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امین آرامش :باالخره از ایران بریم نریم مهاجرت بکنیم نکنیم نظر شما چیه؟
محمدرضـا شـعبانعلی :اولیـن چیزی که شـاید بهش بـه نظر من باید اعتقاد داشـته باشـیم و همه
امـون حداقـل مـن فکـر مـی کنم مـا داریم حـاال اگـه مخالفید بگیـد اینه کـه این تصمیـم قاعدتا
یـک تصمیـم ارزشـی نیسـت یک تصمیم شـخصیه یعنی نمی شـود گفت که یک گزینـه اش یک
سـمتش بهتر از سـمت دیگه اسـت می دونی .من فکر می کنم که یک مسـئله ای که شـاید سـال
هـای قبـل بـوده ایـن بـوده که بـه یکـی از این دو سـمت بهای بیشـتری داده شـده یعنـی ما مثال
گفتیـم اونایـی کـه مونـدن خیلـی کار عجیبی کـردن اونایی کـه رفتن اصال چـرا رفتن مـی دونی.
شـاید در سـطح ملی این شـاخص (مهاجرت) یک معنای ارزشـی داشـته باشـه .یعنی من به نظرم
اگـر تـو دولت هسـتی اگـر می خوای یه دونه  indicator singleداشـته باشـی یک تک شـاخص
کـه بفهمـی درسـت داری مـی ری جلـو یا نه میل بـه مهاجرت رو باید سـعی کنی کـم کنی اونجا
معنـای ارزشـی داره بـه نظـر من .یعنی من اگر بشـینم امروز (بـه عنوان) دولت مـی گم من همین
یـه شـاخص رو پیگیری می کنـم .اصال هیچی دیگه نمی خوام .نه اینکه کیـا مهاجرت کردند چون
خیلـی ها دوسـت دارن مهاجـرت کنن ممکنه نتونن مهاجرت کنن می گم مـدام آمار بگیریم چند
درصـد مـردم میگـن کاش می شـد مهاجرت کنیم همه نیروهای کشـور رو بسـیج کنیـم این عدد
کـم شـه بـه نظرم همـه چیزهای دیگه درسـت می شـه خود بـه خود.
بخشی از مصاحبه با محمدرضا شعبانعلی در پادکست کارنکن
www.instagram.com/karnakon.podcast
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جناب شعبانعلی با شما مخالفم!

درباره اهمیت تالش برای توسعه کشور
با نگاهی به مصاحبه اخیر محمدرضا شعبانعلی

سپهر ساغری
در چنـد وقـت اخیـر بسـیار بـاب شـده اسـت که یا
رفتـن تعبیـر بـه فضیلـت شـود یا بـه ترتیبـی طرح
بحـث شـود کـه گویی بدنـه جامعه و بویـژه نخبگان
هیـچ نقشـی در بهبود اوضـاع ندارند بلکـه صرفا می
بایسـت سرسـفره آماده بنشـینند و خدمات دریافت
کنند .منکر شـرایط موجود نیسـتم امـا باید بپذیریم
ایران ما یک کشـور در حال توسـعه اسـت و در حال
توسـعه بـودن دقیقـا به همین معنی اسـت کـه کار
نکـرده بسـیار دارد .توسـعه نیافتگی یعنـی مواجه با
چالـش هایـی کـه حتی فکـر کردن بـه آن هـا مایه
تعجـب اسـت چـه رسـد تجربـه کردنشـان! بـا ایـن
حـال چـاره چیسـت؟ آیـا می تـوان بـا طـرح موانع
و مشـکالت مسـئولیت اجتماعـی خـود را نادیـده
بگیریـم؟ اساسـا سـاختن کشـور بـه چه معناسـت؟
وظیفـه سـاختن یـک کشـور بر عهـده چه کسـانی
اسـت؟ آیا توسـعه مسـیری خطـی دارد یـا برعکس
پرفـراز و فـرود اسـت و حتـی احتمـال بازگشـت به
عقـب در یـک جامعـه نیـز وجـود دارد؟ از طرفـی
مهاجـرت و پرداختـن به زندگی شـخصی کمکی به
توسـعه ایران خواهـد کرد؟ با این توضیح در نوشـتار
پیـش رو مقوله مسـئولیت پذیری نخبـگان را مورد
ارزیابـی قـرار مـی دهیم.
مسئولیت توسعه یافتگی کشور با کیست؟
کـدام کشـور در جهـان از روز نخسـت توسـعه یافته
بـوده اسـت؟ مگر جز این اسـت کـه روزی در آمریکا
ماهنامه سرند

