنهادشده است.
ماتریس گروه مشاورین بوستون حاوی چه معیارهایی است؟!

گروه مشاورین بوستون )Boston Consulting Group(، نام شرکتی است که در دهه 1960 میالدی باهدف 
ارائه مشاوره مدیریت، راه اندازی شد و اکنون با داشتن بیش از 81 دفتر ارائه برنامه ریزی راهبردی و خدمات 
مشاوره در 4۵ کشور جهان، به مشتریان خود همچون مایکروسافت، گوگل، آی بی ام و... خدمات ارائه 

می دهد. این شرکت در بیانیه مأموریت خود آورده است:
»رسالت ما شفاف است. ما، در راستای گشودن بصیرت و کسب شجاعت برای عمل می رویم. 
ما افراد درست را در کنار هم فراهم نموده ایم تا تفکر پابرجا را به چالش کشیده و دگرگونی را 
به پیش ببریم. ما با مشتریان خود در راستای ساخت ظرفیت هایی برای قادر ساختن سازمان ها، 

جهت کسب مزیت های پایدار کار می کنیم. ما باهم آینده را شکل می دهیم.«
این گروه، به همین جهت در سال در اوایل دهه ی 70 میالدی، برای برنامه ریزی استراتژیک جهت شناسایی 
و بهره برداری بهتر از واحدهای خودگردان، روشی را به شکل یک جدول )ماتریس( چهارخانه معرفی نمود. 
ماتریس گروه مشاورین بوستون که به ماتریس رشد و سهم بازار معروف است؛ امروز تبدیل به شناخته شده ترین 
روش برای ارزیابی سبد محصوالت یک شرکت است. روشی که می تواند ضمن تعیین جایگاه یک محصول 

در چرخه ی عمر آن اقدامات الزم برای بهبود شرایط را تجویز نماید.
این ماتریس به وسیله بروس هندرسون مدیر وقت گروه مشاور بوستون ارائه و توسعه داده شد که خود او نیز 
ابتدا به وسیله مفهوم جدیدي به نام منحني تجربه ای که نسبت به منحني یادگیري تفاوت های عمده ای داشت، 
شناخته شده بود. منحني یادگیري مفهومي بود که سالیان پیش فرمول بندی شده بود و به این موضوع اشاره 

)1 )قسمت  می شود؟  تبدیل  ر  زا با رهبر  به  تجاری،  واحد  چگونه 
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می کرد که بهره وری یك کارمند به نسبت تعداد دفعات انجام یك وظیفه خاص، افزایش مي-یابد. 
داشت  نظر  در  می بایست  محصول  هر  برای  که  اولویت هایی  تعیین  برای  می تواند  بوستون  ماتریس 
مورداستفاده قرار گیرد. ماتریس BCG دارای دو محور است، محور افقی سهم شرکت از بازار محصول 
را نشان می دهد و محور عمودی نمایانگر نرخ رشد بازار است. سهم بازار یعنی درصد فروش موسسه از 
کل فروش محصول موردنظر در بازار که از تقسیم کردن حجم ریالی فروش موسسه به کل بازار به دست 
می آید. نرخ رشد بازار هم درصد افزایش فروش در محصول موردنظر است که از تقسیم افزایش فروش 
محصول در یک سال نسبت به سال قبل، بر کل فروش محصول در سال قبل حاصل می شود. شرکت با 
استفاده از این ماتریس، تمام فعالیت های استراتژیک خود را طبقه بندی نموده و هر واحد خودگردان را 

توسط یک دایره که بزرگی آن بیانگر میزانی از اندازه مقداری فروش واحد است، نمایش می دهد.
ایده ی اصلی ماتریس گروه بوستون، تعیین جایگاه یک محصول بر اساس دو عنصر مذکور، به دست آمده 
از تئوری چرخه رشد محصول )چهار مرحله معرفی، رشد، اشباع و افول برای محصوالت( هست. یکی 
از مدل های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمان ها، روش تعیین دوره عمر سازمان است. طبق این 
مدل هر محصول، صنعت یا کسب وکاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی 
از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتًا پیری 
به گونه ای  باید  و زوال آن فرامی رسد. لذا پس ازاینکه جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، 

برنامه ریزی نمود که همواره سازمان ها در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند.
در ماتریس بوستون هر خانه بیانگر چیست؟!

در این ماتریس ، واحدهای خودگردان شرکت ها، بر اساس حرکت در خالف عقربه ی ساعت، به چهار 
گروه با ویژگی های خاص زیر تقسیم می شوند:

۱. عالمت سؤال – سهم بازار کم و نرخ رشد بازار زیاد: واحدهای موجود در این بخش، واحدهای 
جوانی هستند که با رشد سریع خود، برای شرکت هزینه بر بوده و به نقدینگی زیادی نیازمند هستند. 

)2017 ,Smart Insights( نمودار ماتریس گروه بوستون
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معمواًل، این شرکت ها نیاز بسیار شدیدي به پول نقد دارند و توان انحا در تهیه پول نقد اندك است. از آن 
جهت این واحدها یا شرکت ها را عالمت سؤال می نامند که شرکت مادر باید دراین باره تصمیم بگیرد 
که آیا از طریق اجراي استراتژی های تمرکز از رسوخ در بازار، توسعه بازار یا توسعه محصول باید درصدد 

تقویت انحا برآید یا اینکه تصمیم به فروش انحا بگیرد.
۲.ستاره- سهم بازار و نرخ رشد بازار زیاد: نقاط اصلی قوت سازمان ها که برای رشد سریع و 
مقابله با رقبا و تبدیل شدن به گاوهای شیرده، به سرمایه گذاری بیشتری نیازمند هستند. ستاره ها میزان 
زیادی از نقدینگی را مصرف می کنند و معمواًل رهبر بازار هستند و به همین دلیل معمواًل فروش خوبی 
را هم برای شرکت در پی دارند اما این بدان معنا نیست که جریان نقدینگی مثبت بسیار زیادی از این 
واحد به سوی شرکت در جریان است، این واحدها در صورت موفقیت به گاوهای شیرده تبدیل شده و 

سودآور خواهند شد.
۳.گاو شیرده – سهم بازار زیاد و نرخ رشد بازار کم: خانه ای که رهبران بازار معمواًل در این 
وضعیت قرار دارند، باوجود فراهم کردن نقدینگی زیاد برای سازمان و برای سایر واحدهای SBU، نرخ 
رشد این واحدها بسیار کم است. ازآنجاکه رشد بازار کاهش یافته است، این واحدها  و یا محصوالت 
کمتر نیاز به سرمایه گذاری دارند. پول حاصل از این واحدها صرف واحدهایی می شود که در بخش های 
دیگر قرار دارند. معمواًل گاوهای شیرده همان ستاره های دیروز هستند و شالوده ی شرکت هستند که 

