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 هزار نقطه نورانی 

 مدیریت و بهره وری
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 های ناملموس جامعه زرتشتیهزار نقطه نور: مدیریت و حاکمیت دارایی

 دکتر مهران سپهری

 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 بخش پایانی محور بیست و پنجمین همآیش مانتره

بیند! کند و یا جوانی زرتشتی آسیب اجتماعی و اقتصادی میزرتشتی توهین میای به دین تصور کنید رسانه

شود! آموزی ضایع شده، یا زرتشتی بیگناهی گرفتار میشود، حق دانشمیفردی از شورای شهر رد صالحیت 

ود؟ پذیر جامعه بوده و خواهد بشمار قشر آسیبچه کسی و یا ارگانی مدافع و پاسخگوی موارد و مشکالت بی

 های اجتماعی و انسانی را دارد؟آیا ساختار موجود نهادهای زرتشتی توان مدیریت انتظارات ذینفعان سرمایه

 افزایی در امدادرسانی خواهند پرداخت؟ های موجود به همدر زمان بحران و اتفاقات غیرمنتظره، چگونه ارگان

از جمله امالک وقف شده، زمین، مدرسه و زیارتگاه. های فیزیکی زیادی را دارد: جامعه زرتشتیان ایران دارایی

های محلی واگذار شده گرچه استفاده از آنها برای همه ایرانیان است. تولیت این امالک بطور سنتی به انجمن

اند. وری پایین داشتهو کال بهرهبسیاری از امالک در طی زمان فرسوده شده، مورد غصب و سوءاستفاده بوده، 

اند. ها مانع تغییر کاربری شدهنامهبا کاهش جمعیت، نیتو نماید. بر گنج نشسته، ولی فقیر می ای کهجامعه

  ارزش است.نکته مهم اینست که گرانبهاترین و زیباترین خودرو دنیا، بدون بنزین، راننده و نقشه راه کامال بی

های انسانی است. سرمایه آن انسانیهای اجتماعی و های یک جامعه، سرمایهترین داراییترین و باارزشمهم

های اجتماعی جامعه های حال و آینده آنهاست. سرمایهها همراه با استعدادها و قابلیتافراد و خانواده املش

ناملموس اجتماعی، سابقه و خوشنامی، فرهنگ و آیین، باورها و رفتار، ساختار و روش، و تمام ابعاد  انندم

ها انباشته و نگهداری شده، و آسیب به آن نظیر نیاکان طی قرنبی جامعه است. میراث یزیرساختو  ،مینوی

 نیاز سرمایه فیزیکی هستند.پیش ولی ،دهوبگیری قابل اندازهغیرو یر تغمها این سرمایه غیرقابل جبران است.

ی ارایی به شخصی یا نهادتولیت داز نظر علوم انسانی، مدیریت با مالکیت و با حاکمیت متفاوت و مجزا است. 

تواند مسئولیت مدیریت را به فرد یا ارگان دیگری واگذار کند. پاسخگویی به ذینغعان میکه  شودسپرده می

گیری ند که در تصمیمااکمیت مجموعه فرآیندها و افرادیمتعدد از وظایف مدیریت سازمان یا ملک است. ح

بنابراین پاسخ به  ند در سطوح و مقاطع مختلف تغییر کند.تواو پاسخگویی نقش دارند. مجموعه حاکمیت می

 پذیر باشند.ها باید در تعامل و مسئولیتچه کسی فوق، لزوما نماینده یا همه نیست. شبکه درهم تنیده ارگان
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 افشانینور

را سو و سپندینه بوده و نماد زندگی، پاکی و رسایی است. تاریکی در آیین زرتشتی، نور و روشنایی پرستش

توان زدود. زیرا که تاریکی نبود روشنایی، و جهل نبود دانش است. توان با تاریکی جنگید، بلکه با نور مینمی

توان خود نور را نگهداری میکند و از گرمی و شود. هر کس بهتابد و چیزی از آن کاسته نمیجا مینور بر همه

گذاشتند، بلکه تنها آتش را در اختیار همگان می نه هابرد. در ایران باستان، آتشکدهروشنایی آن بهره می

 شد. های مختلف مردم تشکیل میهای طبقات و پیشهمحل دانش و داد وستد بودند. آتش سپندینه از آتش

