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به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر 
کسی که تالش کند و نهایت کوشش خود 

 را به کار گیرد.
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ه کرده. درمان  دنیای امروز شبیه مری�ض شده که دردهای بسیاری را در خود ذخ�ی

ض جاست که به جای  ای دیگر دردها دارد. ا�ی هر کدام از دردهایش، خود تبعا�ت �ب

ام و امکل درمان کند 
ت
ر را � ض ب�ی طبیب جزءنگر حمتاج حک�ی لک نگر یم شو�ی که ا�ی

ت و پیچیده است که البته اکری بسیار سض

مه  های »نقد ۴« است که �ب رویکرد عمل و دانش در  �ض مه »اسطرالب« از رسی �ب �ض �ب

ریس روند تولید عمل در کشور و موانیع  یه یم شود و به �ب ار �ت گروه دانش شبکه �چ

د و  وت و اقتصاد دانش بنیان را یم گ�ی دازد که جلوی تبدیل دانش به فناوری، �ث یم �چ

فت عمل در کشور یم شود سد راه پی�ث

د خدواند متعال �ت  ض ض از بیاکری �ض ه�ی امهیت شاغل بودن و �چ

ان ایهل هر کدام شغل معی�ض داشتند و  حدی است که مهه پیام�ب

یق بود درآمدشان از آن طر

گون بوده  وم فرهنگ های گو�ض  یط سالیان اخ�ی مورد هب
گ

کشور ما در حوزه فرهن�

انه در مقابل  ورت چاره اندی�ث مد�ب رها �ب �ض ی �ب است �ت جا�ی که مقام معظم ره�ب

کید کرده اند  �ت
گ

ا�ب فرهن� �ت

ر« ننامیده اند ب
ض

 و بیان شاعرانه »دهه �
ت

ض دهه را از رس خوش ذو� ا�ی

ض مست�ت است ض ده روز شگفت انگ�ی ر« در ا�ی ب
ض

ام »�
ت
م و � بلکه مع�ض �ت

اول دفتر
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دورهاقتدارعلمودانشبنیان
 پرویز کرمی



معاملـــه را می کننـــد؛ برایـــش مـــوزه می ســـازند، 
تشـــریفاتی و رســـمی کتاب هـــا می نویســـند، مراســـم  
می گیرنـــد و حتـــی نـــام انقالبی هایشـــان را گرامـــی  
می دارنـــد و بـــر خیابـــان و کوچـــه پس کوچه هـــا 
ـــری« و از  ـــرادری و براب ـــا از آن »ب ـــا آی ـــد، ام می گذارن
ـــد،  ـــش بودن ـــه دنبال ـــه ب ـــتقالل« ک آن »آزادی« و »اس
بهـــره ای دارنـــد؟ آرمان هـــا بـــه شـــدت کهنـــه 
می شـــوند و بـــه دلیـــل دســـت و پاگیـــر بـــودن بـــه 
مـــوزه راه پیـــدا می کننـــد. مـــا بـــه عینـــه دیدیـــم 
کـــه آرمان هـــای مارکسیســـتی چطـــور از چشـــم ها 
افتـــاد و راهـــی موزه هـــا شـــد. اتفاقـــا ایـــن نکتـــه را 
امـــام راحـــل بـــا هوشـــیاری تمـــام در نامـــه ای کـــه 
ــر  ــتند، متذکـ ــوروی نوشـ ــر شـ ــه گورباچـــف رهبـ بـ
شـــدند. بـــرای همیـــن بـــود کـــه بـــر زنـــده بـــودن  
ــالب را  ــد و انقـ ــد می کردنـ ــالمی تاکیـ ــالب اسـ انقـ

ــمردند.  ــونده می شـ ــداوم و نوشـ ــری مـ امـ
ـــه  ـــوط ب ـــی مرب ـــاق تاریخ ـــک اتف ـــالمی ی ـــالب اس انق
ــخ  ــرش در آن تاریـ ــه فجـ ــت. البتـ ــن 57 نیسـ بهمـ
اســـت امـــا تـــداوم دارد و مـــا را نیـــز بـــه همراهـــی 
ـــه  ـــت ک ـــار اس ـــن اعتب ـــه همی ـــد. ب ـــود فرامی خوان خ
ـــالب  ـــد انق ـــی و ض ـــل انقالب ـــی مث ـــان مفاهیم همچن
ـــون  ـــت خ ـــه برک ـــالمی ب ـــالب اس ـــد. انق ـــداق دارن مص
شـــهدا و بـــه لطـــف خـــدای متعـــال زنـــده اســـت و 
ــدق  ــر صـ ــیارانه و از سـ ــه و هوشـ ــون خردمندانـ چـ
و خلـــوص نیـــت رهبـــری می شـــود، همچنـــان 
کثیـــری انقالبی انـــد و قلیلـــی ضـــد انقـــالب. البتـــه 
ایـــن مفاهیـــم هـــم مثـــل خـــود انقـــالب اســـالمی 

ــد.  ــازه می یابنـ ــداق تـ ــدام مصـ ــونده اند و مـ نوشـ
ـــت،  ـــودن نیس ـــی ب ـــاد انقالب ـــی نم ـــر چریک ـــروز ظاه ام
ــداران و  ــه چماقـ ــباهتی بـ ــم شـ ــالب هـ ــد انقـ ضـ
ــدارد.  ــوس نـ ــم منحـ ــاواک و رژیـ ــای سـ بازمانده هـ
ـــالمی و دوری  ـــالب اس ـــای انق ـــا آرمان ه ـــا ب ـــبت م نس
و نزدیکی مـــان بـــه امـــر موعـــود اســـت کـــه معلـــوم 
ــان  ــتیم و کداممـ ــی هسـ ــان انقالبـ ــد کداممـ می کنـ
ـــد  ـــم بای ـــی را ه ـــت انقالب ـــوم مدیری ـــالب. مفه ضـــد انق
در همیـــن نســـبت ها دنبـــال کنیـــم نـــه ســـرعت و 

عجلـــه. 

ــان  ــماره دانش بنیـ ــن شـ ــار ایـ ــازی و انتشـ آماده سـ
مصـــادف شـــد بـــا ســـی  و هفتمیـــن ســـالگرد 
ـــه  ـــرای هم ـــالمی. ب ـــالب اس ـــکوهمند انق ـــروزی ش پی
آن هـــا کـــه همـــراه انقـــالب بوده انـــد، یـــادآوری آن 
ـــرور خاطـــرات  ـــاب خوشـــایند اســـت. م ـــای پرالته روزه
تظاهـــرات، شـــعارها، دلهره هـــا، حماســـه ها، امیدهـــا 
و... هـــر کام تلخـــی را شـــیرین می کنـــد. مخصوصـــا 
ـــاق  ـــر از اتف ـــدر پ ـــروزی آن ق ـــه پی ـــی ب آن ده روز منته
و خبـــر و حادثـــه بـــود کـــه علی رغـــم گـــذر ســـی  
ــای  ــوان حرف هـ ــم می تـ ــوز هـ ــال، هنـ ــت سـ و هفـ
شـــنیده نشـــده، خبرهـــای گفتـــه نشـــده و حـــوادث 

عجیـــب و غریـــب در مـــورد آن بیـــرون کشـــید. 
ـــاعرانه  ـــان ش ـــی و بی ـــر خوش ذوق ـــه را از س ـــن ده ای
ــام و  ــی تـ ــه معنـ ــد، بلکـ ــر« ننامیده انـ ــه فجـ »دهـ
ـــتتر  ـــگفت انگیز مس ـــن ده روز ش ـــر« در ای ـــام »فج تم
ـــل  ـــل تام ـــاره قاب ـــن  ب ـــام )ره( در ای ـــر ام ـــت. تعبی اس
ـــه  ـــه ب ـــود.« هرچ ـــور ب ـــار ن ـــا انفج ـــالب م ـــت: »انق اس
ــرات و  ــویم، خیـ ــر می شـ ــور نزدیک تـ ــون نـ آن کانـ
ــم  ــر می بینیـ ــتر و واضح تـ ــالب را بیشـ ــرات انقـ مبـ
از  می شـــویم،  دورتـــر  کانـــون  آن  از  هرچـــه  و 
می شـــویم.  محروم تـــر  آن  نیکویی هـــای  و  نـــور 
ــا  ــد بـ ــم بایـ ــه دائـ ــت کـ ــاس اسـ ــن اسـ روی همیـ
ســـنجه های دقیـــق دوری و نزدیکی مـــان را بـــه 
ـــرات  ـــعار و تظاه ـــم. ش ـــدازه بگیری ـــالمی ان ـــالب اس انق
ـــد  ـــی را بای ـــن دوری و نزدیک ـــا ای ـــد ام ـــی مهمن بیرون
باطنـــی و معنـــوی ســـنجید. هـــر چقـــدر مـــا بـــه 
ـــدر  ـــر چق ـــیم و ه ـــر باش ـــالب وفادارت ـــای انق آرمان ه
ـــالب  ـــتکباری انق ـــد اس ـــتبدادی و ض ـــد اس ـــت ض ماهی
ــور  ــم از نـ ــان هـ ــم، بهره مـ ــی بگیریـ ــر پـ را جدی تـ
ـــه  ـــی فاصل ـــن معان ـــدر از ای ـــر چق ـــت و ه ـــتر اس بیش
بگیریـــم، بیشـــتر خـــود را در ســـایه قـــرار داده ایـــم. 
ســـایه، این جـــا چیـــزی جـــز دوری از حقیقـــت 

نیســـت. 
ــد  ــال 57 رخ داده و از دیـ ــالمی در سـ ــالب اسـ انقـ
بعضی هـــا یـــک دوره تاریخـــی اســـت کـــه زمانـــش 
ســـپری شـــده. در بعضـــی کشـــورهای دیگـــر هـــم 
ـــن  ـــان همی ـــا انقالبش ـــده، ب ـــالب ش ـــا انق ـــه درآن ه ک
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بـــر ماهیـــت ضـــد  اســـالمی، عـــالوه  انقـــالب 
ســـلطنت  ســـرنگونی  بـــه  کـــه  اســـتبدادی اش 
انجامیـــد، ماهیـــت ضـــد اســـتکباری هـــم دارد. 
از همـــان اول، مـــا بـــا نظـــام ســـلطه درافتادیـــم و 
ــدیم.  ــان شـ ــه جهـ ــم ناعادالنـ ــر نظـ ــان تغییـ خواهـ
ـــداران  ـــت و طرف ـــم درگرف ـــالب در عال ـــرف انق ـــن ح ای
ـــه  ـــا را ب ـــا دنی ـــل ب ـــه تعام ـــرد. البت ـــدا ک ـــیاری پی بس
ـــام  ـــم ام ـــت. ه ـــد گرف ـــودن نبای ـــی ب ـــی غیرانقالب معن
)ره( و هـــم رهبـــر فرزانـــه انقـــالب، هـــر دو، ایـــن 
نکتـــه را تصریـــح کرده انـــد کـــه تعامـــل عزتمندانـــه 
ـــلطه  ـــام س ـــد نظ ـــرش قواع ـــه پذی ـــی ب ـــا ربط ـــا دنی ب
ـــا  ـــه م ـــن ک ـــی همی ـــلطه یعن ـــام س ـــده نظ ـــدارد. قاع ن
ـــی  ـــم و نقش ـــرب بدانی ـــوب غ ـــور و مرع ـــود را مقه خ
را بپذیریـــم کـــه آن هـــا برایمـــان تعییـــن می کننـــد. 
ــد از  ــم بعـ ــوی هـ ــت پهلـ ــی حکومـ ــکل اصلـ مشـ
ــع  ــه مطیـ ــود کـ ــن بـ ــن همیـ ــوری و تفرعـ دیکتاتـ
ـــا  ـــبات آن ه ـــا مناس ـــود را ب ـــود و خ ـــرب ب ـــض غ مح

تعریـــف می کـــرد. 
ـــم  ـــه داری ـــر دور نگ ـــد از خاط ـــم نبای ـــن را ه ـــه ای البت
کـــه بـــه برکـــت انقـــالب اســـالمی، دنیـــا هـــم وارد 
ــر  ــدرت تغییـ ــبات قـ ــد و مناسـ ــازه ای شـ ــدار تـ مـ
ـــکا  ـــطوت آمری ـــی و س ـــا آقای ـــردم دنی ـــر م ـــرد. دیگ ک
یـــا هـــر کجـــای دیگـــر را نمی پذیرنـــد و زیـــر 
ــر  ــد. دیگـ ــا نمی رونـ ــه دنیـ ــبات ناعادالنـ ــار مناسـ بـ
گذشـــته اســـت دورانـــی کـــه اســـتعمارگران منابـــع 
و امکانـــات کشـــورهای ضعیـــف را بـــه یغمـــا ببرنـــد 
و صـــدای اعتراضـــی هـــم بلنـــد نشـــود. بـــه دنیـــای 
ـــد،  ـــگاه کنی ـــوب ن ـــر خ ـــالمی اگ ـــالب اس ـــس از انق پ
می بینیـــد کـــه جنـــب و جوشـــی در عالـــم افتـــاده 
ـــوش  ـــت فرام ـــد و هوی ـــوی کنن ـــود را ق ـــا خ ـــا ضعف ت
شده شـــان را بازیابنـــد. بیشـــتر کشـــورهایی کـــه 
قبـــال »جهـــان ســـوم« نامیـــده می شـــدند، بـــه 
برکـــت همیـــن جنـــب و جـــوش امـــروز »در حـــال 
توســـعه« لقـــب گرفته انـــد و جالـــب اســـت کـــه بـــه 
مـــوازات توســـعه یافتگی، هویـــت ملـــی و دینـــی 
ـــوری  ـــچ کش ـــر هی ـــد. دیگ ـــی می گیرن ـــز پ ـــود را نی خ
ـــرن  ـــدای ق ـــل ابت ـــه مث ـــتند ک ـــی نیس ـــچ مردم و هی
بیســـتم، کودکانـــه و حقیرانـــه، آرزوی غربـــی شـــدن 
ـــا  ـــند. آن ه ـــته باش ـــر را داش ـــز س ـــا مغ ـــا ت ـــوک پ از ن
می خواهنـــد قـــوی شـــوند و رشـــد و پیشـــرفت 
ــی  ــی - ملـ ــت دینـ ــال، هویـ ــن حـ ــد و در عیـ کننـ

خـــود را حفـــظ کننـــد. 
ــرده  ــر کـ ــم تغییـ ــلطه هـ ــر سـ ــرف، ظاهـ از آن طـ
از  اســـتعماری  کالســـیک  تصویـــر  آن  دیگـــر  و 
ــه  ــی کـ ــر آن صحنه هایـ ــت. دیگـ ــه اسـ ــن رفتـ بیـ
انگلیســـی ها در هندوســـتان بـــه وجـــود می آوردنـــد 
و آقایـــی خـــود را بـــه رخ می کشـــیدند، دیـــده 
نمی شـــود. در باطـــن البتـــه همـــان قدرت طلبـــی و 

ــم های  ــرس خشـ ــا از تـ ــت امـ ــی هسـ خودبزرگ بینـ
ــد.  ــوه می دهنـ ــر جلـ ــور دیگـ ــود را جـ ــی، خـ انقالبـ
ــه   ــم دریافتـ ــیاران عالـ ــه هوشـ ــه را البتـ ــن نکتـ ایـ
ــرای  ــد. بـ ــش کرده انـ ــان پخـ ــرش را در جهـ و خبـ
و  خوش رنـــگ  شـــعارهای  کـــه  اســـت  همیـــن 
لعـــاب نظـــام ســـلطه و زرســـاالران را کســـی بـــاور 
نمی کنـــد. حتـــی عوام النـــاس هـــم فهمیده انـــد 
کـــه آمریـــکا بـــرای انسان دوســـتی و ترویـــج صلـــح 
بـــه عـــراق حملـــه نکـــرده و ناتـــو بـــرای اســـتقرار 
ــت.  ــه اسـ ــم نریختـ ــه هـ ــه را بـ ــت، خاورمیانـ امنیـ
تشـــت رســـوایی ابرقدرت هـــا چنـــان از بـــام افتـــاده 
کـــه دیگـــر هیچ کـــس صلح طلبی هـــای آمریـــکا 
و انگلیـــس را بـــاور نمی کنـــد. اگـــر حـــوادث نیـــم 
قـــرن اخیـــر را مـــرور کنیـــم، آن  وقـــت می فهمیـــم 
اول بـــار ایـــن انقـــالب اســـالمی بـــود کـــه ماهیـــت 
پلیـــد ســـلطه جویان را عیـــان کـــرد و ماســـک 
امنیـــت  و  صلـــح  و  مردم ســـاالری  عوام فریبانـــه 
را از چهـــره آن هـــا برداشـــت. خاورمیانـــه بـــه هـــم 
ـــاده  ـــر افت ـــه خط ـــان ب ـــت جه ـــح و امنی ـــه و صل ریخت
و همـــه اش زیـــر ســـر قدرت هایـــی اســـت کـــه بـــه 
ـــتان  ـــراق و افغانس ـــه ع ـــم ب ـــا تروریس ـــارزه ب ـــم مب اس
ـــد.  ـــت انداختن ـــه زحم ـــی را ب ـــد و جهان ـــه کردن حمل
ــم  ــران هـ ــالمی، ایـ ــالب اسـ ــت انقـ ــه برکـ ــا بـ امـ
تغییـــر کـــرد و از آن کشـــور ضعیـــف نگـــه  داشـــته 
شـــده مطیـــع بـــه کشـــوری مقتـــدر و صاحب نفـــوذ 
بـــدل شـــد. البتـــه مـــا هنـــوز بـــه خواســـته هایمان 
ــت   ــان دسـ ــش  رویمـ ــای پیـ ــه افق هـ ــیده  و بـ نرسـ
ــالب،  ــت انقـ ــه برکـ ــه، بـ ــن همـ ــا ایـ ــم. بـ نیافته ایـ
حتـــی  کرده ایـــم.  توجهـــی  قابـــل  پیشـــرفت 
ــوری  ــه جمهـ ــد کـ ــان دارنـ ــز اذعـ ــمنانمان نیـ دشـ
اســـالمی ایـــران پیشـــرفت کـــرده و بـــه قـــدرت و 
ــا  ــت. آن هـ ــه اسـ ــت یافتـ ــاده ای دسـ ــوذ فوق العـ نفـ
ســـعی کردنـــد بـــا تحریـــم، بـــا خبـــث طینـــت، بـــا 
پروژه هـــای مخفیانـــه، بـــا ارعـــاب و نقشـــه های 
موذیانـــه جلـــوی رشـــد و ترقـــی ایـــران را بگیرنـــد 
و تجربـــه انقـــالب اســـالمی را بـــا شکســـت مواجـــه 
ــا  ــر مـ ــم دســـت از سـ ــد. حتـــی یـــک روز هـ کننـ
ـــتند.  ـــان نگذاش ـــال خودم ـــه ح ـــا را ب ـــتند و م برنداش
ـــدودی  ـــد مع ـــم بودن ـــل ه ـــا، در داخ ـــر آن ه ـــالوه ب ع
مرعـــوب غـــرب کـــه ناامیـــدی را ترویـــج می کردنـــد 
و تـــوی کارهـــا »نـــه« می آوردنـــد. بـــا ایـــن همـــه، 
رهبـــری داهیانـــه رهبـــر حکیـــم انقـــالب و همـــت 
ــه  ــای براندازانـ ــا پروژه هـ ــه تنهـ ــردم نـ ــالش مـ و تـ
آمریـــکا را خنثـــی کـــرد بلکـــه باعـــث پیشـــرفت و 
توســـعه ای حیرت انگیـــز شـــد. بـــه لحـــاظ علمـــی، 
ــرایطی  ــا در شـ ــادی مـ ــی و اقتصـ ــاوری، فرهنگـ فنـ
قـــرار گرفته ایـــم کـــه بـــه هیـــچ عنـــوان بـــا ســـی 
ـــن  ـــت. ای ـــه نیس ـــل مقایس ـــش قاب ـــال پی ـــت س و هف
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را حتـــی ناظـــران منصـــف گواهـــی می دهنـــد کـــه 
ایـــران انقالبـــی اســـالمی، مقتـــدر و باثبـــات اســـت 
و نمی شـــود آن را بـــه همـــان چشـــمی نـــگاه کـــرد 
کـــه قبـــل از انقـــالب بـــه ایـــران نـــگاه می کردنـــد. 
ــی را  ــای مختلفـ ــا دوره هـ ــالمی مـ ــالب اسـ در انقـ
مناســـبت های  بـــه  و  گذاشـــته ایم  ســـر  پشـــت 
مختلـــف اســـم های متفاوتـــی را روی ایـــن دوره هـــا 
گذاشـــته ایم؛ دوره دفـــاع مقـــدس، دوره ســـازندگی، 
دوره پیشـــرفت و توســـعه، دوره ثبـــات و... امـــروز را 
ـــه  ـــبت دارد ک ـــم، مناس ـــذاری کنی ـــم نامگ ـــر بخواهی اگ
ــم.  ــان بنامیـ ــی و دانش بنیـ ــدار علمـ آن را دوره اقتـ
ــان  ــاد دانش بنیـ ــه اقتصـ ــن بـ ــرورت پرداختـ در ضـ
نظـــام  عالی رتبـــه  مقامـــات  نیســـت.  تردیـــدی 
ــد  ــر آن تاکیـ ــف بـ ــبت های مختلـ ــه مناسـ ــم بـ هـ
کرده انـــد. مقدمـــات کار هـــم فراهـــم اســـت. هـــم 
ـــم  ـــود دارد، ه ـــارج وج ـــل و خ ـــی در داخ ـــازار خوب ب
نیروهـــای خـــالق تحصیل کـــرده خوبـــی تربیـــت 
ــا را  ــت کارهـ ــاده اسـ ــت آمـ ــم دولـ ــده اند و هـ شـ
ـــروی  ـــا نی ـــد. حقیقت ـــذار کن ـــش واگ ـــردم و اهل ـــه م ب
ــود  ــی محسـ ــرژی و توانایـ ــث انـ ــا از حیـ ــوان مـ جـ
ــان  ــث چنـ ــن حیـ ــت. از ایـ ــر اسـ ــورهای دیگـ کشـ
ــه  ــتیم کـ ــر هسـ ــورهای دیگـ ــادت کشـ ــورد حسـ مـ
بـــرای جـــذب و تصاحـــب ایـــن جوان هـــا نقشـــه ها 
ریخته انـــد و برنامه هـــا نوشـــته اند. هـــر طـــوری 
ــیار  ــتعد و هوشـ ــان مسـ ــد جوانـ ــت، می خواهنـ هسـ
ایرانـــی را بـــه بهانه هـــای مختلـــف بفریبنـــد و 
ــه  ــی کـ ــد. در دورانـ ــود کننـ ــال خـ ــذوب و مـ مجـ

مهاجـــرت بـــه یـــک معضـــل جهانـــی بـــدل شـــده 
ــان  ــد جوانـ ــرفته می داننـ ــورهای پیشـ ــت، کشـ اسـ
تحصیل کـــرده ایرانـــی حسابشـــان بـــا بقیـــه فـــرق 
دارد و آن هـــا را بیـــرون از ایـــن معضـــل بایـــد بـــه 
ســـمت خـــود بکشـــانند. از ایـــن حیـــث، مـــا نیـــز 
ـــتر  ـــان را بیش ـــدر جوانانم ـــویم و ق ـــیارتر ش ـــد هوش بای
بدانیـــم. ایـــن جوان هـــا همان هـــا هســـتند کـــه در 
ــدارس و  ــد، در مـ ــرورش یافته انـ ــالمی پـ ــام اسـ نظـ
ــد و  ــد کرده انـ ــالب رشـ ــس از انقـ ــگاه های پـ دانشـ
دنیـــا را از طریـــق آموزه هـــای انقالبـــی و اســـالمی 
شـــناخته اند. معنـــی ایـــن حـــرف ایـــن اســـت کـــه 
ــتر  ــا را بیشـ ــدر آن هـ ــم و قـ ــا را ببینیـ ــد آن هـ بایـ
بدانیـــم و در امـــر اقتصـــاد دانش بنیـــان روی آن هـــا 

حســـاب جـــدی بـــاز کنیـــم. 
ـــی  ـــه »خمین ـــت ک ـــالب اس ـــم انق ـــر حکی ـــر رهب تعبی
ـــن  ـــه همی ـــت«. ب ـــده اس ـــالب زن ـــا انق ـــت ت ـــده اس زن
ــت  ــده اسـ ــم زنـ ــالب هـ ــت انقـ ــد گفـ ــاج بایـ منهـ
ــدان  ــالب و فرزنـ ــگان انقـ ــه تربیت یافتـ ــی کـ مادامـ
اســـالم زنده انـــد. توفیـــق تجربـــه انقـــالب اســـالمی، 
ــه ها و آرمان هایـــی اســـت  ــه آن اندیشـ توفیـــق همـ
کـــه ســـی  و هفـــت ســـال پیـــش آن هـــا را دنبـــال 
ـــم،  ـــتی راه بدهی ـــود سس ـــه خ ـــد ب ـــس نبای ـــم. پ کردی
تنبلـــی کنیـــم، کار امـــروز را بـــه فـــردا بیندازیـــم 
و دیـــن خـــود را بـــه کشـــور و انقـــالب ادا نکنیـــم. 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــان دینـ ــان همـ ــاد دانش بنیـ اقتصـ
نســـل جدیـــد و بهره منـــد از مواهـــب انقـــالب 

 .اســـالمی بایـــد ادا کنـــد
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دنیـای امـروز دنیـای پیچیده ای اسـت. مسـائلش هم پیچیده 
اسـت،  روزبـه روز هـم پیچیده تـر می شـود. بـرای حل وفصـل 
مسـائل دنیای امروز نیـاز به ذهن پیچیده داریـم و راه حل های 
پیچیـده باید ارائه دهیـم. قدیم برای مقابله با آلودگی هوا کافی 
بـود منبـع آلوده کننـده را دور کنیـد تا مشـکل برطرف شـود. 
بـرای مشـکل گرانی کافی بود بـا چند گران فـروش اصل کاری 
رفتار قهری کنید تا حسـاب کار دسـت گران فروشـان خرده پا 
بیایـد. بـرای دادگری کافی بود که حاکم مظلمه تشـکیل دهد 
و حقـوق پایمال شـده را احقاق کند. برای مشـکالت طبیعی و 

