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اقتصاد دانان روند تحولی اقتصاد دنیا را به سه عصر یعنی 

عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطالعات طبقه بندی 

کرده اند. جهانی شدن در عصر کنونی که همان عصر 

ها و اطالعات خام را اطالعات است، حجم عظیمی از داده

بوجود آورده است که تحلیل و کاربرد مناسب آنها در دنیای 

کسب و کار، پایه اصلی حل مسائل اقتصادی کسب و کارهای 

. در حقیقت بر این مبنا شاخه جدیدی از اقتصاد کنونی است

به نام اقتصاد هوشمند دانشی شکل گرفته است که طبق 

تعریف تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات با محوریت 

توجه به مبحث فناوری اطالعات است. اقتصادی که با تحلیل 

اطالعات منابع را به کاال تبدیل می کند، به نوعی اقتصاد نرم 

زارها. اقتصادی که اطالعات دریافتی را بصورت کاربردی اف

در جهت حل مسائل تجاری و روزمره کسب و کار با هدف 

بهبود و ارتقای  بهره وری آن تبدیل می نماید. در حقیقت در 

دنیای رقابتی کنونی، هر چند اطالعات خام پایه و موتور 

ه محرک اقتصادی است اما اگر نتوان آنرا بصورت مناسب ب

داده های مورد نیاز توسعه کسب و کار تبدیل نمود، 

وجودشان ارزشی نخواهد داشت. به عبارتی اطالعات زمانی 

ارزش خواهند داشت که با هوش تحلیلگر انسانی و مبتنی بر 

ای فراتر پیدا کرده و دانشی فناوری اطالعات ارزش افزوده

 جدید و کاربردی تولید نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مفهوم را در دنیای کسب و کار کنونی ایران مورد 

شویم. توجه قرار دهیم، نکات بسیاری را در آن متوجه می

نکاتی که شاید سر منشا بسیاری از گره های کنونی از بخش 

زیرساختی آموزش عالی تا دنیای واقعی تولید و کسب و کار 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان مملو از اطالعات تئوریک-الف

جمله آشنایی است، مطالب تئوریک، دانشجویانی که سرمایه 

آینده راه اندازی تولید، کسب و کار و اقتصاد کشور هستند. 

اگر عده اندکی که به عشق کشور در وطن می مانند و نخبگان 

خارج شده از کشور را مجزا کنیم، اکثر دانشجویان خیل 

گیرند، عظیمی از اطالعات را در دوران دانشجویی فرا می 

بدون آنکه چگونگی تحلیل این اطالعات و کاربردی نمودن 

آن در جهت رفع نیاز کشورشان را بدانند. آمار، اطالعات و 

کاستی های امروزه کسب و کار ایراناقتصاد هوشمند دانشی و   

 مقاله تحلیلی

 

مهندس آزاده عباسی-دکتر داود فدایی  

fadaid@aut.ac.ir 
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انبوه پایان نامه ها و مقاالت ملی و بین المللی بدون 

 تاثیرگذاری در تحول اقتصادی کشور، بدون راهبری مناسب.

 شرکت های دانش بنیان و نبود بازار فروش-ب

         خبگانی که با هیجان بسیار به عرصه دانش بنیان وارد ن

شده اند، انبوه محصوالت با تکنولوژی روز را تهیه کرده اند، 

بدون آنکه بدانند که شاید مشکالت اقتصادی کشور صرفا در 

های پیشرفته نیست. اقتصاد کشور شاید گرو تکنولوژی

انجام محاسباتی نیازمند تفکر در الیه هایی پایین تر است، 

تر، توجه به الیه های اقتصاد روستایی و حل  مشکالت ساده

آنها. توجه به اینکه بخش عظیم تولید مولد کشور در روستاها 

شکل می گیرد و آنها نیازمند استفاده از دانش نخبگان در رفع 

نیازشان هستند. نیازی که شاید در تولید و تفکرات )البته 

 متر جایگاهی دارد.ارزشمند( نانو، بیو ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دو در کنار منابع طبیعی خداداد موجود در جای جای 

کشور زیرساخت اصلی یک اقتصاد دانشی هستند و 

خوشبختانه در کشور ما فراوان است. اما نکته اصلی اینجاست 

که در کشور ما نیرو توسعه داده شده است و هزینه های 

ه گذاری شده است، بدون آنکه باالیی نیز برای آن سرمای

برنامه ریزی الزم جهت بکارگیری آنها در جهت نیازهای 

ضروری کشور اتخاذ شده است. اقتصاد ما بصورت ظاهری 

دانشی است! و از مباحث هوشمندسازی مبتنی بر فناوری 

اطالعات کمتر استفاده می کند. همانند کامپیوتری بدون 

بخش های اصلی  پردازشگر مناسب. پردازشگری که در

تصمیم گیری یا وجود ندارد و یا به کندی عمل می کند. 