 میداند، اشدهش را خویشکاری داد و ،در سنت گهنبار، هر کس به فراخور خود در سفره گهنبار شرکت دارد

کنند. در آیین زرتشت، تالش میخواهد از زمره کسانی باشد که در نگهداری و آبادانی جهان از اهورامزدا می

خورشید کند. کارد پروردگار را نیایش میپاکی و رسایی تن و دنیای مادی ستایش شده، کسی که گندم می

انواده را بخشی زرتشتی خود را از خانواده، خمورد ستایش هستند.  ،های نیک هستیو ماه و آتش از آفریده

داد و در سنت زرتشتیان، ستاید. از دیرباز داند و سردار هر یک را میاز شهر، و شهر را بخشی از کشور می

  پسندیده بوده است. ، کار و کوششرساندن به مستمنداندهش، آگاه کردن نادان و آموختن به دیگران، یاری

نبار و دستگیری از مستمندان، حاصل برداشت و داشته داد و دهش لزوما مادی و فیزیکی نیست. البته در گه

کنند ماندگار هستند. مادی را با دیگران سهیم شدن پسندیده است. کسانی که ملک و میراث وقف خیر می

را اداره کند نیز دهشمند هستند.  آموزگاری که وقت خود را برای تربیت فرزندان بگذارد و مدیری که موقوفه

ای که به امور آورد، هیات مدیرهآفرین شود، نوآور و کارآفرینی که  اشتغال و تولید مینامجوانی که در ورزش 

 دهد در جامعه نورافشانی میکند.   گیرد، و کسی که با دمی، قلمی یا قدمی دیگران را یاری میسازمان پی می

ای از ع زیباست. گرفتن گوشهنورافشانی نیازی به دعوت و مقام ندارد. کمک به جامعه بدون نام و بدون توق

شود که کار جماعت، درواقع عبادت است. البته سازمان و ساختار هم الزم و ضروری است. نور زمانی لیزر می

پیمانی هزاران نفر دارد. اما نگهداری نام نیک سویی و همهزاران اشعه همسو شوند. کارهای بزرگ نیاز به هم

در دل هریک ماست. دارایی  تک ماست. آتش که نمیرد هرگز،بر دوش تک های آیین ایرانیپایهزرتشتی و بن

  دارد، هزاران نفر و صدها گروه، در این راه، باید نورافشانی کنند.ناملموس را تنها هیات مدیره و گروه نگه نمی

ها در . شبکههاستکنند. رقابت و ارزش افزوده مابین شبکهها کار و رقابت نمیدر علم مدیریت، دیگر سازمان

 ،اندیافتهها مشخص و سازمانکنند. برخی شبکهافزایی میتنیده اعضا هستند که همواقع مجموعه درهم

چون امدادرسانی به بازماندگان زلزله و حوادث. د برخی خودجوش و مردم نهادن .های تامین منابعمانند شبکه

، در موضوعات سازمان و جامعه نیز موثر است. در جالب است که شبکه که در مهندسی و علوم کاربرد دارد

 د بود.نکه اساس کار خواه ستندههای مردمی شبکه ، سازمان مرکزی کارآیی ندارد.ی انسانیامور غیرتجار
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  1حاکمیت

ای خودجوش که انجمن زرتشتیان تهران در خشک شدن درختان قصر فیروزه ناتوان است، ولی شبکهزمانی

ها مراسم درشهرهای مختلف به که دهکنند؛ زمانیمند به تامین آب توسط تانکر اقدام میاز زرتشتیان غیرت

های اجتماعی صدها نفر را به پای صندوق که شبکهشود؛ زمانیهای غیررسمی برگزار میزیبایی توسط گروه

ران نقطه نور روشن دهد: ارزش هزاهای کاری را شکل میکه افکار عمومی جامعه الویتکشاند؛ زمانیرای می

 وری و همسویی و جلوگیری از تداخل کاری الزم است.شود. حاکمیت شبکه نور جامعه، برای افزایش بهرهمی

 2سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، طبق تعریف ارائه شده از سویشبکهحاکمیت  و ازمانسحاکمیت 

. ساختار حاکمیت "شود هدایت و کنترل میها سازمان  ها و فرایندهایی که طبق آن رویه"عبارت است از 