جغرافیایـی نیز راه حل های سـاده ای وجود داشـت. 
در تواریخ و سـیر داسـتان های شـنیدنی و عبرت آموز بسیاری 
نقـل شـده که هـم مسـائل و بحران هـای گذشـتگان را به ما 
نشـان می دهـد و هـم راه حل هایـی را که هوشـیاران و دانایان 
ارائه می دادند. در گذشـته ما با مشـکالت بسـیاری دسـت به 
گریبان بودیم که عمدتا از پسشـان برآمدیم و بر بیشترشـان 
فائـق آمدیـم. جنگ هـا، مریضی هـا، بالیـای طبیعـی،  حکام 
جـور و تهدیـد بیگانـگان گاهـی جدا جـدا، گاهی هر سـه به 
یک بـار مثـل آوار بـر سـرمان خـراب می شـدند، اما بـا هوش 
و درایـت و بـا راهنمایـی خردمنـدان و پیـران قـوم، روسـفید 
و سـربلند از زیـرآوار بیـرون آمدیـم... آن خطـرات و بالیـا را 
نبایـد کوچک بشـمریم و خـرد و ذکاوت پدرانمان را نیز نباید 
دسـت کم بگیریـم. بـا ایـن همه در نسـبت بـا دنیـای جدید 
هـم آن خطـرات و هـم آن راه حل هـا پیچیدگـی امـروز را 
نداشـتند. و این قدرت و قوت و گسـتردگی امروز هم نبودند. 
قدیـم اگـر در بلـخ اتفاقـی می افتـاد،  شوشـتر می توانسـت از 
آن بی خبـر باشـد و اگـر خـاک خراسـان را مغول ها بـه توبره 
می کشـیدند، روم صغیر می توانسـت ایمن بماند. در بوستانی 
جـوان درخت هـا هـر کـدام ریشـه ها و شـاخه های خـود را 
دارنـد. بریـدن یک درخت آسـیب چندانی به بقیـه درخت ها 
نمی زنـد، امـا اگـر عمـری از ایـن بوسـتان بگـذرد و درختان 
قـوی و تنومنـد شـوند، ریشه هایشـان بـه هم گـره می خورد 
و شاخه هایشـان نیـز از بـاال بـه هـم دسـت می دهنـد. حـاال 
دیگـر بریـدن یـک درخـت نـه فقط بـه باقـی درخت هـا، که 
بـه بوسـتان آسـیب می رسـاند. این مثـال تصویـر مبهمی از 
دنیـای جدیـد به ما نشـان می دهد کـه همه امور در ریشـه و 
شـاخه به هم پیوسـته اند و به هـم مربوط اند. اگر امـروز هوای 
شـهرهای بزرگ آلوده اسـت، گناهش فقط به گـردن احتراق 
موتورهـای درون سـوز یا وجود چنـد کارخانـه و کارگاه دودزا 
نیسـت. در قضیـه اگر خـوب دقت کنیم، می بینیـم معماری 
و شهرسـازی ما، بلندمرتبه سـازی ما، رشـد و توسـعه شـهر، 
مناسـبات سیاسـی، اجتماعـی، آمـوزش و پرورش، رسـانه ها 
و غیـره هـم دخیل انـد. مقصـر کم آبـی هـم فقـط الگوهـای 
مصـرف و کشـاورزی نیسـتند. چـون نیک بنگـری، می بینی 
کـه ریشـه های کم آبـی بـه ریشـه های سیاسـت و اجتماعـی 
سـاده ای  کار  حل وفصلـش  و  خورده انـد  گـره  عقیدتـی  و 
نیسـت. باقـی مشـکالت مسـائل کشـور را هـم که فهرسـت 
کنیـم، می بینیـم که جزئـی و منطقـه ای و محدود نیسـتند. 
دنیـای امـروز مثـل یک ماشـین نیسـت کـه اگر قطعـه ای از 
آن آسـیب دیـد، بتـوان آن قطعـه را تعمیر یا تعویـض کرد و 

سـرجایش گذاشـت. قطعـات دنیـا روی هم تاثیـر می گذارند 
و خرابـی و درستی شـان بـه دیگـر ارکان و اجـزا نیـز سـرایت 
می کنـد. در روزگار قدیـم جنگ افـروزان محیـط  زیسـت را 
آسـیب نمی زدنـد و اصـال کاری بـه حیـات وحـش و فضـای 
سـبز نداشـتند. مع ذلک حمله نظامی آمریکا بـه عراق چنان 
تبعـات زیسـت محیطی وحشـتناکی داشـته کـه جبرانش به 
ایـن آسـانی ها میسـر نیسـت. می گویند مسـبب توفانـی در 
غـرب شـاید بـال زدن پروانـه ای در شـرق باشـد. ایـن تعبیـر 
قدری شـاعرانه اسـت، اما کسـانی که دنیا را یک کل پیچیده 
و به هم پیوسـته می بیننـد، شـواهد عملی و دقیقـی دارند که 
نشـان می دهـد در این تعبیـر اغراقی صورت نگرفته اسـت. ما 
بـا تولیـد گازهـای گل خانـه ای زمین را گـرم کرده ایـم و گرم 
شـدن زمیـن به آب شـدن یخ هـای قطبی منجر شـده و این 
آب شـدن یـخ باعـث بـاال آمدن آب دریاها شـده و شـهرهای 
سـاحلی دچـار گرفتاری شـده اند. ضمن این که بشـر گازهای 
گل خانـه ای را بـرای تفنن و تفریح تولیـد نمی کند. کارخانه ها 
چرخ هـای اقتصـاد را می چرخاننـد و از این طریق سـر سـفره 
کارگـران نـان  می رود و زندگی شـان رونق می یابـد. با تصمیم 
مقطعی و جزئی نمی شـود جلوی گرم شـدن زمین را گرفت، 
بلکـه باید فکر اساسـی کرد. فکر اساسـی یعنـی فکر پیچیده 

ُکل نگر.  و 
دنیـای امروز شـبیه مریضی شـده کـه دردهای بسـیاری را در 
خـود ذخیره کـرده. درمان هر کـدام از دردهایش، خود تبعاتی 
بـرای دیگـر دردها دارد. این جاسـت که به جای طبیب جزءنگر 
محتـاج حکیم کل نگر می شـویم که این بیمـار را تمام و کمال 

درمان کند که البته کاری بسـیار سـخت و پیچیده اسـت.
غرض این که رشـته های تخصصی هر کدام به تنهایـی کاری از 
پیش نمی برند. این طور نیسـت که ما جهان را به اجزا تقسـیم 
کنیـم و هر جزئش را به متخصصش تحویـل دهیم. این کار به 
همین جـا می رسـد کـه االن رسـیده. اقتصاددانان بـدون توجه 
بـه محیط  زیسـت نمی توانند اقتصـاد را سـامان دهند. محیط  
زیسـتی ها هـم بی اعتنـا به معیشـت مـردم نمی تواننـد قانون 

کنند.  وضع 
مـا بیـش از هر زمـان دیگر امـروز به حکیم- بـه حکیمی صد 
زبـان- نیـاز داریـم تا متخصصـان را در یـک جهت قـرار دهد. 
این طـوری کـه هـر کـدام از یـک مو بکشـند، طناب دنیـا پاره 
خواهـد شـود. حکیـم می تواند نیروهـا و تخصص هـا را در یک 
جهـت قـرار دهـد و آن هـا را از ایـن پراکنده کاری نجـات دهد. 
معنـی همـت هم همین اسـت. یعنی این که همه امور سـمت 
و سـوی واحـد پیدا کنـد. خوب که نگاه کنیـد، اتفاقا می بینید 
کـه مشـکالت جـدی بشـر از روزی شـروع شـده کـه عمـال 
حکمـت از دور خارج شـده و علوم جزئی جـای آن را گرفته اند. 

عالمـان مهم انـد، اما جایگزین حکیمان نیسـتند.
حکیم صاحب  سـر اسـت و می تواند عالمان و دانشـمندان را بر 
جایشـان بنشـاند. صاحب سـری حکیمـی صد زبـان/ گر بدی 
آن جا بدادی صلحشـان. حکمت می تواند علوم را با هم آشـتی 
دهـد و از صرافـت رقابـت بیندازدشـان. در سـایه حکمـت اگر 
علـوم بـا هم رفیق شـوند، آن وقت از پـس حل وفصل معضالت 

 .پیچیـده هـم بر می آیند



دانش بنیان  شماره سوم بهمن ماه 1394

12

بینیازیازغیرخدا،عزتاست
ی�ض ض و اکرآفر نسبت د�ی
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اهمیـــت شـــاغل بـــودن از دیـــدگاه 
اســـالم 

ـــت  ـــوص اهمی ـــیان در خص ـــلمین عباس ـــام و المس حجت االس
ـــم  ـــه بدانی ـــرای این ک ـــت: ب ـــام گف ـــن اس ـــی در دی کارآفرین
اســـام چـــه درجـــه و مرتبـــه ای بـــرای کارآفرین هـــا قائـــل 
ـــت دارد،  ـــن اهمی ـــن مبی ـــدر در دی ـــاله چق ـــن مس ـــت و ای اس
ـــت  ـــه اهمی ـــم ک ـــخ بدهی ـــوال پاس ـــن س ـــه ای ـــد ب ـــدا بای ابت
ـــن  ـــر ای ـــون ب ـــت چ ـــام چیس ـــزد اس ـــودن ن ـــاغل ب کار و ش
ـــرای  ـــه ب ـــردی ک ـــم ف ـــی ببینی ـــه راحت ـــم ب ـــاس می توانی اس
ــی  ــه جایگاهـ ــد، چـ ــم می کنـ ــکان کار فراهـ ــران امـ دیگـ

ـــت.  ـــد داش خواه
ـــاب  ـــا اصح ـــرم )ص( ب ـــول  اک ـــه روزی رس ـــم ک ـــت داری روای
ـــه اول  ـــد ک ـــدی را دیدن ـــا و نیرومن ـــوان توان ـــد. ج ـــته بودن نشس
ـــه  ـــانی ک ـــت. کس ـــده اس ـــغول ش ـــاش مش ـــه کار و ت ـــح ب صب
ـــته  ـــوان شایس ـــن ج ـــد ای ـــد، گفتن ـــرت بودن ـــر آن حض محض
ـــود؛ اگـــر جوانـــی و نیرومنـــدی خـــود را در راه  مـــدح و تمجیـــد ب
ـــن  ـــد ای ـــرم )ص( فرمودن ـــول  اک ـــت. رس ـــه کار می انداخ ـــدا ب خ
ـــود کار  ـــاش خ ـــرای مع ـــر ب ـــوان اگ ـــن ج ـــد. ای ـــخن را نگویی س
ـــد  ـــران نباش ـــاج دیگ ـــی محت ـــه در زندگ ـــد ک ـــاش می کن و ت
ـــدم  ـــدا ق ـــل در راه خ ـــن عم ـــا ای ـــود، ب ـــاز ش ـــردم بی نی و از م
ـــدر و  ـــع پ ـــه نف ـــد ب ـــر کاری می کن ـــن اگ ـــی دارد. همچنی بر م
ـــا ایـــن کار  مـــادر و ضعیـــف یـــا کـــودکان ناتـــوان و قصـــد دارد ب
ـــاز  ـــد، ب ـــان کن ـــردم بی نیازش زندگـــی آنـــان را تامیـــن و از م
هـــم در راه خـــدا خواهـــد بود. همچنیـــن در روایـــات آمـــده 
ـــه رو  ـــردی روب ـــا ف ـــرم )ص( ب ـــر اک ـــی پیامب ـــه وقت ـــت ک اس
ــیدند  ــان را می پرسـ ــپس شغلشـ ــم و سـ ــدند، اول اسـ می شـ
ـــودن  ـــکار ب ـــام، بی ـــه در اس ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــه خاط ـــن ب و ای
ـــان  ـــه ایش ـــود ک ـــن ب ـــول اهلل )ص( ای ـــیره رس ـــت. س ـــب اس عی
هـــر گاه بـــه مـــردی نـــگاه می کردنـــد و می دیدنـــد از 
ـــا  ـــه آی ـــود ک ـــوال می فرم ـــت، س ـــد اس ـــمی توانمن ـــاظ جس لح
ـــت  ـــخ می گف ـــرد در پاس ـــر آن ف ـــه ای داری؟ اگ ـــغل و حرف ش
ـــه  ـــادی. ب ـــمم افت ـــد از چش ـــان می فرمودن ـــدارد، ایش ـــغلی ن ش
ـــر  ـــخصیت او در نظ ـــه ش ـــد چگون ـــرض می ش ـــرت ع آن حض
شـــما تنـــزل کـــرد؟ می فرمودنـــد آن گاه کـــه مومنـــی دارای 
شـــغل و حرفـــه ای نباشـــد، بـــرای تامیـــن مخـــارج زندگـــی 

خـــود دینـــش را می فروشـــد. 
ـــکاری  ـــز از بی ـــودن و پرهی ـــاغل ب ـــت ش ـــه داد: اهمی وی ادام
ـــران  ـــه پیامب ـــه هم ـــت ک ـــدی اس ـــا ح ـــال ت ـــد متع ـــزد خدوان ن
ـــان از آن  ـــتند و درآمدش ـــی داش ـــغل معین ـــدام ش ـــر ک ـــی ه اله
ـــام  ـــر اس ـــی )ع( و پیامب ـــرت موس ـــا حض ـــود. مث ـــق ب طری
ــد )ص( در  ــرت محمـ ــه حضـ ــد و البتـ ــان بودنـ )ص( چوپـ
ـــتغال  ـــارت اش ـــه تج ـــم ب ـــان ه ـــی از زندگی ش دوره ای طوالن
ـــه  ـــال ب ـــد متع ـــه خداون ـــت ک ـــده اس ـــخ آم ـــتند. در تاری داش
ـــوال  ـــح ل ـــد صال ـــک عب ـــود: »ان ـــی فرم ـــرت داوود )ع( وح حض
ـــی  ـــیار خوب ـــده بس ـــو بن ـــال«: ت ـــت الم ـــن بی ـــاکل م ـــک ت ان
هســـتی، اگـــر از بیت المـــال ارتـــزاق نمی کـــردی )کنایـــه 
از این کـــه روزی خـــوردن از بیت المـــال تنهـــا عیـــب و 
ـــرت داوود )ع(  ـــی، حض ـــن وح ـــد از ای ـــت(. بع ـــو اس ـــص ت نق

 قرآن که مهم ترین منبع دین 
اسالم است، محور همه ارزش ها 
را معرفت و ایمان و کار قرار 
داده است. آیات قرآن درباره 
کار و کوشش به قدری فراوان و 
متنوع است که با کمال صراحت 
می توان گفت اسالم دین کار و 
کوشش است. در روایات نقل 
شده از پیامبر اکرم )ص( و 
امامان معصوم )ع( نیز به موضوع 
تالش و کوشش توجه خاصی 
شده است. در ادامه گزارشی از 
گفت وگوی ما را با حجت االسالم 
و المسلمین مرتضی عباسیان، 
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود )عج(، در خصوص اهمیت 
کارآفرینی در اسالم می خوانید. 



دانش بنیان  شماره سوم بهمن ماه 1394

14

ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــه کن ـــروردگارا چ ـــت: پ ـــاد و گف ـــه افت ـــه گری ب
نقـــص رفـــع شـــود؟ خداونـــد متعـــال زره ســـازی را بـــه او 
ـــاخت زره  ـــا س ـــرت داوود )ع( ب ـــس از آن، حض ـــم داد و پ تعلی
و بهره گیـــری از دســـترنج خـــود ارتـــزاق می کـــرد. البتـــه 
ـــود.  ـــز بش ـــی نی ـــد اجتماع ـــا فوای ـــت منش ـــازی او توانس زره س
ـــمنان  ـــل دش ـــش را مقاب ـــاخت زره، ارت ـــا س ـــد ب ـــق ش او موف
مجهـــز و مســـلح کنـــد. یـــا بـــه عنـــوان مثـــال، حضـــرت 
ادریـــس کـــه ســـومین پیامبـــر الهـــی هســـتند، شغلشـــان 
ــان  ــی را ایشـ ــد خیاطـ ــر می رسـ ــه نظـ ــود و بـ ــی بـ خیاطـ
پایه گـــذاری کرده انـــد. حـــاال این کـــه چـــرا پیامبـــران 
ـــت  ـــه اس ـــی جداگان ـــد، بحث ـــاط و... بودن ـــان و خی ـــی چوپ اله
ــا  ــان آن هـ ــه در زمـ ــردد کـ ــاله برمی گـ ــن مسـ ــه ایـ و بـ

ـــت.   ـــته اس ـــود نداش ـــی وج ـــاغل چندان مش
عباســـیان افـــزود: همچنیـــن، کســـی روایـــت می کنـــد کـــه 
ــی از  ــتان در یکـ ــرم تابسـ ــیار گـ ــای بسـ ــی از روزهـ در یکـ
ـــه  ـــردم. ب ـــورد ک ـــادق )ع( برخ ـــام ص ـــا ام ـــه ب ـــای مدین راه ه
حضـــرت کـــه حتمـــا از کار ســـخت در مزرعـــه بـــا حالـــت 
خســـته و عرق ریـــزان برمی گشـــتند، عـــرض کـــردم: مـــن 
فـــدای شـــما گـــردم، موقعیـــت شـــما نـــزد خـــدا معلـــوم 
ـــن  ـــما روش ـــودن ش ـــول )ص( ب ـــد رس ـــی و فرزن ـــت و نزدیک اس
ـــختی کار  ـــه س ـــوزانی ب ـــرم و س ـــن روز گ ـــت، آن گاه در چنی اس
می کنیـــد؟ حضـــرت در جـــواب فرمودنـــد: کار می کنـــم کـــه 
ــازی از  ــن بی نیـ ــم. ایـ ــاز باشـ ــو بی نیـ ــل تـ ــرادی مثـ از افـ
ــم  ــن )ع( هـ ــی امیرالمومنیـ ــت. حتـ ــزت اسـ ــدا، عـ غیر خـ
بعـــد از رســـیدن بـــه خافـــت و بیعـــت مـــردم بـــا ایشـــان، 
کلنـــگ خـــود را روی دوششـــان انداختنـــد و مشـــغول حفـــر 

ـــدند.  ـــاه ش چ
ـــس   ـــزت نف ـــن ع ـــودن عی ـــاغل ب ش

است 
مدیـــر بنیـــاد فرهنگـــی حضـــرت مهـــدی موعـــود )عـــج( 
کار کـــردن را باالتریـــن عبـــادت و جهـــاد و عاملـــی بـــرای 
ـــام صـــادق )ع( کار  ـــت: ام ـــس دانســـت و گف ـــزت نف ـــتن ع داش
ـــه  ـــد ک ـــد و می فرماین ـــل می دانن ـــه تکام ـــیدن ب ـــه رس را زمین
ـــی  ـــت اهمیت ـــا حکم ـــد. اص ـــاد می کن ـــل را زی ـــارت، عق تج
کـــه اســـام بـــرای کار کـــردن قائـــل اســـت، در همیـــن 
ـــون  ـــد. چ ـــه آدم می ده ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــزت نفس ـــاس ع احس
ـــن  ـــاورد، ای ـــول دربی ـــد پ ـــت و می توان ـــاغل اس ـــه ش ـــی ک کس
ـــل  ـــد و ذلی ـــن کن ـــودش را تامی ـــی خ ـــه زندگ ـــکان را دارد ک ام
ـــکاری  ـــع بزه ـــودن مان ـــاغل ب ـــن، ش ـــر ای ـــاوه ب ـــد. ع نباش

فـــرد و کشـــیدن شـــدن او بـــه راه فســـاد می شـــود. 
اهمیت کارآفرینی در اسالم  

ـــل  ـــن عم ـــاش و آیی ـــن کار و ت ـــام دی ـــرد: اس ـــان ک وی بی
ـــی  ـــاش و زندگ ـــن مع ـــرای تامی ـــان ها را ب ـــه انس ـــت و هم اس
ــی و  ــد. سختکوشـ ــوت می کنـ ــرافت دعـ ــزت و شـ ــا عـ بـ
ـــام  ـــی اس ـــای اساس ـــختی ها از آموزه ه ـــر س ـــت در براب مقاوم
ـــی  ـــام نوع ـــدگاه اس ـــاش از دی ـــه کار و ت ـــام ب ـــت و اهتم اس
ـــم  ـــه روح و جس ـــه ک ـــود؛ همان گون ـــوب می ش ـــادت محس عب

را تقویـــت می کنـــد. اســـام بـــرای کارهـــای تولیـــدی، بـــه 
ـــل  ـــت قائ ـــارت اهمی ـــز تج ـــداری و نی ـــاورزی و دام ـــژه کش وی
اســـت و مســـلمانان را از بیـــکاری، تنبلـــی و تن آســـانی 
ـــی کار  ـــی حام ـــام همگ ـــای اس ـــت. ارزش ه ـــرده اس ـــی ک نه
و تـــاش و کســـب ثـــروت و قـــدرت مســـلمین هســـتند و 
ـــده  ـــبب ش ـــه س ـــت ک ـــلمین اس ـــط مس ـــای غل ـــن نگرش ه ای
ـــد  ـــر می رس ـــه نظ ـــد. ب ـــت یابن ـــدرت دس ـــه ق ـــد ب ـــا نتوانن آن ه
برداشـــت های غلـــط و دیـــدگاه نادرســـت مـــا نســـبت بـــه 
ایـــن ارزش هـــا ســـبب ایجـــاد فاصلـــه بســـیار زیـــاد بیـــن 

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــگ عموم ـــی و فرهن کارآفرین
عباســـیان ادامـــه داد: آموزه هـــای دینـــی مـــورد بحـــث در 
حـــوزه کارآفرینـــی هیـــچ گاه ایـــن موضـــوع را بـــه ذهـــن 
متبـــادر نمی کننـــد کـــه رابطـــه کار و تـــاش بـــا اخـــاق 
دینـــی یـــک رابطـــه دنیاگرایانـــه اســـت بلکـــه وارد شـــدن 
ـــادی  ـــی م ـــرای زندگ ـــزی ب ـــی و برنامه ری ـــث زندگ ـــه مباح ب
هـــم مـــورد توجـــه دیـــن اســـام اســـت زیـــرا دنیـــا پلـــی 
اســـت بـــه ســـوی آخـــرت. ایـــن بـــه معنـــای دنیاگرایـــی 
ـــه  ـــه اصطـــاح برخـــی روشـــنفکران - ب ـــا - ب ـــن نیســـت ی دی
ـــن  ـــت دی ـــه قداس ـــود بلک ـــر نمی ش ـــن تعبی ـــدن دی ـــی ش عرف
ـــر  ـــن عناص ـــه از کوچک تری ـــت ک ـــوردار اس ـــی برخ از جامعیت
ـــان  ـــف انس ـــن توق ـــدف دی ـــده. ه ـــل نش ـــانی غاف ـــات انس حی
ـــان  ـــانیت انس ـــای انس ـــه ارتق ـــت بلک ـــادی نیس ـــر م در عناص
ــا اگـــر نســـخه ای بـــرای معیشـــت او پیچیـــده  اســـت امـ
ـــت  ـــن اس ـــود، ممک ـــن نش ـــی اش تبیی ـــد زندگ ـــود و فراین نش
ـــا  ـــه همان ـــی آن ک ـــداف عال ـــه اه ـــی ب ـــادی زندگ ـــش م بخ
ـــد. در  ـــه وارد کن ـــن اســـت، لطم ـــه روح قدســـی دی ـــتیابی ب دس
ـــه  ـــد ک ـــاش کنی ـــا ت ـــرای دنی ـــان ب ـــه آن چن ـــده ک ـــث آم حدی
ـــر  ـــه فک ـــان ب ـــت و آن چن ـــد زیس ـــال خواهی ـــا س ـــی صده گوی
ـــت.  ـــد رف ـــا خواهی ـــردا از دنی ـــی ف ـــه گوی ـــید ک ـــرت باش آخ

ــه و  ــن یک جانبـ ــام دیـ ــه اسـ ــت کـ ــوان گفـ پـــس می تـ
ــت  ــف زیسـ ــای مختلـ ــه جنبه هـ ــت و بـ ــدی نیسـ تک بعـ
بشـــر توجـــه کـــرده اســـت. امـــا بایـــد گفـــت کـــه ایـــن 
ـــرض  ـــم ف ـــول ه ـــه در ط ـــم، بلک ـــرض ه ـــه در ع ـــا ن جنبه ه
ـــی  ـــرای زندگ ـــه ای ب ـــی مقدم ـــن دنیای ـــی ای ـــده اند و زندگ ش
ـــن  ـــان موم ـــاس، انس ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــرت اس ـــان آخ در جه
بـــه تمـــام معنـــا می توانـــد یـــک کارآفریـــن باشـــد و بـــه 
موفقیـــت و کامیابـــی در دنیـــا و آخـــرت، هـــر دو، دســـت 

ـــد.  یاب
وی افـــزود: از نظـــر فرهنـــگ اســـامی، کارآفریـــن فـــرد 
ـــه  ـــوکل ب ـــس و ت ـــه نف ـــکا ب ـــا ات ـــه ب ـــت ک ـــگری اس تاش
خداونـــد می توانـــد در جهـــت منافـــع فـــردی و اجتماعـــی 
گام بـــردارد و همچنیـــن بـــا بهره گیـــری از خاقیـــت و 
نـــوآوری مبتنـــی بـــر وجـــدان کاری و انضبـــاط اجتماعـــی، 
ـــردازد.  ـــه بپ ـــعه در جامع ـــول و توس ـــر و تح ـــاد تغیی ـــه ایج ب
البتـــه واضـــح اســـت کـــه کارآفرینـــی بـــه زیرســـاخت های 
ـــوان  ـــند، نمی ت ـــم نباش ـــا فراه ـــا آن ه ـــاز دارد و ت ـــژه ای نی وی
توقـــع کارآفرینـــی داشـــت. تجـــارت پیامبـــر اســـام )ص( 
و حضـــرت خدیجـــه )س( و تاش هـــای طاقت فرســـای 
ـــتان  در  ـــاد نخلس ـــات و ایج ـــر قن ـــی )ع( در حف ـــرت عل حض
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ــاش در  ــرای تـ ــی بـ ــه مصداق هایـ ــهر مدینـ ــراف شـ اطـ
جهـــت ایجـــاد اشـــتغال و توســـعه اقتصـــادی بـــه شـــمار 

می رونـــد. 
اسالم با داللی مخالف است  

ــدگاه  ــندیده از دی ــت و پس ــرد: کار درس ــد ک ــیان تاکی عباس
ــا  ــد همــراه باشــد. اســام ب ــا تولی اســام کاری اســت کــه ب
ــف اســت و آن را  ــی کــردن مخال ــن و دالل ــول مفــت گرفت پ
ــر  ــا دو نف ــد و صرف ــد نمی کن ــون دالل تولی ــد چ ــی می کن نه
را بــه هــم می رســاند. البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر 
داشــته باشــیم کــه داللــی بــا بازاریابــی فــرق دارد و اســام بــا 
ــد.  ــت می کن ــد، مخالف ــدی نباش ــا تولی ــه در آن ه ــاغلی ک مش
ــام  ــب در اس ــاغل واج ــری مش ــا یک س ــر، م ــرف دیگ از ط
ــه ای اســت  ــه گون داریــم. مثــا این کــه اگــر االن وضعیــت ب
کــه بایــد خودمــان بنزیــن تولیــد کنیــم تــا بــه غــرب وابســته 
نشــویم، اگــر کســی بتواند ایــن کار را انجــام دهد و شــرایطش 
را داشــته باشــد، ایــن کار از نظــر عقــل الزم و از نظــر شــرع 

بــر او واجــب اســت. 
انصاف شرط اول کارآفرینی  

عباســـیان بـــا اشـــاره بـــه این کـــه وقتـــی گروهـــی بـــرای 
ایجـــاد یـــک کار جدیـــد دور هـــم جمـــع می شـــوند بایـــد 
ـــد،  ـــده باش ـــم ش ـــرع تنظی ـــاس ش ـــر اس ـــان ب ـــد کاری ش قواع
گفـــت: اولیـــن نکتـــه بـــرای این کـــه یـــک کارآفرینـــی بـــه 
ـــه  ـــن - ک ـــوق طرفی ـــه حق ـــت ک ـــن اس ـــد، ای ـــرانجام برس س
مثـــا یکـــی علـــم و دانـــش و کارش را آورده و طـــرف دوم 
ســـرمایه گذاری کـــرده - رعایـــت شـــود و اولیـــن شـــرطش 
هـــم رعایـــت انصـــاف اســـت. یعنـــی بایـــد این طـــور نـــگاه 