کامپیوتری با حجم باالی اطالعات دریافتی که تحت تاثیر نبود 

این پردازشگر و یا پردازشگر کند و فرسوده، قادر به تحلیل 

و راهبری مناسب این اطالعات و سرمایه ها در جهت ایجاد 

 ل نیست.ارزش افزوده اقتصادی و حل مشک

در نتیجه ما سیستمی داریم بدون تحرک الزم که هم اطالعات 

و سرمایه را هدر می دهد و هم خروجی مناسبی در جهت 

 بهبود کسب و کار ندارد.

 اما راهکار چیست؟

 *توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطالعات

در مرحله اول نیازمند توجه به سرمایه های انسانی خود 

هستیم. دانشجویان. داعیه دانشگاه کارآفرین داریم بدون 

اندکی تفکر که فقط شعار در این زمینه کافی  نیست. صرف 

گذراندن چند واحد کارآموزی و راه انداختن فعالیت های 

صرفا شعاری ارتباط با صنعت، همایش های دعوت از 

رینان و مرکز مختلف تحت عنوان خدمات نوآورانه  کارآف

کافی نیست. دانشجو باید با گوشت و پوست خود کارآفرینی 

و کسب و کار را در خالل درسهایش لمس کند. باید بداند 

که نوشتن مدل  و طرح کسب و کار صرفا کپی برداری از 

طرح های آماده در سطح اینترنت نیست! باید لمس کند که 

نوآوری و تفکر متفاوت نیازمند شکستن الگوی  خالقیت و

جاری درس خواندن و تجربه آن در یک محیط واقعی است. 

نیازمند یادگیری مهارت آن است. او باید تفکر تحلیل گرانه 
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و انتقادی را از دوران دانشجوی در محیط عملی فراگیرد نه 

ل در خالل کتاب ها. باید بیاموزد که برای شنا کردن باید به د

 آب زد و دست و پا زد تا مهارت شناگر شدن را آموخت.

اما این فراگیری ها در چه محیطی باشد؟ برخی می گویند، 

محیط کارخانجات، مراکز رشد، پارک های فناوری،... شاید 

این مراکز برای اقتصاد دانشی الزم باشند، اما مسلما کافی 

تایی است. نیستند. توسعه ملی نیازمند توجه به الیه های روس

نیازمند توسعه کسب و کارهای روستایی. جایی که اقتصاد 

دانشی کمتر به آن نفوذ کرده است. دانشجو پس از کسب 

توانمندی الزم کسب و کار بصورت تئوریک باید بعنوان پایه 

دریافت و تحلیل کننده اطالعات این اقتصاد دانشی، مسائل 

تحلیل کند و  کسب و کار روستایی را از نزدیک لمس کرده،

راه حل مناسب برای حل مشکل را بیابد. اما تحت نظارت 

ستادی راهبردی که بعنوان هسته پردازنده اصلی، هدایت و 

جهت گیری مناسب آنها را بر عهده گرفته و استراتژی 

دینامیک الزم گروهای دانشجویی را تدوین نماید. ستاد 

ر تحلیلگری راهبردی که دانشجو را توانمندساخته، نحوه تفک

متناسب با نیاز روستا را به او آموخته و وی را در کنار جوانان 

محلی روستایی در جهت مناسب توسعه کسب و کارهای 

روستایی هدایت نماید. در حقیقت بعنوان پشتیبان اصلی در 

این بخش، اقتصاد کشور را از الیه های زیرین )روستایی( به 

ایت از آنجا که نیازمند سمت باال هدایت نماید. اما این هد

سیستمی شبکه ای است ضروری است که مبتنی بر فناوری 

IT  راهبری شود. هسته هایی که بکارگیری این تکنولوژی

بصورت ابزاری در جهت محرک توسعه اقتصاد روستایی بکار 

 گرفته می شود.

 

 *تامین منابع مالی کسب و کار

اما مرحله بعدی توسعه هر اقتصادی، تامین منابع مالی است. 

در شرایط فعلی که کشور با بحران تامین این منابع روبروست، 

فعالیت اقتصادی بایستی بصورت خرد و در مقیاس های 

کوچک شکل بگیرد. در حقیقت فعالیتی هوشمندانه است که 

مع بتواند سرمایه های خرد سرمایه گذاران و خیرین را ج

آوری نموده و پس از تولید بار دیگر در چرخه خود مورد 

استفاده قرار دهد. راه اندازی کسب و کارهای کوچک 

روستایی که بر مبنای تحلیل اطالعات در بخش اول و شکل 

   گرفته از زیرساخت دانشی سرمایه های توانمند شده 

برخاسته اند، در این مرحله با تزریق منابع مالی بصورت 

نی های کوچک اقتصادی با همیاری مردمی منابع مورد کلو

نیاز اولیه و تجهیزات خود را تامین کرده، توسعه یافته و رشد 

می کنند. تامین منابع مالی در این بخش فرایندی با عنوان 

برون سپاری جمعی )کراودفاندینگ( را همراه خود دارد که 

دریا با مصداق ضرب المثل اندک اندک جمع گردد وانگهی 

شود، مسئولیت سوخت محرک مکمل اقتصاد روستایی را 

 دنبال می کنند.
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 *پشتیبانی تخصصی

اما مسلما صرفا توانمندسازی و هدایت و نظارت کافی نیست. 