داران، و  ، مدیران، سهاممثل هیات مدیره -ها بین فعاالن مختلف سازمان  توزیع حقوق و مسئولیت سازمانی

آن،  بر  عالوه .کند سازی معین می هایی را برای تصمیم و قواعد و رویه، کند را مشخص می -نفعان  دیگر ذی

 . شود  نییبه آن، اهداف و نظارت بر عملکرد تع یابی، ابزار دستبنگاهآن، اهداف  قیطرکه از کند ارائه  یساختار

 ریموارد ز مؤثر درونی یراهبر در. و کنترل« درون»از  ی: راهبراست قیها به دو طر شرکت یکنترل و راهبر

به نظارت بر اتفاقات  ازین ؛کنند یم نییشرکت را تع یمش که خط یافراد فیساختار وظا نییشوند: تع یبررس

 یآگاه: شرکت رونیکنترل از ب. به کنترل عملکرد ازین ها؛ سکیر لیوتحل هیتجز قیمهم از طر  نشده ینیب شیپ

داشتن  شده است. فیدر آن تعر یقانون  عملکرد، انطباق و اساسنامه یها که دستورالعمل یاز چارچوب داشتن 

 . یاخالق ماتیو تصم یاجتماع یها تیمسئول قیها در جهان از طر شرکت تیگسترده از موقع یدگاهید

درحال توسعه، تالش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به  نیزدر کشورهای پیشرفته و 

سیستم کنترل و هدایت  حاکمیت ،بیان کلی در. پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد

در  حاکمیت سازمانکنترل و هدایت می نماید.  ،و ذینفعان آن را تعیین سازماناست که ارتباط بین  ازمانس

 حاکمیت .و در سطح کالن تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند سازمانسطح خرد دستیابی به اهداف 

  .دانست "تئوری ذینفع"با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان  سازمانرابطه 

های خصوص در مورد داراییمدیریت انتظارات ذینفعان جامعه، در پاسخگویی به نیاز و هدف هر ذینفع، به

ایران، ذینفعان شامل های زرتشتی ترین الویت حاکمیت جامعه است. گذشته از افراد و ارگانناملموس مهم

تر آیندگان جامعه هستند. ها، و از همه مهمدولت و وزارت کشور، زرتشتیان مقیم خارج، پژوهشگران و رسانه

ستیز گریز و جامعهای که اجرا نشود، سرو کهنی که بخشکد، اعتمادی که بر باد رود، جوانی که دیننامهنیت

  های اجتماعی و انسانی جامعه خواهند داشت.دراز مدت بر سرمایهشود، اگر مدیریت نشوند، تاثیرات کوتاه و 

                                                           
1
 Governance 

2
  http://www.oecd.org/  

http://www.oecd.org/
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 خطرات جاری

های فیزیکی و مالی جامعه زرتشتی، دیگر سخنرانان محور بطورجامع صحبت خواهند کرد، دررابطه با سرمایه

ی و راهکارهای مشخصی نیز وجود دارد. سپاس به دوراندیشی نیاکان و خیراندیشی دهشگران، جامعه زرتشت

ها و درآمدها بازمانده مند است. موقوفات ازجمله مدارس و امالک، سپردهاز نظر منابع مادی در حد وفور بهره

ها بوده، و برخی دیگر کاری انجمنتدبیر گذشتگان است. متاسفانه برخی از این منابع دچار فرسودگی و ندانم

 شود. وری منابع میها و کاهش بهرهجمنفراموش شده است. مدیریت غیرتخصصی سبب حداقل درآمدزایی ان

ترین، و در عین حال در خطرترین دارایی جامعه زرتشتی است. دارایی انسانی زرتشتیان، سرمایه انسانی مهم

طور نامحسوس ولی مستمر، دچار فرسایش شده و شکننده است. بیشترین فرار مغزهای زرتشتی در دو به

بارتر از زمان اعراب رویه مقطعی حاضر به مراتب زیانهای بیارد. مهاجرتدهه گذشته اتفاق افتاده و ادامه د

 یابند.اند، خود را بیگانه با جامعه سنتی زرتشتی میو صفویه است. جوانانی که دین گریز و جامعه ستیز شده

 کند.د میهای اجتماعی و سرخوردگی در جامعه ما بیداافزایش آمار طالق، کاهش ازدواج و زاد و ولد، آسیب