ـــردش  ـــه ف ـــر ب ـــده منحص ـــا ای ـــن آدم ب ـــر ای ـــه اگ ـــم ک کنی
ــم  ــودی برسـ ــن سـ ــه چنیـ ــتم بـ ــن نمی توانسـ ــود، مـ نبـ
یـــا اگـــر مـــن ایـــن ایـــده را داشـــتم ولـــی ســـرمایه نبـــود، 
نمی توانســـتم آن را اجرایـــی کنـــم بـــه طـــوری کـــه برایـــم 
ـــن  ـــرکت طرفی ـــزان ش ـــن، می ـــد. همچنی ـــته باش ـــت داش منفع
در کارآفرینـــی بایـــد مشـــخص باشـــد چـــون انســـان ذاتـــا 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــال ایـ ــه دنبـ ــت و همیشـ ــواه اسـ زیاده خـ
ـــهم را در  ـــترین س ـــه بیش ـــد ک ـــرد و بگوی ـــود را بب ـــترین س بیش

شـــکل گیری یـــک کار خـــاص داشـــته اســـت. 
حقوق متقابل نخبگان و جامعه 

ـــج( در  ـــود )ع ـــدی موع ـــرت مه ـــی حض ـــاد فرهنگ ـــر بنی مدی
ـــه ای از  ـــه درج ـــر ب ـــا اگ ـــه م ـــگان جامع ـــت: نخب ـــان گف پای
ـــخصی  ـــاش ش ـــر از ت ـــه غی ـــد ک ـــد بدانن ـــیده اند بای ـــم رس عل
ـــهم  ـــت س ـــن موفقی ـــم در ای ـــدادادی ه ـــتعداد خ ـــان، اس خودش
ـــیر  ـــد و در مس ـــوش نکنن ـــن نکتـــه را فرام ـــس ای ـــته پ داش
ـــا  ـــه م ـــگان جامع ـــد. نخب ـــم گام بردارن ـــن ه ـــه دی ـــت ب خدم
در همیـــن کشـــور درس خوانـــده  و دانشـــگاه رفته انـــد و از 
ـــاال  ـــه ح ـــت ک ـــن اس ـــع ای ـــد. توق ـــتفاده کرده ان ـــات اس امکان
کـــه آمـــوزش و پـــرورش و وزارت علـــوم و بیت المـــال و... 
ــم  ــا هـ ــته اند، آن هـ ــش داشـ ــا نقـ ــدن آن هـ ــه شـ در نخبـ
ــد و  ــان دهنـ ــام نشـ ــت و نظـ ــه مملکـ ــان را بـ وفاداری شـ
زود هـــم بـــه ایـــن خاطـــر کـــه اصطاحـــا یـــک جایـــی 
ـــه  ـــوند! البت ـــد و آزرده نش ـــر نکنن ـــد، قه ـــان نگرفته ان تحویلش
مـــردم هـــم بایـــد از ایـــن اســـتعدادها حمایـــت کننـــد تـــا 
بشـــود از آن هـــا بـــرای رشـــد جامعـــه دینـــی بهـــره بـــرد 
ولـــی نخبه هـــا هـــم بایـــد بـــه همیـــن مملکـــت خدمـــت 
 .ـــد ـــش نیای ـــا و... پی ـــرار مغزه ـــل ف ـــی مث ـــا مباحث ـــد ت کنن
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همایــش سراســری الزامــات اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه 
ــور  ــا حض ــال ب ــاه امس ــه دی م ــان ک ــاد دانش بنی اقتص
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور 
برگــزار شــد، خبرهــای خوبــی بــرای فعــاالن ایــن عرصــه 
داشــت. ســتاری در این جلســه از فعالیت بیــش از 2 هزار 
شــرکت دانش بنیــان بــا 70 هــزار میلیــارد ریــال فــروش 
ــکل گیری  ــاز و کار ش ــت: »س ــر داد و گف ــور خب در کش
فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور مشــخص شــده 
اســت و توانســته ایم قانــون حمایــت از شــرکت  های 
دانش بنیــان را در کشــور اجــرا کنیــم.« در همیــن 
راســتا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
اقدامــات فراوانــی، بــه ویــژه در یــک ســال اخیــر، 
ــت.  ــام داده اس ــان انج ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــرای توس ب
ــات آن در  ــه مقدم ــات ک ــن اقدام ــن ای ــی از مهم تری یک
نیمــه اول ســال فراهــم شــد، نشســت مشــترک رئیــس 
ــور  ــاوری رئیس جمه ــاون علمــی و فن ــی و مع ــانه مل رس
ــن  ــن ای ــکاری بی ــه هم ــای تفاهم نام ــه امض ــه ب ــود ک ب
ــج  ــا هــدف تروی ســازمان و معاونــت علمــی و فنــاوری ب
فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان انجامیــد. تولیــد و پخــش 
ــج  ــوع تروی ــا موض ــی ب ــی و تلویزیون ــای رادیوی برنامه ه
علــم و فنــاوری، فرهنگ ســازی و عرضــه تجهیــزات 
دانش بنیــان داخلــی از جملــه تعهــدات ســازمان صــدا و 
ســیما در قبــال ایــن تفاهم نامــه اســت. تولیــد و پخــش 
ــیم  ــرخ، نس ــازل، چ ــیر، پ ــر 626، مس ــی نظی برنامه های
ــان  ــی و... نش ــطرالب، جیوگ ــوع، اس ــاور، طل ــش، فن دان
ــه  ــن ب ــرای پرداخت ــیما ب ــت س ــدی معاون ــام ج از اهتم
ــاوری  ــم و فن ــج عل ــان و تروی ــاد دانش بنی ــاله اقتص مس
در شــبکه  های مختلــف رادیویــی و تلویزیونــی دارد. 
ــا  ــه ب ــه اســطرالب ک ــه برنام ــم ب ــه نگاهــی داری در ادام
ــن  ــار ســیما روی آنت ــدا ســپانلو از شــبکه چه اجــرای ن

ــی رود.  م
نقد و بررسی مسیر پیشرفت علم و فناوری  

برنامــه »اســطرالب« از ســری برنامه  هــای »نقــد 4« 
ــش  ــروه دان ــش در گ ــم و دان ــرد عل ــا رویک ــه ب اســت ک
شــبکه چهــار تهیــه می شــود و بــه بررســی رونــد تولیــد 
علــم در کشــور و موانعــی می پــردازد کــه جلــوی تبدیــل 
ــان را  ــاد دانش بنی ــروت و اقتص ــاوری، ث ــه فن ــش ب دان
می گیــرد و ســد راه پیشــرفت علــم در کشــور می شــود. 
مریــم فیــروزی، تهیه کننــده ایــن برنامــه، هــدف از تولیــد 
ــد و بررســی مســیر پیشــرفت  و پخــش اســطرالب را نق
ــه  ــن برنام ــد: در ای ــد و می گوی ــاوری می دان ــم و فن عل
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــم م ــد عل ــاخص  های تولی ــی ش علم
می گیــرد و نقدهایــی کــه بــه مســیر تولیــد فنــاوری در 

ــود.  ــل و بررســی می ش کشــور وارد اســت، تحلی
ــم و  ــه عل ــن برنام ــی ای ــروزی، رویکــرد کل ــه فی ــه گفت ب
فنــاوری اســت بــه همیــن منظــور هــر هفتــه در برنامــه 
از سیاســتگذاران و مجریــان نظــام علــم و فنــاوری بــرای 
ــی  ــن بررس ــا ضم ــود ت ــوت می ش ــه دع حضــور در برنام

روندهــا و عملکردهــا، راهکارهایــی موثــر و درخــور توجــه 
بــه مســئوالن، صاحبــان دانــش و مخاطبــان ارائــه شــود. 

جهت  یابی با قله  های علم کشور  
ــای  ــری در گفت وگوه ــوان مج ــه عن ــه ب ــپانلو ک ــدا س ن
ــی اســت  ــی رئیس جمهــور حضــور داشــته، مدت تلویزیون
ــر  مدیریــت گــروه دانــش شــبکه چهــار ســیما را هــم ب
ــی اســت و  ــه تلویزیون ــن برنام ــده دارد. او مجــری ای عه
ــدازی دو برنامــه جدیــد »چــرخ«  ــا راه ان ــد کــه ب می گوی
ــا  ــار تقریب ــبکه چه ــش ش و »اســطرالب« در بخــش دان
ــن  ــده و ای ــر ش ــروه دو براب ــن گ ــای ای ــان برنامه ه زم
مســاله نشــان می  دهــد شــبکه چهــار بــرای انجــام 

ــدی دارد.  ــزم ج ــش ع ــن بخ ــش در ای ماموریت
اسـطرالب نـام یـک ابـزار سـنجش اسـت که در گذشـته 

بـه عنـوان یـک ابـزار رصـد در نجـوم اسـتفاده می شـده. 
سـپانلو اعتقـاد دارد هـدف اصلـی برنامـه اسـطرالب ایـن 
اسـت کـه مـا جهت هایمـان را با قله هـای علم کشـورمان 
پیـدا کنیم. اسـطرالب در واقـع برنامه ای برای نقد مسـیر 
علمـی کشـور اسـت و بـه چالش هـا و کاسـتی هایی کـه 
بـر سـر راه علـم قـرار دارد، می پـردازد. ایـن برنامـه که از 
اواخـر مهرماه سـال جـاری روی آنتن رفته اسـت، در این 
مـدت کوتاه توانسـته مشـتریان پـر و پا قرصـی برای خود 
پیـدا کنـد بـه طـوری کـه ایـن میـزان از اسـتقبال حتی 
نبـوده  قابـل پیش بینـی  برنامـه  بـرای خـود سـازندگان 
اسـت. مخاطبـان اصلـی ایـن برنامـه را جامعـه علمـی و 
فنـاوری کشـور بـه ویـژه دانشـجویان تشـکیل می دهند و 
ایـن مسـاله بـر رونـد دعـوت از مهمانـان برای حضـور در 
ایـن برنامـه نیـز تاثیـر جدی داشـته و باعث شـده اسـت 
حتـی پـای مشـاور رئیـس بنیـاد ملـی نخبگان و روسـای 
دانشـگاه  های تهـران، خواجـه نصیـر و... به ایـن برنامه باز 

 . شود
نداشــتن  برنامــه،  ایــن  اصلــی  امتیــازات  از  یکــی 
ــه  ــت ک ــاص اس ــای خ ــا و موضع گیری  ه جهت گیری ه
ــم و  ــاالن عل ــی از فع ــای مختلف ــود طیف  ه ــث می ش باع
فنــاوری کشــور روی صندلــی آن بنشــینند و آزادانــه بــه 
بحــث و گفت و گــو در خصــوص رشــد علمــی و فنــاوری 

 .ــد کشــور بپردازن
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بشــر در عصــر حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــری 
ــرده  ــه ک ــش تجرب ــای خوی ــول را در دنی ــر و تح تغیی
اســت. یکــی از کلیدی تریــن ایــن تحــوالت، تطــور 
نــگاه توســعه محور بــه ســمت صنعــت فرهنــگ و تولیــد 
ــه  ــی ب ــوالت فرهنگ ــت. محص ــی اس ــوالت فرهنگ محص
عنــوان خروجــی صنایــع فرهنگــی شــامل خلق و توســعه 
آن دســته از کاالهــا و خدماتــی می شــوند کــه محــل اثــر 
ــع  ــراد و جوام ــان اف ــگ و روح و ج ــوزه فرهن ــا، ح آن ه
ارزشــمند  ســرمایه های  از  محصــوالت  ایــن  اســت. 
ــد و  ــه نشــات می گیرن ــری و فرهنگــی جامع فکــری، هن
ــه  ــا نیازهــای روحــی و روانــی انســان در ارتباطنــد و ب ب
نوعــی بــر شــکل گیری هویــت جامعــه و ســبک زندگــی 
ــی  ــف، محصوالت ــع مختل ــد. صنای ــر می گذارن ــراد تاثی اف
تولیــد می کننــد کــه تنهــا ارزش فیزیکــی دارنــد و مــاده  
ــن  ــد. ای ــم می کن ــت فراه ــا را طبیع ــتر آن          ه ــه بیش اولی
ــل  ــی را منتق ــوم خاص ــا و مفه ــا معن ــوالت غالب محص
صنایــع  در  تولیــدات  اولیــه  مــاده  امــا  نمی کننــد. 
فرهنگــی از احساســات و تراوش هــای ذهنــی افــراد 
ــه  ــود و آنچ ــه می ش ــگ گرفت ــاب فرهن ــالق و اصح خ
ــد،  ــم می زن ــی را رق ــات فرهنگ ــدات و خدم ارزش تولی
ــه  ــی را ب ــام فرهنگ ــک پی ــه ی ــت ک ــوای آن          هاس محت

ــد.  ــال می ده ــود انتق ــان خ مخاطب
 اقتصــاد فرهنــگ بــه تحلیــل قواعــد و قوانیــن و بررســی 
ــی، ســودآوری و دیگــر  راهکارهــای توســعه گــردش مال
نماگرهــای اقتصــادی در گســتره فرهنــگ یــا بــه عبــارت 
دقیق تــر، در حــوزه کســب و کارهــای فرهنگ بنیــان 
موضوعــی  حیطــه  می پــردازد.   )Culture-based(
ــم  ــول، مفاهی ــرد اص ــوان کارب ــگ را می ت ــاد فرهن اقتص
ــم اقتصــاد در جهــت تبییــن و تحلیــل  و نظریه هــای عل
ــه  ــت ارائ ــگ و در   نهای ــش فرهن ــادی بخ ــائل اقتص مس
خط مشــی های سیاســی در جهــت بهبــود مدیریــت 

ــت.  ــی دانس ــای فرهنگ ــادی فعالیت ه اقتص
فرهنــگ  عرصــه  بــه  اقتصــادی  منظــری  از  وقتــی 
ــزرگ مواجــه می شــویم  ــازاری بســیار ب ــا ب ــم، ب می نگری
کــه بازیگــران طــرف عرضــه آن در فضایــی شــدیدا 
ــتریان در  ــان و مش ــه مخاطب ــب توج ــرای جل ــی ب رقابت
ــازار  ــن ب ــه در ای ــد. آنچ ــالش می کنن ــا ت ــرف تقاض ط
عرضــه می شــود »کاالی فرهنگــی« اســت. ویژگــی 
برجســته این گونــه کاال هــا آن اســت کــه نمادهــای 
فرهنگــی، ارزش هــای بومــی و هنر هــا در فرآینــد تولیــد 
یــا شــکل نهایــی آن هــا از اهمیــت بســیاری برخوردارنــد 
ــانه  ــرد زیبا یی شناس ــا کارک ــی ی ــوای فرهنگ ــن محت و ای
ــاب،  ــد. کت ــق می کن ــادی خل ــه ارزش اقتص ــت ک آن  اس
فیلــم،  تئا تــر،  دســتی،  موســیقی، صنایــع  نشــریه، 
ــری  ــار هن ــاس، آث ــای لب ــگری، مدل ه ــای گردش فضاه
و...  می شــوند  عرضــه  حراج هــا  و  گالری هــا  در  کــه 
ــوند.  ــوب می ش ــی محس ــای فرهنگ ــی از کااله مثال های
از  یکــی  بــه  اخیــر  ســالهای  در  فرهنگــی  صنایــع 
دکترینهــای کلیــدی توســعه در کشــورهای پیشــرو 

کشــورهای  از  بســیاری  تاکنــون  شــده اند.  تبدیــل 
ــع  ــن صنای ــترده ای روی ای ــرمایه گذاریهای گس ــا س دنی
ــی  ــه در پ ــکل گرفت ــی ش ــت فرهنگ ــته اند و صنع داش
آن هــا توانســته اســت ارزش اقتصــادی فراوانــی را تولیــد 
ــام  ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــد. ب کن
شــده، حــدود 11 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــاالت 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــدود 10 درص ــکا و ح ــده آمری متح
داخلــی کــره جنوبــی از محــل ایــن صنایــع اســت. 
ــادا  ــی کان ــن، در ســند اســتراتژی تجــارت جهان همچنی
ــف  ــع مختل ــا در صنای ــده اســت: »م ــال 2005 آم در س
ــده  ــده و صادرکنن ــا تولیدکنن ــم عمدت ــح می دهی ترجی
ــا واردکننــده محــض امــا در صنایــع فرهنگــی  باشــیم ت
ضــرورت دارد کــه مــا واردکننــده نباشــیم. واردکننــده و 
ــچ وجــه  ــه هی ــودن ب ــران ب ــگ دیگ ــده فرهن مصرف کنن
پذیرفتــی نیســت.« در فرانســه هــم وســعت تولیــدات در 
ــواع محصــوالت فرهنگــی  ــم و ان ــاب، فیل زمینه هــای کت
ــه طــور مــداوم از افزایــش برخــوردار اســت و تولیــد و  ب
توزیــع ایــن محصــوالت در ایــن کشــور وجهــه بین المللی 
یافتــه. صنعــت تبلیغــات در انگلســتان بزرگ تریــن بــازار 
ــم دارد  ــت اســت و انگلســتان تصمی ــن صنع ــی ای اروپای
ــاره  ــی در ق ــع فرهنگ ــعه صنای ــی توس ــب اصل ــه قط ب
ــا تبدیــل شــود. در ســال 2006 یکــی از مهم تریــن  اروپ
ــن  ــی در چی ــع فرهنگ ــی صنای ــگاه های بین الملل نمایش
برگــزار شــد. حــوزه فرهنگــی کــره جنوبــی دارای 
ــد در  ــور هن ــد کش ــترین درآم ــت. بیش ــادی پویاس اقتص
رایانــه ای  نرم افزارهــای  تولیــد  و  حوزه هــای ســینما 
اســت. ســرمایه گذاری روی صنایــع تفریحــی و فرهنگــی 
دولــت  فرهنگــی  اولویت هــای  مهم تریــن  جملــه   از 

اســترالیا محســوب می شــود. 
ــادي  ــرات اقتص ــن تاثی ــق چنی ــه تحق ــت ک ــلم اس مس
چشــمگیري نیازمنــد برنامه ریزیهــاي منســجم بلندمــدت 
سیاســتي،  فنــي،  قانونــي،  زیرســاختهاي  ایجــاد  و 
اقتصــادي و آموزشــي مناســب اســت. در انگلســتان 
ــالق و  ــع خ ــود صنای ــراي بهب ــت ب ــال 1997 دول از س
پــرورش نــام تجــاري ملــي و احیــاي اقتصــاد در تــالش 
ــانه و ورزش  ــگ، رس ــور وزارت فرهن ــن منظ ــت. بدی اس
ایــن کشــور در ســال 1998 بــه  عنــوان مســئول صنایــع 
فرهنگــی ایجــاد شــد. مقــارن ســال 1380 هجــري 
ــغ  ــرمایه گذاری بال ــا س ــي ب ــره جنوب ــت ک شمســي، دول
ــراي  ــارد دالر( ب ــادل 12 میلی ــون وون )مع ــر 10 تریلی ب
ــوان  ــه  عن ــي، آن را ب ــع فرهنگ ــعه صنای ــش و توس پژوه
یکــي از پنــج صنعــت نســل آینــده اعــالم کــرد. امــروزه 
اقتصــاد کــره جنوبــي بــر مبنــای برخــورداري از فنــاوري 

ــت.  ــوآوري اس ــر ن ــي ب پیشــرفته مبتن
ــو،  ــک س ــی از ی ــوای فرهنگ ــای محت ــه غن ــه ب ــا توج ب
بــاالی محصــوالت فرهنگــی در متــن  و پیوســتگی 
ــوان  ــر، می ت ــوی دیگ ــی از س ــای ایران ــی خانواره زندگ
ــزی منســجم  ــا زمینه ســازی،  سیاســتگذاری و برنامه ری ب
ــروی  ــدی از نی ــور در بهره من ــیلهای کش ــق،  پتانس و دقی
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ــمت  ــه س ــالق را ب ــوان و خ ــرده، ج ــانی تحصیل ک انس
توســعه صنایــع فرهنگــی حرکــت داد و در جهــت تحقــق 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی کوشــید. بنابرایــن از چندیــن 
ــزان  ــه برنامه ری ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــروري ب ــت ض جه
کشــور زیرســاخت های الزم را بــراي توســعه صنایــع 
ــه در  ــد ک ــرار دهن ــه ق ــورد مداق ــور م ــي در کش فرهنگ
ــود:  ــاره مي ش ــا اش ــي از آن ه ــه برخ ــارا ب ــه اختص ادام

از بعــد اقتصــادي، صنایــع فرهنگــي زمینــه ارزش آفرینــی 
ــال  ــق آن قب ــای موف ــي نمونه ه ــه برخ ــد ک ــراوان دارن ف
قابلیــت  صنایــع  ایــن  قرارگرفته انــد.  اشــاره  مــورد 
اشــتغال زایی باالیــي دارنــد و مــدت زمــان خلــق ثــروت 
ــر  ــرمایه گذاری های مختص ــت. س ــاه اس ــز کوت ــا نی آن ه
در بــازه زمانــي کوتــاه مي توانــد برگشــت اقتصــادي 

بســیاری داشــته باشــد. 
ظرفیت هــای داخلــي ایــران فرصــت منحصــر بــه  فــردی 
ــم  ــي فراه ــع فرهنگ ــه صنای ــق آن ب ــراي ورود موف را ب
ــه  ــور ک ــود در کش ــي موج ــاي فرهنگ ــت. غن ــرده اس ک
حاصــل فرهنــگ و تمــدن کهــن ایرانــي - اســالمي 
ــدات  ــراي تولی ــوري ب ــي درخ ــوراک محتوای ــت، خ اس
صنایــع فرهنگــي فراهــم کــرده اســت. بــه عــالوه، بدنــه 
ــدي  ــرک توانمن ــد مح ــور مي توان ــالق کش ــوان و خ ج

ــد.  ــت باش ــن صنع ــراي ای ب
کشــور مــا در حــوزه فرهنگــي طــي ســالیان اخیــر 
ــا  ــت ت ــوده اس ــون ب ــای گوناگ ــوم فرهنگ ه ــورد هج م
ــرورت  ــر ض ــا ب ــري باره ــم رهب ــام معظ ــه مق ــي ک جای
چاره اندیشــی مدبرانــه در مقابــل تهاجــم فرهنگــي تاکیــد 
کرده انــد. ورود و عرضــه بالمنــازع انــواع محصــوالت 
فرهنگــي تولیــد ســایر کشــورها نشــانه کوچکــي از ایــن 
ــا از  ــدن ی ــیب دی ــه آس ــد ب ــه مي توان ــت ک ــم اس تهاج

ــود.  ــر ش ــي منج ــگ مل ــن فرهن ــن رفت بی
از آن جـا که صنایع فرهنگی یک مفهوم کالن فراسـازمانی 
و ملـی اسـت، انسـجام در سیاسـتگذاری، برنامه ریـزی و 
حرکـت در جهـت صنایـع فرهنگـی نیازمنـد سـاختاری 
حاکمیتـی اسـت کـه بـا نگاهـی کلنگـر تعامـالت همـه 
بازیگـران ایـن صنعـت را سـازماندهی کند. شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی در نقشـه جامع علمی کشـور، بـا درایت 
فـراوان فناوریهـای نـرم و فرهنگـی را یکـی از اولویتهـای 
الف توسـعه فناوری کشـور شـناخته اسـت. از همین رو و 
بـا همت معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، سـتاد 
توسـعه فناوریهـای نـرم و هویتسـاز بـا محوریـت صنایـع 
فرهنگی تشـکیل شـده اسـت. این سـتاد تاکنون توانسته 
شـکلگیری  در  اثربخشـی  ترویجـی  و  حمایتـی  نقـش 
آن کـه  چـه  باشـد.  داشـته  کشـور  فرهنگـی  صنعـت 
سـاختار فرادسـتگاهی آن بـه خوبـی میتوانـد فعالیتهـای 
دسـتگاههای مختلـف مرتبـط بـا صنایع فرهنگـی را رصد 
کنـد و در انسجام بخشـی سیاسـتها و برنامه ریزی هـا نقش 
کلیـدی داشـته باشـد. شـورای سـتاد توسـعه فناوریهـای 
نـرم و هویتسـاز را کـه متشـکل از نمایندگانـی کلیدی از 
سـازمانها، ارگانهـا و مراکـز مختلـف ذینقـش و ذیاثـر در 

صنایـع فرهنگـی اسـت، میتـوان کانـون تقسـیم کار ملی 
در صنعـت فرهنگی دانسـت. کشـور ما، در توسـعه صنایع 
فرهنگـی، مرحله تولد را سـپری را میکنـد. در این مرحله 
ضـروری اسـت که بـا برنامهریزی هدفمنـد و همهجانبه و 
ایجـاد انسـجام ملی، عـالوه بر شـکلدهی اقتصـاد فرهنگ 
و توسـعه نقـش فرهنـگ در تولید ناخالـص داخلی، قدرت 
نـرم جمهـوری اسـالمی ایـران را بـا شـتاب فزایندهتـری 

سـاخت.  نمایان 
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ه ای از تولید  ث ، یم بین�ی که در یک دوره محایت و�ی یه به گذشته یم انداز�ی
گ

وق�ت ناک

عث  ض �ب ام یم داد�ی که در زمان خودش خوب بود. مه�ی ب
ض

مقاالت آی اس آی ا�

ان از حیث تولید مقاالت عیمل به  تلف �ب ض کشورهای حمض ض رشد را ب�ی �ی ال�ت شد �ب

ال رفت خودمان اختصاص داد�ی و رتبه مان در حد قابل قبویل �ب

یه متفاوت به عرصه سیاست گذاری 
گ

ری تالش یم شود ناک
گ

مه های آینده ناک �ض در �ب

�ی و در ادامه  ه متفاوت ت�ث
گ

ض ناک ض نوشتار تالش شده است ا�ی اد شود. در ا�ی ب ا�ی

مه های توسعه متداول مانند  �ض ری �ب �ب
گ

مه های آینده ناک �ض �ض از تفاوت های �ب به �ب

یه افکنده شود
گ

مه های 5 ساهل کشور، ناک �ض �ب

ازند از 20 درصد منابع آ�ب  بوط به آب، کشورها حمب یه مطالعات مر �ب �چ

ض نقطه  ان یم  شود و ا�ی ره در طبیعت ج�ب شان استفاده کنند چون دو�ب دیدپذ�ی ب
ت

�

ران رسیده  سد، کشور به �ب الی ۴0 درصد �ب ان به �ب ض ض م�ی گر ا�ی یدار است. ا تعادل �چ

و دارد به مست رساشی�ب حرکت یم  کند

تلف،  ام بود که به دالیل حمض
ت
ام اکرهای نیمه � ب

ض
شیدن به روند ا� ض ض قدم رسعت �ب اول�ی

ض معاونت عیمل و  ض منظور، یک کن�سیوم ب�ی ای ا�ی کند �ی متوقف شده بودند. �ب

ض  اد شد که �ب مهاکری مه ا�ی ب بوط ا�ی ه های مر
گ

هوری و دیگر دستاک ست محب فناوری ر�ی

سانند ام �ب
ت
وژه ها را به ا� �چ

ض مساهل فرامه است، به نظر  ای ا�ی �ت �ب ض که در حال حا�ض چه اماک�ض فارغ از ا�ی

ینان داخیل در  ای اکرآفر اد اقتصاد دانش بنیان و آماده سازی عرصه �ب ب یم رسد ا�ی

، اجرا�ی و نظار�ت مهسو،  ، قانو�ض
گ

تلف متا�ث از یک فضای فرهن� عرصه های حمض

مهاهنگ و منط�ت است

نقشه راه
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اخاللدر
بازارفناوری
خیانتبه
کشوراست

�ض زاد قره �ی گپ و گف�ت �ب دک�ت �ب
ی ض مه ر�ی �ض یت و �ب معاون سازمان مد�ی

و عضو ستاد بیوتکنولوژی 

 المیرا حسینی
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 شما تعداد مسئولیت هایتان خیلی زیاد است. به همه 
کارها می رسید؟ 

من یک سمت دولتی بیشتر ندارم. باقی کارها با این سمت 
نفر رئیس دانشگاه  نوعی همسو هستند. مثال وقتی یک  به 
دبیر هیات امنا  و  دائمی  رئیس کمیسیون  می شود، همزمان 
هم هست و به اقتضای آن، مسئولیت هایی با عناوین متعدد 
دارد. ولی این ها مشاغل متفاوت نیستند و برای هیچ کدام به 

صورت مجزا وقت صرف نمی کند و حقوق نمی گیرد. 