طرح مشکل، تحلیل و تولید و به عبارتی ایجاد ارزش افزوده 

ستاد مبتنی بر دانش نیازمند پشتیبانی است. در اینجاست که 

راهبردی با گردهم آوردن تخصص بخش خصوصی فعال در 

حوزه تولید و ارایه خدمات کسب و کار، پشتیبانی فروش و 

مشاوره تخصصی در حوزه های مختلف هسته های روستایی 

ایجاد شده را بر عهده می گیرد. اما از آنجا که جمع کردن 

تخصص پشتیبانی در یک حیطه گسترده ملی نیازمند نظارتی 

همه جانبه است، توجه به فناری اطالعات و پشتیبانی مجازی 

 از راه دور و تحت شبکه این فرایند را تسهیل می سازد.

در اینجاست که اقتصاد دانشی شکل گرفته بصورت هوشمند 

 و مبتنی بر فناوری اطالعات فعالیت خود را توسعه می دهد.

بصورت هسته های شکل گرفته در این نوع فعالیت می توانند 

 همه گیر به عنوان هسته های درآمدزای روستایی با محوریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 صاحب نانیکارآفر و یمحل نیمعتمد ان،یدانشجو ،یبوم افراد

 خود یها تیفعال یراهبرد ستاد نظارت تحت منطقه تجربه

 .ندینما یزیر برنامه و یسامانده را

 نتیجه گیری

پیاده سازی چنین مدلی نیازمند همراهی چندگانه بخش 

خصوصی به عنوان اتاق فکر و مجری طرح، سرمایه گذاران 

و خیرین بخش خصوصی و در بخش هایی نهادهای دولتی 

بعنوان تسهیل کننده فعالیت و اطالع رسانی کافی است. مدلی 

مبتنی بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی و به حداقل 

ولت با هدف جلوگیری از گیر و دارهای رساندن نقش د

اداری مرسوم در این نهادها. مسلما افراد و سازمان هایی که 

مسئولیت اجتماعی خود را اشتغال و حرکت در این راه با 

هدف توسعه درآمدزایی مبتنی بر دانش از طریق راه اندازی 

محرک اصلی در این بین کسب و کارهای کوچک می دانند 

 خواهند بود.
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 ما مرد عمل هستیم نه حرف و سخن!

با سفر   1398آنچه باید زودتر اتفاق می افتاد باالخره در آبان 

دانشجویان درس کارآفرینی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه 

امیرکبیر به منطقه محروم خواف انجام پذیرفت، ایجاد هسته 

تحت عنوان که   دانشجویی سازمان مردم نهاد نت حامی

       آغاز شد. دانشجویانی که  سفیران سالمت و سعادت

تجربه ای متفاوت را در منطقه ای دور از باورهای مرسوم 

حرکتی در منطقه . با تمام وجود لمس کردندزندگی شهری 

که با وجود قرار گرفتن در متن برکت امام هشتم  ای محروم 

منطقه ای که  )ع( از عنایات مردم دور افتاده است و صد البته 

 جود دارد.شاید نمونه های آن در بسیاری از نقاط کشور و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاید برای دانشجویانی که زندگی معمول درس خواندن آنها 

در انبوهی از مسائل تئوریک خالصه می شود، کارآفرینی 

صرفا ارایه ایده ای در قالب مراکز شتابدهنده، پارک های 

 فناوری و مراکز مشابه اینچنینی در دانشگاه و پشت یک میز 

ستارتاپ کار تجسم شود. از نظر آنها داشتن ایده یعنی یک ا

با همراهی دوستان و شروع ورود به دنیای کسب و کار که 

البته به نظر قدمی در رفع مشکالت کشور نیز به شمار می 

آید. البته مشکالتی که متاسفانه  در درازمدت سکوی پرتابی 

برای تحصیل و ادامه کار در آنسوی آبها برای موسسانش 

 است نه برای مردم ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اولین تور خویش فرمای خالق گزارش  

 سردبیر  آزاده عباسی،مهندس 

abbasi@nethami.com 
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اما این تجربه که برای اولین بار در دانشگاه های ایران در 

دانشکده مهندسی صنایع امیرکبیر شکل گرفت، باعث شد که 

دانشجویان از نزدیک مشکالت مردم را لمس کرده و در 

جهت کمک به همنوع نوع برای راه اندازی کسب و کار و 

ین تشکیل هسته های درآمدزایی منطقه ای قدم بردارند. تا بد

صورت بیاموزند که کارآفرینی واقعی در عمل و با رفع یک 

نیاز در منطقه ای محروم برکاتی فراتر از کارآفرینی در قالب 

 فرایندهای مرسوم دانشگاهی دارد. برکتی که به موجب آن 

فرد دانشجو در کنار فرد بومی محلی سرمنشا ایجاد شغل 

خواهد بود. فکر و وپشتیبانی فرد دانشگاهی در کنار بازوی 

کاری فرد محلی و این عمل سرآغازی نو در انبوه فعالیت 

های کارآفرینی انجام گرفته در کشور است که برکت دو جانبه 

فراد مادی و معنوی را در قالب مسئولیت اجتماعی برای ا

 بدنبال دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یچیپ نسخه نه دارد کینزد از تیواقع لمس به ازین دانشجو