نقدینگی را برای دیگر بخش ها فراهم می آورند تا انحا هم روزی تبدیل به گاوهای شیرده شوند.
۴.سگ- سهم بازار و نرخ رشد بازار کم: واحدهایی که وقت بسیار زیادی از مدیریت سازمان را 
به خود اختصاص داده و نقدینگی الزم برای بقا را به سختی فراهم می آورند. باوجود اینکه پتانسیل انحا 
در طوالنی مدت ضعیف است اما باز می توانند نقدینگی اندکی را فراهم سازند که در این صورت به 
انحا سگ های شیرده گفته می شود.  شرکت باید بکوشد تا این واحدها را منحل کند یا تغییر دهد، مگر 
این که دلیل قانع کننده ای برای نگهداری انحا داشته باشد. وجود تعداد زیادی از واحدهای سگ در 

پورتفوی یک شرکت می تواند خطرناک باشد.

)2016 ,Value Based Management( استراتژی های ماتریس بوستون

- آنچه مدیران باید بدانند -71

www.irpublicpolicy.ir



استراتژی های مناسب با خانه های ماتریس بوستون کدم اند؟!
شرکت پس از تجزیه وتحلیل واحدهای خودگردان خود بر اساس ماتریس بوستون، یکی از چهار استراتژی زیر را 

می تواند اتخاذ کند:
1. استراتژی ساخت )کاشت(: داللت بر سرمایه گذاری و نقدینگی بیشتر در واحد موردنظر که برای خانه عالمت 

سؤال کاربردی است.
2. استراتژی حفظ )داشت(: داللت بر حفظ سهم بازار موردنظر که برای خانه گاو شیرده کاربرد دارد.

3. استراتژی برداشت )درو کردن(: داللت برافزایش دادن جریان نقدینگی کوتاه مدت در واحدهای عالمت 
سؤال، گاو شیرده و سگ ها

4. استراتژی اختتام )انحالل یا محروم کردن(: داللت بر انحالل واحدهای ضعیف و سرمایه گذاری در واحدهای 
قوی تر با سود بیشتر که برای عالمت سؤال و سگ ها کاربرد دارد.

بوستون  ماتریس  اساس  بر  مختلف  واحدهای  با  مواجهه  در  شرکت ها  متداول  اشتباهات 
چیست؟!

این اشتباهات شامل 1- انتظار نرخ رشد و بازدهی یکسان از تمام واحدها، 2- سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر 
از حد در واحد گاو شیرده، 3- حفظ تعداد زیادی واحد عالمت سؤال و4- سرمایه گذاری بیش ازحد در واحد 

سگ است.
انتقادات وارده به ماتریس گروه بوستون شامل چه مواردی است؟!

برخی عقیده داشتند این ماتریس با ساده سازی بیش ازحد، تنها بر دو عامل سهم و نرخ رشد بازار به عنوان عوامل مؤثر 
بر نقدینگی سازمان تکیه کرده است. درحالی که واقعیت چیز دیگری است. عده ای دیگر ابهام در طبقه بندی واحدها 
و تردید در معیار عملکرد این ماتریس را به عنوان مشکالت آن می دانستند و معتقد بودند جریان نقدی معیار مطلوبی 
برای سنجش اثربخشی و هدف واحد نیست. همچنین به نظر برخی از کارشناسان، ماتریس گروه بوستون تنها تمرکز 
خود را بر فعالیت های جاری شرکت می گذارد و عالوه بر این، مدلی قضاوتی و وقت گیر برای مدیران است. ازاین رو 
متخصصان مدیریت، اقدام به بررسی و پژوهش برای طراحی ابزارهای دیگر در برنامه ریزی استراتژیک واحدهای 

خودگردان کردند که در قسمت های بعدی به آنها خواهیم پرداخت...

کاربرد ماتریس گروه بوستون در تجزیه وتحلیل بازاریابی دیجیتال در فضای مجازی 
.)2017 ,Smart Insights(
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در کشور ما به منابع انسانی چندان بهاداده نشده است. سالیان دراز چنین رشته ای در 
دانشگاه ها تحت لوای مدیریت دولتی و مباحث ابتدایی توسعه نیروی انسانی موردبحث 
قرار می گرفت. در سازمان ها نیز تنها به مسائل کارگزینی و حقوق و دستمزد و آن هم 
در سطح اداری و نه بادید مدیریتی توجه می شد. جک ولش، غول دنیای کسب وکار، 
در مصاحبه ای می گوید: »منابع انسانی بدون شک اولین یا دومین کارکرد مهم در هر 
شرکت است، دیگری مالی است«. حال سعی داریم به طور مختصر بررسی کنیم که جایگاه 

حقیقی منابع انسانی در علوم کسب وکار و نسبت آن با رشته مدیریت چگونه است…

منابع انسانی در کجای 
مدیریت قرار می گیرد؟

نوین مدیریت  علم  ز  ا مهم  شاخه   یک  همیِت  ا نِی  بازخوا
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چند ماه پیش با یکی از دوستان در دانشگاه تهران 
ایران  دانشگاهی  نظام  در  که  می کردیم  بحث 
»مدیریت منابع انسانی« زیرمجموعه مدیریت دولتی 
انسانی  منابع  که  بود  این  من  پاسخ  می گیرد.  قرار 
رشته ای کاماًل جداست و حتی اگر قرار باشد آن را 
زیرمجموعه یکی از رشته های دانشگاهی موجود در 
ایران قرار دهیم، بهترین گزینه »مدیریت بازرگانی« 
است. چراکه منابع انسانی نه در یک زمینه دولتی 
که در یک زمینه خصوصی و در یک بازار آزاد )هم 
بازار منابع و هم بازار مصرف( معنا می یابد. جک 
ولش در مصاحبه ای می گوید: »منابع انسانی بدون 
شرکت  هر  در  مهم  کارکرد  دومین  یا  اولین  شک 
است، دیگری مالی است«؛ اما به راستی منابع انسانی 