در  دانش بنیان  شرکت  های  با  که  کسی  عنوان  به   
این  روی  پیش  چالش  های  هستید،  نزدیک  ارتباط 

شرکت ها و اقتصاد دانش بنیان را چه می دانید؟ 
شرکت  های دانش بنیان کمتر از دو سال است که به صورت 
جدی در جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده اند. در ابتدای 
دولت یازدهم فقط 55 شرکت دانش بنیان ثبت شده داشتیم 
بسیاری  که  هستند  2100تا  از  بیش  شرکت ها  این  االن  و 
ابتدای  در  این که  شده اند.  ثبت  اخیر  ماه  های  در  آن ها  از 
است  پیدا کردن چالش ها هستیم، خیلی خوب  فکر  به  راه 
به  و  بگذرد  موضوع  این  از  سال  ده  که  است  آن  از  بهتر  و 
آن توجه نکنیم، بعد بنشینیم و کارمان را اصالح کنیم. در 
عین حال، معتقدم برای ارزیابی و قضاوت درباره شرکت  های 
آنچه  اما  است.  زود  چالش هایشان  و  عملکرد  دانش بنیان، 
این  بگویم  دانش بنیان  شرکت  های  با  آشنایی ام  از  می توانم 
است که در گذشته برای این موضوع متولی نداشتیم. افرادی 
تاسیس  دانش بنیان  شرکت  قانون  طبق  بودند  مایل  که 
کنند، سرگردان می شدند و این یکی از چالش ها و مشکالت 
برای  که  می دانند  همه  حاال  خوشبختانه  اما  بود.  رو  پیش 
باید  آن ها  امور  فتق  و  رتق  و  دانش بنیان  شرکت  های  ثبت 
به کارگروهی که در معاونت علمی و فناوری هست، مراجعه 

کنند. 
دستگاه  های  و  مدیران  بین  فکری  چالش  یک  با  طرفی،  از 
نظارتی نیز مواجه هستیم. آورده اصلی صاحبان شرکت  های 
دانش بنیان، دانش فنی است. خودشان هم به این دانش فنی 
یک  در  که  فعالیتی  قالب  در  یا  حاال  کرده اند؛  پیدا  دست 
موسسه تحقیقاتی داشته اند یا در یک دانشگاه و امثالهم. نظر 
به این که ایران یک کشور تا بن دندان دولتی است، این که 
آزمایشگاه  در  فنی  دانش  های  این  از  بسیاری  کنیم  تصور 
خاص خود فرد به دست آمده، صحیح نیست. در واقع بیشتر 
اعتبارات  با  که  پژوهشی  واحد  های  در  فنی  دانش  های  این 

عمومی گردانده می شوند، به تولید می رسند. 
وقتی نگاهی به گذشته می اندازیم، می بینیم که در یک دوره 
حمایت ویژه ای از تولید مقاالت آی اس آی انجام می دادیم که 
در زمان خودش خوب بود. همین باعث شد باالترین رشد را 
تولید مقاالت علمی  از حیث  بین کشورهای مختلف جهان 
قبولی  قابل  در حد  رتبه مان  و  دادیم  اختصاص  به خودمان 
باال رفت. اما این کفایت نمی کرد و نمی کند. پیشرفت ما در 
وجود  کشورهایی  دیده ایم  شود چون  کند  نباید  زمینه  این 
دارند که به اندازه ما مقاله تولید نمی کنند اما از همان تعداد 

مقاله ای که دارند ثروت بیشتری به دست می آورند. 

نظرات دکتر بهزاد قره یاضی از چند 
جنبه برای ما اهمیت دارد. او از یک 
طرف، با داشتن سمت مهم دولتی 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
با بسیاری از ضعف ها و کاستی  های 
سیستم  های دولتی آشناست و از 
سویی دیگر، عضویت او در ستاد 
بیوتکنولوژی معاونت علمی و فناوری 
سبب شده ارتباط نزدیکی با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
داشته باشد. او به این دو بسنده 
نکرده و در یک شرکت دانش بنیان 
نوپا در زمینه بیوتکنولوژی نیز رئیس 
هیات مدیره است به همین دلیل 
می تواند نگاه جامع تری به مسائل 
و مشکالت شرکت  های دانش بنیان 
در سطح خرد و کالن و چالش  های 
پیش روی کشور برای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان داشته باشد. 



دانش بنیان  شماره سوم بهمن ماه 1394

24

یک گزارش علمی که انجمن ایمنی زیستی ارائه در دوره 
ریاست جمهوری  زمان  در  دکتر سلطانخواه  خانم  معاونت 
داد،  ارائه  فناوری  و  علمی  معاونت  در  احمدی نژاد  دکتر 
مهندسی  مقاالت  تولید  نظر  از  ایران  می دهد  نشان 
مثل  کشورهایی  از  حتی  و  پیشرو  منطقه  در  کشاورزی 
آرژانتین هم جلوتر است. اما آرژانتین 23 میلیون هکتار 
اختصاص  تراریخته  به کشت محصوالت  زمین کشاورزی 
داده در صورتی که ایران حتی یک وجب را هم زیر کشت 

این گونه محصوالت نبرده است. 
دولت به این نتیجه رسید که بین تولید ثروت و تولید علم 
گپی وجود دارد و تصمیم گرفت این گپ را با شرکت  های 
به  یا  ما  تحقیقاتی  یافته  های  قبال  کند.  پر  دانش بنیان 
گزارش تبدیل می شدند که در کنج کتابخانه ها و قفسه ها 
قالب مقاالت آی اس آی منتشر می شدند  یا در  می ماندند 
و کارکردش فخرفروشی و ارتقای اعضای هیات علمی بود. 
جامعه  فنی  و  تکنیکی  سطح  رفتن  باال  سبب ساز  البته، 
تحقیقات  این  نتیجه  در  که  فناوری  می شد.  هم  علمی 
ایجاد می شد، صاحب نداشت چون کسی که آن را تولید 
کرده بود، مالکش تلقی نمی شد و مالک این فناوری واحد 
در  تحقیقات  که  بود  پژوهشگاهی  یا  دانشگاه  پژوهشی، 
آن صورت گرفته بود. در نتیجه این فناوری ها می ماندند، 
ثروت  به  هیچ وقت  و  می رفتند  بین  از  و  می شدند  کهنه 

تبدیل نمی شدند. 
این تجربه را کشورهای پیشرفته هم داشته اند. آن ها هم 
خیلی  شده  تولید  فناوری  های  معنوی  مالکیت  روی  اگر 
سختگیری می کردند و آن را در اختیار واحد پژوهشی یا 
نمی رسید.  تولید  بازار  به  هرگز  می داشتند،  نگه  دانشگاه 

برای همین SME ها و امثال آن راه افتادند که ما با تسامح 
به آن ها دانش بنیان می گوییم. 

شرکت  های  فعالیت  برای  کاری  و  ساز  چه  شما   
دانش بنیان در نظر دارید؟ 

ما می گوییم پژوهشگر بیاید و حق و حقوق پژوهشکده را 
هم بدهد. حاال یا آن ها را سهیم کند یا بخرد و در قالب 
یک شرکت آن را تا مرحله تجاری سازی پیش ببرد. اما اگر 
بنا باشد مدیران واحدهای پژوهشی و دستگاه  های نظارتی 
تجاری سازی  را  فنی  دانش  این  می خواهد  که  فردی  به 
کند به چشم یک آدم تبهکار و کسی که نگاه نامشروع به 
نقض غرض می شود  نگاه کنند، طبیعتا  دارد  فناوری  آن 
دستگاه  های  گاهی هم  متاسفانه  اساسی.  است  چالشی  و 
نظارتی این کار را می کنند و هم برخی مدیران واحدهای 
پژوهشی و معتقدند که فناوری برای ماست و شما فقط 
را  نگاه  این  اگر  کرده اید.  کار  این جا  و  گرفته اید  حقوق 
ادامه دهیم، فناوری مذکور هرگز به مرحله تجاری سازی 
فناوری  آن  پدیدآورنده  از  دلسوزتر  هیچ کسی  نمی رسد. 
در مجموعه پژوهشی یا دانشگاه نیست. او می داند کارش 
که   - باشد  داشته  کافی  مشوق  اگر  و  دارد  ارزشی  چه 
را  مشوق ها  این  کافی  اندازه  به  دانش بنیان  شرکت  های 

ایجاد می کنند - می تواند این مسیر را به انتها برساند. 
در  دولت  کارکنان  مداخله  منع  قانون  بعدی،  چالش 
قانون  نوعی  به  این که  عین  در  است.  دولتی  معامالت 
مستثناست،  و  کرده  نفی  را  این  دانش بنیان  شرکت  های 
هم  و  پژوهشی  واحدهای  مدیران  برای  هم  ابهاماتی  اما 
قضایی  دستگاه  های  ویژه  به  و  نظارتی  دستگاه  های  برای 
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شرکت  فالن  هیات مدیره  رئیس  فرضا  است.  کرده  ایجاد 
دانش بنیان رئیس یک پژوهشکده است. حاال آیا این کار 
خالف است یا تعریف شده و قاعده مند؟! تصورم این است 
با  مغایرتی  که  شود  برطرف  طوری  باید  ابهامات  این  که 
است  این  هم  علتش  باشد.  نداشته  معامله  منع  قانون 
بر  درصد  صد  که  کشوری  در  ما  پژوهشی  یافته  های  که 
فروش  و  بازاریابی  امکان  می گردد،  دولتی  بخش  مبنای 
ندارد. فرض کنید یک پژوهشگر فرآورده خونی تولید کند. 
این جا سازمان انتقال خون می تواند مشتری اش باشد که 
قانون منع مداخله کارکنان  اما  یک سازمان دولتی است 
دولت مانع کار می شود. اگر به آن پژوهشگر اجازه ندهیم 
با سازمان انتقال خون معامله کند و آن فناوری را نفروشد، 
یا بخش خصوصی  با چه کسی معامله کند؟ چون مردم 

طالب چنین چیزی نیستند. 
عالوه بر تمام این ها، همان طور که پیش تر هم گفتم، آورده 
شرکت  های دانش بنیان دانش فنی است و معموال این افراد 
فاقد نقدینگی و سرمایه کالن برای به ثمر رساندن کارشان 
سرمایه گذاران  جای  که  می رسد  نظر  به  این جا  هستند. 
خطرپذیر خالی است. البته این اتفاق کم کم دارد می افتد 
و من به آینده امیدوارم. اما این سرمایه گذاران باید بتوانند 
با شرایط تسهیل شده متخصصان را از جهت آورده دانش 
بگیرند.  نظر  در  آن ها  برای  سهمی  و  کنند  مالک  فنی 
هزینه  که  هستند  خطرپذیر  سرمایه گذاران  این  حاال 
تجاری سازی را می پردازند و تا انتها با متخصصان همکاری 
تجاری  محصول  به  طرح  این  که  صورتی  در  می کنند. 
منجر نشود و به سودآوری نرسد - که احتمالش هم زیاد 
است - شاهد تعداد زیادی از متفکرترین و متخصص ترین 
دلیل  به  اما  هستند  ایده  صاحب  که  هستیم  آدم هایی 
شکست تجاری در بازار به بدهکاران زندانی تبدیل شده اند. 
چالش ها همین جا تمام نمی شود. در حال حاضر بسیاری 
به  که  خودروسازان  برخی  مانند   - بزرگ  شرکت  های  از 
تولید محصوالت بی کیفیت شهره هستند - بخشی از کار 
می رسانند  ثبت  به  دانش بنیان  عنوان  تحت  را  خودشان 
آن  از  را  صندوق ها  در  موجود  محدود  منابع  همین  و 
خودشان می کنند چون قوی هستند و تجربه دارند و در 
مقابل با چهار نفر فارغ التحصیل رقابت می کنند که دارای 
ایده  های بسیار خوبی هستند ولی به اندازه این ها نه خدم 
نمی توانند  بنابراین  ارتباط،  نه  و  اقتدار  نه  دارند،  و حشم 
از پس این ها بربیایند. در نتیجه، باید حساب شرکت  های 
ایده  مبنای  بر  که  نوپا  دانش بنیان  شرکت  های  از  بزرگ 
خالقانه ایجاد می شوند، جدا باشد. مثال ممکن است یک 
خودروساز که سابقه فعالیت 10، 20 ساله دارد، امروز تنها 
با نیت برخورداری از معافیت مالیاتی با تالش خودش را 
دانش بنیان کند. معتقدم آن ها هم می توانند شرکت  های 
از  ایده شان  مبنای  بر  و  کنند  تاسیس  نوپا  دانش بنیان 
حمایت ها و معافیت  های شرکت  های دانش بنیان برخوردار 
شوند، نه این که محصولی را که از 10 سال پیش در بازار 
تنظیم  زیانش  و  سود  مالیات  پرداخت  مبنای  بر  و  بوده 
شده و پایایی داشته، دانش بنیان شود تا معافیت مالیاتی 

بگیرد و سود بیشتری از آن خود کند بدون این که تحول 
خاصی اتفاق بیفتد. 

خطرپذیر  سرمایه گذاران  مورد  در  جالبی  نکته   
سپرده  های  برای  بانک ها  که  کشوری  در  گفتید. 
درصد   20 باالی  مطمئن  و  قطعی  سود  بلندمدت 
سرمایه گذاران  می توانید  چطور  می کنند،  پرداخت 
در  را  سرمایه شان  کنید  راضی  را  خصوصی  بخش 
کاری بگذارند که ممکن است نتیجه ندهد و اگر هم 
سوددهی  به  تا  می کشد  طول  خیلی  بدهد،  نتیجه 
ممکن  برسد،  سوددهی  مرحله  به  هم  اگر  و  برسد 

است به پای سود بانکی نرسد؟ 
بله، همین طور است. در حال حاضر اقتصاددانان زیادی در 
کشور هستند که معتقدند وضعیت کالن سیستم بانکی، 
ایجاد کرده است.  اقتصاد کشور  اختالل جدی در توسعه 
که  می فهمم  اندازه  این  ولی  نیستم  اقتصاددان  من  البته 
روی  ساالنه  بتواند  زحمت  بدون  و  راحتی  به  کسی  اگر 
کسب  برای  بگیرد،  سود  درصد   20 باالی  سرمایه اش 
اگر  او  نمی اندازد.  خطر  به  را  خودش  درصدی   30 سود 
از یک سرمایه گذاری هم  بخواهد سود 70، 80 درصدی 
ببرد، مشتری باید هزینه آن را بپردازد که در بازار آزادی 
که ما ایجاد کرده ایم و دروازه  های کشور به روی هر نوع 
رقابت  نمی تواند  است،  باز  بی کیفیتی  و  باکیفیت  واردات 
کند. می بینیم این جا یک چالش جدی وجود دارد که شما 
به درستی به آن اشاره کردید. بانک ها برای سود سپرده 
20 و چند درصد می پردازند و برای پرداخت سرمایه سود 
30 درصدی مطالبه می کنند و ممکن است هیچ فعالیت 
اقتصادی جوابگو نباشد. کسی که با بهره 28، 30 درصد 
باید  کند،  تامین  را  خودش  گردش  در  سرمایه  ساالنه 
50، 60 درصد سود ببرد تا بتواند فقط هزینه  های جاری 
فعالیت اقتصادی را تامین کند و به یک سود معقول برسد. 
و این ممکن است به فعالیت اقتصادی پایدار منجر نشود. 

 نقاط قوت و ضعف این شرکت ها را چه می دانید؟
همین که االن جمع کثیری از فارغ التحصیالن ما به جای 
قسمت  روز  هر  و  بخرند  همشهری  روزنامه  بروند  این که 
کاریابی آن را ورق بزنند تا جایی استخدام شوند، به دنبال 
نظر کنند  تبادل  و  بحث  بنشینند  با هم  این هستند که 
را  اقتصادی  فعالیت  یک  و  کنند  تاسیس  را  شرکتی  تا 
خودشان راه اندازی کنند، خود یک حرکت مبارک است. ما 
باید کمک کنیم که الاقل اکثریت این ها شکست نخورند. 
تجربه  را  آن  بار کشور  اولین  برای  است که  این حرکتی 
می کند و االن هم تعداد زیادی متقاضی در صف هستند. 
فرض کنید 2 هزار شرکت دانش بنیان تاسیس شده که هر 
اکثر  انسانی دارند و معموال  نیروی  تا 10  کدام حدود 5 
آن ها هیات علمی، کارشناس یا کارشناس ارشد هستند. به 
عالوه، این افراد تحصیلکرده ایده  های خوب دارند چون تا 
وقتی یک ایده خوب نداشته باشند، نمی توانند دانش بنیان 
معاونت  و  است  خوب  حرکت  این  خود  بنابراین  شوند. 
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علمی و فناوری هم دارد آن را پیش می برد و دستگاه  های 
دیگر هم اگر کمک بکنند - الزاما قرار نیست این کمک از 

نوع اعانه باشد - کار جلو خواهد رفت.
از  دیگر  یکی  یاد  شد  باعث  مساله  این  از  صحبت   
مصیبت  دچار  ما  بیفتم.  کشور  در  فعالیت  چالش  های 
یک  در  فناوری  یک  وقتی  هستیم!  کشور  در  عوام زدگی 
که  زمانی  و  کند  پیدا  توسعه  خصوصی  بخش  یا  واحد 
می خواهد عرضه شود، یک سازمان اگر و اما رویش بگذارد 
و بی مبنا ایرادگیری کند، آن وقت تمام آن فناوری دچار 
می نشینند.  سیاه  خاک  به  زیادی  عده  و  می شود  خطر 
بدتر از آن، این که وقتی روی این فناوری داخلی اگر و اما 
گذاشته می شود، از آن طرف ساالنه میلیاردها دالر مشابه 
آن از خارج وارد شود که این خیلی افتضاح است. ما به 
عینه در مورد محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک شاهد 
از  میلیارد دالر  تا 5  و ساالنه 3  چنین وضعیتی هستیم 
نگران  های  و  وارد می کنیم و دلواپسان  را  این محصوالت 
اگر  اما  نیاورده اند  زبان  بر  سخنی  هنوز  زیست محیطی 
بخواهد تولید ملی آن راه بیفتد، با اگر و اماهای نامشروع 
و عامیانه به مقابله با آن می روند و شرکت  های دانش بنیان 
سیاه  خاک  به  شده اند،  تاسیس  مبنا  این  بر  که  بسیاری 

خواهند نشست و حتی خود کشورمان! 
و  توسعه  فناوری،  عرضه  این که  عین  در  باید  ما  پس 
هم  فناوری  بازار  از  داریم،  نظر  مد  را  آن  تجاری سازی 
به  کرد،  ایجاد  اختالل  آن  در  اگر کسی  و  کنیم  مراقبت 
عنوان خائن به وطن و کسی که باید مورد محاکمه قرار 
فالن  می گوید  کسی  وقتی  مثال  کنیم.  نگاه  او  به  بگیرد، 
محصول تولید داخل سرطان زاست، یا باید ادعای خود را 
در یک دادگاه ثابت کند یا باید مورد محاکمه قرار بگیرد 
و به خاطر این ادعای دروغش به زندان برود. این جا هم به 
منافع افراد تعدی شده و هم در سطح کالن به مصالح ملی. 
امـروز متاسـفانه مـا شـاهد نقـص قانونـی در ایـن زمینـه 
هسـتیم کـه هـر کسـی، حقیقـی یـا حقوقـی، بـه خودش 
اجـازه می دهـد یـک محصول را سـرطان زا یا مضـر معرفی 
کنـد یـا بـه نحـوی دیگـر زیـر سـوال ببـرد و رسـانه هـم 
ایـن را بـه عنـوان نظر یـک کارشـناس بیان می کنـد. نظر 
کارشـناس، زمانی کارشناسـانه است که مسـتند به شواهد 
و ادلـه علمـی منتشرشـده قابـل اعتنـا و اعتماد باشـد. اگر 
به این شـیوه نامناسـب بودن محصول تایید شـود، طبیعتا 
هیـچ فـردی از آن حمایـت نخواهـد کـرد امـا اگر نباشـد، 
چـه؟ اگـر با ایـن کار به یک بـاره مکش بـرای واردات ایجاد 
کنیـم، چـه؟ آیا دسـتگاه  های نظارتـی و وزارت اطالعات ما 
نبایـد نگـران باشـند که عـده ای دارند تـالش می کنند فضا 
را بـرای تولیـد داخلـی محـدود کننـد تـا مکش بیشـتری 
بـرای واردات کاال ایجـاد شـود؟ آیـا نباید با این هـا برخورد 
شـود؟ اختاللگـران در بـازار و تقاضـای مـردم خائنیـن بـه 
وطـن هسـتند و این هـا غالبـا آگاهانـه و بـه نـدرت از سـر 
ناآگاهـی، ایـن اختـالل را در بـازار فناوری ایجـاد می کنند. 
نتیجـه ایـن می شـود کـه مـا در بیوتکنولـوژی رتبه  هـای 
بسـیار بـاالی علمـی داریـم امـا بیوتکنولـوژی در زندگـی 

روزمـره مـردم مـا دیده نمی شـود. 

کیفیت  و  کمیت  حیث  از  کشورمان  وضعیت   
حوزه  در  خصوصا  دانش بنیان  شرکت  های 
آماری  زمینه  این  در  است؟  چطور  بیوتکنولوژی 

وجود دارد؟ 
نه، آمار مقایسه ای با کشورهای دیگر نداریم. اول این که - 
همان طور که قبال هم گفتم – عنوان شرکت دانش بنیان ابداع 
ایران است و مشابه آن در کشورهای دیگر کمتر وجود دارد. 
اما می توانم این را به شما بگویم که شرکت  های دانش بنیان 
حوزه بیوتکنولوژی پیشتازترین شرکت ها در کشور هستند. 
این را بر اساس گزارش رسمی صندوق نوآوری و شکوفایی 
می گویم زیرا آن دسته از طرح  های بیوتکنولوژی که مورد 
به  نزدیک  و  را داشته اند  رتبه یک  قرار گرفته اند،  حمایت 
30 درصد از حمایت هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی 
در اختیار شرکت  های دانش بنیان قرار می دهد، مربوط به 
محصوالتی  صادرات  دیگر،  طرف  از  است.  بیوتکنولوژی 
است  پزشکی  بیوتکنولوژی  حوزه  در  بیشتر  داریم  ما  که 
پرافتخار  و  مهم  جایگاه  و  ذاتی  اقتدار  نشان دهنده  این  و 
بیوتکنولوژی در ایران است. من امیدوار هستم که با مداخله 
و مقابله ای که با اخاللگران در بازار صورت می گیرد، راه برای 

تولید بیشتر فناوری باز شود. 