 یا منطقه در را خود جامعه تیواقع او که یزمان. دور راه از

 دارد قرار آنجا در انهیخاورم آهن سنگ معدن  نیبزرگتر که

 محرومند، یزندگ یضرور یازهاین حداقل از مردمش اما

 یمحل منابع از استفاده و یدامدار لیپتانس یوقت کند، یم لمس

 کند، یم مالحظه را گوسفندان یها پشم از یسیر نخ مثل

 را مناطق نیا زنان هنر از برخاسته یبایز یدست عیصنا یوقت

 به را ها حلقه نیا تواند یم چگونه که کند فکر دیبا ند،یب یم

 جادیا او در سوال نیا دیبا. شدیندیب یراه و کرده متصل هم

 دیبا. شوند ینم استفاده یبدرست منابع نیا چرا که شود

 متفکر مغز کند، لیتحل باشد، خالق کند، نقد باشد، جستجوگر

 .باشد او بانیپشت و ییروستا

 در یواقع ینیکارآفر که این تجربه به دانشجویان آموخت

 یا منطقه در ازین کی رفع با یدانش اقتصاد توسعه و عمل

 مرسوم یندهایفرا قالب در ینیکارآفر از فراتر یبرکات محروم

 و سعادت رانیسف ما" شعار با که یبرکت. دارد یدانشگاه

 یحرکت به لیتبد مناسب تیحما با تواند یم  "میهست سالمت

 و شود ییروستا و دانشجو قشر دو اشتغال عرصه در نینو

 .دهد توسعه قشر دو نیا تیمحور با را ینیکارآفر
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 یمحل یبوم فرد کنار در دانشجو فرد که جانبه دو یا رابطه

 از را کشور یدانش اقتصاد و بود خواهد شغل جادیا سرمنشا

.  کرد خواهد تیهدا خود هوش و تیخالق با روستا سطح

 فرد یکار یبازو کنار در یدانشگاه فرد یبانیوپشت و فکر

 یها تیفعال انبوه در نو یسرآغاز عمل نیا و یمحل

 جانبه دو برکت که است کشور در گرفته انجام ینیکارآفر

 افراد یبرا یاجتماع تیمسئول قالب در را یمعنو و یماد

 . دارد بدنبال

 ازمندین آن کامل یساز ادهیپ و است راه آغاز حرکت نیا البته

 و فکر اتاق عنوان به یخصوص بخش چندگانه یهمراه

  در و یخصوص بخش نیریخ و گذاران هیسرما طرح، یمجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تیفعال کننده لیتسه بعنوان یدولت ینهادها ییها بخش

 سازمان یهمراه با نکیا هم که یتیفعال. است یرسان اطالع

 و گذاران هیسرما با رابط بعنوان یحام نت  نهاد مردم یها

 یحداکثر مشارکت بر یمبتن  تا است گرفته شکل  نیریخ

 هدف با دولت نقش رساندن حداقل به و یخصوص بخش

 نهادها نیا در مرسوم یادار یدارها و ریگ از یریجلوگ

 که ییها سازمان و افراد مسلما. دهد گسترش را خود تیفعال

 با راه نیا در حرکت و اشتغال را خود یاجتماع تیمسئول

 یانداز راه قیطر از دانش بر یمبتن ییدرآمدزا توسعه هدف

 نیب نیا در یاصل محرک دانند یم کوچک یکارها و کسب

 .بود خواهند
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یکی از مشکالت اتومبیل ها این است که شما پول هنگفتی 

زمان استفاده از آن کوتاه مدت برای آنها هزینه می کنید اما 

 در ایاالت متحده، هر اتومبیل به طور متوسط روزانه است. 

 اد،یز احتمال به .ردیگ یم قرار استفاده مورد قهیدق 66 فقط

  پارک خود یجا سر اوقات درصد 90 از شیب شما لیاتومب

 یانرژ. دیباش یتاکس ی راننده که نیا مگر ماند، یم یباق شده

 شده پارک یها لیاتومب نیا دیتول یبرا یادیز یعیطب منابع و

 ازین نگیپارک یبرا یادیز مساحت به آنها و است شده صرف

 بخش شدن حبس باعث شده، پارک یها لیاتومب. دارند

 لیاتومب ازی مردمی می شود که به ندرت  هیسرما از یمیعظ

 پارکینگ یبرا اغلب ،یشهر مناطق در و کنند یم استفاده

 

 

 

 

 

 

نیز باید پول پرداخت کرد. برای حل این مشکل، شرکتهای 

اتومبیل مشارکتی به سرعت در ایاالت متحده و اروپا رونق 

 گرفته است.