در کجای علم مدیریت قرار می گیرد؟
در سطح جهانی، در دهه ها 1960 تا 1980 میالدی 
تا   1980 فاصله  در  و  یافت  ساختار  انسانی  منابع 
2000 تعالی پیدا کرد و در دو دهه اول قرن بیست 
و یکم )دوره حاضر( به مهم ترین اولویت سازمان ها 
از  سال   20 حداقل  که  ما  کشور  در  شد.  تبدیل 
در  می کند،  حرکت  عقب تر  جهانی  روندهای 
دولت اصالحات و از اوایل دهه هشتاد شمسی بود 
که منابع انسانی کم کم ماهیت یافته و در مباحث 
اجرایی و دانشگاهی مطرح شد. این روند با شیب 
بسیار مالیمی رو به رشد داشت تا سرانجام در دولت 
و  قانونی  محدودیت های  برخی  تغییر  با  و  یازدهم 
ظهور برخی فرصت های اقتصادی، سازمان ها منابع 
انسانی را به سطح اولویت های اولیه خود ارتقا دادند 
»مدیریت  نام  به  مستقل  رشته ای  دانشگاه ها  در  و 
شد.  افزوده  تحصیلی  رشته های  به  انسانی«  منابع 
آنچه در کشور ما هنوز درک نشده است این است 
از  شاخه  یک  »مهندسی«  مانند  »مدیریت«  که 
همان قدر  انسانی«  منابع  »مدیریت  و  است  علوم 
متفاوت است که »مهندسی  با »مدیریت دولتی« 
مواد« با »مهندسی برق«. این ها گرایش های رشته 
رشته هایی  بلکه  نیستند،  »مدیریت«  به عنوان  ثابتی 

جداگانه هستند.
چیزی که منابع انسانی را از بقیه شاخه های مدیریت 
متمایز می کند، شمول آن در همه زمینه ها و حضورش 
در همه محیط های کسب وکار است؛ ویژگی ای که 
بعد از منابع انسانی »مدیریت مالی« نیز تا حد زیادی 
آن را دارد. یک مدیر بازرگانی در فعالیت های تجاری 

و زنجیره تأمین شرکت می کند، اما دانش او در خط 
تولید چندان به کار نمی آید. همچنآن که یک مدیر 
صنعتی در محیط خدمات دولتی نمی تواند رضایت 
ارباب رجوع را با فرمول های کنترل کیفیت بررسی 
اما در همه محیط های مختلف کسب وکار،  کند؛ 
و  فعالیت هاست  محرکه  موتور  انسانی  نیروی 
کاربرد  شرکتی  نوع  هر  در  انسانی  منابع  مدیریت 
دارد؛ مجددًا، همچنآن که محاسبات مالی در همه 
مدلی  در  است.  موردنیاز  کسب وکار  فعالیت های 
که لوات از سازمان ارائه می دهد، سازمان را حاصل 
برهم کنش چهارعنصر درزمینه ای به نام »محیط« 
این چهارعنصر »هدف و استراتژی«،  می داند که 
اجتماعی«  »کنشگران  و  »فناوری«  »ساختار«، 
هستند و چنانکه واضح است، تعیین هدف، انتخاب 
استراتژی، طراحی ساختار و به کارگیری فناوری همه 
می شود.  انجام  اجتماعی  کنشگران  توسط  همه  و 
انسانی نه شاخه ای از  بدین صورت است که منابع 
به صورت  مدیریت  مفهوم  از  بخشی  که  مدیریت 
که  همان قدر  انسانی،  منابع  به عالوه  است.  کالن 
در علوم کسب وکار دسته بندی شده است، نزدیکی 
زیادی با علوم اجتماعی دارد و بسیاری ازنظریاتی 
که پایه دانش منابع انسانی قرارگرفته است، توسط 
این  شده اند.  تبیین  اجتماعی  علوم  اندیشمندان 
با علوم اجتماعی،  انسانی  منابع  برادری  نزدیکی و 
گاهی حتی به شدت آن را از مدیریت دور می کند و 

در جایگاهی جدا از آن قرار می دهد.
این رشته  قابل ذکر است جایگاه  نکته دیگری که 
 Human( در طبقه بندی علوم است. منابع انسانی
مطالعات  مشترک  زیرمجموعه   )Resources
انسانی )Human Studies( و مطالعات کسب وکار 
اما  مدیریت  می گیرد.  قرار   )Business Studies(
و  می گیرد  قرار  کسب وکار  مطالعات  زیرمجموعه 
مشترک  زیرمجموعه  خود  کسب وکار  مطالعات 
علوم اجتماعی و اقتصاد است درحالی که مطالعات 
 Social( انسانی مستقیمًا زیرمجموعه علوم اجتماعی
که  ثقیل  واژه های  نام  این  از  و  است   )Science
انسانی در سلسله مراتب طبقه بندی  منابع  بگذریم، 
علوم در جایگاه باالتری )نزدیک تر به علوم مادر( 

نسبت به مدیریت قرار می گیرد.
هیچ یک  بر  امروزه  انسانی  منابع  دانش  التزام 
کسب وکار  عرصه  در  فعاالن  یا  اندیشمندان  از 
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پوشیده نیست. پروفسور قلی پور در مقدمه کتاب 
رفتارسازی مانی خود می نویسد: »قانون نانوشته ای 
در همه سازمان ها وجود دارد که می گوید: هرکس 
رفتار سازمانی نمی داند وارد نشود.« و منابع انسانی، 
رفتار  آموزه های  کردن  اجرایی  متولی  اصلی ترین 
سازمان  هیچ  است.  سازمان  محیط  در  سازمانی 
را  آن  که  انسان هایی  بدون  که  نیست  اجتماعی  و 
تشکیل می دهند معنا یابد یا بتواند فعالیتی بکند و 
جذب، حفظ و به کارگیری این انسان ها، اولین قدم 
درحرکت سازمان به سمت اهداف است. جایگاه 
امروز مدیریت منابع انسانی در سازمان های بزرگ 
پیش  چندی  مدعاست.  این  مصدق  خود  جهان 
به واسطه همکاری که با شرکت بین المللی »یونیلیور« 
داشتم، به نکته جالبی در ساختمان این شرکت در 
سازمانی  ساختار  الگوی  در  کردم.  برخورد  تهران 
بر  و  استراتژیک  اهمیت  ترتیب  به  واحدها  مدرن، 
این  می شوند.  مرتب  دانش  تسهیم  نیازهای  اساس 
در سطح  چه  اطالعات  جریان  که  معناست  بدان 
افقی )واحدهای هم سطح( و چه در سطح عمودی 
)سلسله مراتب( با شکل چینش دفاتر فیزیکی سازمان 
ایران، واحد  یونیلیور  دارد. در ساختمان  هم خوانی 
اتاق  و  عامل  مدیریت  دفتر  کنار  در  انسانی  منابع 
هیئت مدیره، در باالترین طبقه ساختمان قرار دارد که 
طبقه پایین تر از آن به واحد مالی )که گفته شد ازنظر 
شمول نزدیک ترین بخش به منابع انسانی است( و 
طبقات پایین تر به سایر واحدها تعلق می گیرد. این امر 
به خوبی بیانگر جایگاه منابع انسانی، به عنوان رهبری 
کننده اصلی سازمان است که کلیه فرآیندهای پایین 
به باال به آن ختم شده و کلیه فرآیندهای باال به پایین 
از آن آغاز می شود. حتی در دروس دانشگاهی نیز 
است.  قابل مشاهده  انسانی  منابع  و شمول  اهمیت 