سـیاهان بـرده بودنـد؟ مگر جز این اسـت کـه دکتر
لوترکینـگ از رهبـران برابـری نـژادی برغـم همـه
تلاش هـا و جانبـازی هـا تـرور شـد و نهایتـا ثمـره
کنشـگری خـود را ندیـد؟ شـاید بـا دیـدن اوبامـا و
امثـال او تصـور می کنیم سـیاه پوسـتان آمریـکا راه
سـاده ای به کاخ سـفید طی کرده اند! تاریخ توسـعه
بـه مـا مـی گوید چنیـن نبوده اسـت و متاسـفانه نه
فقـط آمریـکا کـه تاریـخ گـذار بـه توسـعه در همـه
ممالـک جهـان ،مملـو از نامالیمـات ریـز و درشـت
بـوده اسـت .شـاهد مثـال آنکه منتسـکیو بـرای نقد
جامعـه فرانسـه دو شـخصیت داسـتانی کـه اصالتـا
ایرانـی اند خلق می کند تا کاسـتی های فرانسـویان
را در قالـب نامـه هایـی که ایـن دو شـاهزاده قجری
بـه هـم می نویسـند ،بیـان کرده باشـد .جالـب آنکه
نـام کتـاب هـم بیـش از آنکه صریـح باشـد در لفافه
حـق مطلـب را ادا مـی کند؛ نامـه هـای ایرانی! نکته
دیگـر آنکـه منتسـکیو کتـاب را نه در فرانسـه که در
هلنـد و بـا نام مسـتعار به چـاپ رسـاند .در حقیقت
فضای کشـور فرانسـه اجازه انتشـار چنیـن کتابی را
به او نمی داد! این فرانسـه با فرانسـه کنونی متفاوت
اسـت جایـی که نـه با نقـد که در مـوارد بـا تندی و
توهیـن ،عقایـد و ارزش هـای جامعـه زیرسـوال می
رود .پرسشـی کـه در ایـن جـا شـکل مـی گیـرد آن
اسـت کـه چـرا منتسـکیو آن میزان بـر انتشـار نامه
هـای ایرانـی اصرار داشـت؟ آیـا نمی توانسـت چون
بسـیاری یا سـکوت کند یا عافیت طلبی پیشه کند؟
بـه همیـن منوال چـرا دکتر لوتـر کینگ خـود را در
معرض آسـیب قـرارداد؟ مگـر نمی توانسـت زندگی
شـخصی خـود را اولویـت بدانـد و به اروپـا مهاجرت
کنـد؟ اگـر همـه کنشـگران بـه مجـرد مواجـه بـا
نامالیمـات مهاجـرت مـی کردند کدام کشـور جهان
توسـعه یافتـه می بود؟ توسـعه امری درون زاسـت و
جـز بـا تغییر در داخل امکان دسـتیابی به آن میسـر
نیسـت .در حقیقت توسـعه کاالی وارداتی نیست که
خریـداری و وارد کنیـم! باید در گام نخسـت فهمش
کنیـم و در گام بعـدی راهی برای عینیت بخشـیدن
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بـه آن بیابیـم .مخلص کالم آنکه مهاجـرت اگر ختم
بـه "اثرگذاری" در داخل نشـود کمک حال نیسـت.
از طرفـی هیچ تغییـری با مهاجرت به دسـت نیامده
اسـت .تصور کنید اگر امیرکبیر و رشدیه هم مهاجرت
مـی کردنـد ما امروز مدرسـه هـم نمی داشـتیم چه
رسـد بـه دانشـگاه! اگـر دکتـر مجتهـدی بنیانگـذار
دانشـگاه صنعتـی شـریف هـم مهاجرت مـی کردند
کـدام نخبـه ما تـوان پـرورش و بروز اسـتعدادهایش
را مـی یافـت تـا امـروز بتوانـد مهاجرت کنـد؟ آقای
شـعبانعلی مـی فرماینـد" :مـن فکر می کنـم که یک
مسـئله ای که شـاید سـال های قبـل بوده ایـن بوده
کـه بـه یکـی از این دو سـمت بهـای بیشـتری داده
شـده یعنـی ما مثال گفتیـم اونایی کـه موندن خیلی
کار عجیبـی کـردن اونایـی که رفتن اصلا چرا رفتن
مـی دونـی  ...در سـطح ملـی بـه نظـرم ایـن معنای
ارزشـی داره بایـد میـل بـه مهاجـرت کم بشـه خب
امـا در سـطح فـردی معنای ارزشـی نـداره کـه باید
میـل بـه مهاجرت نداشـته باشـی به نظـرم اینجا یه
تصمیم شـخصیه یعنی از نگاه باور مذهبیش هم که
نـگاه بکنی دیگـه مثال مذهبیونی که معمـوال ادعای

تعهـد هـم دارن تـه جملـه اش همـون جملـه " إ ِ َّن
أَ ْرضِ ـي َواسِ ـ َع ٌة" دیگـه یعنی یـه روزی اگر گله بکنی
خـب زمیـن بـزرگ بود مـی رفتـی یعنی! مـا این رو
یـه جورایـی از قبل هم شـنیدیم سـختی و تنگنا رو
تـو نمـی تونی تحمـل کنـی و بعد طلبکار بشـی که
چـرا ایـن طوری شـد! من احساسـم اینـه که بعضی
از ماهـا اونایـی کـه مـی مونـن ،یـه ذره طلبـکار می
شـن احسـاس می کنن یـه خدمتی بـه جامعه مثال
کـردن و حاال جامعـه باید جبران کنه می تونسـتیم
بریـم و نرفتیـم ".جنـاب شـعبانعلی چطـور ممکـن
اسـت ایسـتادگی و تلاش بـرای تغییـر در سـطح
فـردی ارزش نباشـد بعـد دولت از میـان همان جمع
نیـرو بسـیج کنـد تا شـرایط را تغییـر دهد؟!! اساسـا
ایـن دولـت حامیـان نخبـه بـه جـز کمـک و یـاری
همـان نخبـگان چگونـه قـرار اسـت شـکل بگیـرد؟
مگـر خـود دولـت در خال و مجـزا از جامعه تشـکیل
مـی شـود که بیـن آن و بدنـه جامعه بویـژه نخبگان
خـط بکشـیم؟ وقتی عموما نـه فقط به رفتـن که به
پشـت کـردن عادت کـرده و آن را توجیـه می کنند،
چگونـه مـی توان انتظـار تغییر داشـت؟ مگـر تغییر
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تصـور کنیـد اگـر امیرکبیـر و رشـدیه هـم
مهاجـرت مـی کردند مـا امروز مدرسـه هم
نمـی داشـتیم چـه رسـد بـه دانشـگاه! اگر
دکتـر مجتهدی بنیانگذار دانشـگاه صنعتی
شـریف هم مهاجرت می کردند کدام نخبه
ما تـوان پـرورش و بـروز اسـتعدادهایش را
مـی یافت تـا امـروز بتواند مهاجـرت کند؟
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تبدیـل اسـت کـه در لحظه بخواهـد رخ دهـد؟ باید
در گام نخسـت بپذیریـم کـه در دوران گـذار نیـاز به
ایسـتادگی و ارجحیـت منافـع جمعی اولویـت دارد.
مگـر آنکـه بگوییم جامعـه وظیفه اش بـوده که برای
من مدرسـه ،بیمارسـتان ،دانشـگاه و  ...فراهم کند و
مـن هم بنا نیسـت که چیـزی به آن بیافزایم! پاسـخ
به چنین دیدگاهی روشـن اسـت .اگر دیگرانی چون
رشـدیه چنیـن باوری داشـتند االن من و شـما توان
نوشـتن و خواندن همین سـطور را نداشـتیم! مشکل
آن اسـت که گمان می کنیم سـطح فردی از سـطح
اجتماعـی مجزا هسـتند .چنین نیسـت!