الگوهای فراوانی برای مشارکت در استفاده از اتومبیل وجود 

غیرانتفاعی( اتومبیل های  )تجاری یا ها دارد. اغلب، شرکت

 ناوگان خود را به صورت ساعتی، به جای روزانه که در 

اتومبیل متداول است، به اعضا )مشتریان(  آژانس های کرایه

کرایه می دهد؛ بنزین و بیمه نیز در نرخ ها گنجانده شده 

شده اند و  است. اتومبیل ها در نقاط استراتژیک محل پارک 

موجود  شود. جدول ین انجام میرزرو آنها به صورت آنال

 ببودن اتومبیل ها در اینترنت اعالم شده و باز شدن در

برقی و از راه دور،  اتومبیل ها و سوار شدن بر آنها به صورت

 نیاز بازار
فرصت اجرا می شود و  و اروپا  مشارکت در استفاده از اتومبیل در شهرهای بزرگ ایاالت متحده

 و توسعه کسب و کار در این زمینه فراهم نموده است.های مناسبی برای رقابت 

 و کاری در زمینه ی مشارکت برای استفاده از اتومبیلایجاد کسب  رسالت

 تجربه در مشارکت در استفاده از اتومبیل  معلومات برای شروع

 $$ سرمایه ی مورد نیاز

 چند ماه  زمان بندی برای شروع

 یافتن فرصت مناسب ،اخذ بیمه  چالش های ویژه

خوب کتاب های 

را به اشتراک 

 بگذاریم

 کسب و کارهای مفید: اتومبیل های مشارکتی

کسب و کار سبز 75برگرفته از کتاب   
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انجام می شود. هر اتومبیل مشارکتی در نقطه ای مشخص 

پارک میشود و اعضا، به هنگام نیاز به آن برای چند ساعت، 

شتن و زمان بازگرداندن اتومبیل، می توانند با ذکر زمان بردا

آن را رزرو کنند. شرکت، مسئول رسیدگی، بیمه و فراهم 

         کردن جای پارک است، در نتیجه مشتری فقط سوار اتومبیل 

شود و می رود و پس از پایان کارش، اتومبیل را سر جای  می

گرداند و صورت حسابش را به صورت خود بر می

 دریافت می کند. الکترونیکی

در ایاالت متحده، دو رقیب اصلی در این بازار رو به رشد 

 2007عبارتند از زیپ کار و فلکس کار، که در اواخر سال 

تحت نام زیپ کار درهم ادغام شدند. تحقیقات مستقل نشان 

اتومبیل  10تا  6دهد هر وسیله نقلیه مشارکتی جایگزین می

با  این شرکت مشتریانشخصی یا بیشتر شده است. همچنین 

استفاده از دیگر وسایل حمل و نقل، از میزان رانندگی خود 

اند که از خرید درصد از اعضا گفته 50بیش از .اندکاسته

اند. با توجه به هزاران اتومبیل اتومبیل شخصی منصرف شده

مشتری، زیپ کار و ها هزار  ها و دهحال حرکت در جاده در

دیگر شرکت ها ثابت کرده اند مشارکت در استفاده از اتومبیل 

در ایاالت متحده عملی است و می تواند راه حلی برای حمل 

 و نقل عمومی باشد.

 

 

 

 

 

اتومبیل زیپ کار و دیگر شرکت های مشارکت در استفاده از 

بنیانگذاران . دیوید بروک، یکی از دبه سرعت گسترش یافته ان

فلکس کارز، در زمینه اجرایی کردن مشارکت در استفاده از 

خودرو سالها تجربه دارد. از دید او هنوز فرصتهای زیادی 

برای رقابت وجود دارد و کارآفرینان می توانند در بازارهای 

مناسب، از جمله شهرهای کوچکتر مشغول به کار شوند. 

کار در آنها فعال  تعداد مراکز شهری بزرگ که شعبات زیپ

افزایش است؛ اما این شرکت هنوز در همه  می باشد، در حال

های  برای مثال، شهرک"جا شعبه ندارد. بروک می گوید 

هزار نفر وجود  200تا  150دانشگاهی زیادی با جمعیتی بین 

دارد که اشخاص یا گروهی کوچک می توانند با سرمایه 

ز اتومبیل در آنها، درآمد گذاری در زمینه مشارکت در استفاده ا

 خوبی کسب کنند. 

 

 

 

 

 

برای آغاز به کار، شرکت های زیادی می توانند در آماده کردن 

سیستم های صدور صورت حساب و رزرو کردن اتومبیل و 

نصب فن آوری برای ردگیری استفاده و محل اتومبیل به شما 

اگر چندین شرکت "کمک کنند. بروک پیشنهاد می کند 

چک با یکدیگر همکاری کنند و از سیستمهای صدور کو

صورتحساب، رزرواسیون، یا سایت اینترنتی مشترکی استفاده 

کنند، می توانند ضمن تقسیم هزینه ها، از تواناییهای یکدیگر 

. و راه حل دیگر، آزمایش شکل های دیگری "نیز استفاده کنند
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ر مورد از فعالیتهای فعلی زیپ کار است. بروک در گزارشی د