 از نظر جایگاه علمی در حوزه بیوتکنولوژی کجا هستیم؟ 
خودمان تولیدکننده علم هستیم یا تنها مقلدیم؟ 

مـا در حـوزه بیوتکنولـوژی صاحـب مکتب هسـتیم و این 
مربـوط بـه االن هـم نمی شـود. از 60 سـال پیـش به این 
طـرف در کشـور کشـت بافـت انسـانی انجـام می دهیـم. 
واکسـن و سرم سـازی در ایران دارای سـابقه یکصد سـاله 
اسـت و مـا جـزو 5 کشـور اول دنیـا از نظـر شـروع بـه 
تولیـد واکسـن هسـتیم. همیـن االن تنـوع واکسـن ها و 
در  می شـود،  تولیـد  رازی  موسسـه  در  کـه  سـرم هایی 
دنیـا بی نظیـر اسـت، منتهـی رنجی کـه می بریـم، دولتی 
از  نیـز  ژنتیـک  مهندسـی  حـوزه  در  این هاسـت.  بـودن 
نظـر دانـش فنـی خیلی جلـو هسـتیم و توان فنـی تولید 
هـر نـوع محصـول مهندسـی ژنتیـک را داریـم. هـم ابزار 
سـلول  های  حـوزه  در  طرفـی،  از  تجربـه.  هـم  و  داریـم 
بنیـادی جـزو 10 کشـور برتـر دنیـا هسـتیم که بـه ما از 
لحـاظ شبیه سـازی حیوانـات اسـتناد می شـود. بـه یمـن 
شـخص  حمایت  هـای  و  رویـان  پژوهشـگاه  فعالیت  هـای 
مقـام معظـم رهبری، جزو کشـورهای برتر جهـان در این 

حـوزه هسـتیم و کارهـای خوبـی می توانیـم بکنیـم. 
نکنند،  ایجاد  اختالل  بازار  در  اگر  می کنم،  تاکید  هم  باز 
تولید  از  درصدی   3 سهم  به  می توانیم  هستم  مطمئن 
ناخالص ملی که برای بیوتکنولوژی - بر اساس نقشه جامع 
علمی کشور و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی - در 
نظر گرفته شده، برسیم و از آن هم جلو بزنیم. بیوتکنولوژی 
از آن حوزه هایی است که کشور ما صاحب حرف و مکتب 

 .است و فقط مقلد نیست



دانش بنیان  شماره سوم  بهمن ماه 1394

27

شکوفاییدرگروبرنامهریزیاست

ان در مس�ی دستیا�ب به اقتصاد دانش بنیان  ا�ی

 سپیده سرمدی



دانش بنیان  شماره سوم بهمن ماه 1394

28

اقتصـــاد  شـــکل گیری  تاریخچـــه  بخواهیـــم  اگـــر 
دانش بنیـــان در عرصـــه بین الملـــل را بررســـی کنیـــم، 
احتمـــاال بـــه دهـــه 1990 میـــالدی خواهیـــم رســـید. 
ــاد  ــات، اقتصـ ــاوری اطالعـ ــعه فنـ ــث توسـ ــی بحـ وقتـ
الکترونیـــک مطـــرح شـــد، کم کـــم  و  دیجیتالـــی 
ترکیـــب »اقتصـــاد دانش بنیـــان« هـــم شـــکل گرفـــت. 
ـــی  ـــا زمان ـــت ب ـــادف اس ـــه مص ـــن بره ـــت ای ـــوان گف می  ت
کـــه در آن، مولفـــه اصلـــی برتـــری صرفـــا بـــر اســـاس 
دیدگاه  هـــای ســـنتی بـــه مـــواد اولیـــه یـــا کاالهـــای 
ســـاخته شـــده و نیم  ســـاخته و ابـــزار نیســـت. در ایـــن 
ــه  ــاد اضافـ ــای اقتصـ ــه مولفه  هـ ــه بـ ــک مولفـ دوره یـ
می شـــود و اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش بـــه وجـــود 
ــی  ــه زمانـ ــر کـ ــای قبل تـ ــالف دوره هـ ــد؛ برخـ می  آیـ
ـــر  ـــی ب ـــی مبتن ـــه و زمان ـــواد اولی ـــر م ـــی ب ـــاد مبتن اقتص
محصـــوالت ساخته  شـــده بـــود. پـــس از گذشـــت ایـــن 
دوره هـــا، اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش شـــکل گرفـــت 
ـــد  ـــاری ش ـــاری و س ـــرد و ج ـــدا ک ـــش ارزش پی ـــون دان چ
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــا م ـــرود ی ـــروش ب ـــه ف ـــت ب و توانس

بگیـــرد. 
ـــه  ـــا چگون ـــور م ـــث در کش ـــن مباح ـــکل گیری ای ـــا ش ام
ـــل  ـــا قب ـــاوت ب ـــزی متف ـــه چی ـــم ب ـــی بردی ـــا پ ـــود؟ م ب
ـــواد  ـــا م ـــه صرف ـــدیم ک ـــه ش ـــون متوج ـــم چ ـــاز داری نی
اولیـــه نمی  توانـــد کارکـــرد داشـــته باشـــد. در ســـاخت 
ـــزات هـــم خـــود را نیازمنـــد مولفـــه ای  ـــزار و تجهی کاال و اب
ـــاوری  ـــه فن ـــم ک ـــم. دریافتی ـــاوری می  دیدی ـــام فن ـــه ن ب
ـــم  ـــار نداری ـــا آن را در اختی ـــی م ـــت ول ـــت اس ـــز اهمی حائ
ــوان  ــیم. می تـ ــی باشـ ــران متکـ ــه دیگـ ــم بـ و مجبوریـ
گفـــت ورود مـــا بـــه ایـــن بحـــث، بـــه جـــای این کـــه 
ـــم  ـــاوری ه ـــیر فن ـــد، از مس ـــش باش ـــیر دان ـــال از مس کام

ـــت.  ـــوده اس ب
مـــا در کشـــورمان بـــرای تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ــه  ــا مطالعـ ــم. بـ ــوردی داریـ ــات مـ ــه مطالعـ ــاز بـ نیـ
ـــر  ـــه ه ـــد ک ـــم ش ـــه خواهی ـــف متوج ـــورهای مختل کش
ـــاص  ـــای خ ـــرفت، ویژگی ه ـــرای پیش ـــورها ب ـــک از کش ی
خـــود را دارنـــد و دنبـــال می کننـــد. نکتـــه مهـــم ایـــن 
ـــز  ـــت تمای ـــاوری و صنع ـــم، فن ـــن عل ـــد بی ـــه بای ـــت ک اس
ــا  ــعه در ایـــن حوزه هـ ــرای توسـ ــا بـ ــویم. مـ قائـــل شـ
بـــه دو عنصـــر عمـــده بـــرای بسترســـازی کـــه یکـــی 
ـــد  ـــاالری در ح ـــری شایسته س ـــی و دیگ ـــت اجتماع عدال
ـــز  ـــرمایه نی ـــان س ـــم. صاحب ـــاز داری ـــت، نی ـــت اس مدیری
ـــد  ـــت کنن ـــاوری حرک ـــوژی و فن ـــمت تکنول ـــه س ـــد ب بای
و ریســـک پذیری آن را بـــا حمایت هـــای دولتـــی رفـــع 

ـــد.  کنن
ـــان  ـــرکت دانش بنی ـــزار ش ـــش از 2 ه ـــر بی ـــال حاض در ح
ــن در  ــر کارآفریـ ــزار نفـ ــم و 20 هـ ــورمان داریـ در کشـ
ـــتی  ـــناد باالدس ـــد. اس ـــه کارن ـــغول ب ـــرکت ها مش ـــن ش ای
ـــر  ـــی رهب ـــت های ابالغ ـــردی و سیاس ـــند راهب ـــور، س کش
معظـــم انقـــالب، همـــه، حـــوزه اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ــرده و  ــوان کـ ــذار عنـ ــم و تاثیرگـ ــای مهـ را از حوزه هـ

ـــور  ـــود کش ـــای موج ـــش را از اولویت ه ـــن بخ ـــعه ای توس
ــرفت های  ــور حرکـــت پیشـ ــع، موتـ ــته اند. در واقـ دانسـ
فنـــاوری، ایده هـــای خالقانـــه ای اســـت کـــه در ذهـــن 
ــدی  ــری جـ ــا پیگیـ ــرد و بـ ــکل می گیـ ــران شـ مبتکـ
ــکوفا  ــد شـ ــب و کار جدیـ ــب کسـ ــان در قالـ کارآفرینـ
می شـــود. از جملـــه بســـترهای شـــکوفایی شـــرکت های 
ــتند.  ــاوری هسـ ــم و فنـ ــای علـ ــان، پارک هـ دانش بنیـ
بیـــش از 10 ســـال از راه انـــدازی پارک هـــای علـــم 
و فنـــاوری در کشـــورمان می گـــذرد و اکنـــون 36 
ـــور  ـــد در کش ـــز رش ـــاوری و 150 مرک ـــم و فن ـــارک عل پ
ایجـــاد شـــده اســـت. ســـرمایه گذاری در زمینـــه ایجـــاد 
ــا  ــن پارک هـ ــه در ایـ ــرد نخبـ ــر فـ ــرای هـ ــغل بـ شـ
40 تـــا 50 هـــزار تومـــان بـــوده اســـت در حالـــی کـــه 
ـــارج  ـــور، خ ـــغل در کش ـــاد ش ـــرای ایج ـــرمایه گذاری ب س
ــود.  ــرآورد می شـ ــر بـ ــن برابـ ــا، چندیـ ــن پارک هـ از ایـ
ــق  ــناخت عمیـ ــد درک و شـ ــان می دهـ بررســـی ها نشـ
عوامـــل  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  عملکـــرد  از 
ـــت ها  ـــدارد و سیاس ـــود ن ـــور وج ـــا در کش ـــت آن ه موفقی
و برنامه هـــای مـــا چنـــدان بـــه رشـــد و پایـــداری ایـــن 
شـــرکت ها معطـــوف نبـــوده اســـت. آگاهـــی از عوامـــل 
اصلـــی در موفقیـــت شـــرکت های دانش بنیـــان موجـــب 
همـــوار شـــدن فعالیت هـــای پیـــِش رو می شـــود و 
ـــررات را  ـــد مشـــکالت و قوانیـــن و مق ـــت بای مجموعـــه دول

ـــد.  ـــی کن ـــه بررس ـــن زمین در ای
هدف: حذف اقتصاد تک محصولی 

ــی و  ــاد تک محصولـ ــذف اقتصـ ــروز، حـ ــای امـ در دنیـ
ــع  ــدف جوامـ ــان هـ ــاد دانش بنیـ ــه اقتصـ ــیدن بـ رسـ
ـــن  ـــت. از ای ـــعه اس ـــال توس ـــورهای در ح ـــرفته و کش پیش
رو ایجـــاد و توســـعه شـــرکت های دانش بنیـــان یکـــی از 
ـــر  ـــی ب ـــادی مبتن ـــعه اقتص ـــه توس ـــیدن ب ـــای رس مولفه ه

ــود.  ــوب می شـ ــان محسـ ــاد دانش بنیـ اقتصـ
رســـیدن بـــه رشـــد اقتصـــادی مبتنـــی بـــر دانـــش، 
مدیـــون برنامه ریـــزی دقیـــق اقتصـــادی مدیـــران هـــر 
کشـــور اســـت. هم اکنـــون کشـــورهایی در دنیـــا دارای 
اقتصادهـــای پیشـــرفته دانش بنیـــان هســـتند کـــه بـــا 
تمرکـــز بـــر نیـــروی انســـانی و مغزافزارهـــا توانســـته اند 

بـــه رشـــد خوبـــی در ایـــن بخـــش برســـند. 
ـــز در اهـــداف باالدســـتی نظـــام و اســـناد  ـــا نی در کشـــور م
ـــاد  ـــداف اقتص ـــه اه ـــیدن ب ـــر رس ـــف، ب ـــردی مختل راهب
دانش بنیـــان بســـیار تاکیـــد و ایجـــاد و راه انـــدازی 
ــال  ــی 2 سـ ــان طـ ــرکت دانش بنیـ ــدود 1700 شـ حـ
ـــام  ـــدف انج ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــتای رس ـــته در راس گذش

ـــت.  ـــده اس ش
بخـــش  در  ســـرمایه گذاری  نـــوآوری،  و  خالقیـــت 
تحقیـــق و توســـعه، ایجـــاد زیرســـاخت های ارتباطـــی، 
ــازی  ــد، تجاری سـ ــز رشـ ــا و مراکـ ــدازی پارک هـ راه انـ
ــاد  و تبدیـــل ایـــده بـــه محصـــول و راه انـــدازی و ایجـ
مراکـــز شـــتاب دهنده از جملـــه عواملـــی هســـتند کـــه 
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می تواننـــد موفقیـــت شـــرکت های دانش بنیـــان را بـــه 
همـــراه داشـــته باشـــند. 

هم اکنـــون بســـیاری از ایـــن عوامـــل بـــرای رشـــد 
شـــرکت های دانش بنیـــان در کشـــور فراهـــم شـــده 
اســـت امـــا ارزیابی هـــا نشـــان می دهـــد کـــه اقتصـــاد 
ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــت و ت ـــان نیس ـــوز دانش بنی ـــور هن کش

اهـــداف باالدســـتی نظـــام فاصلـــه بســـیار اســـت. 
اقتصـــاد دانش بنیـــان مقولـــه ای کالن اســـت کـــه بـــر 
ــم و  ــه علـ ــن بـ ــون پرداختـ ــی چـ ــاس مولفه هایـ اسـ
ــی  ــورد بررسـ ــازی مـ ــاوری و تجاری سـ ــش، فنـ پژوهـ

قـــرار گرفتـــه اســـت. 
جایگاه ما در جهان 

بـــر اســـاس مطالعـــات مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس، 
ـــه  ـــش ک ـــم و پژوه ـــد عل ـــاخص تولی ـــال، در ش ـــرای مث ب
از جملـــه مولفه هـــای اقتصـــاد دانش بنیـــان محســـوب 
ـــاالت  ـــی  مق ـــد کّم ـــث تولی ـــا از حی ـــور م ـــود، کش می ش
علمـــی، رتبـــه برتـــر منطقـــه را بـــه خـــود اختصـــاص 
ـــن شـــاخص  ـــا از نظـــر کیفیـــت مقـــاالت، در ای ـــم ام داده ای

اول نیســـتیم. 
ـــر  ـــی دیگ ـــری یک ـــت فک ـــراع و مالکی ـــت اخت ـــاخص ثب ش
ـــت  ـــان اس ـــاد دانش بنی ـــه اقتص ـــیدن ب ـــای رس از مولفه ه
و کشـــور مـــا در بخـــش مالکیـــت فکـــری و معنـــوی 
جایـــگاه خوبـــی در اختیـــار نـــدارد. در ایـــن بخـــش، ایـــران 
ـــه  رتبـــه ای بیشـــتر از 100 را در میـــان کشـــورهای دنیـــا ب
ـــز  ـــت نی ـــوع کپی رای ـــت. موض ـــاص داده اس ـــود اختص خ
ـــز  ـــه نی ـــن زمین ـــن بخـــش اســـت و در ای ـــه همی ـــوط ب مرب

ـــتیم.  ـــاهد نیس ـــور ش ـــی را در کش ـــاع خوب اوض
ـــراع  ـــت اخت ـــق ثب ـــری و ح ـــت فک ـــون مالکی ـــرای قان اج
ـــه  ـــیدن ب ـــده و رس ـــازی ای ـــات تجاری س ـــی از ملزوم یک
محصـــول اســـت کـــه می توانـــد نقـــش مهمـــی  در رســـیدن 
ـــت  ـــه ثب ـــد. البت ـــا کن ـــش ایف ـــر دان ـــی ب ـــه اقتصـــاد مبتن ب
ـــه  ـــی ک ـــول، در صورت ـــه محص ـــیدن ب ـــرای رس ـــراع ب اخت
ـــد  ـــود، می توان ـــام ش ـــادی انج ـــگاه اقتص ـــک بن ـــط ی توس
ـــن  ـــه همی ـــد. ب ـــته باش ـــی داش ـــز در پ ـــازی را نی تجاری س
ـــا  ـــرفته دنی ـــورهای پیش ـــب کش ـــه در اغل ـــت ک ـــل اس دلی
ـــاری در  ـــای تج ـــوی بنگاه ه ـــراع از س ـــت اخت ـــبت ثب نس
مقایســـه بـــا ثبـــت اختـــراع توســـط فـــرد، 90 بـــه 10 
ـــت.  ـــس اس ـــبت برعک ـــن نس ـــا ای ـــور م ـــا در کش ـــت ام اس
 )GDP( ســـهم پژوهـــش در تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
ـــش  ـــر دان ـــی ب ـــاد مبتن ـــای اقتص ـــر از مولفه ه ـــی دیگ یک
اســـت. بـــر اســـاس اســـناد باالدســـتی نظـــام، ســـهم 
ـــر  ـــد در نظ ـــی 4 درص ـــص داخل ـــد ناخال ـــش از تولی پژوه
ـــر  ـــز ب ـــعه نی ـــم توس ـــه پنج ـــت. در برنام ـــده اس ـــه ش گرفت
 GDP رســـیدن بـــه ســـهم 3 درصـــدی پژوهـــش در
اشـــاره شـــده اســـت. امـــا هم اکنـــون ســـهم تحقیـــق و 
ـــن  ـــد. در ای ـــد می رس ـــم درص ـــه نی ـــعه از GDP ب توس
ـــد  ـــه بع ـــان کشـــورهای منطق ـــا در می شـــاخص، کشـــور م

ـــرار دارد.  ـــه ق از ترکی

ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــط ب ـــوالت مرتب ـــایر مق ـــران، در س در ای
ـــام  ـــتی نظ ـــداف باالدس ـــا اه ـــز ب ـــان نی ـــاد دانش بنی اقتص
ـــه  ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــده می ش ـــه دی فاصل
ـــاوری  ـــاخص فن ـــه در ش ـــه دوم منطق ـــه رتب ـــیدن ب رس
ـــت  ـــران در حـــوزه ظرفی ـــه ای ـــق نشـــده اســـت و رتب محق
پهنـــای بانـــد بـــه عنـــوان زیرســـاخت ارتباطـــی 11 و 
در دولـــت الکترونیـــک 9 اســـت. از ســـوی دیگـــر، در 
ـــه  ـــران در منطق ـــه ای ـــز رتب ـــری نی ـــت فک ـــش مالکی بخ

ـــت.  7 اس
 knowledgeتحقیقاتـــی موسســـه  آمارهـــای 
وضعیـــت  خصـــوص  در    economy report
ـــران در  ـــه 94 ای ـــش، از رتب ـــر دان ـــی ب ـــای مبتن اقتصاده
ـــه  ـــار ک ـــن آم ـــت دارد. ای ـــان حکای ـــورهای جه ـــان کش می
از ســـوی درگاه پایـــش جامعـــه اطالعاتـــی ایـــران )وابســـته 
ــر  ــات( منتشـ ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــه وزارت ارتباطـ بـ

ـــاد  ـــان در اقتص ـــر جه ـــور برت ـــوئد را کش ـــت، س ـــده اس ش
می کنـــد.  اعـــالم  دانش بنیـــان 

در شـــاخص اقتصـــاد دانش بنیـــان کـــه ایـــن موسســـه 
ـــال 2013  ـــانگرهای س ـــاس نش ـــر اس ـــی آن را ب تحقیقات
ـــه 94  ـــاز 3/91 رتب ـــا امتی ـــران ب ـــرده اســـت، ای ـــی ک ارزیاب
ـــدی،  ـــن رده بن ـــان دارد. در ای ـــورهای جه ـــان کش را در می
ســـوئد بـــه عنـــوان کشـــور برتـــر جهـــان در اقتصـــاد 
دانش بنیـــان دارای امتیـــاز 9/43 اســـت. همچنیـــن 
ـــیا و  ـــر آس ـــور برت ـــاز 8/77 کش ـــا امتی ـــوان ب ـــور تای کش
ـــه محســـوب  ـــر منطق ـــاز 6/94 کشـــور برت ـــا امتی ـــارات ب ام

می شـــود. 
ـــد،  ـــارک، هلن ـــد، دانم ـــورهای فنالن ـــوئد، کش ـــد از س بع
ـــوییس  ـــترالیا و س ـــان، اس ـــادا، آلم ـــد، کان ـــروژ، نیوزیلن ن

دارای اقتصـــاد دانش بنیـــان برتـــر در دنیـــا هســـتند. 
ـــر  ـــیایی برت ـــور آس ـــن 10 کش ـــه، بی ـــن رتب ـــا ای ـــران، ب ای
ـــره  ـــنگاپور، ک ـــن، س ـــگ، ژاپ ـــوان، هنگ کن ـــت و تای نیس
جنوبـــی، امـــارات، بحریـــن، عمـــان، مالـــزی و عربســـتان در 

ایـــن رده بنـــدی دیـــده می شـــوند. 
ـــد از  ـــه، بع ـــورهای منطق ـــان کش ـــدی، می ـــن رده بن در ای
امـــارات کشـــورهای عمـــان، بحریـــن، عربســـتان ســـعودی، 
قطـــر، کویـــت، گرجســـتان، ترکیـــه، ارمنســـتان و 

 .قزاقزســـتان قبـــل از ایـــران قـــرار دارنـــد



دانش بنیان  شماره سوم بهمن ماه 1394

30

آیندهنگاریملیجانشینبرنامههای
توسعهپنجسالهدرعلم،فناوریونوآوری

 امیر ناظمی
مشاور معاونت سیست گذاری و ارزیابی راهبردی



دانش بنیان  شماره سوم  بهمن ماه 1394

31

ــورد  ــه 1990 م ــگاری1 از ده ــی آینده ن ــای مل برنامه ه
ــت.  ــرار گرف ــان ق ــورهای جه ــیاری از کش ــتقبال بس اس
الگوبــرداری از ژاپــن که از ســال 1970 به صورت مســتمر 
ــه یکــی  ــود، ب ــگاری ملــی را انجــام داده ب برنامــه آینده ن
از رفتارهــای متــداول در میــان کشــورهای توســعه یافته 
ــان  ــا در می ــل شــد. نخســتین الگوبرداری ه ــان تبدی جه
کشــورهای اروپایــی و بــه طــور خــاص در آلمــان، 
انگلســتان و فرانســه روی داد. کشــورهای مختلــف نــگاه 
بــه آینــده را در کنــار مولفه هــای دیگــر وارد نظــام 

ــد.  ــود کردن ــزی خ برنامه ری
آینده نــگاری پــس از دهــه 1990 مــورد اســتقبال بخــش 
عمــده ای از کشــورهای توســعه یافته قــرار گرفــت و ایــن 
اســتقبال بــه گونــه ای بــود کــه در ابتــدای ســال 2000 
ــترک 4«2  ــوب مش ــه »چارچ ــول برنام ــی از اص ــه یک ب
اتحادیــه اروپــا تبدیــل شــد و کشــورهای عضــو اتحادیــه 
ــه ای  ــی و منطق ــای مل ــد در برنامه ریزی ه ــق کردن تواف
ــن  ــه ای ــد. ب ــره گیرن ــگاری به خــود از چارچــوب آینده ن
ترتیــب، اغلــب کشــورهای در حــال توســعه ماننــد 
ــگاری  ــای آینده ن ــز برنامه ه ــی نی ــره  جنوب ــا ک ــه ی ترکی
ملــی خــود را آغــاز کردنــد. درســت در روزهایــی 
کــه برنامه هــای توســعه یکپارچــه و جامــع ماننــد 
ــف در  ــورهای مختل ــاله در کش ــعه 5 س ــای توس برنامه ه
ــه  ــود و ناکارآمــدی این گون حــال کنــار گــذارده شــدن ب
یکپارچــه  و  جامــع  متمرکــز،  برنامه ریزی هــای  از 
آشــکار می شــد، آینده نــگاری بــه عنــوان نوعــی از 
ــاوری  ــم، فن ــای عل ــین در حوزه ه ــت گذاری جانش سیاس
ــائل  ــی و مس ــف صنعت ــای مختل ــوآوری در بخش ه و ن

ــود.  ــی در حــال طــرح و توســعه ب مل
در برنامه هــای آینده نــگاری تــالش می شــود نگاهــی 
ــود. در  ــاد ش ــت گذاری ایج ــه سیاس ــه عرص ــاوت ب متف
ــاوت  ــگاه متف ــن ن ــت ای ــده اس ــالش ش ــتار ت ــن نوش ای
تشــریح و در ادامــه بــه برخــی از تفاوت هــای برنامه هــای 
آینده نــگاری بــا برنامه هــای توســعه متــداول ماننــد 
برنامه هــای 5 ســاله کشــور، نگاهــی افکنــده شــود. ایــن 
ــی  ــه مل ــی برنام ــی در طراح ــات اصل ــا، مالحظ تفاوت ه

ــت.  ــگاری اس آینده ن
الف- خداحافظی با برنامه ریزی های دستوری 
 برنامه هــای توســعه 5 ســاله ای کــه هنــوز هــم در 
ــزی  ــه برنامه ری ــت، ارثی ــاری اس ــاری و ج ــا س ــور م کش
بلــوک شــرق و نظام هــای کمونیســتی و همچنیــن 
برنامه هــای توســعه ای اســت کــه در میانــه قــرن بیســتم 
مــورد اســتقبال کشــورهای مختلــف جهــان قــرار گرفــت. 
در آن زمــان، بازســازی های پــس از جنــگ جهانــی 
ــر ایــن اســتقبال افــزود. از ســوی دیگــر نیــز  دوم نیــز ب
کشــورهای تازه تاسیســی کــه از تجزیــه کشــورهای 
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــگ دوم جهان ــالل جن ــزرگ در خ ب
بودنــد رویــای برنامه ریزی هــای جامــع داشــتند. بــه 
ــاز  ــعه آغ ــای توس ــه برنامه ریزی ه ــود ک ــب ب ــن ترتی ای

ــزی  ــی، مال ــره جنوب ــن، ک ــال، چی ــوان مث ــه عن ــد. ب ش
و هندوســتان نمونه هایــی از کشــورهایی بودنــد کــه 
ــوک  ــورهای بل ــار کش ــعه را در کن ــای توس برنامه ریزی ه
ــدا  ــا در ابت ــن برنامه ه ــی ای ــد. تمام ــاز کردن ــرق آغ ش
دســتوری، الــزام آور3 و اغلــب متمرکــز بودنــد و دولت هــا 
ــه ای  ــکام مجموع ــری اح ــا یک س ــد ب ــالش می کردن ت
بــرای دســتگاه های  را  از دســتورها و جهت گیری هــا 
دولتــی تعییــن و از ایــن رهگــذر بتواننــد نوعــی از 
ــد.  ــاد کنن ــعه ایج ــی را در توس ــی و یکپارچگ هماهنگ
برنامه ریزی هــای دســتوری عمدتــا در قالــب قوانیــن 
تصــور  برنامه ریــزان  می یافتنــد.  تبلــور  الزامــات  و 
ــن  ــه قوانی ــکام ب ــن اح ــل ای ــا تبدی ــه ب ــد ک می کردن
می تواننــد ضمانــت اجرایــی برنامه هــا را افزایــش دهنــد. 
امــا تاریــخ نشــان دهنده واقعیــت دیگــری بــود. در عالــم 
واقعیــت، ایــن قوانیــن و مقــررات نمی توانســتند ضامــن 
ــای  ــب کاخ روی ــن ترتی ــه ای ــند. ب ــا باش ــق برنامه ه تحق

فروریخــت.  این چنیــن  برنامه ریزی هــای 
بــه دالیــل  گــذر ســال ها  در  برنامه هــا  نــوع  ایــن 
مختلفــی مــورد بازاندیشــی و تکامــل قــرار گرفتنــد 
برنامه هــای  شــدند.  مواجــه  ماهیــت  تغییــر  بــا  و 
ــان  ــرور زم ــه م ــد، ب ــتوری بودن ــدا دس ــه ابت ــعه ک توس
ــه  ــا ب ــی4 )ی ــی و توجیه ــا ترغیب ــی ی ــه آگاهی بخش وج
زعــم برخــی از نویســندگان فارســی زبان، ارشــادی( 
بــر خــالف  آگاهی بخــش،  برنامه ریزی هــای  یافتنــد. 
ــان  ــه از می ــود را ن ــب خ ــتوری، مخاط ــای دس برنامه ه
از میــان  بلکــه  دولتمــردان و دســتگاه های دولتــی، 
جامعــه و بخــش خصوصــی می یافــت. بــه عبــارت 
ــود،  ــی ب ــی و اجتماع ــر مل ــک ام ــزی ی ــر، برنامه ری دیگ
ــه  ــرش ب ــر نگ ــن تغیی ــی. ای ــی و سیاس ــری دولت ــه ام ن
ــد.  ــر ش ــعه منج ــای توس ــاختار برنامه ریزی ه ــر س تغیی
ــی از  ــره جنوب ــود، ک ــعه خ ــم توس ــه هفت ــد از برنام هن
همــان برنامــه نخســت و حتــی چیــن از برنامــه پنجــم، 
وجــوه آگاهی بخشــی و رویکــرد آگاهی بخشــی را وارد 
عرصــه برنامه ریــزی توســعه خــود کردنــد. تقویــت وجــه 
ــرد  ــه رویک ــل ب ــان تبدی ــرور زم ــه م ــی ب آگاهی بخش
غالــب در برنامــه توســعه کشــورها شــد. بــه ایــن ترتیــب، 
جهت گیری هــای  از  بــرآوردی  توســعه  برنامه هــای 
دولتــی،  بخش  هــای  از  اعــم  جامعــه  کل  مناســب 
ــه  ــرد ب ــر رویک ــن تغیی ــد. ای ــی ش ــی و عموم خصوص
معنــای تعییــن تکلیــف بــرای جامعــه و بخــش خصوصــی 
ــه  ــه عرص ــق ورود ب ــت ح ــا دول ــه اساس ــرا ک ــود چ نب
خصوصــی و ضمانــت اجرایــی آن را نیــز نــدارد. در عیــن 
ــه  ــای موعظ ــه معن ــا ب ــوع از برنامه ریزی ه ــن ن ــال، ای ح
بخــش خصوصــی و جامعــه هــم نیســت. هیــچ سیاســتی 
ــد از  ــد و بای ــق یاب ــد تحق ــه نمی توان ــظ و خطاب ــا وع ب
ســاز و کارهــای مشــخصی در ایــن خصــوص بهــره بــرد. 
کلیـــد  آگاهی بخـــش  برنامه ریزی هـــای  در  آنچـــه 
و  مشروعیت بخشـــی  اســـت،  موفقیـــت  اصلـــی 
اجماع ســـازی اســـت. در ایـــن نـــوع از برنامه هـــا 
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دولـــت نـــه بـــه مثابـــه عقـــل کل، بلکـــه بـــه عنـــوان 
جزئـــی از جامعـــه وظیفـــه می یابـــد دیدگاه هـــای 
ــور  ــران کشـ ــاالن و رهبـ ــرگان، فعـ ــعه بخش خبـ توسـ
را جمـــع آوری کنـــد و ایـــن دیدگاه هـــا را در جامعـــه 
بـــه  اشـــتراک بگـــذارد. ایـــن بـــه  اشـــتراک گذاری 
ــرای گزینـــش  ــه بـ ــاب جامعـ ــرآغاز بحـــث و انتخـ سـ
ــد  ــک فرآینـ ــد یـ ــت ماننـ ــت. درسـ مناسب ترین هاسـ
رای گیـــری و انتخابـــات، سیاســـت ها بـــه طیـــف 
ـــن  ـــود و ای ـــه می ش ـــه ارائ ـــرگان جامع ـــترده ای از خب گس

خبـــرگان بـــه انتخـــاب مناســـب ترین سیاســـت ها 
اقـــدام می کننـــد. 