ماندن ارزش است؟

در جریـان جنـگ تحمیلـی ده هـا خلبـان شـهید و
اسـیر تقدیم کشـور شـد .بر اسـاس آمارها دست کم
 63خلبـان مـا جاویداالثر هسـتند 1.آیـا بین خلبانی
کـه رفـت و خلبانـی که مانـد تفـاوت وجود نـدارد؟
شـهید حسین لشـگری 2پس از سقوط هواپیمایشان
به اسـارت بعثی ها درآمدند .حدود  18سـال در بند
بودنـد ،فقـط ده سـال در انفـرادی! بـه گفته همسـر
ایشـان سـید االسـرای ایـران لهجـه اش عربی شـده
بود .شـهید اقبالی 3خلبان دیگری بود که به اسـارت
بعثـی ها درآمد .او را به جیپ بسـتند و از دو سـمت
کشـیدند تـا اجـزای بدنـش جـدا شـدند .در مقابـل
کسـانی چـون خلبان مـرادی هم داشـتیم کـه ابتدا
خانـواده خـود را از کشـور خـارج کرد و سـپس بنام
انجـام عملیـات ،هواپیمـای نظامی را در خـاک عراق
نشـاند و جلـوی دوربیـن در کنـار نیروهـای متجاوز
بعثـی علیه کشـور خـود صحبت کـرد! 4از شـما می

ماهنامه سرند
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منبع تصویر:
هدیهای که شهید اقبالی به صدام داد
www.tasnimnews.com

 63 -1خلبان شهید مفقوداالثر در خاک عراق
www.asriran.com
 -2برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به :ماجرای دیدار «حسین» و
«منیژه» پس از  ۱۸سال
www.isna.ir
 -3برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به :شهید نابغه ایرانی که به
دستور صدام با دو جیپ پیکرش را به دو نیم تقسیم کردند
www.asriran.com
 -4برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به :علت خیانت دوخلبان
شکاری ایرانی /چرا از سرمایهها محافظت نمیکنیم؟
www.mehrnews.com

پرسـم شـهدایی چـون اقبالی و لشـگری بـا خلبانی
چـون مرادی قابل قیـاس اند؟ نباید از خود بپرسـیم
اگـر فداکاری این بـزرگان نبود امروز چه سرنوشـتی
مـی داشـتیم؟ روشـن اسـت کـه مهاجریـن را چون
خلبـان مـرادی نمـی دانـم اما کسـانی کـه ماندند تا
تغییـری پدیـد آورنـد دقیقـا رهـروان صدیق شـهدا
هسـتند .به بیانی دیگر اگر از جانشـان نگذشـتند از
جوانی و زندگی در محیطی بهتر چشـم پوشـیدند تا
کشـوری بهتر بسازند .اگر ایستادگی شهدا ،ایثارگران
و همـه رزمنـدگان میهنمان را سـرلوحه قـرار دهیم
در آن صـورت بایـد بگویم آن ها برای ایـران و ایرانی
از جان خود گذشـتند ،در این صورت شایسـته است
مـا مدام از گذشـتن جوانیمـان بگوییم بـی آنکه جز
درس خوانـدن ،اقـدام قابـل ذکـری برای کشـورمان
کـرده باشـیم؟ شـاهد مثـال آنکـه بـرای مـن متولد
دوران جنگ همیشـه سـوال بوده کـدام کادر درمان
بجـای رفتـن بـه کویـت یـا قطـر ،آلمـان یـا آمریکا
در کشـور مانـد ،قطـره فلـج اطفـال تهیه کـرد و در
دهانـم ریخت؟ تصمیم او به ماندن نشـانه چیسـت؟
چـرا پزشـکی بجـای مهاجـرت بـه غـرب ،بـه جبهه
هـا رفـت؟ مگر جـز این اسـت کـه زمین خـدا برای
او هـم بـزرگ بوده اسـت؟ مگـر نمی توانسـت برود؟
چرا نرفت؟ پرسـش این جاسـت که اگر کشـور را در
بلـوای تجاوز بیگانگان تنها می گذاشـت ،تکلیف چه
بـود؟ بـه تعـداد شـهدایمان افزوده می شـد؟ اساسـا
اگـر سـربازانمان مهاجـرت مـی کردنـد تکلیـف چه
بـود؟ مگـر ضـرورت دارد یـادآوری کنم که شـهدا یا
ایثارگـران هم برای فرار از مسـئولیت می توانسـتند
توجیهـات زیـادی ارائـه کنند ،چـرا چنیـن نکردند؟
از طرفـی ژاپـن یـا آلمان پـس از جنـگ جهانی دوم
جای مناسـبی بـرای زندگی بـود؟ چرا نخبـگان این
جوامـع بجـای مهاجرت بـه آمریکا و کانادا ،سـاختن
کشـور خودشـان را انتخاب کردند؟

:منبع تصویر
Offbeat entrepreneurship: A new example of success
www.thehansindia.com

اقتصاد و کارآفرینی

7

1401  شهریور،شماره هشتاد و سوم

ماهنامه سرند

اقتصاد و کارآفرینی

کارآفرین کیست؟

نگاهی به کیستی کارآفرین
(قسمت دوم)
هدی فهیم
در قسـمت نخسـت "کارآفرین کیسـت؟" به معنای
کارآفرینـی و مسـیر کارآفریـن شـدن پرداختیم .در
1
ایـن قسـمت ادامـه بحـث را پی مـی گیریم.