تجاوز نمیکند.  های سراسری از انگشتان دستشدگان در دانشگاهدر کنکور کارشناسی امسال، تعداد پذیرفته

باعث های برتر های مهندسی و پزشکی دانشگاهچندان دور، تعداد کثیری ورودی زرتشتی به رشته زمانی نه

سلب کرده است. ما بود. از طرف دیگر، نرخ بیکاری و اشتغال کاذب امید و آینده را از جوانان زرتشتی افتخار 

های اجتماعی، از جمله افسردگی و اعتیاد در میان جوانان و بزرگساالن، رو به افزایش است. سالمندان آسیب

 میت و کیفیت زنگ خطر جدی است.دیگر عزت و جایگاه گذشته را ندارند. کاهش دارایی انسانی ما از نظر ک

یافته دارد. زمانی نام سرمایه اجتماعی جامعه زرتشتی، ناملموس و ناشناخته، نیاز به نگهداری و ارتقاء سازمان

سفیدی و کدخدامنشی رفع و زرتشتی برابر با درستی و اعتماد بود. زمانی مشکالت جامعه زرتشتی با ریش

ن و باورها قوی، و روابط اجتماعی پسندیده بود. زمانی جامعه ساختار داشت رجوع میشد. دین ابزار نبود، ایما

تواند دلیل تحکیم نامه و بازرس و مجمع نبود، گرچه این خود میماند. نیازی به آیینها پایدار میو دوستی

 امه داشت. نیاکان ادسرمایه اجتماعی باشد. جامعه منسجم و یکپارچه بود. فرهنگ، آیین، سنت زرتشتی و راه

های ها و گردهمآییفعالیتی یا ارگانی است؟ انجامعه با چه کساجتماعی  و داراییمسئولیت سرمایه انسانی 

پردازد. خیراندیشان و یاریگران جامعه به عمق فاجعه نمی ی زرتشتیهابرخی ارگانموجود پراکنده و سطحی 

ده است. اختالفات داخلی افزایش یافته، و خطرات ها سلب شاند. اعتماد از انجمنبطور محسوس کاهش یافته

ای درخشان ولی بسیار کوچک است. هوری اسالمی، جامعه زرتشتی نقطهدر جمبیرونی دوچندان شده است. 

 زرتشت، روان آفرینش ناالن است. اشو به گفته های جامعه است. ها و خطرات فراوانی در کمین داراییآسیب

خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و تجاوز همه جا  .گله مند است اهورامزداروان آفرینش به درگاه "

 .1بند  29گاتها هات  ".نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشان بده. را فرا گرفته
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 راهکار غرب

گروه کوچک و  12از انجمن مستقل زرتشتی و بیش  27، انجمن سراسری آمریکای شمالی، متشکل از 3فزانا

گیری و شود. یعنی تصمیمصورت فدراسیون اداره میفزانا به مرکز خدماتی زرتشتیان در آمریکا و کانادا است.

شود. در ها اداره مینفر منتخب انجمن 5های عضو است. فزانا توسط هیات اجرایی متشکل از قدرت با انجمن

ها و داوطلبان زرتشتی دارد که بازوی اجرایی انجام انجمن های فعالی متشکل از اعضایعین حال، کمیسیون

 کار هستند. گرچه به عنوان انجمن حقوقی در آمریکا ثبت شده، ولی در واقع سیمرغ شامل سی مرغ است.

این برنامه راهبردی که در  فدراسیون بود. 4یک اقدام کلیدی فزانا، تدوین برنامه راهبردی یا نقشه راه ده ساله

در زمان ریاست خانم دکتر دالی دستور به تصویب تمام اعضا رسید، توسط دکتر  1996عمومی سال مجمع 

زمان دبیر فدراسیون( رستم کواال )رییس بعد فزانا(، پرفسور فرخ میستری )دانشگاه جورجیا( و اینجانب )آن

ه، و اکنون برنامه % اهداف این برنامه محقق شد80تهیه و تدوین شد. خوشحالم که گزارش دهم بیش از 

 راهبردی سوم فزانا، در ادامه برنامه اول، جاری است. این نقشه راه راهبردی، به اهمیت اساسنامه، موثر است.