ـــه  ـــن ک ـــگاری ژاپ ـــه آینده ن ـــال، در برنام ـــوان مث ـــه عن ب
ـــود  ـــزار می ش ـــال برگ ـــر 5 س ـــون ه ـــال 1970 تاکن از س
ـــزار  ـــال 2015 برگ ـــگاری در س ـــه آینده ن ـــن برنام )آخری
شـــد( حـــدود 3 هـــزار نفـــر از خبـــرگان در خصـــوص 
سیاســـت های مناســـب بـــرای آینـــده و همچنیـــن 
ــارکت  ــی مشـ ــال های آتـ ــرات در سـ ــن تغییـ مهم تریـ
داشـــتند. پرســـش ها و سیاســـت های پیشـــنهادی کـــه 
ـــک  ـــب ی ـــود، در قال ـــع آوری می ش ـــال جم ـــول 5 س در ط
پرســـش نامه بـــرای حـــدود 3 هـــزار نفـــر از خبـــرگان، 
ــادی و خبـــرگان کســـب  و کار  ــاالن اقتصـ اعـــم از فعـ
)حـــدود 55 درصـــد از پاســـخ دهندگان(، خبـــرگان 
ــتاده  ــت گذاران فرسـ ــی و سیاسـ ــگاهی و پژوهشـ دانشـ
ــا در خصـــوص انتخـــاب بهتریـــن  ــا آن هـ می شـــود تـ
سیاســـت ها و مهم تریـــن تغییـــرات آینـــده رای خـــود 
ــب روش  ــش نامه در قالـ ــن پرسـ ــد. ایـ ــه دهنـ را ارائـ
ـــع آوری  ـــان را جم ـــر متخصص ـــه نظ ـــی5 در دو مرحل دلف
بـــه  پاســـخ دهندگان  نخســـت،  دور  در  می کنـــد. 
صـــورت مســـتقل و بـــدون اطـــالع از نظـــرات ســـایر 
ــد و در  ــه پرســـش نامه پاســـخ می دهنـ ــان بـ متخصصـ

ـــا  ـــش ها و ب ـــان پرس ـــه هم ـــر ب ـــار دیگ ـــک ب دور دوم ی
ـــش  ـــه گزین ـــر ب ـــان دیگ ـــخ های متخصص ـــالع از پاس اط
ــیک  ــه ای کالسـ ــن نمونـ ــد. ایـ ــت ها می پردازنـ سیاسـ
برنامـــه ای  کشورهاســـت؛  آینده نـــگاری  برنامـــه  از 
ــه ای از آرای  ــده و خالصـ ــدی  شـ ــا جمع بنـ ــه تنهـ کـ
خبـــرگان و متخصصـــان کشـــور اســـت، نـــه نظـــرات 

گـــروه محـــدودی از دولتمـــردان! 
عنـــوان  بـــه  ملـــی،  آینده نـــگاری  برنامه هـــای 
آگاهی بخـــش،  توســـعه  برنامه هـــای  از  نمونـــه ای 
برخـــالف برنامه هـــای دســـتوری، در فراینـــد تدویـــن، 
مشـــروعیت الزم را نیـــز کســـب کـــرده اســـت. ایـــن 
برنامه هـــا بـــه واســـطه آن کـــه بـــرآورد نظـــر جامعـــه 
ـــته  ـــک رای داش ـــا ی ـــره دقیق ـــر خب ـــوده و ه ـــرگان ب خب
ـــی  ـــرش تمام ـــورد پذی ـــودکار م ـــورت خ ـــه ص ـــت، ب اس
جامعـــه خواهـــد بـــود. در ایـــن مـــدل از برنامه ریـــزی، 
ـــود را  ـــزان آرای خ ـــه برنامه ری ـــدارد ک ـــود ن ـــی وج لزوم
ـــرآورد  ـــان ب ـــه هم ـــه برنام ـــد، بلک ـــایرین بقبوالنن ـــه س ب
ــده و  ــوص آینـ ــرگان در خصـ ــه خبـ ــارکت جامعـ مشـ
سیاســـت های مناســـب در مواجهـــه بـــا آینـــده اســـت. 

ب- برنامه جامع؛ رویای ایده آلیستی
ـــش  ـــا را پوش ـــی حوزه ه ـــه تمام ـــی ک ـــای جامع برنامه ه
ـــه و غیرواقعـــی اســـت.  ـــای ایده آل گرایان ـــک روی ـــد، ی دهن
برنامه هـــای جامـــع کـــه بتواننـــد تمامـــی جنبه هـــای 
ـــد، در  ـــرار دهن ـــه ق ـــورد توج ـــور را م ـــک کش ـــعه ی توس
ــت.  ــه نیسـ ــعاری غیرواقع گرایانـ ــز شـ ــن روزگار، جـ ایـ
ــان  ــزی در جهـ ــال ها برنامه ریـ ــر حاصـــل سـ ــن امـ ایـ
ــش از  ــال های پیـ ــران در سـ ــه ایـ ــی کـ ــت. زمانـ اسـ
ــرد،  ــتحکم می کـ ــع را مسـ ــزی جامـ ــالب برنامه ریـ انقـ
دیگـــر دوران برنامه ریـــزی جامـــع داشـــت بـــه تاریـــخ 
انقضـــای خـــودش می رســـید. درســـت در ســـال 
1340 کـــه برنامـــه توســـعه ســـوم کشـــور در دســـتور 
کار ســـازمان مدیریـــت و دولـــت وقـــت قـــرار داشـــت، 
بســـیاری از کارشناســـان بـــه ضـــرورت و کارایـــی آن 
ـــاور  ـــروه مش ـــک گ ـــال ی ـــان س ـــتند. در هم ـــک داش ش
برنامه ریـــزی از طـــرف گـــروه مشـــاوران هـــاروارد وارد 
ـــال 1342  ـــان در س ـــروه متخصص ـــن گ ـــد. ای ـــران ش ای
ایـــران را تـــرک کردنـــد و در ماه هـــای آخـــر حضـــور 
خـــود و پـــس از تـــرک ایـــران، برداشتشـــان را در 
ـــن  ـــد. ای ـــوب کردن ـــران مکت ـــزی در ای ـــه برنامه ری زمین
ـــت  ـــاوران در نهای ـــروه مش ـــت های گ ـــات و برداش تجربی
در کتابـــی بـــا عنـــوان »برنامه ریـــزی در ایـــران«6 بـــه 
ـــد  ـــگارش درآم ـــه ن ـــود«7 ب ـــک لئ ـــد »م ـــتاری ارش ویراس
ــن کتـــاب را علی اعظـــم محمدبیگـــی در ســـال  )ایـ
ــان،  ــه آنـ ــرد(. تجربـ ــه کـ ــی ترجمـ ــه فارسـ 1380 بـ
ــال  ــان سـ ــی، در همـ ــاورانی خارجـ ــوان مشـ ــه عنـ بـ
ـــت.  ـــع اس ـــزی جام ـــده برنامه ری ـــدی ای ـــانگر ناکارآم نش
ایـــن کتـــاب بـــا نقـــد همیـــن دیـــدگاه برنامه ریـــزی 
جامـــع آغـــاز می شـــود؛ نقـــدی کامـــال قابـــل تامـــل 



دانش بنیان  شماره سوم  بهمن ماه 1394

33

ــن  ــز ایـ ــا نیـ ــان روزهـ ــد از همـ ــان می دهـ ــه نشـ کـ
ــا  ــت. امـ ــوده اسـ ــراه بـ ــک همـ ــا شـ ــزی بـ برنامه ریـ
تاســـف زمانـــی دوچنـــدان می شـــود کـــه می بینیـــم 
هنـــوز، بـــا وجـــود گذشـــت بیـــش از 54 ســـال از آن 
ـــاله  ـــعه 5 س ـــه توس ـــد برنام ـــرار دارن ـــی اص ـــخ، برخ تاری

ـــود.  ـــته ش ـــور نوش ـــرای کش ـــع ب جام
برنامه هـــای آینده نـــگاری در زمـــان حاضـــر تمامـــا 
بخشـــی و حـــوزه ای هســـتند. بـــه دلیـــل مشـــارکت 
مســـئولیت  نیســـت  الزم  هیچ کـــس  خبـــرگان، 
هماهنگـــی را بـــر عهـــده گیـــرد، بلکـــه ایـــن عقـــل 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــرگان اس ـــی خب ـــل جمع ـــه و عق توزیع یافت
بهتریـــن نحـــو ایـــن تکلیـــف را بـــر عهـــده می گیـــرد. 
ـــدی  ـــش از دل فراین ـــای آگاهی بخ ـــه برنامه ه ـــی ک زمان
بی شـــک  می آینـــد،  وجـــود  بـــه  دموکراتیـــک 
هماهنگـــی میـــان بخش هـــای مختلـــف، بـــه واســـطه 
ـــد  ـــد خواه ـــمند، پدی ـــی و هوش ـــدگاه تخصص ـــزاران دی ه
ـــتی  ـــر درس ـــه ب ـــانی ک ـــت کس ـــر اس ـــاید بهت ـــد. ش آم
ـــتوری  ـــع و دس ـــای جام ـــن برنامه ه ـــان در تدوی راه حل ش
ـــق خارجـــی از  ـــه موف ـــد نمون ـــل چن ـــد، حداق اصـــرار دارن
کشـــورهای دیگـــر را نشـــان دهنـــد. کاش بـــه جـــای 
ـــه ای  ـــد و کهن ـــزی ناکارآم ـــر برنامه ری ـــرار ب ـــرار و اص تک
کـــه امـــروزه تـــا ایـــن حـــد بـــه آن شـــیفته ایم، بـــه 
مطالعـــه برنامه ریـــزی در ســـایر کشـــورها یـــا حداقـــل 

ــم.  ــود می پرداختیـ ــته خـ ــی گذشـ ارزیابـ
آینده نـــگاری در کشـــورهای مختلـــف بـــا وظیفـــه 
هوشمندســـازی کســـب  و کار و بـــر پایـــه هوشـــمندی 
پایه هـــای  از  یکـــی  بـــه  جامعـــه  در  توزیع یافتـــه 
اگرچـــه  اســـت.  شـــده  تبدیـــل  برنامه ریـــزی 
ـــام  ـــتم و نظ ـــک سیس ـــزای ی ـــی از اج ـــگاری یک آینده ن
ــه  ــت کـ ــار داشـ ــوان انتظـ ــت و نمی تـ ــمند اسـ هوشـ
پاســـخگوی تمـــام ناکارآمدی هـــای برنامه ریـــزی در 
کشـــور باشـــد. آینده نـــگاری را بایـــد زودتـــر از این هـــا 
ــوز  ــذرد و هنـ ــال ها می گـ ــا سـ ــم امـ ــاز می کردیـ آغـ
مـــا در مـــورد خوبی هـــای آینده نـــگاری صحبـــت 
از  هنـــوز  مـــا  و  می گـــذرد  ســـال ها  می کنیـــم؛ 
هـــزاران  هنـــوز  عملـــی می ترســـیم؛  تجربه هـــای 
ـــان از  ـــا توم ـــور و میلیارده ـــی در کش ـــاعت کارشناس س
ــم  ــعه ای می کنیـ ــای توسـ ــرف برنامه هـ ــع را صـ منابـ
ــم  ــان داریـ ــر کـــس ایمـ ــان بیـــش از هـ ــه خودمـ کـ
ــا  ــی، بـ ــت سندنویسـ ــوز صنعـ ــت. هنـ ــد اسـ ناکارآمـ
چرخ دنده هـــای عظیمـــش، ســـندهای سیاســـتی را 
بـــرای قفســـه های مدیـــران دولتـــی تولیـــد می کنـــد. 
امـــا زمانـــی کـــه از آینده نـــگاری صحبـــت می شـــود، 
ـــرق  ـــرایطش ف ـــا ش ـــه »این ج ـــه جمل ـــکا ب ـــا ات ـــا ب تنه
ــان  ــم. ای کاش بـــه خودمـ ــارش می گذریـ دارد« از کنـ
ـــیدن  ـــز رس ـــگاری ج ـــه آینده ن ـــم ک ـــادآوری می کردی ی
ــوص  ــی در خصـ ــترک و هم رایـ ــک ادراک مشـ ــه یـ بـ
آینـــده نیســـت؛ ادراکـــی کـــه هوشـــمندی مواجهـــه و 

ســـاخت آینـــده را نیـــز درون خـــود دارد. 

امید به آینده 
 در ســـال 1392، بـــا آغـــاز کار دولـــت جدیـــد، 
موضـــوع آینده نـــگاری ملـــی مـــورد توجـــه معاونـــت 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری قـــرار گرفـــت و 
در فراینـــدی مســـتمر و طوالنـــی، ابتـــدا بـــه عنـــوان 
ــزاری  ــوع برگـ ــران، موضـ ــات وزیـ ــه ای از هیـ مصوبـ
آینده نـــگاری احیـــا شـــد. در 6 اســـفندماه 1393 
ایـــن مصوبـــه بـــه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ابـــالغ 
ـــه  ـــود آیین نام ـــه، الزم ب ـــن مصوب ـــاس ای ـــر اس ـــد. ب ش
ـــر  ـــی در کمت ـــه اجرای ـــود. آیین نام ـــن ش ـــی تدوی اجرای
ـــد  ـــن ش ـــاوری تدوی ـــی و فن ـــت علم ـــاه در معاون از 6 م
ـــب  ـــورد تصوی ـــف م ـــی عت ـــورای عال ـــه 18 ش و در جلس
قـــرار گرفـــت. آیین نامـــه اجرایـــی بـــا امضـــای 
ابـــالغ   1394 پاییـــز  در  محتـــرم  رئیس جمهـــور 
شـــد. ایـــن مســـیری بـــود کـــه بـــر فـــراز امیدهـــا و 
ــه آینـــده شـــکل  ــدواران بـ ــای جمعـــی از امیـ بیم هـ
ـــل  ـــه حداق ـــتاده ایم ک ـــه ای ایس ـــروز در نقط ـــت. ام گرف
ـــری از  ـــرای بهره گی ـــدک - ب ـــد ان ـــر چن ـــی - ه اجماع
ـــت.  ـــه اس ـــکل گرفت ـــزی ش ـــگاه و برنامه ری ـــوع ن ـــن ن ای
ــام  ــه انجـ ــوان حـــدس زد کـ ــروز می تـ ــن امـ از همیـ
آینده نـــگاری، خـــود نیازمنـــد کســـب تجربـــه اســـت؛ 
نیازمنـــد ســـعی و خطاهایـــی تـــا بتـــوان بـــه مدلـــی 
ـــت.  ـــت یاف ـــی دس ـــان ایران ـــای انس ـــا ویژگی ه ـــی ب بوم
ــن  ــی از ایـ ــک بخشـ ــدون شـ ــته بـ ــات گذشـ مطالعـ
ـــی  ـــا بخش ـــت ام ـــرده اس ـــکار ک ـــا آش ـــرای م ـــدل را ب م
از آن نیـــز نیازمنـــد کســـب تجربـــه در پیمـــودن 
مســـیر اســـت. از آینده نـــگاری نـــه می تـــوان بیـــش 
ـــوان از  ـــه می ت ـــت و ن ـــار داش ـــدودش انتظ ـــد و ح از ح
ـــد  ـــرد. بای ـــذر ک ـــادگی گ ـــه س ـــوه اش ب ـــای بالق ظرفیت ه
بـــا همراهـــی و همدلـــی ایـــن مســـیر را آغـــاز کـــرد. 
امیـــد داریـــم در شـــماره های آینـــده مجالـــی بـــرای 
آینده نـــگاری  و سیاســـت های  راهبردهـــا  تشـــریح 
ملـــی پیـــش آیـــد و بخشـــی از نشـــریه دانش بنیـــان 
ــد.  ــص یابـ ــی تخصیـ ــگاری ملـ ــوع آینده نـ ــه موضـ بـ

بایـــد ایمـــان بیاوریـــم کـــه: 
»ما در آغاز راه نیستیم 
 8»!راه از ما آغاز می شود

پی نوشت: 
1 -Foresight
2 -Framework Programme 4: FP4
3 -consolidated-imperative
4 -indicative-persuasive
5 -Delphi
6 -National Planning in Iran: A Report Based 
on Experiences of the Harvard Advisory 
Group in Iran
7 -Mc. Leod

8- شعری از علیرضا روشن
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اینتوسعه
پایدارنیست!

گپ و گف�ت �ب حامد شکیبانیا
 » یه کننده مستند »مادرک�ث �ت

 المیرا حسینی
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 داستان »مادرکشی« از کجا شروع شد؟ 
مســـتند »مادرکشـــی« بـــا پیشـــنهاد مـــن و اســـتقبال 
مرکـــز بررســـی های اســـتراتژیک ریاســـت جمهوری 
ــاره جهـــان  ــا قـــرار بـــود کاری دربـ کلیـــد خـــورد. مـ
عـــاری از خشـــونت و افراطی گـــری انجـــام دهیـــم امـــا 
ـــه  ـــنهاد دادم ک ـــن پیش ـــتیم. م ـــت و نتوانس ـــش گذش وقت
ـــون در  ـــازیم. چ ـــاره آب بس ـــتندی درب ـــای آن مس ـــه ج ب
مرکـــز بررســـی های اســـتراتژیک در مـــورد حکمرانـــی 
ـــود دارد  ـــه وج ـــدی دغدغ ـــور ج ـــه ط ـــران آب ب آب و بح
و پیـــش از آن زمـــان هـــم جلســـاتی در ایـــن زمینـــه 

داشـــتند، موافقـــت کردنـــد. 

 چه سالی بود؟ 
اوایـــل اردیبهشـــت 93 ایـــن کار را شـــروع کردیـــم. در 
ـــا  ـــی ب ـــت گفت وگوهای ـــی ها داش ـــز بررس ـــان مرک آن زم
ـــاره  ـــد درب ـــعار »بای ـــا ش ـــگاه ها ب ـــوع آب را در دانش موض
ــرد. کار کمیـــل  ــزار می  کـ ــو کنیـــم«، برگـ آب گفت وگـ
ســـوهانی را دیـــده بـــودم و در واقـــع او را از 15 ســـال 
ـــود،  ـــی ب ـــوز دوره راهنمای ـــه دانش آم ـــی ک ـــش و زمان پی
ــتند »جـــای خالـــی«اش  ــناختم. از طرفـــی مسـ می  شـ
ـــته  ـــال گذش ـــر س ـــنواره فج ـــه در جش ـــودم ک ـــده ب را دی
جـــزو 11 فیلـــم برگزیـــده بـــود و متفـــاوت بـــا بقیـــه 
فیلم هـــا. متفـــاوت از ایـــن جهـــت کـــه ســـعی کـــرده 
ـــم  ـــگ، فیل ـــل فرهن ـــواری مث ـــوع دش ـــاره موض ـــود درب ب
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــید او کس ـــرم رس ـــه نظ ـــازد. ب ـــتند بس مس
ـــعه  ـــی توس ـــای بوم ـــعه و مدل ه ـــگ، توس ـــورد فرهن در م
ـــت  ـــرح اس ـــوال مط ـــن س ـــم ای ـــرای او ه ـــه دارد و ب دغدغ
ــان  ــابقه دهـ ــن سـ ــا ایـ ــا، بـ ــرا ایرانی هـ ــه چـ ــه کـ کـ
ـــه  ـــدرن قافی ـــگ و...، در دوره م ـــخ و فرهن ـــن در تاری پرک
ـــت  ـــرار اس ـــت؟ ق ـــخ کجاس ـــن تاری ـــس ای ـــد؟ پ را باخته ان
ــا را  ــه فقـــط دل مـ ــرار اســـت کـ ــد؟ قـ ــه کار بکنـ چـ

ـــد؟  ـــوش کن خ

 ایـــن ســـابقه درخشـــان تاریخـــی در مـــورد 
مدیریـــت آب هـــم وجـــود دارد؟ 

ـــع  ـــت مناب ـــانی در مدیری ـــی درخش ـــخ خیل ـــا تاری ـــه. م بل
ـــه  ـــر ب ـــا منحص ـــر در دنی ـــن نظ ـــران از ای ـــم و ای آب داری
ـــش  ـــوع قنات های ـــول مجم ـــه ط ـــوری ک ـــت؛ کش ـــرد اس ف
ـــد و توانســـته  ـــن را دور بزن ـــره زمی ـــار ک ـــد ب ـــد چن می  توان
در شـــرایط اقلیمـــی خشـــک و نیمه خشـــک یکـــی 
ــی از  ــد و یکـ ــر باشـ ــتگاه های بشـ ــن زیسـ از مهم تریـ
ـــن  ـــد. ای ـــکل ده ـــری را ش ـــای بش ـــن تمدن ه قدرتمندتری
ـــاله  ـــرای مس ـــا ب ـــه ایرانی ه ـــر آن ک ـــد مگ ـــاق نمی افت اتف
آب بـــه عنـــوان پایـــه شـــکل گیری زندگـــی اجتماعـــی 
و تمـــدن، راه حل هـــای هوشـــمندانه ای داشـــته باشـــند. 
ـــه  ـــرام ب ـــر احت ـــی ب ـــا مبتن ـــگ م ـــاس، فرهن ـــن اس ـــر ای ب
آب، قناعـــت، سختکوشـــی و دانســـتن محدودیت هـــای 
ــای  ــا راه حل هـ ــا بـ ــت. ایرانی هـ ــوده اسـ ــرزمینی بـ سـ
ـــزاران  ـــد و ه ـــکل داده بودن ـــدن را ش ـــن تم ـــان، ای ویژه ش

سال هاست که بحث بحران آب در 
کشور مطرح می  شود اما تا پیش از 
امسال که هشدار جدی مسئوالن 
شروع و در و دیوار شهر به جمله »آب 
هست ولی کم است« مزین شد، کمتر 
کسی از عموم مردم داستان را جدی 
می  گرفت. هر چند هنوز هم کسانی 
را می  بینیم که اصال این موضوع را 
باور ندارند و به روش پیشین خود 
در مصرف آب پایبند هستند! مساله 
کمبود آب و خشکسالی جدی است؛ 
بسیار جدی تر از آن که حتی فکرش را 
بکنید. در این میان مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری که 
نگران بحران آب است، با تصمیم 
یک تهیه کننده همراه می  شود و فیلم 
»مادرکشی« شکل می  گیرد؛ فیلمی 
به تهیه کنندگی حامد شکیبانیا و 
کارگردانی کمیل سوهانی که با ظرافت 
توانسته است از داغی که عمدتا بر 
پیشانی کارهای سفارشی می  نشیند 
و آن ها را انگشت نما می  کند، فاصله 
بگیرد و مستندی جذاب، باکیفیت و 
حساب شده درباره بحران آب باشد. 
گفت  وگوی دانش بنیان با تهیه کننده 
این مستند پیش روی شماست. 
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ـــا رســـیده  ـــه دســـت م ـــده و ب ـــو آم ـــن تمـــدن جل ســـال ای
ـــت.  اس

ـــوی  ـــگ و الگ ـــن فرهن ـــه ای ـــد ک ـــور ش  چط
موفـــق رو بـــه اضمحـــالل رفـــت؟ 

از وقتـــی کـــه نـــگاه مدیریـــت منطقـــه ای و محلـــی و 
ـــاال  ـــد؛ احتم ـــل ش ـــی تبدی ـــت دولت ـــه مدیری ـــی ب مردم
ـــه در  ـــی ک ـــن، مردم ـــش از ای ـــا پی ـــا. ت ـــه زمینه ه در هم
یـــک منطقـــه زندگـــی می  کردنـــد، بـــه خاطـــر بافـــت 
ـــی  ـــع آب ـــت از مناب ـــت و صیان ـــه، حفاظ ـــاورزی منطق کش
ـــان  ـــت تک تکش ـــا هم ـــتند و ب ـــود می  دانس ـــه خ را وظیف
ــدند.  ــا الیروبـــی می  شـ ــیر آب زهکشـــی و قنات هـ مسـ
ــی  ــا و دسترسـ ــر گزندهـ ــردم از آب در برابـ ــن مـ همیـ
ـــاده روی خودشـــان در مصـــرف  ـــی زی مناطـــق دیگـــر و حت
آب حفاظـــت می  کردنـــد و قوانیـــن ســـختگیرانه ای 
ـــره آب  ـــک قط ـــی ی ـــه کس ـــرای این ک ـــت ب ـــود داش وج
ـــی  ـــک جای ـــد. از ی ـــرف کن ـــودش مص ـــهم خ ـــتر از س بیش
ـــی  ـــت دولت ـــه مدیری ـــی ب ـــت مردم ـــن مدیری ـــد ای ـــه بع ب
ـــرای آب  ـــی ب ـــردم محل ـــدازه م ـــه ان ـــه ب ـــد ک ـــل ش تبدی
دل نمی ســـوزاند و همـــه چیـــز در قالـــب پروتـــکل 
و دســـتورالعمل درآمـــد. اوال، ایـــن دســـتورالعمل ها 
ــق  ــی آب متعلـ ــا، وقتـ ــدارد و دومـ ــره وری الزم را نـ بهـ
ـــتفاده  ـــر اس ـــردم دیگ ـــر م ـــگاه اکث ـــد، از ن ـــت باش ـــه دول ب
ــون  ــود چـ ــوب نمی شـ ــی محسـ ــاه بزرگـ ــاد آن گنـ زیـ
ــال  ــدارد و اصـ ــی نـ ــان قبحـ ــت در نظرشـ دزدی از دولـ

دزدی نیســـت! 

ـــت آب  ـــادن مدیری ـــگ و افت ـــر فرهن ـــن تغیی  ای
ـــد؟  ـــاز ش ـــی آغ ـــه زمان ـــت از چ ـــت دول ـــه دس ب
ــه قانـــون ملـــی شـــدن منابـــع آب در  از دهـــه 40 کـ
مجلـــس تصویـــب شـــد. در آن زمـــان دولـــت شـــروع کـــرد 
ـــی  ـــب اصل ـــور و صاح ـــع کش ـــردن مناب ـــت ک ـــه مدیری ب
ـــاید  ـــه ش ـــد. البت ـــا ش ـــی بیابان ه ـــع و حت ـــا، مرات جنگل ه
ـــد  ـــت کن ـــا مراقب ـــت از این ه ـــه دول ـــم باشـــد ک درســـت ه
ـــن کار را  ـــم ای ـــدت ه ـــه در درازم ـــرط این ک ـــه ش ـــی ب ول
درســـت انجـــام دهـــد. منابـــع آب هـــم شـــامل ایـــن ماجـــرا 
ـــع  ـــت روی مناب ـــای دول ـــد تصمیم ه ـــه بع ـــد و از آن ب ش
آب تاثیـــر گذاشـــت. ایـــن تاثیـــر در نـــگاه کشـــاورزان 
ـــر  ـــائل دیگ ـــی در مس ـــت و حت ـــهود اس ـــز مش ـــه آب نی ب
ـــالب  ـــش از انق ـــه پی ـــی ک ـــات ارض ـــل اصالح ـــور مث کش
شـــروع شـــد و انقـــالب اســـالمی آن را تشـــدید کـــرد. اصـــال 
ایـــده انقـــالب ایـــن بـــود کـــه خان هـــا و فئودال هـــا و 
ــان را  ــم و زمین هایشـ ــزرگ را برداریـ ــای بـ زمین دارهـ
بـــه رعیت هـــا بدهیـــم. بـــر ایـــن اســـاس، زمین هـــای 
کشـــاورزی بـــه قطعـــات کوچـــک تقســـیم شـــد کـــه 
ـــن  ـــدت پایی ـــه ش ـــاک و... ب ـــود، خ ـــره وری را در آب، ک به
ــم  ــاورزی تصمیـ ــاد کشـ ــا وزارت جهـ ــی  آورد. بعدهـ مـ
ــه  ــا را یکپارچـ ــا این هـ ــکیل تعاونی هـ ــا تشـ ــت بـ گرفـ
کنـــد بلکـــه تعاونـــی جـــای خـــان را بگیـــرد و بتوانـــد 

ـــردش  ـــا عملک ـــد ام ـــت کن ـــه ای را مدیری ـــن یکپارچ زمی
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــو همیـ ــم الگـ ــود. االن هـ ــق نبـ موفـ
ـــای  ـــد زمین ه ـــا خری ـــا ی ـــکیل تعاونی ه ـــا تش ـــد ب بتوانن
کوچـــک، ایـــن مشـــکل را حـــل کننـــد. مســـاله ایـــن 
ــاورزی  اســـت کـــه پـــس از ســـال ها، زمین هـــای کشـ
از قبـــل هـــم کوچک تـــر شـــده اند و تعـــدادی از آن هـــا 
حتـــی کاربری شـــان بـــه ویـــال تغییـــر کـــرده اســـت. 

