
  

 ای از سخنرانی دکتر شهاب جوانمردی خالصه 

در تایرخ    دکتر   آقای فناوری  دورهمی صبح  در نهمین  جوانمردی  "عصرامین  ماه،  آبان  4شهاب  میزبانی  به 
به  در   کارآفیرن"،  خود  تجبریات  فناوریهلدینگ"  یحوزه  بیان  در  پرداختند.    "های  شده  مطرح  موارد  اهم 

 گردد. سخنرانی ایشان، در ادامه اشاره می

فعالیت    این است که   . اولین نکته بایست در نظر بگییرممی  در حوزه بانکداری  قبل از شروع مباحث دو نکته را
ی  نکته .  های مختلفی سروکار دارندچون هر کدام با بخشهای مختلف با یکدیگر تفاوت ماهوی دارد.  بانک 

های حقوقی و قانونی و مالی قوام  شود و الیه داری لزوما از بحث فناوری شروع نمی دیگر این است که شرکت 
 شود.  سازشان میهای حوزه فناوری در جایی که برتری دارند، همانجا مزیت شرکت کند.  رکت را ایجاد میش

در    ام این است که مدیران باالدستیمن در این چند سال داشته  در حوزه مدییرت هلدینگ فناپ  ای که تجبره 
به این  دارند اما از طرفی حواسشان    در قبال زیردستان های خاص خود را گاهی بیرحمی  شیوه مدییرتی خود

از بین نروند  افراداست که   و  واقع،  .نابود نشوند  وارد    Management   Microها نبایست  آن  در  و  کنند 
می کلیات را  اما  کنند.  جزئیات شوند.  کنترل  میبایست  تصور  انسانی  نیروی  آنگاهی  به  کاری  که  ها  کنند 

توان به فردی تشبیه کرد که درون یک رودخانه افتاده  سپرده شده است که حجم باالیی دارد. این امر را می
 .دو در واقع مدییرت را یاد بگیر بایست شنا است و می

پروژه تدیرج  به  ما  گذاشت.  سر  پشت  مهم را  دوره  چند  داخفناپ  بزرگ  های  و  دادیم  انجام  را  خودمان  لی 
داری و  دهد که هلدینگداری وارد شدیم. تجبره نشان میداری و شرکت شدیم و بعد در موضوع هلدینگ

کسب و کار داری دو دنیای کامال متفاوتند. ما خیلی مسائل را با سعی و خطا یاد گرفتیم. اما مدیران ارشد  
اعتماد کردن به نیروی انسانی مهم است. البته، این اعتماد دو طرفه است    ،بنابراینتحمل و صبوری کردند.  

می نیز  انسانی  نیروی  کنند.  و  اعتمادسازی  خود  ارشد  مدیران  برای  با  بایست  که  مشکالتی  از  یکی  شاید 
 گویند کار را کامل و بدون نظارت به ما بسپایرد.  تر دایرم این است که میمدیران جوان

داری لزوما اعتماد به نیروهای فنی نیست. اعتماد به نیروهای فنی  مهم این است که شرکت ر  بسیا یک نکته  
نکته دوم چالشی  واجب است اما به این معنی نیست که این نیروها بخواهند برای شرکت تصمیم بگیرند.  

بایست شرکت را  میی کنترل  ی حوزهبه اندازه مناست که برای بسط شرکت یا تمرکز آن وجود دارد. به نظر 
اعتماد  بلوغ تدیرجی است. نکته سوم موضوع اعتماد است.  باید در نظر بگییرم که    چنین،همتوسعه داد.

و وارد شدن به تمامی جزئیات در داخل یک شرکت،    Micro Managementبحثی دوسویه است. وگرنه با  
شود کار کرد. از نظر بنده، مجموعه باالدست باید همیشه یک  بدون اعتماد نمی  چه حتی خارج از شرکت،

 قدم در اعتماد جلوتر باشد.  

شود، انتخاب درست آدم و انتخاب آدم درست است.  ها به آن توجه نمییکی از مسائلی که معموال در شرکت 
بزرگ سازمان  چقدر  میهر  پررنگتر  مسئله  این  میشود  ارزش  هاشرکت شود.  تر  مبنای  بر  های  معموال 

ها و هم در سبد کسب و کار و حتی همکاران، بروز و ظهور  گذاریشود. این باید هم در هدفبنیادین ایجاد می
کنند. بنابراین، اگر فرد درستی را در سازمان انتخاب نکنیم، های خود را زندگی میداشته باشد. زیرا افراد ارزش

خواهیم شد. مشکل  موضوع در شرکت ااگر    دچار  یا  فرهنگدست تسری پیدا نکند، خردههای پایینین  ها 
 ، مشکالت بسیاری در سازمان ایجاد خواهد شد. های غیررسمی بتوانند بر فرهنگ اصلی غلبه کنندسازمان



  

س  در  افراد  جذب  در  بعدی  مثالزمانا مسئله  عنوان  به  سازمان  ،هاست.  به  افراد  جذب  جذب    در  جای  به 
آن  هاآدمتیرن  درست  بزنیم،به  برچسب  باشیم.  ها  داشته  جذب  برچسب،  آن  مطابق  مثال  و  عنوان    ،به 

های آن  و ارزش  در اینجا کافی است که گروهی بخواهند تفوق پیدا کنند  ! التحصیالن فالن دانشگاه و ....فارغ
 زاست. این امر نیز آسیب گروه بر سازمان حاکم باشد. 