 ،"هزار نقطه نورانی"زرتشتی، محور فضای مشترک بنا نهاده شد: یادگیری زیستن  4این برنامه براساس 

که عنوان این مقاله نیز هست، تشکیل و ترویج شبکه  ساختار داخلی، و روابط بیرونی. مفهوم محور دوم،

، و داوطلبان بود. در فضای مشترک و اهداف واحد، های غیررسمیهای رسمی، گروهارگانیک ارگاندینامیک 

 افزایی و همسویی، آزادی عمل کلیدی خواهد بود.همه باید بتوانند نقش داشته باشند. در عین تاکید بر هم

 
                                                           

3
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 راهکارهای جاری

ند. اههای اجتماعی و روابط عمومی خود را تقویت کردها فعالیتدر ایران، خواسته یا ناخواسته، برخی انجمن

 و سخنگوی انجمن الزم است روابط عمومی ،انجمن زرتشتیان تهران باالخره پذیرفت که کمیسیون اجتماعی

راه زیادی مانده تا این انجمن مادر، بتواند د. ولی هنوز نهای مالی و موقوفات اهمیت داراندازه کمیسیونبه که

اهمیت نیروی انسانی و تکریم ارباب رجوع را درک کند. مددکاری انجمن زرتشتیان تهران تنها به پرداخت 

 را ندارد. هایشتوان گسترش فعالیت حال حاضرکند و مستمری و کمک مادی مقطعی به نیازمندان اکتفا می

زرتشتی به همت نماینده و انجمن چندسال انجام شد. اگرچه نتایج  سدر مدار "کیفیت آموزش"های برنامه

های نوین آموزان با روشآماری حاصله در دست نیست، ولی این حرکتی در جهت پرورش استعدادهای دانش

ر آموزان و دانشجویان برجسته دها نهادینه نشدند و ادامه نیافتند. تقدیر از دانشبود. متاسفانه این نوع برنامه

جشنواره پیر نارکی و کانون دانشجویان تشویق خوبی برای جوانان است، که الزم است ولی کافی نیست. 

 جذابیت رتبه کنکور را کم کرده است.  ،و خارج رفتن های پولیغال بعداز تحصیل، پردیسکاهش امید به اشت

ست. راهکارهای نوین درآمدزایی های اخیر در جامعه زرتشتی افزایش یافته اتوجه به میراث فرهنگی در سال

ها، به خصوص گذاری و اشتغال در میراث فرهنگی را افزایش داده است. در شهرستانو گردشگری، سرمایه

های فروش صنایع دستی در جشنوارهدر یزد، راهکارهای نوپا توسط انجمن و جوانان نسبتا موفق بوده است. 

ده وبهنگ و هنر زرتشتیان مشوق و پشتوانه هنرمندان زرتشتی های فرهنگی خانه فرسازمان زنان، و برنامه

 است. خوشبختانه عکاسی، خبرنگاری، آموزگار دینی، راهنمای فرهنگی مورد اقبال روز افزون جوانان است.

مانند سدره پوشی عمومی، سخنرانی و همآیش  ،تشکیل و تداوم یافته های جدیدیسنت های اخیردر سال

زمان . همستاقدردانی قابل که  ،های علمی و فرهنگی، نکوداشت بزرگان جامعه و دانشجویانعلمی، جشنواره

ها افزایش یافته است. جامعه دانش دینی با همت انجمن موبدان و آموزگاران دینی در میان جوانان و خانواده

های داوطلب و گروه تر بیرون بیاید. افرادخوبی عبور کند و قویسیاسی و اجتماعی به توانسته از چند بحران

 گیری راهکارها کمک کنند.های اجتماعی توانستند به شکلند. شبکهاهای از کار را جلو بردگوشه خودجوش

های انسانی و اجتماعی، به برنامه و سرمایه درازمدت نیاز دارد. گذشته وری داراییسازی و بهبود بهرهنهادینه

پردازند، ها ندارند و به انباشتن دارایی فیزیکی میینگونه داراییهای ما هنوز درک درستی از ااز اینکه انجمن

پردازند، و حاضر به مدت میعمر یک دوره انجمن دو تا چهار سال است. اعضای انجمن به دخل و خرج کوتاه