ــگاه  ــت روی نـ ــت دولـ ــن حرکـ ــد ایـ  گفتیـ
ــور؟  ــت. چطـ ــر گذاشـ ــاورزان اثـ کشـ

ـــهم  ـــاه زد و س ـــت چ ـــه توانس ـــدر ک ـــر چق ـــی ه ـــر کس ه
ـــل شـــد. اگـــر کســـی قـــدرت  ـــرای خـــودش قائ بیشـــتری ب
ـــرای  ـــود، ب ـــس ب ـــل مجل ـــال وکی ـــت و مث ـــتری داش بیش
منطقـــه و محلـــه خـــودش ســـهم آب بیشـــتری قائـــل 
ــای  ــدرت طرح هـ ــال قـ ــا اعمـ ــت بـ ــا توانسـ ــد یـ شـ
ـــث  ـــه باع ـــزی ک ـــد؛ چی ـــب کن ـــه آب را تصوی ـــوط ب مرب

شـــد مـــا رکـــورددار مصـــرف آب در دنیـــا شـــویم. 

ــورددار  ــا رکـ ــا واقعـ ــد یـ ــراق می  کنیـ  اغـ
ــتیم؟  هسـ

ـــد  ـــورها مجازن ـــه آب، کش ـــوط ب ـــات مرب ـــه مطالع ـــر پای ب
از 20 درصـــد منابـــع آبـــی تجدیدپذیرشـــان اســـتفاده 
کننـــد چـــون دوبـــاره در طبیعـــت جبـــران می  شـــود و 
ـــه  ـــزان ب ـــن می ـــر ای ـــدار اســـت. اگ ـــادل پای ـــن نقطـــه تع ای
ـــیده  ـــران رس ـــه بح ـــور ب ـــد، کش ـــد برس ـــاالی 40 درص ب
ــد. در  ــت می  کنـ ــیبی حرکـ ــمت سراشـ ــه سـ و دارد بـ
ـــد  ـــاالی 40 درص ـــه ب ـــتند ک ـــور هس ـــط دو کش ـــا فق دنی
ـــر  ـــی مص ـــد؛ یک ـــتفاده می  کنن ـــود اس ـــی خ ـــع آب از مناب
اســـت بـــا 45 درصـــد و دیگـــری ایـــران اســـت بـــا 95 
ـــت  ـــا ظرفی ـــم ام ـــد زده ای ـــا س ـــی جاه ـــال خیل ـــد! مث درص
ــت  ــدها مدیریـ ــن سـ ــت ایـ ــرار اسـ ــه قـ ــی کـ آب هایـ
ـــور  ـــه در کش ـــت ک ـــی اس ـــتر از آب های ـــیار بیش ـــد بس کنن
ـــد.  ـــردی ندارن ـــال کارک ـــدها اص ـــن س ـــود دارد. بنابرای وج
حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه در بســـیاری از جاهـــا ایـــن 
طرح هـــا توجیـــه نداشـــته و در نهایـــت آســـیبش بـــه 
ــط  ــه در آن محیـ ــان هایی کـ ــت و انسـ ــط زیسـ محیـ
ـــاق  ـــن اتف ـــود ای ـــت. خ ـــیده اس ـــد، رس ـــی می  کنن زندگ
ــامانی های  ــری از نابسـ ــاد یک سـ ــل ایجـ ــد عامـ می  توانـ
اجتماعـــی، مهاجـــرت بـــه حاشـــیه  شـــهرهای بـــزرگ 
و تغییـــر الگـــوی شـــغلی شـــود. البتـــه ایـــن بـــه ایـــن 
معنـــی نیســـت کـــه همـــه ســـدها اشـــکال دارنـــد. ســـاخت 
ــت و  ــته اسـ ــتی داشـ ــق درسـ ــدها منطـ ــی از سـ خیلـ
هنـــوز هـــم دارنـــد کار می  کننـــد امـــا تعـــداد آن هـــا 
در مقایســـه بـــا 650 ســـدی کـــه در کشـــور ســـاخته 
ــیاری از  شـــده اســـت، عـــدد بزرگـــی نیســـت. در بسـ
ــت آب  ــر مدیریـ ــای دیگـ ــد از روش هـ ــا می  شـ مکان هـ
ـــر  ـــالوه ب ـــرد. ع ـــرف ک ـــری مص ـــع کمت ـــتفاده و مناب اس
ـــوده  ـــط ب ـــا غل ـــور م ـــم در کش ـــع ه ـــی صنای ـــن، جانمای ای

ـــت.  اس
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 مثال می  زنید؟ 
ـــع فـــوالد  یکـــی از شـــاهکارهای مـــا ایـــن اســـت کـــه صنای
ــد،  ــرف می  کننـ ــادی مصـ ــه آب زیـ ــن را کـ و ذوب آهـ
ــه  ــا بـ ــم و این هـ ــاد کرده ایـ ــری ایجـ ــق کویـ در مناطـ
ناچـــار بایـــد منابـــع آب زیرزمینـــی را مصـــرف کننـــد. 
ـــه  ـــذ هم ـــاورزی روی کاغ ـــعه کش ـــای توس ـــا در طرح ه ی
ـــال  ـــت. مث ـــده اس ـــد ش ـــه ب ـــا نتیج ـــوده، ام ـــوب ب ـــز خ چی
ـــم، شـــغل  ـــعه دادی ـــتان را توس ـــت نیشـــکر در خوزس صنع
ـــدت آب  ـــا در درازم ـــت ام ـــاال رف ـــد ب ـــد و تولی ـــاد ش ایج
و زمین هـــا را شـــور و خـــراب کـــرد. بنابرایـــن، چیـــزی 
کـــه قـــرار بـــود زندگـــی را تقویـــت کنـــد، زندگـــی را 

ـــرد.  ـــل ب تحلی

ایـــن  علـــت  شـــما  نظـــر  بـــه   
بـــوده؟  چـــه  غلـــط  تصمیم گیری هـــای 
ـــت  ـــده اس ـــه نش ـــت مطالع ـــا درس ـــن طرح ه ـــورد ای در م
ـــای  ـــم تصمیم ه ـــه ه ـــوم، همیش ـــور عم ـــالف تص و برخ
ــن  ــوط نیســـت. ایـ ــائل سیاســـی مربـ ــه مسـ غلـــط بـ
ــا در  ــابه ایـــن تجربه هـ مشـــکل جهانـــی اســـت و مشـ
ــوده  ــم بـ ــیه و... هـ ــکا، روسـ ــون آمریـ ــورهایی چـ کشـ
ـــا  ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــه ناراحت کنن ـــا نکت ـــت ام اس
ـــا  ـــون م ـــتیم چ ـــممان نگذاش ـــش چش ـــا را پی آن تجربه ه

ـــدیم.  ـــب ش ـــتباهات را مرتک ـــن اش ـــا ای ـــد از آن ه بع

 چـــه مطالعاتـــی بایـــد روی ایـــن طرح هـــا 
ــد؟  ــه نشـ ــد کـ ــام می  شـ انجـ

ـــاره  ـــت. درب ـــط اس ـــا غل ـــرزمینی م ـــش س ـــد، آمای ببینی

این کـــه توزیـــع جمعیـــت یـــا توزیـــع صنایـــع چطـــور 
ـــال  ـــد و اص ـــت کن ـــد کش ـــزی بای ـــه چی ـــا چ ـــد، کج باش
ـــزی  ـــه چی ـــم و چ ـــی را وارد کنی ـــه چیزهای ـــد چ ـــا بای م
را خودمـــان کشـــت کنیـــم و مســـائلی از ایـــن دســـت 
ــتی  ــق درسـ ــه منطـ ــده کـ ــه شـ ــی گرفتـ تصمیم هایـ
ــا  ــه حتمـ ــت. البتـ ــته اسـ ــر مدیریـــت آب نداشـ از نظـ
ــه،  ــه و بودجـ ــاظ برنامـ ــه لحـ ــتی بـ ــای درسـ منطق هـ
سیاســـت های کشـــور و مســـائل جـــاری داشـــته ولـــی 
ـــدف  ـــال ه ـــت. مث ـــده اس ـــی ش ـــت آب بی توجه ـــه مدیری ب
ـــا  ـــال چـــون کســـی از م ـــا توســـعه صـــادرات اســـت و مث م
گنـــدم نمی خـــرد و هندوانـــه می  خرنـــد، هندوانـــه 
ـــه  ـــد هندوان ـــت تولی ـــه باب ـــی ک ـــول آب ـــا پ ـــم. ام می  کاری
صـــرف می  شـــود، بســـیار بیشـــتر از پولـــی اســـت کـــه 
از فـــروش محصـــول بـــه دســـت می  آیـــد ولـــی چـــون 
ــن را  ــت، ایـ ــگان اسـ ــا رایـ ــا تقریبـ ــور مـ آب در کشـ
احســـاس نمی کنیـــم. یـــا در مـــورد صـــادرات پســـته 
کـــه ارز وارد کشـــور می کنـــد و باعـــث ایجـــاد شـــغل و 
ـــی  ـــی آب ـــا ارزش بین الملل ـــود ام ـــادی می  ش ـــق اقتص رون
ـــش از  ـــانیم بی ـــرف می رس ـــه مص ـــته ها ب ـــرای پس ـــه ب ک
دو برابـــر پســـته ای اســـت کـــه صـــادر می کنیـــم. ایـــن 
یعنـــی اگـــر بـــازار فـــروش آب داشـــتیم و همیـــن آب 
شـــیرین زیرزمینـــی را کـــه در بســـیاری از مواقـــع تصفیـــه 
شـــده نیـــز هســـت، بســـته بندی و صـــادر می  کردیـــم، 
ـــد.  ـــان می  ش ـــته نصیبم ـــول آن پس ـــر پ ـــش از دو براب بی
بـــه عـــالوه آن کـــه زحمتـــش کمتـــر بـــود، از خـــاک 
اســـتفاده نمی شـــد و شـــاید حتـــی آســـیب کمتـــری 

هـــم بـــه منابـــع آبـــی وارد می  شـــد. 
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در واقـــع مســـاله مـــا در فیلـــم مادرکشـــی، روش حکمرانـــی 
آب اســـت؛ این کـــه منطـــق مـــا بـــرای توســـعه غلـــط 
ـــد  ـــی س ـــط گاه ـــق غل ـــن منط ـــداق ای ـــاال مص ـــوده. ح ب
بـــوده، گاهـــی تونـــل انتقـــال آب یـــا نیروگاهـــی کـــه 
ــود  ــک شـ ــه خشـ ــک منطقـ ــت یـ ــده اسـ ــث شـ باعـ
ــا  ــم مـ ــد. فیلـ ــراوان می  خواهـ ــروگاه، آب فـ ــون نیـ چـ
ایـــن آســـیب ها را نشـــان می  دهـــد چـــون پیمانـــکاران 
ــی  ــدازه کافـ ــه انـ ــزرگ بـ ــازه های بـ ــازندگان سـ و سـ
ـــن کاری  ـــان دادن محاس ـــرای نش ـــی ب ـــای توجیه فیلم ه
کـــه انجـــام می دهنـــد، می  ســـازند امـــا هیـــچ وقـــت 
کســـی بعـــدا نمـــی رود ببینـــد پـــس از ســـاخت ایـــن 
ســـازه چـــه اتفاقـــی بـــرای آن محیـــط افتـــاده اســـت؟ 

بی طـــرف  فیلـــم  ســـاخت  در  پـــس   
 . . . یـــد ه ا د نبو

نیســـت؛  بی طرفانـــه ای  فیلـــم  مادرکشـــی  نـــه. 
نمی خواهـــد هـــم خوبی هـــا را ببینـــد و هـــم بدی هـــا 
ــی  ــه حکمرانـ ــیب هایی را کـ ــد آسـ ــه می  خواهـ را بلکـ
ــی  ــط غیربومـ ــای غلـ ــع آب و روش هـ ــر منابـ ــد بـ بـ
توســـعه بـــه کشـــور وارد آورده اســـت، بررســـی کنـــد. 
ایـــن فیلـــم نمی توانســـت خوبی هـــای توســـعه را هـــم 
بگویـــد بـــرای این کـــه بیننـــده قاطـــی می  کـــرد و 
می  گفـــت باالخـــره مـــن نفهمیـــدم خـــوب اســـت یـــا 
بـــد. مـــا می  گوییـــم خوبی هایـــش کـــه معلـــوم اســـت 
ولـــی یکـــی بایـــد بدی هایـــش را هـــم بگویـــد. مثـــال 
ــه  ــر در منطقـ ــزار نفـ ــازیم، 11 هـ ــد می  سـ ــی سـ وقتـ
بـــه مـــدت ســـه ســـال مشـــغول کار می  شـــوند. ایـــن 
ـــدود  ـــت ح ـــرای دول ـــغلی ب ـــر ش ـــد ه ـــت. تولی ـــم نیس ک
ـــه خاطـــر  ـــم ب ـــد ه ـــه دارد. بع ـــان هزین ـــون توم 100 میلی
ـــن  ـــا زمی ـــده، خیلی ه ـــع ش ـــد جم ـــت س ـــه پش ـــی ک آب
ــوند. ایـــن خـــوب اســـت  ــاورز می  شـ ــد و کشـ می  خرنـ
ـــد  ـــا باش ـــر بن ـــد. اگ ـــدار بمان ـــه پای ـــرطی ک ـــه ش ـــا ب ام
ـــه  ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــی اش ای ـــد، معن ـــدار نمان ـــه پای ک
ـــل های  ـــی نس ـــم زندگ ـــل، داری ـــک نس ـــع ی ـــت مناف قیم

بعـــدی را بـــه خطـــر می  اندازیـــم. 
ـــع کل  ـــعه، مناف ـــن روش توس ـــا ای ـــد ب ـــرض کنی ـــال ف اص
ــه  ــم کـ ــا می  بینیـ ــود امـ ــن می شـ ــران تامیـ ــت ایـ ملـ
منفعت طلبـــی یـــک یـــا دو نســـل بـــه نســـل های 
بعـــدی آســـیب می  زنـــد و در آینـــده، ایـــران کشـــوری 
خواهـــد بـــود کـــه اغلـــب جاهـــای آن خشـــک شـــده؛ 
کشـــوری کـــه ظرفیـــت ایـــن همـــه آدم را نـــدارد و در 
ـــن  ـــد در همی ـــردم بای ـــی و خشـــن م ـــک انتخـــاب طبیع ی
ـــد.  ـــدا کنن ـــری را پی ـــای بهت ـــان ج ـــرای خودش ـــور ب کش
ممکـــن اســـت بافـــت شـــهرهای بـــزرگ عـــوض شـــود 
و آن هایـــی کـــه قـــدرت اجتماعـــی و قومـــی بیشـــتری 
دارنـــد یـــک جـــا را بگیرنـــد و آن جـــا بماننـــد. همـــه 
ـــل  ـــال تخی ـــت و اص ـــی اس ـــل پیش بین ـــات قاب ـــن اتفاق ای

ـــت.  نیس
ـــا  ـــی آدم ه ـــی از زندگ ـــاراماگو  مقطع ـــوری« س ـــان »ک رم

را نشـــان می  دهـــد کـــه اگـــر بحرانـــی پیـــش بیایـــد 
چطـــور بافـــت جامعـــه عـــوض می  شـــود و جـــای 
قدرتمنـــدان تغییـــر می  کنـــد. فقـــط بـــه ایـــن دلیـــل 
کـــه آدم هـــا یکـــی از توانایی هایشـــان را از دســـت 
داده انـــد، جامعـــه نظـــم معمـــول خـــود را از دســـت 
ـــا  ـــه م ـــد ک ـــد می  رس ـــم جدی ـــک نظ ـــه ی ـــد و ب می ده
آن را دوســـت نداریـــم. در مـــورد ایـــران هـــم ممکـــن 
ـــه  ـــرایط جامع ـــد، ش ـــر کن ـــع آب تغیی ـــی مناب ـــت وقت اس
ــد  ــت نتوانـ ــد و دولـ ــی نمانـ ــی باقـ ــکل کنونـ ــه شـ بـ
بـــا برنامـــه و منطـــق اوضـــاع را کنتـــرل کنـــد. کمـــا 
ــه  ــم کـ ــه را می  بینیـ ــردم ورزنـ ــم مـ ــه در فیلـ این کـ
ـــن  ـــرا ای ـــکنند. چ ـــزد را می  ش ـــه ی ـــال آب ب ـــط انتق خ
ــد  ــه بایـ ــی کـ ــه آبـ ــرای این کـ ــد؟ بـ ــاق می افتـ اتفـ
ـــزد  ـــمت ی ـــه س ـــد، ب ـــه ای برس ـــاورز ورزن ـــت کش ـــه دس ب
ـــا  ـــرا یزدی ه ـــاال چ ـــی  رود. ح ـــرب م ـــن آب ش ـــرای تامی ب
ـــرای  ـــتند؟ ب ـــته داش ـــه در گذش ـــی ک ـــد در حال آب ندارن
ــن  ــع آب ایـ ــزد منابـ ــی در یـ ــعه  صنعتـ ــه توسـ این کـ
اســـتان را محـــدود کـــرده اســـت و یـــزد کـــه زمانـــی 
اســـطوره اســـتفاده از آب زیرزمینـــی بـــود، االن دچـــار 

مشـــکل اســـت. 

 چرا مادرکشی؟ 
ـــی  ـــع زیرزمین ـــن منب ـــتن حیاتی تری ـــه کش ـــا ب ـــم م فیل
ـــتمان  ـــه دس ـــگان ب ـــد رای ـــر چن ـــه ه ـــردازد ک ـــران می  پ ای
ـــدر و ارزش آن را  ـــد ق ـــگان نیســـت و بای ـــی رای رســـیده ول
ـــگان  ـــت رای ـــن نعم ـــدر ای ـــردم ق ـــته م ـــم. در گذش بدانی
ــی  ــرف خانگـ ــه در مصـ ــا االن، چـ ــتند امـ را می  دانسـ
و چـــه کشـــاورزی و صنعتـــی و...، حرمـــت آب را نگـــه 
نمی دارنـــد. خیلـــی از کشـــورها بـــدون نفـــت زندگـــی 
ـــم  ـــراغ نداری ـــوری را س ـــچ کش ـــا هی ـــد ام ـــتی دارن درس
ـــد.  ـــه ده ـــود ادام ـــات خ ـــه حی ـــد ب ـــدون آب بتوان ـــه ب ک

ـــد  ـــی تاکی ـــای بوم ـــم روی راهکاره ـــما دائ  ش
می  کنیـــد. منظورتـــان از راهـــکار بومـــی 
ـــته؟  ـــای گذش ـــه روش ه ـــت ب ـــت؟ بازگش چیس
ـــرای  ـــر ب ـــورهای دیگ ـــه کش ـــود از تجرب نمی ش

ـــرد؟  ـــتفاده ک ـــران اس ـــن بح ـــا ای ـــه ب مقابل
ـــکار  ـــه راه ـــم ن ـــی برگردی ـــق بوم ـــه منط ـــد ب ـــل بای در اص
ـــد  ـــا مفی ـــر قطع ـــورهای دیگ ـــه کش ـــه تجرب ـــی. مطالع بوم
ـــودش را  ـــائل خ ـــی مس ـــور و اقلیم ـــر کش ـــا ه ـــت ام اس
ـــورهای  ـــا، روش کش ـــعه م ـــای توس ـــی از روش ه دارد. خیل
ـــت  ـــد روش مدیری ـــی بای ـــه حت ـــی ک ـــرآب اســـت در حال پ
ـــا روش  ـــود ب ـــه می ش ـــه کار گرفت ـــه ب ـــه در ارومی ـــی ک آب
مدیریـــت آب در یـــزد و ورزنـــه فـــرق داشـــته باشـــد 
ـــن  ـــتند. بنابرای ـــاوت هس ـــم متف ـــن دو، دو اقلی ـــون ای چ
ـــالن کار  ـــکا ف ـــا آمری ـــن ی ـــون ژاپ ـــم چ ـــم بگویی نمی توانی
را کـــرده و موفـــق بـــوده اســـت، مـــا هـــم می  توانیـــم 
آن را انجـــام دهیـــم و موفـــق شـــویم. البتـــه می  تـــوان 
ــا درس  ــات آن هـ ــرد و از تجربیـ ــی کـ ــه تطبیقـ مطالعـ
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گرفـــت ولـــی فرمـــول هـــر منطقـــه ای بـــرای خـــودش 
ـــت.  اس

وقتـــی از روش هـــای بومـــی حـــرف می  زنـــم، منظـــورم 
ــم و  ــا را راه بیندازیـ ــط قنات هـ ــه فقـ ــت کـ ــن نیسـ ایـ
بـــه آن هـــا بســـنده کنیـــم چـــون قنات هـــا هـــم یـــک 
ظرفیتـــی دارنـــد. مســـاله ایـــن اســـت کـــه در تمـــدن 
ــت،  ــت داشـ ــا آب حرمـ ــردم مـ ــق مـ ــم، در منطـ قدیـ
و  می  دانســـتیم  را  اقلیمی مـــان  محدودیت هـــای 
ـــز در  ـــد نی ـــتفاده کن ـــت از آب اس ـــه می  خواس ـــی ک کس

ــت.  ــارکت داشـ ــاره آب مشـ ــری دربـ تصمیم گیـ
ــایر ســـال 1303 را نشـــان  ــا در پایـــان فیلـــم، عشـ مـ
ـــد  ـــوچ می  کردن ـــرس ک ـــای زاگ ـــه از بلندی ه ـــم ک می  دهی
و از ییـــالق بـــه قشـــالق می  رفتنـــد و می  گوییـــم ایـــن 
ـــی  آورد.  ـــدرت م ـــان ق ـــان برایش ـــت و خودبسندگی ش هم
ـــا  ـــد، از مرزه ـــن می  کردن ـــور را تامی ـــت کش ـــا گوش آن ه
ــا را  ــوای آن هـ ــد هـ ــا بایـ ــد و دولت هـ ــاع می  کردنـ دفـ
ــم  ــادی هـ ــره اقتصـ ــر محاصـ ــی اگـ ــتند. حتـ می  داشـ
ــون  ــد چـ ــم نمی شـ ــان کـ ــدند، ذره ای از قدرتشـ می  شـ
خودبســـنده بودنـــد. بعضـــی از کســـانی کـــه فیلـــم را 
ـــایر  ـــل عش ـــم مث ـــا بروی ـــی م ـــد یعن ـــد، می  گوین می  بینن
ــول  ــا اصـ ــه، امـ ــم نـ ــم؟ می  گوییـ 1303 زندگـــی کنیـ
ـــت.  ـــرده اس ـــر نک ـــا تغیی ـــرای م ـــوز ب ـــا هن ـــی آن ه زندگ
ـــزان بارندگـــی،  ـــا 1394 از نظـــر می ـــا از 1303 ت کشـــور م
شـــرایط جغرافیایـــی و اقلیمـــی و مســـاحت تغییـــر نکـــرده 
اســـت پـــس چطـــور می  خواهیـــم بـــا روش هایـــی کـــه 
از هلنـــد و آمریـــکا و ژاپـــن و فرانســـه یـــاد گرفته ایـــم 
مشـــکلمان را حـــل کنیـــم؟ آن هـــا مسائلشـــان چیـــز 
ــوص  ــخ های مخصـ ــه پاسـ ــت و بـ ــوده اسـ ــری بـ دیگـ
اقلیـــم خودشـــان رســـیده اند. ایـــن پاســـخ ها ممکـــن 
ـــت و  ـــی نیس ـــی کاف ـــد ول ـــده باش ـــا آموزن ـــرای م ـــت ب اس
ـــم.  ـــراغش بروی ـــات س ـــن مالحظ ـــر گرفت ـــا در نظ ـــد ب بای
ـــخ  ـــیر تاری ـــه از مس ـــت ک ـــعه ای اس ـــدار توس ـــعه پای توس
ـــد،  ـــد برس ـــت جدی ـــک وضعی ـــه ی ـــا ب ـــی م ـــدن قبل و تم
نـــه این کـــه آن را کنـــار بگذاریـــم و یـــک چیـــز 
ـــفانه  ـــم. متاس ـــا آن کار کنی ـــم و ب ـــرون بیاوری ـــد بی جدی
در مســـیر توســـعه ایـــران ایـــن اتفـــاق افتـــاده اســـت. 
ــی  ــرای حکمرانـ ــان بـ ــدل برنامه ریزی مـ ــت و مـ صنعـ
دانش آموخته هـــای  از  بســـیاری  و  اســـت  وارداتـــی 
خـــارج از کشـــور دانـــش را وارد کرده انـــد. اصـــال آیـــا 
ـــور  ـــع کش ـــل مناب ـــا دو نس ـــک ی ـــم در ی ـــق داری ـــا ح م
ـــه  ـــت و ب ـــن اس ـــاره ای ـــی درب ـــم؟ مادرکش ـــرف کنی را مص
مـــا می  گویـــد وقتـــی شـــما مـــادر را بکشـــید، قـــدرت 
زاینـــده از بیـــن مـــی  رود. قبلی هـــا ایـــن کار را نکردنـــد 
ـــن کار را  ـــم ای ـــه داری ـــتیم ک ـــی هس ـــا االن در مقام و م
انجـــام می دهیـــم. منابـــع مـــا تمـــام می  شـــود چـــون 

ــم.  ــن می بریـ ــده را از بیـ ــر زاینـ عنصـ

ــرد  ــه عملکـ ــدی بـ ــای تنـ ــما انتقادهـ  شـ
دولـــت داریـــد در حالـــی کـــه ایـــن مســـتند 

ـــتراتژیک  ـــی های اس ـــز بررس ـــفارش مرک ـــه س ب
ریاســـت جمهوری ســـاخته شـــده اســـت. بـــه 
ـــد؟  ـــکل برنخوردی ـــه مش ـــا ب ـــن انتقاده ـــر ای خاط
ـــان  ـــا عملکردم ـــم ام ـــدی کرده ای ـــای تن ـــا انتقاده ـــه، م بل
را در فاصلـــه ســـال های 1330 تـــا 1393 کـــه تقریبـــا 
شـــامل همـــه دولت هـــای دوره معاصـــر می  شـــود، 
بـــه بـــاد انتقـــاد گرفته ایـــم بـــه همیـــن دلیـــل دچـــار 
مشـــکل نشـــدیم. انتقـــاد وقتـــی مشکل ســـاز می  شـــود 
کـــه بگوییـــم فـــالن دولـــت عملکـــرد خوبـــی داشـــته 
و فـــالن دولـــت بـــد عمـــل کـــرده اســـت ولـــی مـــا 
ـــه  ـــا ب ـــی م ـــیوه حکمران ـــه ش ـــم ک ـــتیم بگویی می  خواس
طـــور کلـــی طـــی ایـــن ســـال ها غلـــط بـــوده اســـت. 
ــا  ــد. اتفاقـ ــا مشـــکل ندارنـ ــا مـ ــا بـ بنابرایـــن دولتی هـ
خیلـــی از دولتی هایـــی کـــه نقدشـــان کرده ایـــم، 
االن بـــا مـــا همزبـــان هســـتند. یکـــی از کســـانی کـــه 
در فیلـــم مـــا را همراهـــی می  کنـــد، وزیـــر کشـــاورزی 
ـــائل  ـــن مس ـــودش در ای ـــه خ ـــت ک ـــل اس ـــای قب دوره ه
ــان  ــا آن زمـ ــد مـ ــم می  گویـ ــوده و در فیلـ ــریک بـ شـ
ــته را  ــتباه گذشـ ــد اشـ ــی االن نبایـ ــتیم ولـ نمی دانسـ
تکـــرار کنیـــم یـــا وزیـــر نیـــروی دوره اصالحـــات کـــه 
در فیلـــم مـــا یکـــی از متهم هاســـت و االن پذیرفتـــه و 
می  گویـــد بلـــه، کارمـــان اشـــتباه بـــوده اســـت. حـــاال 
هـــم وزیـــر نیـــرو می  گویـــد کـــه خیلـــی از طرح هـــای 

سدســـازی غلـــط بـــوده اســـت. 