.  دارنددلیل    معموالمنابع انسانی این است که افراد در سازمان برای انجام دادن یک کار نکته بعدی در حوزه  
بایست برای انجام ندادن یک کار افراد دلیل داشته باشند تا انجام چیزی که بنده آموختم این است که می

است که مهم نگیرسته  شود که خروجی اصالت ندارد و تنها فرآیند  ها نیز دیده می! و در خود سازماندادن آن
اصوال    شود. در حالیکه از نظر بنده فرآیند آنقدری اصالت دارد که منجر به انجام درست و به موقع کار شود.می

می ما  خصوصی  بخش  کارهای  و  کسب  باشیمدر  محور  خروجی  در  بایست  که  محوری  خروجی  اما   .
بر چارچوب مبتنی  باشد،  سازمان  وارزش  های  سازمان  راستای   خواست  های  در  و  باشد  سهام  صاحبان 

  ، به نظر بندهیرزی استراتژيک است.  ها مهم است، برنامه راهبردها باشد. یکی از مسائل دیگری که در شرکت 
یرزی استراتژیک داشته باشیم بسیار خوب است، اما به درد کتاب  شود در یک سازمان برنامه اینکه گفته می

تر سازمان تسری  های پایین تفکر استراتژیک است. هر چقدر این تفکر به الیه   داشتن  خورد. مسئله مهممی
 بینی است.  شوند. زیرا محیط کسب و کار خیلی غیرقابل پیشتر میافراد سازمان همراهپیدا کند، 

در نظر    روی کسب و کارها  اریذگها به بخش سرمایه و ورود بانک   یکی از نکات مهمی که در حوزه بانکداری
توانند کار کنند خودشان هستند  کنند که بهتیرن افرادی که با پول میکه، بانکدارها تصور می  رفت این است گ

می تصور  هم  درست  اتفاقا  اما  و  سفته کنند.  ما  اقتصاد  که  اینجاست  بازارهای  مشکل  وارد  و  شده  بازانه 
می است که باغیرمولد  این  .... نکته  و  ملک  و  ارز  طال،  خیرد  مثل  میشود.  پول را به سایر    این  بایستنک 

اقتصاد بدهد  بخش اقتصاداز گردش سایر بخش  تاهای  عایدی    های  و کار  هم صاحب کسب  و  هم بانک 
اینجا  داشته باشد. حتی بخش  در  مواجهند که  مسئله  این  هم  بانکدارها با  اقتصاد  دیگر  خاطر  های  یا به 

تر  پایین   به شدت  اینکه بازگشت سرمایه الزم را ندارند و یا چون نرخ پول در بازار بانکی به شدت از نرخ تورم
ا با این چالش  دهند. برای همین کل اقتصاد م گیرند را پس نمییا یرسک باالیی دارند، پولی که میاست،  

می و رخوت  کندی  یک سکون،  دچار  آن  در  مالی  تامین  که  است  بخششودمواجه  و  به راحتی  ،  جدید  های 
در نظام توسعه کشور    بایست روشن کند که . به نظر بنده هر بانکی در ابتدا میتوانند تامین مالی شوندنمی

می انجام  مالی  تامین  بخشی  اگر  دارد.  جایگاهی  ر چه  باید  تا دهد  قبال  در  را  خود  صنایع  م اهبرد  مالی  ین 
 مشخص کرده باشد.  

حوزه میاگر  فناوری را نگاهی بیاندازیم،  مختلف  حوزه بیوتکنولوژی راحت های  تر توانسته  بینیم که شاید 
است تا خود را به کشور نشان دهد. چون در این حوزه داروهایی تولید شده و جلوی خروج ارز را گرفته است.  

ایم. اما نگاه بنده این است که بعد از یک دوره  فناوری اطالعات هنوز ارزش افزوده آنچنانی نداشته   اما حوزه
استارت منحنیرشد  کشور،  در  باشیم  آپی  اثرگذار  بخواهیم  اگر  و  نکردیم،  طی  را  رشد  سوم  و  دوم  های 

ر این حوزه باید با توجه  گذاران خطر پذیر نیز دسرمایه روی مراحل دوم و سوم رشد تمرکز کنیم.    بایست می
کنند، باید یک حوزه را توسعه دهند. این توسعه  به ماهیت خود و در نظر گرفتن محیطی که در آن فعالیت می

استارت یک  ایجاد  دارد.  با  فرق  سرمایه آپ  از  کدام  هر  بنده  نظر  میبه  خطپرذیر  حوزه  گذاران  یک  بایست 
Vertical    .را حمایت کنند، و اکوسیستم آن را در جهتی که انتفاع آن به مردم برسد رشد دهند 