یکی از شکایات "مشارکت در استفاده از اتومبیل مینویسد 

. راه حل "اصلی مشتریان لزوم تعیین زمان برگشت است

چیست؟ سعی کنید تعدادی از اتومبیل های ناوگان خود را 

بدون شرط بازگرداندن در زمان مقرر  برای کرایه دادن

 اختصاص دهید؛ آزمایش های اولیه حاکی از موفقیت آمیز

این روش است. به همین شکل، اجازه بدهید اتومبیل  بودن

و ملزم  ها را به یکی دیگر مراکز تحویل اتومبیل برگردانند

نباشند حتما آن را به محل اولیه بازگردانند. در حالی که تغییر 

برای شرکتهای تثبیت شده مشکل است، بروک عقیده دارد 

ن انعطاف بیشتری شرکتهای کوچکتر و نوپا در این زمینه، امکا

همه منابع خود را به یک الگوی خاص اختصاص "دارند زیرا 

 ."نداده اند

الگوهای متنوع دیگری در مشارکت در استفاده از اتومبیل نیز 

کارآفرینان جالب باشد. یکی از می تواند برای وجود دارد که 

ش قد یا کناتومبیل "نوید بخش ترین آنها به عقیده ی بروک 

یکی از مسائل راه انداختن کسب و کار در زمینه  است "کار

معموال ود اتومبیل هاست.خ هزینهی اتومبیل های شریکی 

شوند و برای تامین هزینه ها، از  هایی کرایه داده می اتومبیل

ساعت استفاده شود.  6تا 4باید روزانه حداقل هر یک از آنها 

از در الگوی کش کار، شرکت مشارکت در استفاده 

را کرایه نمیدهد، بلکه اتومبیل بیل،اتومبیل های خود اتوم

ومبیل به رایان  اتشخصی کرایه میدهد. در این شکل کار، 

می شود تا باز کردن در اتومبیل و ردیابی نحوه ی ای مجهز 

فقط  در این الگو،شرکتاستفاده و موقعیت آن ممکن باشد.

ده باشند. زمانی بابت اتومبیل ها پول میدهد که درآمد تولید کر

اتومبیل به مدتی کمتر، بازهم ترتیب حتی با استفاده ازبه این 

دیدگاه، فرصت  درآمدی برای کار آفرین خواهد داشت. این

فعالیت کارآفرینان در مناطقی که دیگر شرکتها هایی برای 

یا مناطق  شهرهای کوچکتردر لهامکان فعالیت ندارند، از جم

ته این الگو هنوز به صورت تجاری کم جمعیت تر، فراهم می کند. الب

به کار گرفته نشده است، اما به صورت االت متحده یا اروپا در ای

شاید مالکان ه است. بعضی از پروژهای تحقیقاتی در آلمان آجر شد

میل نداشته باشند دیگران پشت فرمان اتومبیلشان بنشینند، اما 

از محل اتومبیلشان درآمد  ماهیانه چند صد دالرمالکانی که 

 اهد رفت.دارند، می دانند عدم تمایل آنها به سرعت از بین خو

 فرصت های موجود در کسب و کار اتومبیل مشارکتی

تاسیس شرکت مشارکت در استفاده از اتومبیل با تمرکز -

 روی شهرهای کوچک تر مانند شهرهای دانشگاهی 

یل با شرط تاسیس شرکت مشارکت در استفاده از اتومب-

استفاده ی زمانی نامحدود و بازگرداندن آن به یکی از مراکز 

 تحویل به انتخاب خود راننده 

پیوند دادن مشارکت در استفاده از اتومبیل با شبکه های -

 اجتماعی 

و استفاده از  "کش کار"ایجاد کسب وکاری بر اساس -

 اتومبیل های دیگران 

از اتومبیل هایمان وجود راه های زیادی برای استفاده بهینه 

دارد. کارآفرینان خالق می توانند با تلفیق موارد استفاده و 

الگوی گوناگون، کسب و کاری در زمینه ی مشارکت در 

استفاده از اتومبیل راه بیاندازند و به شهرها و رانندگان کمک 

کنند تا از جاده ها و اتومبیل هایشان  استفاده بهتری داشته 

 باشند 
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 چهار تکنیک موفق در کسب و کار آنالین

 

 کا،یامر یکشورها در کوچک یکارهاوکسب موسس و مالک 2700 از ینظرسنج جینتا )برگرفته از سایت مدیر اینفو(  این اینفو گرافیک

 :دهدیم نشانبخش های زیر  را در   ییهاوا و آالسکا

 مشغولند؟ کوچک یکارهاوکسب توسعه و جادیا به یکسان چه

 است؟ ترداغ کارشانوکسب یِاندازراه بازارِ ،یعیصنا چه

 دارد؟ قرار نانیکارآفر یروشیپ ریمس نیا در یموانع چه

2019روند کسب و کارهای کوچک در سال   
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ای های منطقهترین گزارش ریسکتازه« مجمع جهانی اقتصاد