حل مشکل

اسـتارت آپ هـای موفـق مشـکل خاصـی از سـایر
شـرکت هـا یـا مـردم را حـل مـی کننـد .ایـن کار
"ارزش افـزوده" نامیـده مـی شـود .بـه عبارتی دیگر
یـک کارآفریـن تنهـا در صورتـی موفـق مـی شـود
کـه بتوانـد ارزش افـزوده ایجـاد کنـد .بـه عنـوان
مثـال ،متوجـه شـده ایـد کـه فرآینـد گرفتـن نوبت
دندانپزشـکی برای بیماران سخت اسـت و در نتیجه
دندانپزشـکان مشـتریان خـود را از دسـت میدهند.
بـه ایـن ترتیـب مـی توانیـد بـا ایجـاد یک سیسـتم
نوبـت دهی آنالین کـه رزرو قرار مالقات را آسـان تر
مـی کنـد ،ارزش افـزوده ایجـاد کند.
شبکه سازی
بیشـتر کارآفرینـان به تنهایی نمی تواننـد این کار را
انجـام دهنـد .دنیـای کسـب و کار دنیـای بیرحمی
اسـت و دریافـت هـر کمکـی در این زمینـه میتواند
بـه شـما کمـک کنـد تـا سـریع تر بـه یـک تجارت
موفق برسـید .شـبکه سـازی برای کارآفرینان جدید
حیاتـی اسـت .مالقـات بـا افـراد درسـتی کـه مـی
تواننـد شـما را بـا مشـتریان بالقـوه تـان در صنعـت
آشـنا کنند (ماننـد تامین کنندگان ،حامیـان مالی و
حتی مربیان مناسـب) تاثیر چشمگیری در موفقیت
 -1نوشته حاضر ترجمه و تلخیصی است از:
www.investopedia.com Entrepreneur
ماهنامه سرند

شـما خواهد داشـت .شـرکت در کنفرانس ها ،ایمیل
زدن و تمـاس بـا افـراد فعـال در صنعـت ،صحبت با
افـرادی کـه آشـنایی دور و ناچیـزی بـا آن هـا دارید
ولـی در تجارتـی مشـابه بـا شـما فعـال هسـتند ،به
شـما کمک می کنـد وارد آن دنیا شـوید و با افرادی
آشـنا شـوید که می تواننـد شـما را راهنمایی کنند.
به عنوان الگو پیشقدم و رهبر باشید
هـر کارآفرینـی بایـد در شـرکت خـود رهبـر باشـد.
صرفـا انجـام کارهـای روزانـه سـبب موفقیـت شـما
نخواهـد شـد .یـک رهبـر بایـد سـخت کار کنـد،
انگیـزه دهـد و بـه کارکنـان خـود الهـام بخشـد تـا
آن هـا به باالترین پتانسـیل خود دسـت یافتـه و در
نهایـت منجـر به موفقیت شـرکت شـوند .بـه برخی
از بزرگتریـن و موفـق تریـن شـرکت ها نـگاه کنید.
همـه آن هـا رهبران بزرگی داشـته اند .اپل و اسـتیو
جابـز ،بیل گیتس و مایکروسـافت ،باب ایگر و دیزنی
و غیـره .زندگـی ایـن افـراد را مطالعه کنیـد و کتاب
هـای آن هـا را بخوانیـد تا ببینید چگونـه می توانید
یـک رهبـر عالـی باشـید .بـا ایـن کار مـی توانید به
رهبـری تبدیل شـوید کـه کارمندانتان از شـما الگو
گرفتـه و پیـروی کنند.
تامین بودجه برای کارآفرینی
بـا توجـه بـه مخاطرهآمیز بـودن یک سـرمایهگذاری
جدید ،جذب سـرمایه چالشبرانگیز اسـت و بسیاری
از کارآفرینـان از طریـق راهاندازی کسـب و کار با آن
مواجـه میشـوند :تأمیـن مالـی یـک کسـبوکار بـا
اسـتفاده از روشهایـی چـون بکارگیـری سـرمایه
شـخصی ،ارائـه سـهام بـرای کاهـش هزینههـای
نیـروی کار ،به حداقل رسـاندن امـوال و فاکتورینگ
دریافتنـی هـا انجام می شـود .در حالی کـه برخی از
کارآفرینان بازیکنان تنهایی هسـتند که در تالشـند
تـا کسـب و کارهـای کوچـک را بـا مبلغـی ناچیز از
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زمیـن خارج کننـد ،برخی دیگـر شـرکایی دارند که
از سـرمایه و منابع مالی برخوردارند .در این شـرایط،
شـرکتهای جدیـد از سـرمایهگذاران خطرپذیـر،
سـرمایهگذاران فرشـته ،صندوقهای تامین ،سرمایه
گـذاری جمعـی یـا منابـع سـنتیتر ماننـد وامهـای
بانکـی ،منابـع مالی خـود را تامیـن کنند.
منابع کارآفرینان
بـرای کارآفرینانـی کـه کسـب و کار خـود را راه
انـدازی مـی کنند منابع مالـی مختلفی وجـود دارد.
دریاف�ت وام کس�ب و کارهای کوچک از اداره کسـب
و کارهـای کوچـک 2م�ی تواند ب�ه کارآفرینان کمک
کنـد تـا بـا وام های مقـرون بـه صرفه ،کسـب و کار
خ�ود را ش�روع کننـد .ای�ن نه�اد کم�ک مـی کند تا
کس�ب و کارها با وام دهندگان در ارتباط باش�ند .اگر
کارآفرینـان بخواهنـد بخشـی از سـهام کسـب و کار
خـود را رهـا کننـد ،مـی توانند منابـع مالی خـود را
از سـرمایهگذاران فرشته و سـرمایهگذاران خطرپذیر
کسـب کننـد .ایـن نـوع سـرمایه گـذاران علاوه بـر
صـرف سـرمایه ،شـما را راهنمایی کـرده و ارتباطات
مفیـدی نیـز بـه شـما معرفـی مـی کننـد .سـرمایه
گـذاری جمعـی یـا جمـع سـپاری بـرای کارآفرینان
(بـه ویـژه از طریـق  )3Kickstarterتبدیـل به یک
روش محبـوب شـده اسـت .در ایـن روش کارآفریـن
صفحـه ای را بـرای محصول خود ایجـاد کرده و یک
هـدف پولـی بـرای رسـیدن بـه آن تعیین مـی کند،
در عیـن حـال نیـز برای کسـانی که به این کسـب و
کار کمـک اهـدا کـرده اند محصـوالت ،تجربیات و یا
هدایایـی خـاص درنظـر گرفته می شـود.