چنانکه کمتر رشته ای را در حوزه کسب وکار پیدا 
می کنید که چه در مقطع کارشناسی و چه کارشناسی 
ارشد، حداقل یک درس با عنوان »منابع انسانی«، 
»سرمایه انسانی« و یا »رفتار سازمانی« نداشته باشد. 
شما در هر حیطه فعالیتی که باشید نیازمند این دانش 
و وامدار آن هستید؛ و این فقط به محیط دانشگاه 
ختم نمی شود، چراکه در کاربرد نیز، مثاًل یک مدیر 
بازرگانی، زمانی که در جایگاه های باالی سازمانی 
قرار می گیرد، نه تنها خودش به دانش رفتار سازمانی 
نیاز دارد، بلکه برای موفقیت باید بتواند با واحد منابع 
داشته  سازنده  و  نزدیک  تعامل  سازمان  آن  انسانی 

باشد.
انسانی قطعًا زیرمجموعه  منابع  جامع سخن آن که 
مدیریت دولتی نیست و چنین ادعایی می تواند صرفًا 
حاصل عدم شناخت صحیح و به روز از این علم باشد، 
اشتباهی که متأسفانه بعضی وقت ها حتی اساتید نیز 
به آن دچار می شوند. منابع انسانی زیرمجموعه هیچ 
شاخه دیگری از مدیریت هم نیست، بلکه رشته ای 
کاماًل مجزاست که در بعضی ویژگی ها یک دانش 
سازمانی و مدیریتی و در بعضی ویژگی ها حتی فراتر 
از آن و حاکم بر آن است. چنانکه مری پارکر فالت 
»مدیریت  می گوید:  مدیریت  از  تعریف خود  در 
هنر کار کردن به واسطه انسان هاست« و منابع انسانی 
اسم  به  چیزی  بروز  برای  را  راه  که  است  دانشی 
»هنر مدیریت« باز می کند. واقعیت های امروز دنیا، 
علم کسب وکار، پژوهش های دهه گذشته، تجربه 
سازمان های موفق )مانند نمونه شخصی یونیلیور که 
مثل  بزرگی  نقل قول شخصیت  گفته شد( و حتی 
جک ولش که در ابتدای سخنم گفتم، همه مؤید 
این حقیقت هستند که دو رشته »مدیریت مالی« و 
»مدیریت منابع انسانی«، آینده مدیریت جهان است.

سهراب ُمصاحبی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
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اقتصاد رفتاری به عنوان شاخه جدید 
و کاربردی اقتصاد، به دنبال ایجاد 
اقتصادی  نظریات  در  واقع نگری 
است. اقتصاد رفتاری، با مهم شمردن 
اقتصادی  فعالیت های  روانی  جنبه 
حوزه  پیامدهای  انسان ها،  رفتار  و 
وسیع  پهنای  در  را  اقتصادی 
طریق،  بدین  می بیند.  جامعه 
مدیران  بین  رابطه ای  می توان 
هدایتگران  )به عنوان  دولتی 
با  کشور(  اداره کنندگان  و 
و  رفتاری  اقتصاد  آموخته های 
از علم، قائل  اندیشمندان این شاخه 
شد. مدیران دولتی با اقدامات الزم 
نتایج  از  را  جامعه  می توانند  خود 
به  رفتاری  رویکرد  به کارگیری 

اقتصاد، بهره مند سازند...

معه جا و  ن  ما ز سا ر  د ی  گیر تصمیم  د  بهبو ی  ا بر ی  ر هکا ا ر

مدیران دولتی
 در برخورد با اقتصاد رفتاری

 چگونه عمل می کنند؟!

- آنچه مدیران باید بدانند -76

www.irpublicpolicy.ir



مبانی اقتصاد رفتاری
تعریف پایه ای علم اقتصاد، یعنی تخصیص بهینه منابع کمیاب؛ که از دیدگاه مکتب کالسیک 
)متعارف( و نئوکالسیک، انتخاب بهینه در اقتصاد با عقالنیت ابزاری انجام می شود و نیازهای 
نامحدود انسان ها با استفاده از منابع محدود از روش هزینه فرصت و سایر روش های کمی، رفع 
می شود؛ اما این بدان معنا نیست که نظریه پردازان مکتب کالسیک و نئوکالسیک، به جنبه های 
روانی تصمیمات اقتصادی انسان ها توجهی نداشتند. بدین منظور به برخی از مطالعات روان شناختی 

مکتب کالسیک و نئوکالسیک اشاره می شود:
آدام اسمیت: وی اعتقاد داشت، رنجی که بعد از سقوط از یک وضعیت بهتر به وضعیت بدتر 

می بریم، بیش از لذت ارتقا از وضعیت بدتر به وضعیت بهتر است.
آلفرد مارشال: وی در نقد به اقتصاددانانی که نظریات اقتصادی را قابل تعمیم به تمام جوامع 
می دانند اظهار داشت انسان کمیت ثابتی نیست که بامطالعه یک گروه افراد، پی به رفتار تمام انسان ها 
برد و درواقع نمی توان از نتایج حاصل از مطالعه یک طبقه )اقتصادی(، برای تمام افراد تصمیم گیری 
کرد. به طور مثال، وضعیت اقتصادی انگلیسی های شهرنشین با بقیه انگلیسی ها متفاوت است و به 

همین ترتیب، راه حل برای بهبود وضع آن ها با بقیه اقشار انگلیس نیز تفاوت دارد.
بنتهام: او نیز رویه بررسی روان شناختی را در پیش گرفت و بسیاری از اقتصاددانان نئوکالسیک از 
وی تأثیر می پذیرند. به نقل از بتنام؛ طبیعت، بشر را مجبور به پذیرش فرمان های دو حاکم »درد« 
و »لذت« می کند؛ به طوری که بسیاری از اقدامات انسان ها تحت تأثیر درد و لذت قرار می گیرد. 
ازجمله اقتصاددانان نئوکالسیک تأثیر پذیرفته از بتنام، جونز بود که نظریه اقتصادی روان شناسی لذت 
را مطرح کرد. طبق این نظریه، لذت و درد از موضوعات اساسی در اقتصاد محسوب می شوند و 