منتشر کرد. به گزارش مجمع، با  2019وکارها را برای کسب

های اقتصادی و روزافزون شدن مخاطرات تشدید ریسک

ها برای ها و همچنین فرصتای ریسکغیرمتمرکز، فهم منطقه

یابد. در این رابطه همکاری میان مناطق بسیار اهمیت می

هایی که در سطح جهانی موجب نگرانی ترین ریسکاصلی

های مالی، عبارتند از: بحرانوکارها هستند به ترتیب کسب

حمالت سایبری، بیکاری یا اشتغال کمتر از حد، شوک قیمت 

های اجتماعی ثباتیانرژی، شکست حکمرانی ملی، بی

، دزدی یا سوءاستفاده از اطالعات، منازعات سیاسی، گسترده

ها. این های حیاتی و حباب داراییشکست زیرساخت

ارش سال گذشته دو ریسک بندی در حالی است که در گزرتبه

به  «حمالت سایبری»و « های مالیبحران»رده نخست یعنی 

های چهارم و پنجم قرار داشتند. یکی دیگر از ترتیب در رده

، «مجمع جهانی اقتصاد»ای نکات گزارش ریسک منطقه

وکارها برای هر یک ازکشورها است. به گزارش کسب ریسک

بر این اساس « دنیای اقتصاد»الملل روزنامه گروه اقتصاد بین

وکارها در ایران با آن مواجهند به پنج ریسک بزرگی که کسب

 نیب یریدرگ ،یمال یهابحران باال، تورم: از عبارتند بیترت

 کمتر اشتغال و یکاریب و ییدارا حباب ،یآب یهابحران ،یدولت

 گذشته سال گزارش در. پنجم رده در مشترک طور به حد از

 .بود شده اعالم «یآب بحران» رانیا یاقتصاد سکیر نیترمهم

 

 

 

 

تر از هر تنیده و پیچیدهدر هم 2019به گزارش مجمع، جهان 

زمانی دیگری است. این وضعیت پیچیده بر فرآیندهای توسعه 

گذارند. در حال ای و جهانی اثر میدر هر دو سطح منطقه

مدت برجسته های رکود اقتصادی در کوتاهحاضر نشانه

ها را های فعلی دولتهایی که سیاستاند و شوکشده

وکارهای جهانی وجب نگرانی کسبدهند متأثیر قرار میتحت

هایی را نیز متوجه ها همچنین نگرانیهستند. این شوک

سازد که فرصت همکاری میان آنها وجود ندارد. نفعانی میذی

تجربه شد  2008طور که در بحران مالی جهانی همان

همکاری جهانی یکی از کارآمدترین ابزارها برای کاهش 

شوند، ابزارهایی که هر چند مند محسوب میهای نظامچالش

ای نیز های منطقهتنها راهکار در دسترس نیستند و سازمان

 توانند نقشی برجسته در این زمینه ایفا کنند. می
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های هر یک از مناطق جهانی ترین ریسکبر این اساس اصلی

 .به قرار زیر است

 

« مجمع جهانی اقتصاد»به گزارش  خاورمیانه و شمال آفریقا:

وکارهای منطقه خاورمیانه و شمال اصلی که کسب یسکر 10

، «شوک قیمت انرژی»آفریقا با آنها مواجهند عبارتند از: 

بیکاری یا استفاده کمتر از حد نیروی »، «های مالیبحران»

، «منازعات سیاسی»، «حباب دارایی»، «تورم باال»، «کار

ی اجتماع ثباتیبی»، «حمالت سایبری»، «های آببحران»

 «قاچاق )تجارت غیرقانونی(»و « گسترده

 

وکارهای هایی که کسبترین ریسکمهم آمریکای شمالی:

 :منطقه آمریکای شمالی با آنها مواجهند به ترتیب عبارتند از

، «دزدی و سوءاستفاده از اطالعات»حمالت سایبری، 

های اطالعاتی شکست زیرساخت»، «حمالت تروریستی»

، «شکست حاکمیت ملی»، «مالیهای بحران»، «حیاتی

حوادث »، «وهواییشکست اقدامات مربوط به تغییرات آب»

 و بالیای طبیعی« وهوایی سختآب

 

وکارهای قاره اروپا با هایی که کسبترین ریسکمهم اروپا:

 ،آنها مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: حمالت سایبری

، حباب دارایی، منازعات سیاسی، شوک قیمت انرژی

های مالی، دزدی و سوءاستفاده اطالعاتی، شکست بحران»

کار، حاکمیت ملی، بیکاری یا استفاده کمتر از حد نیروی

 اجتماعی گسترده ثباتیمهاجرت اجباری گسترده، بی

وکارهای هایی که برای کسبترین ریسکمهم جنوب آسیا:

 :منطقه جنوب آسیا شناسایی شده به ترتیب به این قرار است

زیستی فجایع محیط»، «حمالت تروریستی»، «های آبحرانب

شوک »، «ریزی شهریشکست برنامه»، «ساخت دست بشر

بیکاری یا استفاده کمتر از حد »، «تورم کاهشی»، «قیمت انرژی

و « های مالیبحران»، «شکست یا بحران دولت»، «کارنیروی

 «حباب دارایی»

 وکارهایکسب که اصلی ریسک 10  شرق آسیا و پاسیفیک:

اجهند عبارتند از: مو آنها با پاسیفیک و آسیا شرق منطقه

، «منازعات سیاسی»، «حمالت سایبری»، «بالیای طبیعی»

حباب »، «وهوایی سختحوادث آب»، «های مالیبحران»

شوک قیمت »، «دزدی و سوءاستفاده از اطالعات»، «دارایی

، شکست «کار بیکاری یا استفاده کمتر از حد نیروی»، «انرژی

 حاکمیت ملی

وکارهای منطقه اوراسیا با ریسک اصلی که کسب 10 اوراسیا:

اجتماعی  ثباتیبی»آنها مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: 

، «شوک قیمت انرژی»، «منازعات سیاسی»، «گسترده

ها شکست مکانیزم»های مالی، تورم غیرقابل مدیریت، بحران»

بیکاری »، «و سوءاستفاده اطالعاتیدزدی »، «و نهادهای مالی

« شکست یا بحران دولت»، «کاریا استفاده کمتر از حد نیروی

 و قاچاق یا تجارت غیرقانونی

 

 



 

98آذر ماه  -نهمشماره -سال اول -ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال 15  

 

ریسک اصلی که  10 آمریکای التین و کارائیب:

وکارهای منطقه آمریکای التین و کارائیب را تهدید کسب

 باتیثبی»، «شکست حاکمیت ملی»کنند به این شرح اند: می

بیکاری یا استفاده کمتر از حد »، «اجتماعی گسترده

های شکست زیرساخت»، «های مالیبحران»، «کارنیروی

قاچاق )تجارت »، «دولت بحران یا فروپاشی»، حیاتی

غیرقانونی(، شوک قیمت انرژی، دزدی و سوءاستفاده 

 .اطالعاتی، مهاجرت اجباری گسترده
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ما سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی را در بازارهای در »

اموریت ما این است که در عین . محال رشد آسان می کنیم

ت محیطی در جهان، سود رات اجتماعی و زیسایجاد تاثی

 «سرمایه گذاری مناسبی به افراد ارایه دهیم.

 روش از است که  ، پلتفرم سوئدیTRINEشعار  ینا

کند تا مردم سرتاسر جهان سرمایه گذاری جمعی استفاده می

های انرژی خورشیدی نماید. به را قادر به حمایت از پروژه

برای  ، تأمین سرمایهاین شرکت  عبارت دیگر، تعهد جهانی

و  مختلفکارآفرینان خورشیدی محلی در کشورهای 

 شرکتن است. این درنهایت، تأمین برق مناطق وسیعی از جها

دهی الزم جهت برای رسیدن به این هدف، تخصص و سازمان

سازد که به دقت هایی را فراهم میها در پروژهتأمین سرمایه

 اند.انتخاب شده

های هزینه بصورت جمعی ای هر پروژه، سرمایه گذارانبر

؛ این هزینه می کننداولیه نصب سیستم خورشیدی را تأمین 

به مرور زمان با فروش برق حاصل از سیستم خورشیدی 

های موفق، بازپرداخت خواهد شد. در این میان، پروژه

کنند تا سرمایه سرمایه گذاران را برگردانند، و ریزی میبرنامه

 ها تر اینکه، این پروژهرد طرفین درگیر را تضمین کنند. مهمب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت کمبود انرژی در جوامع فقیر را بهبود بخشیده و 

برند. در فاصله ژوئن استاندارد و سطح زندگی آنها را باال می

، این شرکت مبتکر، توانسته درمجموع 2018و اوت  2017

 .میلیون دالر را تأمین کند 4/7ای بالغ بر سرمایه

 

 

 

 

 

 

 به شرح زیر است:فرایند مشارکت در پروژه های تعریف شده 

 افتتاح حساب کاربری

حساب کاربری خود را ایجاد کنید. پس از تایید حساب، شما 

کارهای پایدار در قادر به سرمایه گذاری در کلیه کسب و 

 .سراسر جهان هستید

 شروع سرمایه گذاری

با انتخاب مبلغ مورد نظر، سرمایه گذاری ماهانه مورد نیاز 

میزان سرمایه گذاری از نقطه نظر خود را انتخاب کنید. هر 

تاثیر، محل، اندازه و ریسک متفاوت است. هر فرد می تواند 
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سرمایه گذاری یورو تا حداکثر مد نظر خود  25از حداقل 

 کند.

 اختصاص سرمایه به پروژه های خورشیدی

پس از تامین سرمایه پروژه، این میزان به عنوان وام به فرد 

درخواست دهنده منتقل می شود و شما به عنوان شریک وی 

 شود.  در توزیع و نصب تجهیزات خورشیدی محسوب می

 بازگشت سرمایه

اگر شریک وام گیرنده شما در بازپرداخت آن موفق بود، شما 

سرمایه خود را همراه سود آن دریافت می کنید. این فرایند 

        در پروفایل شما قابل پیگیری است. شما در این حالت 

می توانید پول خود را در انتهای کار دریافت کرده و یا در 

 پروژه دیگر سرمایه گذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای از  گزیده  

یک کتاب 

 خوب
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