منبع تصویر:
The 8 P›s Of Entrepreneurship
www.forbes.com

بوت استرپینگ 4برای کارآفرینان
بـه ایـن معنـی اسـت که یـک شـرکت تنهـا از پس
انـداز شـما بـه عنـوان یـک کارآفریـن و همچنین از
2-Small Business Administration
 -3یکی از مشهورترین سایت های جمع سپاری در دنیا.
4-Bootstrapping
ماهنامه سرند
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فـروش اولیه کسـب و کار شـما ایجاد می شـود .این
فرآینـد دشـواری اسـت زیـرا تمـام ریسـک مالی بر
دوش کارآفریـن گذاشـته شـده و جـای کمـی برای
خطـا وجـود دارد .اگر کسـب و کار شکسـت بخورد،
کارآفریـن نیـز ممکن اسـت تمـام پس انـداز زندگی
خـود را از دسـت بدهـد .مزیت بوت اسـترپینگ این
اسـت کـه یک کارآفرین مـی تواند کسـب و کار را با
چشـم انداز خـود و بدون دخالت خارجی یا سـرمایه
گذارانی که خواسـتار سود سریع هسـتند ،اداره کند.
همانطـور که گفته شـد ،گاهی اوقات داشـتن کمک
خارجـی مـی توانـد به جای آسـیب به یـک تجارت،
بـه آن کمـک کند .با این که بسـیاری از شـرکت ها
بـا اسـتراتژی بـوت اسـترپینگ موفق شـده انـد ،اما
این مسـیر هنوز هم مسـیر دشـواری اسـت.
کسب و کار کوچک در برابر کارآفرینی
اگرچـه کسـب و کار کوچک و کارآفرینی اشـتراکات
زیـادی دارنـد امـا با هم تفـاوت هایی نیـز دارند .یک
کسـب و کار کوچک یک شـرکت اسـت (عموما یک
شـرکت انفرادی یا مشـارکتی) و یک تجارت متوسط
یا بزرگ نیسـت ،بـه صورت محلـی فعالیت می کند
و بـه منابـع یـا سـرمایه زیـادی دسترسـی نـدارد.
کارآفریـن بـه فردی اطالق میشـود که بـرای تغییر
در بـازار فعلـی بـا یـک محصـول یـا خدمـات جدید
ایـدهای داشـته و قصـد دارد آن ایـده را اجـرا کنـد.،
کارآفرینـی معمـوال بـه عنـوان یک تجـارت کوچک
شـروع می شـود ،اما چشـم انداز بلندمدت آن بسیار
بیشـتر بـوده و بـه دنبـال سـود بـاال و گرفتن سـهم
بـازار بـا یـک ایده جدیـد نوآورانه اسـت.

هـا هسـتند .هـدف افزایش درآمد اسـت و مـی توان
از طریق بازاریابی ،تبلیغات شـفاهی و شـبکه سـازی
به آن دسـت یافـت .پایین نگه داشـتن هزینه ها نیز
بسـیار مهم اسـت زیرا منجر به حاشـیه سـود باالتر
مـی شـود .پاییـن نگه داشـتن هزینه ها را مـی توان
از طریـق عملیـات کارآمـد و در نهایـت صرفه جویی
مقیاس به دسـت آورد.
مالیات برای کارآفرینان
مالیـات هایـی که به عنـوان یک کارآفریـن پرداخت
مـی کنیـد بـه نحـوه راه اندازی کسـب و کارتـان (از
5
نظر سـاختار) بسـتگی دارد.
مالکیـت انحصـاری :در ایـن نـوع کسـبوکار درآمد
و هزینـه هـای تجـاری در جـدول  Cدر اظهارنامـه
مالیاتـی شـخصی شـما ثبـت می شـود و بر اسـاس
نـرخ مالیـات فـردی مشـمول مالیـات می شـوید.
مشـارکت :از جهت اهـداف مالیاتی ،مشـارکت مانند
یـک مالکیـت انحصـاری اسـت ،بـا ایـن تفـاوت که
درآمـد و هزینـه هـا بین شـرکا تقسـیم می شـود.
شـرکت سـهامی یـا  :Corporation-Cیـک شـخص
حقوقـی مجـزا اسـت و دارای مالیـات جداگانـه ای
همـراه بـا  IRSکارآفریـن اسـت .در ایـن روش،
درآمـد کسـب و کار بـه جای نـرخ مالیات بـر درآمد
شـخصی ،بر اسـاس نـرخ مالیات شـرکتی مشـمول
مالیـات خواهـد بود.
شرکت با مسـئولیت محدود ( )LLCیا :Corporation-S
این دو مورد مشـابه بـا  Corporation-Cاما معموال
با مبالغ مالیاتی کمتر مشـمول مالیات می شـود.

کارآفرینان چگونه کسب درآمد می کنند
کارآفرینـان ماننـد هـر تجـارت دیگری پـول در می
آورنـد :آن ها بـه دنبال تولید درآمد بیشـتر از هزینه
ماهنامه سرند

 -5توجه داشته باشید که ساختار حقوقی و مالیاتی شرکت ها در
ایران متفاوت با موارد مطروحه در این بخش است.
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منبع تصویر:
?What Is Venture Capital & How It Works
www.feedough.com
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سرمایهگذاری جسورانه چیست؟

درباره سرمایه گذاری جسورانه (قسمت اول)