هدف نهایی انسان )به عنوان کنشگر اقتصادی(، حداکثر کردن لذت و حداقل نمودن درد هست.
بدین گونه اندیشمندان مکتب نئوکالسیک و کالسیک به جنبه های روحی و روانی تصمیمات انسان 
در جریان اقتصادی توجه داشتند. حتی نظرات آنان و کتاب هایشان )مثل کتاب نظریه احساسات 
اخالقی آدام اسمیت(، زمینه مناسبی برای پیدایش و رشد اقتصاد رفتاری فراهم می نماید؛ اما نهضت 
رفتارگرایی باعث کم توجهی این مکاتب به بحث های روان شناسی و ارتباط آن با اقتصاد شد. چراکه 
این نهضت رد کننده تمام مطالعات تجربی و کّمی درزمینٔه رفتار اقتصادی را شامل می شود و صرفًا 
به رفتارهای اقتصادی نگاه ذهنی دارد تا عینی. بار دیگر، مطالعات جرج کاتونا و هربرت سایمون و 
سپس مطالعات کاهنمن و تورسکی مسبب پیدایش شاخه جدیدی در اقتصاد با نام اقتصاد رفتاری 
شد که هم زمان با پیشرفت های علم روانشناسی و نهضت شناختی )1960( بود. اقتصاد رفتاری با 
ماهیت بین رشته ای از یافته های جامعه شناسی و انسان شناسی نیز استفاده می نماید و روش های پژوهش 
آن عبارت اند از: بازی های رفتاری )اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، کاالی عمومی،...( و روش های 

شناختی )یا سیستم عصبی(. در ادامه به چند نمونه از تعاریف جامع اقتصاد رفتاری اشاره می شود:
فری )2010(: به منظور ارتقا تئوری های اقتصادی )کالسیک( رفتارها و واکنش های انسان با روش 

تجربی مورد آزمایش و ارزیابی قرار می گیرند.
کاتون )1980(: اقتصاد رفتاری، ابعاد روان شناسانه فعالیت های اقتصادی مثل نیات و انگیزه ها، اعتقاد، 
انتظارات،... در تحلیل ها در نظر می گیرند تا بدین وسیله، تئوری های عقالیی محض اقتصادی 

متکامل شوند.
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این  قبال  در  دولتی  مدیران  وظایف  اما  و 
شاخه نوظهور در علم اقتصاد چیست؟!

سطوح اداره کشور و کیستی مدیران دولتی، عبارت اند 
از:

1- سطح استراتژیک: خط مشی های کالن و نگاه های 
کلی به ارکان جامعه از طریق یکی دانستن مصلحت 
و منفعت اجتماعی تنظیم می گردد که مصداق این 

سطح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هست.
2- سطح مدیریت سیاسی: سه قوه و هیئت وزیران تا 
سطح معاون وزیر، مسائل عمومی برای ایجاد منفعت 

اجتماعی حل می نمایند.
و  عمومی  خط مشی های  عمومی:  امور  اداره   -3
این  در  اجرا می شوند که  با مشارکت مردمی  قوانین 
سطح، تمامی کارکنان سازمان های دولتی )از مدیرکل 

تا سایر افراد( قرار می گیرند.
و  خصوصی  بخش  مثل  غیردولتی:  بخش   -4

سازمان های مردم نهاد.
مدیران دولتی، افرادی هستند که همگی، درآمدشان 
از بودجه عمومی هست و بر اساس قوانین مجلس، 

کار می کنند.
این اطالعات نظری درباره مدیران دولتی و سطوح 
کاری در کشور را می توان بدین شکل تحلیل کرد 
مدیریت  سطح  سه  در  دولتی  مدیران  جایگاه  که 
استراتژیک، اداره امور سیاسی و اداره امور عمومی 
هست که البته با توجه به ماهیت رشته مدیریت دولتی، 
جامعه علمی، عمدتًا مدیران دولتی را در سطح سوم 
می بیند؛ اما می توان به سطوح اول و دوم نیز عنوان مدیر 
دولتی را اطالق نمود زیرا همگی مدیران این سه سطح 
جامعه  کل  اداره  در  مستقیمی  تأثیر  عملکردشان  با 

دارند.
طریق  از  عمومی  مسائل  حل  پی  در  دولتی  مدیران 
تدوین و اجرای خط مشی عمومی در مورد مسئله ارائه 
خدمات در جهت تحقق منافع عمومی هستند و از 
این تعریف علمی، 4 عنصر مهم علم مدیریت دولتی؛ 
عمومی،  خط مشی  عمومی،  مشکل  همان  یعنی 
منفعت عمومی و خدمت عمومی برداشت می شود. 
یکی از گام های مهم مدیران دولتی برای عملیاتی شدن 
یافته های اقتصاد رفتاری در کشورمان، برقراری تعامل 
اثربخش و سازنده بین حوزه اقتصادی و روان شناسی  عکس: پارسا شهریور
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منابع استفاده شده در این نوشتار عبارت اند از:
رهبر، فرهاد، متوسلی، محمد، امیری، میثم )1392(، اقتصاددانان رفتاری و نظریه های آن ها، فصلنامه علمی 

پژوهشی برنامه و بودجه، شماره 6 ص 132-6۵
 انصاری، حبیب، پورفرج، رضا، زارع، مسعود، امینی، عباس )1390(، مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری؛ مفهوم، روش 

شناسی، شیوه های استخراج ترجیحات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1، ص 61-29
صامتی، مجید، معینی، شهرام )1390(، تحلیل نابهینگی سطح مقاوم سازی لرزه ای مبتنی برتنزیل هایپر بولیک؛ 

رهیافت اقتصاد رفتاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 170-149
الوانی، سیدمهدی، دانایی فرد، حسن )1390(، درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی، انتشارات علمی و فرهنگی

است. به طور مثال مدیران سازمان های دولتی مثل سازمان برنامه وبودجه، باید سعی کنند تا با ارتباط و ایجاد 
زمینه های مشاوره بین دو گروه اقتصادی و جامعه شناسی و ِبخصوص افرادی که درزمینٔه اقتصاد رفتاری و 
آزمون های تجربی آن کارکرده اند، نگاه روان شناختی و جامع نگر نیز به الیحه های بودجه اضافه گردد. بنابراین 
بعد از تبدیل الیحه ها به قوانین، قوانین اقتصادی به غیراز جنبه های مادی، دارای جنبه های انسان شناسانه نیز 
خواهند بود و به بیان دیگر، انگیزه های مادی و غیرمادی )ارزشی، روانی و...( از قبیل فعالیت های حوزه 
کارآفرینی اجتماعی با هم محقق می گردد. درنتیجه مدیران دولتی با توجه به اهمیت بخشیدن به اقتصاد 
رفتاری، می توانند سودهای کالن فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف جامعه )بخش خصوصی و ...( 

را به سمت نفع عمومی هدایت نمایند.