فرهنگی نیستند. این -های اجتماعیخصوص برای جوانان و بزرگساالن و زیرساختگذاری بلندمدت بهسرمایه

 ندرت و تنها درزمان بحران صورت میگیرد.های داوطلب بهها، خیراندیشان و گروهر نگاه و باور در انجمنتغیی
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 به سوی آینده

است. به مانند  ای بسیار متنوع و ناهمگونبپذیریم و به خاطر داشته باشیم که جامعه کوچک زرتشتی، جامعه

است.  اارزشبهر رنگ و طرح در جای خود زیبا و  های مختلف تشکیل شده، وها و طرحرنگین کمان از رنگ

رنگ شوند، و در نتیجه راهکارها و سخن ما را بپذیرند. انتظار نداریم که همه قشرهای جامعه یکدست و یک

های سابقه و سلیقه را دو چندان کرده است. بنابراین، جبر زمانه، عالوه بر فاصله فیزیکی و پرورشی، فاصله

 د بود.نچندین باغبان در این بوستان رنگارنگ جامعه الزم خواه کند.یگر کفایت نمینسخه واحد انجمنی د

وقت در خدمت انجمن باشند. های جامعه را شخصا بپردازند و تمامدیگر گذشت زمانیکه اعضای انجمن هزینه

پرداختن هیات مدیره انجمن ظرفیت محدود و دوره زمان مشخص دارد. کارهای ضروری روزمره، انجمن را از 

پردازند. دارد. افراد تکراری، افکار و روش تکراری دارند و کمتر به نوآوری میبه امور بااهمیت درازمدت باز می

ها در گرو نظام انتخابات و تایید صالحیت وزارت کشور است. شاید ساختار رسمی برای ساختار رسمی انجمن

 های اجتماعی و انسانی کفایت ندارد.رای مدیریت داراییالزامی باشد، ولی به تنهایی ب حساب بانکی و دارایی

 های انسانی و اجتماعی جامعه را شناسایی کرده و پاس بدارید.. سرمایه1نکته است.  3خالصه این مقاله بر 

فیزیکی است،  ها از خودگذشتگی نیاکان حاصل شده، بسیار ارزشمندتر از داراییهایی که در طی قرنسرمایه

های رسمی اکتفا نکنید. به ها تنها به انجمنوری این سرمایه. در بهره2غیرقابل جبران است.  هاآن و آسیب به

بطور دینامیک و ارکانیک توسعه یابد.  های غیررسمی و افراد داوطلب فرصت کار و همراهی دهید. شبکهگروه

 ریزی، همسویی و هدایت مستمر دارد.هرساند، ولی نیاز به برنام. هزار نقطه نورانی جامعه را به سرآمدی می3

سازمان مرکزی زرتشتیان نتوانست پا بگیرد چون ادعای مرکزیت و آقاباالسری داشت. ادعا و ساختاری که با 

 ، زیرا نتوانستههای زرتشتی تاحدی ناموفق بودعلم مدیریت و دین زرتشتی سازگاری نداشت. همآیش انجمن

از  ها را حل کند. زرتشتیانکاری و تداخل کاری کمیسیونساله موازیهای غیررسمی را جذب کند و مگروه

توانیم می نیز کنیم که هریک از ما. باور قراردادرای و حسب مدلی مشارکت بیشتری دارند، تا برو ه هرمسر 

   باشیم. ایران و جهانزرتشتی تنیده ای نورانی در شبکه درهمو نقطه دهوده( بدهن )نجات نتاو سیوش قهرمان

 بازنگری امعهجهای فیزیکی مدیریت دارایی مالخطر باشند. مس های ما فرسوده و درامالک و زیارتگاهشاید 

 است. یانتزرتش ،پایههویت و بن های انسانی و اجتماعی،ی در کمین داراییلصخطر اولی تخصصی نیاز دارد. 

 اجتماعی و انسانی ضروری است. سرمایه راهکارهای بازیافت و استحکامجامعه، روزافزون با پراکندگی و تنوع 

 نیروها در شبکه بکار گرفته شوند.برداشته شود. همه  کنندهدهنده و مصرفخدمت است که مرز بینزمان آن

 قطه نور را باید فرا گیریم.مالکیت، تولیت، مدیریت و حاکمیت شبکه گسترده هزاران نذینفعان،  یچیدهپکار 