زهرا ناگهی
سـرمایهگذاری خطرپذیـر یـا جسـورانه (بـه اختصار
 )VCبـه چه معناسـت؟
1
سـرمایهگذاری خطرپذیـر نوعی سـرمای ه خصوصی
و بـه نوعـی تأمین مالی اسـت که سـرمایهگذاران در
اختیـار شـرکتهای اسـتارتاپی و کسـب و کارهـای
کوچکـی قـرار میدهنـد کـه بـه رشـد طوالنیمدت
آن هـا بـاور دارنـد .سـرمایهگذاری خطرپذیر معموال
از سـوی سـرمایهگذاران ثروتمنـد ،بانکهـا و هـر
گونـه مؤسسـات مالـی تأمیـن میشـود .بـا ایـن
وجـود ،ایـن سـرمایهگذاری همیشـه بـه شـکل پول
نیسـت بلکـه میتوانـد در قالـب تخصـص فنـی یـا
مدیریتـی نیـز ارائـه شـود .ایـن نـوع سـرمایهگذاری
معمـوال بـه شـرکتهایی تخصیـص پیـدا میکنـد
که پتانسـیل رشـد اسـتثنایی و سـریع دارند .اگرچه
میتوانـد بـرای شـخص سـرمایهگذار پرخطر باشـد،
امـا امـکان بازدهـی باالتر از حـد میانگیـن ،جذاب و
وسوسـهبرانگیز اسـت .این نـوع سـرمایهگذاری برای
شـرکتهای جدیـد یـا سـرمایهگذاریهایی کـه
سـابق ه کمـی دارنـد (کمتـر از دو سـال) ،یـک منبع
محبـوب و حتـی ضـروری اسـت ،بـه خصـوص کـه
دسترسـی بـه بازارهـای سـرمایه ،وامهـای بانکـی یا
سـایر ابزارهـای پرداختی محـدود باشـد .اصلیترین
نقطـه ضعف سـرمایهگذاری خطرپذیر این اسـت که
سـرمایهگذاران معمـوال در شـرکت سـهام دارند و به
همیـن ترتیـب در تصمیمگیریهای شـرکت دخیل
هستند .
 -1متن حاضر ترجمه تلخیصی است از:

www.investopedia.com Venture Capital :What Is VC
?and How Does It Work

ماهنامه سرند

نکات کلیدی
* سـرمایهگذاری خطرپذیر ،یک روش تأمین بودجه
برای شـرکتها و کارآفرینانی اسـت کـه میتواند در
سـطوح مختلف از مراحل پیشـرفت کاری ارائه شود،
اگرچه غالبا شـامل تأمین بودج ه اولیه اسـت.
* صندوقهـای سـرمایهگذاری خطرپذیـر،
سـرمایهگذاریهای ادغـام شـده را بـرای شـرکتها
و اسـتارتاپهایی کـه فرصـت رشـد بـاال دارنـد را در
مراحـل اولیـه مدیریـت میکننـد و معمـوال فقـط
پذیـرای سـرمایهگذاران معتبـر هسـتند.
* سـرمایهگذاری خطرپذیـر از یک فعالیت مناسـب
در پایـان جنـگ جهانی دوم به یـک صنعت پیچیده
بـا فعـاالن متعـدد تکامـل پیدا کرده اسـت کـه این
فعـاالن نقـش مهمـی در شـتاب دادن بـه نـوآوری
دارند.
درک سرمایهگذاری خطرپذیر یا جسورانه
یکـی از تفاوتهـای اصلـی بیـن سـرمایهگذاری
خطرپذیـر و سـایر معاملات مالـی ایـن اسـت کـه
ایـن نـوع سـرمایهگذاری تمایـل دارد تـا توج ه خود
را معطـوف بـه شـرکتهای نوظهوری کنـد که برای
اولیـن بـار به دنبال منابـع مالی قابل توجه هسـتند.
ایـن در حالی اسـت که سـهامداران خصوصی تمایل
دارنـد تـا بودج ه شـرکتهای بزرگـی را تأمین کنند
کـه در جسـتجوی تزریـق پول هسـتند.
تاریخچ ه سرمایهگذاری خطرپذیر
سـرمایهگذاری خطرپذیـر زیرمجموعـهای از سـهام
خصوصـی اسـت .گرچـه عقبـه سـهام خصوصـی
بـه قـرن نوزدهـم برمیگـردد ،سـرمایهگذاری
خطرپذیـر یـا جسـورانه تنهـا پـس از جنـگ جهانی
دوم بـه عنـوان یـک صنعـت رشـد پیـدا کـرد .ژرژ
دوریـو ،اسـتاد دانشـکده کسـب و کار هـاروارد ،بـه
عنـوان «پـدر سـرمایهگذاری خطرپذیـر» شـناخته
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میشـود .او شـرکت توسـعه و تحقیقـات آمریکـن را
در سـال  1946تأسـیس کـرد و یـک صنـدوق 3/5
میلیون دالری برای سـرمایهگذاری در شـرکتهایی
جمـعآوری کـرد که بـه فناوریهای توسـعهیافته در
طول جنـگ جهانی دوم جنبه تجارتـی دادند .اولین
سـرمایهگذاری شـرکت آمریکـن در شـرکتی بود که
بـرای اسـتفاده از فنـاوری اشـعه ایکس بـرای درمان
سـرطان جاهطلبـی داشـت .زمانـی کـه شـرکت در
سـال  1955شـناختهتر شـد ،مبلغ  200000دالری
کـه دوریو سـرمایهگذاری کـرده بود بـه  1/8میلیون
دالر تبدیل شـد.

توسعه به سمت غرب
اگرچـه بودجـه بودجه مـورد نیـاز از بانکهـای واقع
در شـمال شرقی تأمین میشـدند ،اما سرمایهگذاری
خطرپذیر پس از رشـد اکوسیستم فناوری در ساحل
3
غربی متمرکز شـد .شـرکت فرچالد سـمیکانداکتر
 - 2تک شاخ یا  Unicornبه استارتاپ هایی با ارزش بیشتر از یک
میلیارد دالر گفته می شود.
3- Fairchild Semiconductor

ماهنامه سرند
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منبع تصویر:
Venture Capital – From Inside the Corporation
www.nvngia.com

ضربه خوردن از بحران مالی سال 2008
بحـران مالـی  2008ضربـ ه مهلکـی بـه صنعـت
سـرمایهگذاری خطرپذیر وارد کرد .زیرا سـرمایهگذاران
مالـی که بـه منبع مالی مهمـی تبدیل شـده بودند ،با
دل و جـرأت کمتـری سـرمایهگذاری میکردنـد و از
منابع مالـی خود محافظت بیشـتری میکردند .ظهور
اسـتارتاپهای تک شاخ 2که ارزش بیش از یک میلیارد
دالر دارنـد باعـث شـد تا گـروه متنوعی از فعـاالن این
حرفه وارد صنعت سـرمایه گذاری شـوند .صندوقهای
مالـی مسـتقل و شـرکتهای سـهام خصوصـی بـه
سـرمایهگذارانی کـه بـه دنبـال سـود چندبرابر بـا نرخ
بهره کم بودند ،پیوسـتند و در معامالت بزرگ شـرکت
کردنـد .ورود آن هـا منجر به تغییراتی در اکوسیسـتم
سـرمایهگذرای خطرپذیر شـد.