زهرا صمدی – کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران
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به بهانهٔ انتخاب سکاندار جدیِد ساختمان بهشت
چالش پیش روی شهرداری ها؛ تأمین 

منابع درآمدی پایدار

نظام آموزش عالی در ایامِ »بعد« از کنکور سراسری
 لزومِ وحدت بخشی به نهادهای 

آموزشی رسمی
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یکی از مهم ترین چالش ها و مسائل مهم و پیش روی شهرداری ها 
در سراسر کشور ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات 
شهری است. هرچند که منابع درآمدی شهرداری ها از راه های 
مختلف قابل وصول است اما همٔه آن ها از خصوصیات درآمدهای 
پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است 
این اقالم از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً  که اوالً 
معرض  در  را  شهر  کیفی  شرایط  نباید  درآمدها  این  به  دستیابی 
تهدید و تخریب قرار دهد. در ایران شهرداری ها از ارگان های 
جزء  عمومی  خدمات  از  بسیاری  که  هستند  دولت  به  وابسته 
شهری  خدمات  ارائه  از  ناشی  منافع  ازآنجاکه  است.  وظایفشان 
آن ها  خود  لذا  است،  شهر  آن  شهروندان  شهر مورداستفاده  هر 
می بایستی هزینه های آن را پرداخت کنند، از طرف دیگر درآمد 
نداشتن  دلیل  به  میانه  و  کوچک  شهرهای  از  بسیاری  ساکنان 
فعالیت های اقتصادی پایه، محدود است و امکانات محدودی را 

برای پرداخت هزینه های شهرداری شهر خود را دارند…

چالش پیش روی شهرداری ها  ؛
پایدار تأمین منابع درآمدی 

عکس: پارسا شهریور
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عکس: پارسا شهریور

 شهرداری ها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان که هزینه های زیادی را می طلبد، نیازمند به منابع درآمدی 
جدید و پایداری می باشند. بررسی منابع درآمدی شهرداری ها روشن می سازد که منابع درآمدی پایدار سهم 
ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها در ایران دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت 
منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف های درآمدی 
شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. در زیر برای روشن شدن بیشتر مسئله به تعریف منابع 

درآمدی پایدار و ناپایدار پرداخته شده است.

منابع درآمدی پایدار و ناپایدار چیست اند؟!
درآمد پایدار، به درآمدهایی گفته می شود که دارای ۵ ویژگی باشد، منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با از بین 
رفتن آن جایگزینی داشته باشد؛ به طور پیوسته قابل وصول باشد؛ در دوره های مالی مختلف نوسان شدید 

نداشته باشد؛ همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد و موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود.
 مهم ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری ها، درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی، عوارض پسماند، 
عوارض سطح شهر، عوارض کسب و پیشه، مالیات بر مستغالت در حال حاضر دولت آن را وصول می کند، 
عوارض ساالنه اتومبیل، عوارض تلفن و گاز، مالیات بر ارزش زمین و بهای خدمات ناشی از بهره برداری 

خدمات عمومی شهری می باشند.
 مطابق مبانی نظری و تجارب جهانی نظام درآمدی پایدار شهرداری ها، چهار شیوه در اقتصاد شهری برای 

تأمین مالی خدمات عمومی، شناخته شده است:
1- فروش مستقیم خدمات )اخذ بهای خدمات شهری(. 2- اخذ مالیات و عوارض محلی. 3- استفاده از 
کمک های دولتی )انتقال های دولتی، استقراض و - انتشار اوراق قرضه شهری(. 4-استفاده از بازارهای مالی 

به عنوان مکمل نظام درآمدی.
 درآمدهای ناپایدار، درآمدهایی هستند که به طور مقطعی و بر اساس فعالیت های خاص، نصیب شهرداری 
می شوند که با حذف آن فعالیت، این درآمد مکتسبه نیز حذف خواهد شد. حتی ممکن است عواید حاصل 
از این درآمد، بسیار باال باشد. درآمد ناشی از عوارض مازاد تراکم و درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی، 
عوارض اسناد رسمی، عوارض بر پروانه های ساختمانی، عوارض بر زمینه های بایر، عوارض فروش کارخانه ها 

و غیره، درآمدهای غیرمستمر یا ناپایدار هستند.
 درآمد حاصل از عوارض ساخت وساز و عوارض مازاد تراکم )فروش شهر( درواقع درآمدهای ناپایداری 
هستند. به عبارتی این درآمدها کوتاه مدت بوده، به شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار داشته 
و حقوق نسل های آینده را تضییع می کنند. بنابراین، از پایداری الزم برخوردار نیستند. با توجه به اینکه 
سیاست های کالن کشور و به تبع آن شهرداری ها در دستیابی به توسعه پایدار هست، این روش کسب درآمد 

مشکالت جدی در اداره شهر و رسیدن به توسعه پایدار شهری ایجاد می کند.

مقایسه میان ساختار منابع درآمدی شهرداری ها در ایران و جهان
 طبق بررسی های انجام شده منابع درآمدی پایدار شهرداری تهران کمتر از 30 درصد بودجه شهر را تشکیل 
می دهد که این خود باعث می شود که برنامه ریزان شهری در هنگام محاسبه و ارزش گذاری ریالی برنامه ها 
با شک و تردید نسبت به تأمین منابع مالی طرح ها مواجه شوند. اخیرًا شهرداری های کشور هرکدام به فراخور 

بهشت ن  ختما سا یِد  جد ر  ا ند سکا ب  نتخا ا نٔه  بها به 
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حال خود درصدد یافتن منابع مالی درآمد جدیدی برای خود می باشند و با توجه به رکود پیش آمده در بخش 
ساخت وساز مسکن در سال های اخیر که موجب محقق نشدن درصد باالیی از بودجه های پیش بینی شده، 
گردیده است، عزم خود را بیشتر جزم کرده اند تا هر چه بیشتر از وابستگی به منابع مالی فروش تراکم و 
عوارض ساختمانی بکاهند. در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روش های علمی همواره منابعی را برای 
کسب درآمد انتخاب کرده که به اتکای آن می توانند در ارائه بهتر خدمات شهری اقدام نمایند. متأسفانه 
شهرداری های ایران فاقد چنین پشتوانه های مناسبی برای کسب درآمد می باشند. در حال حاضر بیش از 
70 درصد درآمدهای شهرداری کشور ناپایدار بوده و مربوط به فعالیت های ساخت وساز ساختمانی هست. 
این درآمدها شامل مواردی چون فروش تراکم مازاد، عوارض پروانه های ساختمانی و موارد مشابه هست که 