که بوسـیله هشت مهندس (هشـت خائن) 4تأسیس
شـد ،اولین شـرکت فنـاوری بـه حسـاب میآمد که
بودجـه سـرمایهگذاری جسـورانه را دریافت کرد .این
بودجـه شـرکت بوسـیله شـرمن فرچایلد از شـرکت
فرچایلـد در سـاحل شـرقی تأمین شـد .آرتـور راک
کـه بانکدار سـرمایهگذار در هایـدن در نیویورک بود
بـه انجـام این معاملـه کمک کرد و بـه همین ترتیب
یکـی از اولین شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیر
در سـیلیکون ولـی 5بـود .دیویـس و راک بودجـه
برخـی از شـرکتهای مهـم و تأثیرگـذار فنـاوری از
جملـه اینتـل و اپـل را تأمیـن کردنـد %48 .از کل
سـرمایهگذاری تا پایان سـال  1992به شـرکتهای
سـاحل غربـی منتقل شـد و صنعت سـاحل شـمال
شـرقی تنهـا  %20را بـه خود اختصـاص داد .با توجه
بـه دادههـای پیچبـوک 6و انجمـن  NVCA7وضعیت
تغییـر چندانـی نکـرده اسـت .در طـول سـه ماهـه
چهـارم سـال  ،2021شـرکتهای سـاحل غربـی
بیـش از یک سـوم از کل معامالت (امـا بیش از %60
از ارزش معاملات) را انجـام میدادنـد ،در حالـی که
منطقـه آتالنتیک میانـه حدود یک پنجـم معامالت
(تقریبـا  %20از کل ارزش معاملات) را بـه خـود
اختصـاص داده بـود .بـا ایـن وجـود اکثـر فعالیتها
در سـه ماهـه چهـارم سـال  2021بـه سـمت غرب
میانـه تغیـر یافـت :ارزش معاملات  %265در دنور و
 %331در شـیاگو افزایـش یافـت .این درحالی اسـت
کـه تعـداد معامالت سـاحل غربـی در حـال کاهش
اسـت و منطقه خلیج سانفرانسیسـکو با  630معامله
بـه ارزش  25بیلیـون دالر بـر دنیای سـرمایهگذاری
خطرپذیـر غالب اسـت.

پیشنهاد

"اگـر فقـط می توانسـتم جلـوی فکر کردنـم را بگیرم خیلی بهتر می شـد.
فکرهـا بـی مـزه تریـن چیزهاینـد .حتـی بی مـزه تر از گوشـت تـن .کش
آمـدن شـان تمامـی نـدارد و مـزه عجیبـی باقی مـی گذارند .بـدن همین
کـه شـروع کـرد به زندگـی ،به خودی خـود زندگی مـی کند .ولـی فکر را
خ�ود منـ ادام�ه می ده�م و بازش می کنم .مـن وجـود دارم .فکر می کنم
وجـود دارم .چـه مارپیچ درازی اسـت این احسـاس وجود داشـتن .فکر من
خوـد من اس�ت .ب�رای همین نمی توانـم جلو خـودم را بگیرم .وجـود دارم
چـون فکـر می کنـم و من نمـی توانم جلو فکـر کردنـم را بگیرم".
تهوع ،ژان پل سارتر ،نشر چشمه ،چاپ دوازدهم ،تهران  ،1400صفحه 43

www.digikala.com

منبع تصویر:

منبع تصویر:

کتاب تهوع اثر ژان پل سارتر نشر چشمه

آدم اول فرزند ناخلف آلبر کامو
www.foad-ansari.ir
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پیشنهاد