درآمدهایی ثابت و پایدار نبوده و متأثر از سایر عوامل اقتصادی می باشند.
 نحوه کسب درآمد شهرداری ها در کشورهای مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در برخی از کشورها 
مانند ایاالت متحده آمریکا، کانادا، انگلیس و آفریقای جنوبی تکیه عمده درآمد شهرداری ها بر مالیات و 
دارائی غیرمنقول )مشابه عوارض نوسازی در ایران( قرار دارد، حال اینکه کشورهایی از قبیل فنالند و سوئد 
نسبت مهمی از درآمد خود را با دریافت سهمی از مالیات اشخاص و شرکت ها تأمین می نمایند. در کشورهای 
اتریش و آلمان قسمت مهمی از درآمد شهرداری ها از محل عوارض دریافتی از مؤسسات انتفاعی و محل های 
کسب وکار وصول می شود، حال آنکه تکیه عمده بر روی عوارض غیرمستقیم در ایتالیا تأمین کننده بخش 

اعظم درآمد شهرداری های آن کشور هست.
 ساختار درآمدی شهرداری های ایران را در سه دسته عوارض، فروش خدمات و کمک های بالعوض 
می توان تقسیم بندی نمود. ساختار درآمدی شهرداری ها در سایر کشورهای دنیا را نیز می توان تحت عنوان 

همین سه دسته بعالوه استقراض موردمطالعه قرارداد.
با متوسط سرفصل های درآمدی  ایران  مقایسه سرفصل های درآمدی شهرداری ها در کالن شهرهای  با 
شهرهای  در  شهرداری  درآمد  درصد  حدود 8۵  که  درمی یابیم  درحال توسعه  کشورهای  شهرداری های 
کشورهای درحال توسعه منتخب از سه منبع اصلی درآمد یعنی عوارض، فروش خدمات و کمک های 
بالعوض حاصل می شود که همان منبع اصلی درآمد در شهرداری های ایران هستند. یعنی در ساختار درآمدی 
به طورکلی تفاوتی دیده نمی شود. آنچه به عنوان تفاوت قابل بررسی است، مربوط به ترکیب منابع درآمدی 
شهرداری ها در ایران و سایر کشورهاست. سهم بسیار ناچیز کمک های بدون عوض در بودجٔه شهرداری 
کالن شهرهای ایران باعث باال رفتن سهم عوارض و فروش خدمات گردیده است. البته تفاوت ذکرشده تنها 
در ترکیب سه منبع اصلی مذکور خالصه نمی گردد، بلکه تفاوت اصلی و عمده در اجرای تشکیل دهنده هر 
47/27 درصد از کل عوارض در شهرهای کشورهای درحال توسعه از مالیات امالک و مستغالت به دست 

عکس: میثاق اسماعیل پورعکس: میثاق اسماعیل پور
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می آید که در کالن شهرهای ایران تحت عنوان عوارض نوسازی تنها حدود 2 درصد از کل عوارض دریافتی 
را شامل می شود درحالی که نزدیک به 80 درصد کل عوارض از عوارض بر ساختمان ها و اراضی به دست 

می آید که در منابع درآمدی سایر کشورها چندان جایگاهی ندارد.

راهکار نهایی چیست؟!
در پایان به عنوان جمع بندی مطالب فوق می توان گفت که یکی از مسائل مغفول توسط قانون گذاران و 
خط مشی گذاران در ایران، عدم توجه به اختصاص درصدی از مالیات اخذشده شهر به شهرداری ها می باشد 
که متأسفانه این موضوع در ایران مانند اکثر کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای آسیایی چندان اجرایی 
نشده است. این درآمد، پایدارترین نوع درآمد است و قابلیت اجرا در شهرداری ها را دارد؛ بنابراین جهت حل 
مشکالت ناشی از درآمدهای پایدار، استفاده از این نوع درآمد که معادل مالیات مشترک در کالن شهرهای 
دنیا هست، پیشنهاد می شود. به عبارتی، مانند مالیات بر ارزش افزوده، سهمی از سایر مالیات های دولت مانند 
مالیات بر دارایی های افراد و سازمان ها، معامالت اقتصادی و اوراق بهادار به شهرداری پرداخت شود. با توجه 
به بررسی های صورت گرفته اعمال راهکارهای زیر تا حدودی می تواند درآمدهای پایداری برای شهرداری ها 

ایجاد کند. این راهکارها عبارت اند از:
- حرکت در جهت ایجاد درآمد پایدار بیشتر با استفاده از اعتبارات عمرانی و تعریف پروژه های درآمدزا در 

ابعاد مختلف صنعتی، خدماتی و …؛
 -اصالح ساختار درآمدی شهرداری ها؛

 - بهبود سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری؛
- جلب مشارکت های مردمی در اداره امور شهرها؛

- دستیابی شهرداری ها به اطالعات به روز از امالک و اراضی شهرها و درآمدهای ناشی از آن؛
- وضع عوارض محلی بر توان های تولیدی شهرها؛

 - متولی زمین های شهری )در محدوده قانونی شهر( خود شهرداری ها باشد؛
- حذف ادارات تصمیم گیرنده مدیریت شهری و موازی با شهرداری ها و تشکیل مدیریت واحد شهری؛

- توسعه توریسم و گردشگری با انجام تبلیغات مؤثر؛
- بهبود و اعمال مدیریت مطلوب شهری.

محمد وصالی آذر شربیانی - کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری پردیس فارابی دانشگاه تهران
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لزوِم وحدت بخشی به 
نهادهای آموزشی رسمی

س: پارسا شهریور
عک
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پیش گفتار؛ روایتی از شهید سید مجتبی قاضی...:
 لیسانس مدیریت دارم و تازه فوق لیسانس قبول شده ام. قصد داشتم "جهان را سقف بشکافم و طرحی 
نو در اندازم"؛ ولی اکنون به دستور این ژنرال عراقی، طوری دستانم را بسته اند که حتی نمی توانم سقف 
این قبر ایستاده را بشکافم! تحقق اهداف متعالی خود را به شما وا می گذارم! ایرانی مقتدر، پاک و سالم 
بسازید؛ ایرانی مایٔه افتخار همٔه ما! ایرانی که در آن، به هیچ کس ظلم نمی شود و سران هیچ کشوری، 
تصور رویارویی با آن را در وهم خود نمی آورند. سیستم های اداری جدید طراحی کنید که ایران را قوی 
کنند! نهادهایی که در سرنوشت جامعه نافذ باشند و بتواند آن را در جنبه های گوناگون روحی و معنوی و 
مادی به تعالی برساند؛ جامعه ای که در آن حقوق همه آحاد و گروه ها تأمین گردد و احترام همه رعایت 
شود. جامعه ای که در آن، نه تجارت مانع عبادت می گردد و نه تمایل به عبادت، برنامه های تجاری را 
تضعیف می کند و به مسئولیت های اجتماعی نیز از طریق پرداخت زکات و اهتمام به اعمال صالح در 
مسیر برپایی نماز، توجه می شود. وقتی یک سیستم اجتماعی برپایٔه خردمندی استوار شود، ساحات 
گوناگون حیات اجتماعی، یکدیگر را تضعیف نمی کنند، بلکه مقوم یکدیگر بوده و بر اعتبار و نفوذ و 
تأثیر یکدیگر می افزایند. رسیدن از وضع موجود جامعه ما به چنین مرتبه ای، نیازمند همکاری و مشارکت 
جدی مردم است؛ ساختار اجتماعی موجود برای نیل به منزلت چنین جامعه ای، نیاز به بازپردازی دارد. 
البته نه بازپردازی مهندسی گونه، بلکه بازپردازی ارگانیک توسط افراد متبحر و خردمند. رسالت شما، 
توسعه نظریه برای این بازپردازی ارگانیک در ساحات گوناگون عمل و اقدام دولت و آموزش و صنعت 

است؛ جامعه ای هدفمند و روبه تعالی. 
)بخشی از کتاب داستان حکومت به منزله میراث شهدا؛ علی اصغر پورعزت(

رصد سرگذشت موفق یا ناموفق دستگاه اداری کشور، از دوران رو به مدرن شدن )اواخر دوران قاجار و 
آغاز دوران پهلوی تاکنون( این نکته را به ذهن متبادر می کند که نظریه های توسعه کشور، نیاز به بازنگری 

دارد. وضع فعلی نهادهای آموزشی ما شبیه درمان یک بیمار توسط چند پزشک در اتاق های جداگانه است...

 پزشکی درگیر درمان قلب بیمار می شود، همکارش سعی در مداوای دیابت وی دارد و دیگری به رفع ازدحام 
چربی در بدنش می پردازد، درحالیکه اعصاب و روان، مشکل اصلی و منبع درد بیمار است! در اینگونه موارد، 
صالح بیمار در آن است که تحت رهبری پزشکی باشد که منشأ بیماری فرد را تشخیص و درمان کند، کار به یک 
کمیسیون پزشکی متشکل از پزشک مغز و اعصاب، قلب، داخلی و متخصصین دیگر واگذار شود تا درمجموع 
تجویزی مناسب و کم عارضه را، به بیمار توصیه کنند. نکتٔه قابل توجه این است که در غیاب این کمیسیون 
پزشکی، ممکن است تجویزهای مستقل هر پزشک، ضمن درمان بیمار، نتیجٔه حاصل از درمان پزشک دیگر را 

تخریب یا تضعیف نماید...
در نظام جامع آموزش کشور، اهتمام به تدوین خط مشی های مستقل و منفرد، معمواًل رهگشا نبوده و سیر 
اصالحات آموزشی-پژوهشی را تباه می سازد و درصورتی که وزارتخانه ها و سازمان های مسئول آموزش رسمی در 
کشور، خط مشی های خود را تنها با اتکا به قلمرو ویژه خود و دانش های مرتبط با آن ها تدوین کنند، پیامدهای 

مطلوبی عاید کشور نخواهد شد.
 وزارتخانه های آموزش- پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری متولی بخش عمده ای از آموزش رسمی در 

سراسری کنکور  ز  ا بعد«  « ِم  یا ا در  لی  عا آموزش  م  نظا
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کشور می باشند، اما این نکته بدیهی است که درصورت مقایسه کارمندان این دو نهاد با معیارهایی چون سطح 
رفاه معیشتی، نابرابری میان آنان به وضوح دیده می شود. همین امر می تواند موجب مقاومت بدنه اجرایی آموزش 
عالی برای ادغام با آموزش و پرورش و از آن سو، اشتیاق خانواده آموزش و پرورش برای ادغام با آموزش عالی را 
به همراه داشته باشد. عدم هماهنگی دقیق و صحیح نهادهای آموزشی رسمی با یکدیگر، منجر به ارائه سناریوهای 
خطرناکی برای کشور خواهد شد؛ چون واگذاری هر یک از رشته های علمی به نهادهای خود، همانند رشته 
تحصیلی جغرافیا به سازمان محیط زیست و عهده دار شدن امور رشته های بی متولی توسط وزارت علوم! که 

نتیجه ای جز تجزیه بیش تر نظام آموزشی رسمی کشور نخواهد داشت.
نبود پیوستگی میان آموزش های مدرسه ای و دانشگاهی، جزء عمده ترین دالیل کاربردی نشدن علوم به شمار 
می رود. ساختار اداری وزارتخانه ها در معرض تغییرات مداوم است که اغلب به شکل تأسیس و یا ادغام معاونت ها 
و ایجاد و انحالل ادارات کل در داخل یک وزارتخانه و یا ادغام دو یا چند وزارتخانه، صورت می گیرد و همواره 
این وزارتخانه ها، در معرض آزمون و خطا برای پیشرفت قرار می گیرند. در نتیجه تغییر ساختار برای آنان، 
اقدامی نمایشی تلقی خواهد شد که معمواًل مقاومت وزرا را در پی دارد. در عمل اگرچه 
جا به جایی افراد و تغییرات ساختار اداری، اقدامی هیجان آور و پرسروصدا است، اما تأثیر چندانی بر 
کارآمدی دستگاه ها ندارد و کسانی که دل به این تغییرات می بندند بعد از مدتی 

ناامید می شوند و کناره می گیرند.
اگر در بحث آموزش »دونگاه، دوبرنامه و دوسیستم« وجود داشته باشد و آموزش و پرورش خروجی خود 
را تحویل آموزش عالی دهد، قطعًا در معرض این اتهام قرار خواهد گرفت که در مأموریت خود به درستی 
عمل نکرده است. سیستم مدرسه ای در کشور کره جنوبی، پیرو یک الگوی نردبانی 4-3-3-6 می باشد 
که متشکل از مدرسة ابتدایی )کالس اول تا ششم(، راهنمایی )کالس هفتم تا نهم(، دبیرستان )کالس دهم 
تا دوازدهم(، کالج و دانشکده می باشد. در این کشور برای آموزش عمومی و آموزش دانشگاهی، یک 
وزارتخانه در نظر گرفته اند و آن را »وزارت پرورش و توسعه نیروی انسانی« نام گذاری کرده اند. کشور کره 
جنوبی علت ترقی و توسعه خود را در ساماندهی و وحدت بخشی به نهادهای آموزشی رسمی خود می داند، 

امری که شاید، برای تعالی کشور می بایست ما هم به آن سمت حرکت کنیم.

امیر حسین شاددل – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
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