در جستجوی معنای زندگی
نگاهی به رمان تهوع اثر ژان پل سارتر

علی تیموری

اگزیستانسیالیسـم یا هسـتی گرایی مکتبی فلسـفی
اسـت کـه از اواخر قرن نوزدهم بوسـیله فیلسـوفانی
ماننـد نیچـه 1مطرح شـد و توانسـت پیـروان زیادی
را جـذب خـود کنـد و تبدیل بـه یکی از پـر طرفدار
تریـن مکاتـب فلسـفی غـرب شـود .اندیشـه ای که
اگزیستانسیالیسـم بـه آن تاکیـد مـی کنـد اهمیـت
معنـای زندگـی در قبـال تصمیـم بـه معنـا دادن به
آن بوسـیله یـک فـرد اسـت؛ یعنی انسـان در تعیین
سرنوشـتش آزاد اسـت و حـق انتخـاب دارد؛ در واقع
آنچـه اهمیـت دارد ارجحیـت وجود مادی انسـان بر
ماهیت او اسـت .اگزیستانسیالیسـم معتقد اسـت که
فکـر کردن دلیلـی بر وجود انسـان اسـت و برخالف
مکتـب نهیلیسـم کـه معتقد اسـت هـدف از زندگی
انسـان بـی معنـی و فاقـد مفهـوم مشـخصی اسـت،
اگزیستانسیالیسـم عقیـده دارد کـه انسـان خود باید
بـه ایـن زندگـی معنـا و مفهـوم ببخشـد و زندگـی
اش را هدفمنـد کنـد .پـس از جنـگ جهانـی دوم
در کشـور فرانسـه جنبشـی فلسـفی و فرهنگی آغاز
شـد که در سراسـر جهـان مـورد توجه قـرار گرفت.
ایـن جنبـش تحت تاثیر نوشـته هـای دو نویسـنده
مشـهور یعنی آلبـر کامو و ژان پل سـارتر بـود .افکار
و نوشـته هـای آن هـا بـا وجـود شـباهت هایـی که
داشـت امـا در تقابـل بـا یکدیگـر بـود .کامو خـود را
اگزیستانسیالیسـت معرفـی نمی کـرد و پیرو مکتب
 -1فریدریش ویلهلم نیچه ( ،)1844-1900فیلسوف ،شاعر و جامعه شناس مشهور
آلمانی
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اَبسوردیسـم 2بـود اما سـارتر کـه از او بـه عنوان یکی
از پیشـگامان مکتب اگزیستانسیالیسـم یاد می شود
در سـال  1938نخسـتین رمان فلسفی اش را پس از
هشـت سال نگارش آن منتشـر کرد و نام آن را تهوع
گذاشـت .تهوع داسـتان مورخی حدودا ً سـی ساله به
نـام آنتـوان روکانتن اسـت کـه در طـول زندگی اش
به شـهرها و کشـور های متعددی سـفر کرده اسـت
و هیچـگاه بـه مدت طوالنی در جایی اقامت نداشـته
اسـت .اما داسـتان از جایی آغاز می شود که روکانتن
سـه سالی اسـت سـاکن شـهر کوچکی به نام بوویل
اسـت و با توجه به اسـنادی کـه در کتابخانه مرکزی
بوویـل وجـود دارد ،در تلاش اسـت تـا اطالعاتی در
مـورد سیاسـتمداری بـه نـام موسـیو دورولبـون که
در قـرن هجدهـم در بوویـل زندگی می کرده اسـت
بـه دسـت آورد و کتابی بنویسـد .آنتـوان روکانتن از
نظـر شـخصیتی فرد منـزوی و کـم حرف اسـت که
ارتباطی با دوسـت و آشـنایان گذشـته خـود ندارد و
در شـهر بوویـل نیـز بـه جزء افـرادی که معمـوال در
کتابخانـه و کافـه هـا بـا آن هـا رو به رو می شـود ،با
فـرد دیگـری ارتباطـی نـدارد .همچنیـن روکانتن از
لحـاظ مالـی نیـز مشـکلی نـدارد و بـه همیـن علت
راحـت تـر و بـا دقت بیشـتری می تواند بـه پژوهش
و بررسـی تاریخ بپـردازد .نـوع روایت داسـتان تهوع،
اول شـخص و به صورت یادداشـت های روزانه است.
یادداشـت هایی که در آن روکانتـن در آن از اتفاقات،
افـکار و احساسـات جدیـدی که نسـبت به مسـائل،
اشـیا و آدم هـا دارد مـی نویسـد .حالتـی کـه آن را
تهـوع مـی نامـد و نوعـی ناتوانـی در برابـر حـوادث
زندگـی تلقـی مـی کنـد .همیـن دگرگونـی هـای
جدیـد کـه در او بـه وجـود می آیـد باعث می شـود
کـه زندگـی خـود را متفـاوت تر از قبل تصـور کند و
بـا دیـدی جدیـد به محیـط پیرامون خود بنگـرد .به
گونـه ای کـه معنا و مفهوم زندگـی برایش تغییر می
 -2جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
آشنایی با مکاتب ادبی-ابزوردیسم

www.ketabchi.com
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کنـد .تغییـری کـه هـدف سـارتر از آن بیان افـکار هسـتی گرایانه خود بوده اسـت.

"دیگـر هیـچ چیـز باقی نمانده بود .چشـم هایم خالی بودند و خودم شـادمان از سـبک بار شـدن .لحظه ای
فـوق العـاده ای بـود .آن جـا بـودم ،بی حرکت و یـخ زده ،غرق در خلسـه ای خوفناک .تهـوع را می فهمیدم،
مالکـش بـودم .راسـتش مـن بـا اکتشـافاتم برای خـودم قانون سـازی نمـی کنم .ولـی گمان مـی کنم حاال
برایم آسـان اسـت که آن ها را در قالب کلمات در بیاورم .اسـاس هر چیزی امکان اسـت .منظورم این اسـت
کـه بنـا بـه تعریف ،وجـود به معنـای وجوب نیسـت .وجود داشـتن یعنـی این جا بـودن ،همیـن .موجودها
3
ظاهـر می شـوند ،اجـازه می دهند بـه آن ها بربخوریـم ،ولی هرگز نمـی توانیم استنباطشـان کنیم".
تهـوع از مهـم تریـن و مشـهور تریـن کتاب های فلسـفی سـارتر و ادبیات فرانسـه اسـت که در آن سـارتر توانسـته افکار و
عقایـد خـود را بـه خوبـی بیـان کنـد .تهوع پـس از چاپ بوسـیله افـراد مذهب گـرا و همچنین کسـانی که با طـرز تفکر او
موافـق نبودنـد بارهـا مـورد انتقاد قرار گرفت اما سـارتر به دفـاع از اثر خود پرداختـه و از آن به عنوان یکـی از بهترین کتاب
هـای خـود یـاد می کنـد؛ کتابی که تاثیر زیادی در بردن جایزه نوبل ادبیات در سـال  1946برای سـارتر داشـت ،اما سـارتر
از پذیرفتـن جایـزه نوبل امتناع کـرد و آن را نپذیرفت.

 -3تهوع ،ژان پل سارتر ،نشر چشمه ،چاپ دوازدهم ،تهران  ،1400صفحه 187

منبع تصویر:

The Great Betrayal: Jean-Paul Sartre and the Arabs
www.notevenpast.org

ماهنامه سرند

شماره هشتاد و سوم ،شهریور 1401

16

س
همیشه با تو
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همیشه با تو...
به ایرانم ،ایران جاودانهام
معنای زنده بودن من ،با تو بودن است.
نزدیک ،دور
سیر ،گرسنه
رها ،اسیر
تنگ ،شاد
آن لحظهای که بی تو سرآید مرا ،مباد!
مفهوم مرگ من
در راه سرفرازی تو ،در کنار تو
مفهوم زندگی است.
معنای عشق نیز
در سرنوشت من
با تو ،همیشه با تو ،برای تو ،زیستن.

منبع تصویر:
فریدون مشیری  :من اینجا ریشه در خاکم
www.shahnamehpajohan.ir