 یعنی اشتباهاتشان را پذیرفته اند... 
ــام  ــی انجـ ــته ایم کار سیاسـ ــا نخواسـ ــون مـ ــه. چـ بلـ
ـــرداری  ـــف و بهره ب ـــا ضعی ـــوی ی ـــی را ق ـــم و جناح بدهی
ــا  ــم. امـ ــی نداریـ ــمن سیاسـ ــم، دشـ ــی بکنیـ انتخاباتـ
ــل  ــم مثـ ــدرت داریـ ــر قـ ــای دیگـ ــمن در حوزه هـ دشـ
ــع  ــه منافـ ــرکت هایی کـ ــاورها و شـ ــا و مشـ پیمانکارهـ
مالی شـــان در خطـــر اســـت. این هـــا علیـــه فیلـــم 
ــط  ــم غلـ ــان هـ ــه حرف هایشـ ــد. همـ ــرف می  زننـ حـ
نیســـت. فیلـــم مادرکشـــی فیلـــم جامـــع و کاملـــی نیســـت. 
ـــکالت را  ـــه ای از مش ـــه گوش ـــم ک ـــمان را کرده ای ـــا تالش م
ـــع داشـــتیم.  ـــی محدودیـــت زمـــان و مناب نشـــان دهیـــم ول
ـــر  ـــی اگ ـــد، حت ـــرف می  زنن ـــم ح ـــه فیل ـــه علی ـــی ک آن های
تمـــام حرف هایشـــان درســـت باشـــد، بـــاز هـــم دلیـــل 
بـــر ایـــن نمی شـــود کـــه مـــا منابـــع ســـرزمینی مان را 

ـــم.  ـــل بکنی ـــی، دو نس ـــرج یک خ
ـــن بســـتر  ـــه ای ـــری باشـــد ب ـــاید تلنگ ـــم مادرکشـــی ش فیل
ـــال  ـــدی در ح ـــات ب ـــرش اتفاق ـــه زی ـــی ک ـــر آرام ـــه ظاه ب
وقـــوع اســـت. ایـــن آرامـــش بـــه هـــم خـــورده اســـت. 
خوشـــحالم کـــه موافق هـــا و مخالف هـــا فیلـــم را 
ـــون  ـــد چ ـــرف می  زنن ـــاله آب ح ـــاره مس ـــد و درب می  بینن
ـــن  ـــر ای ـــود. اگ ـــه آب ب ـــود بلک ـــا فیلمســـازی نب ـــه م دغدغ
فیلـــم باعـــث شـــود کـــه حداقـــل بحثـــی دربـــاره آب 
ـــدادادی  ـــع خ ـــن منب ـــت از ای ـــه صیان ـــرد و ب ـــکل بگی ش

.منجـــر شـــود، بـــرای مـــا راضی کننـــده اســـت
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ــده  ــیس ش ــی تاس ــه هدف ــا چ ــی ب ــی فضای ــز مل  مرک
ــت؟  ــه آن چیس ــا وظیف ــت و اص اس

ایــن مرکــز چهــار وظیفــه بــر عهــده دارد. اولیــن وظیفــه اش ایــن اســت 
در ســطح کشــور، کســانی را کــه در زمینــه هوافضــا کار می کننــد، بــا هم 
ــه توانمندی هایشــان را  ــی این ک ــردن یعن ــگ ک ــد. هماهن ــگ کن هماهن
ــزوده  ــا ارزش اف ــر و ب ــای بزرگ ت ــد و کاره ــرار ده ــم ق ــتای ه در راس
ــن  ــا انجــام دهــد. دومی ــاوری روز دنی ــن فن ــه بهتری ــر و نزدیــک ب باالت
ــا  ــم ب ــی ببینی ــی، سیاســت گذاری اســت. یعن ــی فضای ــه مرکــز مل وظیف
توجــه بــه بودجــه و توانمنــدی کــه داریــم، چگونــه قــرار اســت بــه ایــن 
اهــداف دســت پیــدا کنیــم. قســمت ســوم وظایــف مــا بــه اجــرای ایــن 
سیاســت گذاری ها برمی گــردد. بــرای ایــن منظــور، سیاســت ها بــه 
پــروژه تبدیــل می شــوند و نهایتــا، حیــن اجــرای ایــن پروژه هــا، وظیفــه 

نظارتــی نیــز بــر عهــده مرکــز ملــی فضایــی اســت. 

ــه  ــی ک ــام وظایف ــرای انج ــه ب ــن مجموع ــات ای  اقدام
ــت؟  ــوده اس ــه ب ــد، چ ــر کردی ذک

ــام  ــای نیمه تم ــام کاره ــد انج ــه رون ــیدن ب ــرعت بخش ــدم س ــن ق اولی
ــرای  ــد. ب ــده بودن ــف ش ــا متوق ــد ی ــف، کن ــل مختل ــه دالی ــه ب ــود ک ب
ایــن منظــور، یــک کنسرســیوم بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــا  ــه ب ــد ک ــاد ش ــوط ایج ــتگاه های مرب ــر دس ــت جمهوری و دیگ ریاس
همــکاری هــم ایــن پروژه هــا را بــه اتمــام برســانند. مهرمــاه امســال ایــن 
کار انجــام شــد. مــا ابتــدا ســراغ ماهواره بــر جدیــد »ســیمرغ« رفتیــم کــه 
ــرداری  ــورد بهره ب ــده م ــل ســال آین ــا اوای ــر امســال ی ــاز اول آن اواخ ف
ــی  ــام خمین ــاب ام ــتگاه پرت ــاز اول »ایس ــن، ف ــرد. همچنی ــرار می گی ق
ــای  ــاب ماهواره ه ــت پرت ــت و قابلی ــزی اس ــتگاه مجه ــه ایس )ره(« ک
ســنگین را دارد، بــه اتمــام رســیده و ماهــواره »طلــوع« قــرار اســت بــا 

ــود.  ــاب ش ــر پرت ــن ماهواره ب ای
در دومین اقدام، بررسی کردیم و دیدیم شش دانشگاه روی موضوع ماهواره 
کار می کنند که ما با ایجاد هماهنگی بین این دانشگاه ها می خواهیم چند 
این  به  در حال حاضر  تولید شود.  ملی  استاندارد  ملی در سطح  محصول 
جمع بندی رسیده ایم که در سطح کشور سه ماهواره استاندارد داشته باشیم 
و بتوانیم در دانشگاه ها آن ها را توسعه دهیم. معاونت علمی و فناوری در 
بر  را  پروژه  بر  نظارت  وظیفه  ما هم  و  است  اول  فاز  قرارداد  بستن  حال 

عهده داریم. 

ــش  ــای از پی ــتای برنامه ه ــما در راس ــات ش ــن اقدام  ای
تعییــن شــده بــوده اســت؟ 

از ســال 85 تــا 94 یــک برنامــه 10 ســاله در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه 
امســال تمــام می شــود بــه همیــن دلیــل مــا روی یــک راهبــرد جدیــد 
ــا 1404  ــال های 1395 ت ــرای س ــد ب ــرد جدی ــن راهب ــم. ای کار کرده ای
ــاوری  ــت علمــی و فن ــی معاون ــی فضای ــر در شــورای عال اســت کــه اگ
ــک  ــز ی ــده نی ــال آین ــرای 10 س ــم ب ــم بگویی ــود، می توانی ــب ش تصوی
راهبــرد مشــخص داریــم کــه می توانیــم بــر مبنــای آن سیاســت گذاری 
ــف  ــک بخــش از وظای ــه ی ــم ک ــاره کن ــم اش ــن ه ــه ای ــد ب ــم. بای کنی
ــژه ای  ــا توجــه وی ــری فناوری هاســت کــه م ــی، کارب ــی فضای مرکــز مل
بــه آن داشــته ایم. چــون االن در مقدمــه کار هســتیم، نمی توانــم نتایــج 
آن را بــه شــما بگویــم امــا اگــر یــک مــاه دیگــر بــه ســراغم بیاییــد، بــه 
ــم از دســتاوردهای فضایــی  ــه می خواهی شــما خواهــم گفــت کــه چگون

.در جهــت توســعه اقتصــادی کشــور اســتفاده کنیــم

14 اسفند 7 سال پیش بود که 
ماهواره امید را به فضا فرستادیم و 
به کشورهای دارای فناوری پرتاب 
ماهواره پیوستیم. در این سال ها 
خبرها حاکی از رشد صعودی این 
صنعت داشت و با ایجاد مرکز 
ملی فضایی قرار است این رشد 
صعودی شتاب بیشتری به خود 
بگیرد؛ مرکزی که در اسفند سال 
گذشته با حکم معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری تاسیس 
شده است و ریاست آن را دکتر 
منوچهر منطقی بر عهده دارد. 
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یکی از بخش های مهمی که در کشور ما در گذشته کمتر به 
آن پرداخته شده بود، صنعت هوایی و هوانوردی بود. ما در 
کشورمان دانش آموختگان نخبه ای در این حوزه داشتیم که 
بسیاری از آن ها به دلیل پیدا نکردن کار مناسب در این زمینه 
در ایران، ناگزیر به مهاجرت شدند. البته فعالیت های پراکنده ای 
داخل کشور انجام می گرفت اما این فعالیت ها نمی توانستند از 
تمام ظرفیت دانش آموختگان نخبه استفاده کنند به همین 
دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ایجاد 
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 
کرد؛ ستادی که به گفته دکتر منوچهر منطقی، رئیس این 
ستاد، توانسته ظرف یکی، دو سال از برنامه هایی که برایش 

تعیین شده است نیز جلو بزند. 
مبنای ایجاد ستاد 

دکتر منطقی تاریخ ایجاد ستاد را آذر 92 عنوان می کند؛ یعنی 
یکی، دو ماه پس از آن که دکتر ستاری به معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری منصوب شد. اما مبنای ایجاد ستاد 
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، سند 
باالدستی هوافضا بود که پیش تر و در بهمن 91 به تصویب 

رسیده بود. 
در ایــن ســند چندیــن بخــش وجــود داشــت کــه 
وظیفــه دســتیابی بــه آن هــا بــر دوش ایــن ســتاد 
گذاشــته شــد. اولیــن قــدم، دســتیابی بــه فنــاوری 
کلیــدی چنــد محصــول بــود کــه عبارتنــد از بالگردهــای 
ســبک، متوســط و نیمه ســنگین، موتورهــای هوایــی 
در محــدوده 10 مــگاوات، هواپیمــای 100 تــا 150 
ــاخت  ــرای س ــن ب ــره تامی ــاد زنجی ــا، ایج ــره، پهباده نف
ــه  ــه ب ــی ک ــوردی عموم ــی و توســعه هوان ــات هوای قطع
ــود  ــوط می ش ــره مرب ــا 15 نف ــای کوچــک 2 ت هواپیماه
کــه بــرای آمــوزش یــا فــروش بــه اشــخاص حقیقــی از 

می کننــد.  بهره بــرداری  آن 
در قسمت هوانوردی هم چند هدف کلی پیش بینی شده بود 
به  پروازیمان   استانداردهای  سطح  رساندن  مهم ترینش  که 
استانداردهای فناوری روز دنیا بود. بخش بعدی نیز به ارتقای 

ظرفیت مسافر و بار تا سال 1404 پرداخته بود. 

طراحی، تجاری سازی و ترویج 
به گفته دکتر منطقی، برای اجرایی کردن این اهداف، ساختاری 
در مجموعه طراحی شد که سه بخش عمده داشت. بخش 
در  بود.  محصوالت  این  به  مربوط  فناوری های  توسعه  اول، 
بخش دوم، تجاری سازی را مد نظر قرار دادند که بر اساس 
آن باید شرکت های دانش بنیانی تاسیس می شد که بتوانند 
فناوری های توسعه یافته را که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
ایجاد شده بودند، به محصول تبدیل کنند. برای بخش سوم نیز 
فعالیت های ترویجی در نظر گرفته شد به این معنا که جایگاهی 
برای فناوری های هوایی در بخش های دانش آموزی، دانشجویی 

و در پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا تعریف شود. 
در راستای تحقق بخشیدن به سه بخش مذکور، چندین اقدام 
صورت گرفت. از جمله سایتی طراحی شده است که در آن 
هر کسی می تواند بگوید مواد اولیه مورد نیاز را با چه قیمت 
و استانداردی می توان از چه جاهایی تهیه کرد تا محصول 
نهایی از نظر اقتصادی به صرفه تر باشد. این سایت در دهه فجر 
رونمایی خواهد شد. سایت دیگر به شبکه آزمایشگاهی مربوط 
است که بر اساس آن تاییدیه کیفی محصوالت هوایی صادر 
می شود. در بخش ساخت تجهیزات فرودگاهی، ستاد توسعه 
صنایع هوایی و هوانوردی، شرکت های دانش بنیانی را که در 
پارک های علم و فناوری مستقر هستند و در زمینه تجهیزات 
فرودگاهی فعالیت می کنند، در یک ابرپارک )مگاپارک( جمع 
کرده و مسئولیت آن را به پارک علم و فناوری یزد سپرده 
است. دکتر منطقی معتقد است با این حرکت برای کار خود 

در بخش استانی هم هویت ایجاد کرده اند. 
اجرای پروژه های کالن 

پروژه های  افق 1404  اهداف  به  ستاد در راستای دستیابی 
کالن خود را تعریف کرده است. در حال حاضر فاز اول پروژه 
طراحی و دسترسی به فناوری کلیدی هواپیماهای 100 و 
150 نفره به اتمام رسیده و پروژه وارد فاز دوم شده است. 
عالوه بر این، دو پروژه هواپیمای 6 نفره و هواپیمای آب نشین 
)هواپیمای دومنظوره( نیز به تازگی رونمایی شده اند. از طرفی، 
در پانزده نقطه کشور مجموعه های خصوصی ایجاد شده تا 
بتوانند هواپیماهای کوچکی را که به منظور آموزش یا فروش 

نگرانپسابرجامنیستیم

ره ز�ی و �ب ستاد توسعه فناوری در�ب
و صنایع دانش بنیان هوا�ی و هوانوردی 

 محسن حسینی
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به افراد حقیقی ساخته می شوند در این شبکه عرضه کنند. 
دکتر منطقی می گوید: »با بررسی هایی که در منطقه و کشور 
خودمان انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که عمدتا نیاز به 
بالگرد 8 نفره دارند به عالوه بالگرد 14 نفره که متوسط یا 
نیمه سنگین محسوب می شود. بر این اساس، یک پروژه کالن 
نوسازی هلیکوپترهای ایران(  و  )پشتیبانی  پنها  شرکت  با 
تعریف شد که بالگرد 8 نفره را طراحی کند. در حال حاضر 
مرحله طراحی آن به انجام رسیده و در فاز بعدی که سال آینده 
اجرایی می شود، پرواز آزمایشی این بالگرد انجام خواهد شد.« 
به  سند  طبق  است  قرار  که  موتورها  بخش  در  همچنین، 
اول  قدم  در  برسیم،  مگاوات  تا 15  توان 10  با  موتورهایی 
موتوری با توان 2/5 مگاوات طراحی شده که در محصوالت 
هواپیمایی سبک به کار برده می شود. به منظور ساخت موتور 
برای هواپیمای سنگین نیز ستاد در حال ایجاد یک کنسرسیوم 

است که پروژه را اجرا کند. 
عالوه بر موارد یاد شده، در بخش تجهیزات فرودگاه ها، ستاد 
در حال رایزنی با یک مجموعه سازنده خارجی است تا آن ها 
ارتقای  برای  کند.  راضی  مشترک  سرمایه گذاری  یک  به  را 
استانداردهای ایمنی پروازی هم کارگروهی مشخص شده تا 
پروژه هایی را که می توانند باعث تقویت این استانداردها شوند، 

مشخص و قراردادهای پروژه های مزبور را منعقد کند. 
و  هوایی  دانش بنیان  صنایع  و  فناوری  توسعه  ستاد  رئیس 
هوانوردی درباره این دستاوردها می گوید: »می توانیم بگوییم 
اجرای تمام اهدافی که در سند بوده است، یا در نقطه انتهایی 
است یا این که متناسب با زمان پیش رفته اند و عمده آن ها 2 تا 
4 سال آینده به اتمام می رسند در حالی که در سند چشم انداز، 

دستیابی به این اهداف در افق 1404 پیش بینی شده بود.« 
جایگاه ایران بین کشورهای منطقه 

دکتر منطقی در پاسخ به این سوال که با وجود تمام پیشرفت ها 
و دستاوردهایمان در حال حاضر بین کشورهای منطقه چه 
جایگاهی داریم، بیان می کند: »این موضوع را باید از دو جنبه 
بررسی کنیم. اگر بپرسید از جنبه علمی در چه جایگاهی قرار 
داریم، پاسخ این است که طبق بررسی که سال 2014 انجام 
شده ما در منطقه اول هستیم و کشوری که در رتبه بعدی 
علمی قرار گرفته، حدود 50 درصد با ما فاصله دارد. همچنین 
از نظر صنعت هوایی در شاخه های مختلف عمدتا مقام اول را 
داریم به جز بعضی حوزه ها که نیاز به سرمایه  گذاری وجود دارد. 

به طور میانگین، در منطقه در رتبه اول یا دوم قرار داریم.« 
این وضعیت ما در صنایع هوایی است ولی در صنعت هوانوردی 
»صنعت  است:  معتقد  منطقی  منوچهر  دارد.  فرق  اوضاع 
هوانوردی ما نسبت به منطقه عقب  است. البته با توجه به 
گشایشی که ایجاد شده، می توانیم به سرعت پیشرفت کنیم و 

هم سطح سایر کشورها قرار بگیریم.« 
چالش ها و دوران پسابرجام 

هر چند دکتر منطقی بسیار راحت از پیشرفت های این ستاد 
به دست  راحتی  به  این ها  از  اما هیچ کدام  صحبت می کند 
نیامده است. او درباره چالش هایی که مجموعه تحت امرش 

با آن مواجه بوده است، می گوید: »اولین کاری که در زمان 
ایجاد شرکت هوایی و هوانوردی انجام دادیم، این بود که کل 
چالش ها را شناسایی کردیم. در مجموع 36 چالش بود که در 
6 گروه دسته بندی  شدند. سپس آن ها را اولویت بندی کردیم 
و متناسب با درجه اولویت به آن ها پرداختیم. اساسا صحبت از 
ایجاد زیرساخت و شبکه آزمایشگاهی برخاسته از بررسی این 
چالش هاست چون بدون دانستن این ها نمی توانیم بگوییم انجام 
چه کاری خوب است. اگر بخواهم به صورت کالن چالش های 
حوزه هوایی و هوانوردی را نام ببرم، ابتدا باید به بزرگی این 
پروژه ها و حجم باالی سرمایه گذاری روی آن ها اشاره کنم. 
با توجه به این که دولت در این زمینه محدودیت های مالی 
دارد، برای برون رفت از این بحران، مجموعه های کوچک را به 
صورت یک شبکه درآوردیم تا قسمتی از بودجه الزم توسط 
خود شبکه تامین شود. این شرکت ها دانش بنیان هستند و 

می توانند از صندوق نوآوری و شکوفایی وام بگیرند.« 
چالش بعدی، کیفیت و تضمین کیفیت است. از طرفی، برای 

تضمین کیفیت باید تست های زیادی روی محصوالت انجام 
شود که برای هر کدام نیاز به یک مجموعه آزمایشگاهی بزرگ 
بود که ساخت آن ها سرمایه زیادی می طلبید. مشکل در ظاهر 
بزرگ بود اما با ایجاد یک شبکه آزمایشگاهی حل شد. از سوی 
دیگر، چنانچه قطعه ای ساخته شده و قرار باشد روی هواپیمای 
تجاری از آن استفاده شود، باید مورد تایید سازمان هواپیمایی 
کشوری قرار گیرد. آموزش استانداردها به شرکت های مختلف، 
کاری است که ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوانوردی در این باره انجام می دهد. از طرف دیگر، با قرار 
دادن شرکت های تحقیقاتی و تولیدی در یک شبکه و در یک 
پروژه بزرگ، ستاد سعی در گسترش فرهنگ کار جمعی دارد. 
دکتر منوچهر منطقی چندان نگران دوران پسابرجام نیست 
و معتقد است نتیجه اولیه نشان می دهد که می توانیم از این 
دوران برای ارتقای شرکت های داخلی استفاده کنیم. البته عبور 
از این دوران به راه رفتن روی لبه تیغ می ماند و چنانچه از 
شرایط موجود مراقبت نشود، می تواند به پیکر نحیف این صنعت 
نوپا ضربه بزند. اما اگر از فضای خوب ایجاد شده بتوان در جهت 
تاسیس شرکت های مشترک داخلی و خارجی استفاده شود، 
این دوران تازه برای کشور ایران و صنعت هوایی و هوانوردی 

.قدمی رو به جلو است
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ریس شد:  زنگری قراردادهای نف�ت �ب در گفت و گو �ب دب�ی مکیته �ب

 علیرضا بهداد

سرنوشتشرکتهایدانشبنیان
درقراردادهایجدیدنفتی
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 یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد جمهوری اسالمی 
کارآفرینان  و  دانش بنیان  اقتصاد  به  توجه  قانون گذاران،  و 
داخلی در عرصه های مختلف است. با توجه به این مساله، فکر 
می کنید که در بحث قراردادهای جدید نفتی چنین موضوعی 
تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است و آیا این قراردادها 
به سازندگان داخلی صنعت نفت کشور کمک خواهد کرد که 
از فرصت همکاری مشترک برای توانمندسازی خود استفاده 

کنند؟ 
فارغ از این که در حال حاضر چه امکاناتی برای این مساله فراهم 
است، به نظر می رسد ایجاد اقتصاد دانش بنیان و آماده سازی عرصه 
برای کارآفرینان داخلی در عرصه های مختلف متاثر از یک فضای 
فرهنگی، قانونی، اجرایی و نظارتی همسو، هماهنگ و منطقی است. 
نمی توان به صورت جزیره ای و چندصدایی برای رشد بلندمدت یک 
اقتصاد برنامه ریزی کرد زیرا به ابزار ها و امکانات مختلف نرم افزاری و 

سخت افزاری هماهنگ نیاز است. 
در این میان، یکی از ابزار های رشد و توسعه داخلی در صنعت نفت، 
قراردادهای نفتی و امکان همکاری مشترک است. ابزار های تاثیرگذار 
دیگری همچون فرهنگ حاکم با ویژگی هایی مثل مسئولیت پذیری، 
تعهد، نگاه ملی، تفکر رشد و توسعه پایدار و غیره اثر مستقیم بسیاری 

در کمیت و کیفیت توسعه صنایع داخلی دارد. 
در مدل جدید قراردادهای نفتی، فرصت ویژه ای برای رشد صنعت 
در کشور و پیمانکاران در بخش های مختلف باالدستی، ارائه خدمات 
و تهیه کاال به وجود آمده است. حتی می توان گفت همه ابزارهای 
مهمی که برای انتقال دانش و تکنولوژی و رشد داخلی صنعت در 
برده می شود، در مدل جدید یک جا  به کار  نفت  صنعت جهانی 
پیش بینی شده است؛ ابزارهایی همچون الزام مشارکت با شرکت های 
داخلی در بخش باالدستی، الزام به خرید کاال و خدمات از داخل 
طبق قانون، امکان مشارکت شرکت های داخلی با سازندگان خارجی 

و موارد دیگر که در مصوبه دولت ذکر شده است. 
موارد پیش بینی شده در مدل جدید مسیری را طی می کنند که 
با  با ایجاد امکان مشارکت  کشورهای دیگر تجربه کرده اند. آن ها 
شرکت های بزرگ نفتی، صنعت نفت خود را رشد داده اند؛ کشورهایی 
مثل برزیل، ویتنام، کویت، مالزی، اسپانیا، نروژ و غیره. وقتی این 
کشورها می توانند با چنین ابزاری امکان توسعه ظرفیت های داخلی 
و بین المللی شدن خود را ایجاد کنند، تردید در این که کشوری مثل 
ایران، با سابقه بیش از 100 سال در صنعت نفت، می تواند یا نمی تواند 
شرکت های نفتی در بخش باالدستی و خدمات و کاال مطابق با 
استانداردهای بین المللی داشته باشد، چشمپوشی از ظرفیت های 

کشور است. 
این مهم نه تنها نتیجه یک بررسی کارشناسانه، بلکه یک تکلیف 
قانونی است. امروز با ابالغ سند اقتصاد مقاومتی تردیدی برای مولد 
کردن اقتصاد کشور باقی نمانده است بنابراین باید دید چه ابزارهایی 
می تواند در صنعت نفت به این رشد و برون زایی کمک کند. راه های 
دستیابی به بازار های بین المللی که قواعد شناخته شده ای دارند، مگر 
جز این است؟ اساسا با چه روشی می توان هم عرض با توانمندی های 

بین المللی حرکت کرد؟ 
در هر صنعتی، مناسبات و قواعد خاصی حاکم است. در صنعت نفت 
نیز مناسبات و قواعد نشان از تضمین رشد داخلی کشورهای دارنده 
منابع هیدروکربوری در بستر همکاری مشترک دارد. این موضوع 

با رونمایی از قراردادهای 
جدید نفتی این پرسش 
پیش روی برخی 
کارشناسان و فعاالن صنعت 
نفت کشور قرار گرفته 
که اصوال این قراردادها 
تا چه اندازه می تواند به 
رشد و توسعه شرکت های 
دانش بنیان کمک کند و 
خللی در کار آن ها به وجود 
نیاورد. آیه کاتبی، دبیر 
کمیته بازنگری قراردادهای 
نفتی در این باره معتقد 
است که این قراردادها 
نه تنها خللی در کار ساخت 
داخل شدن 10 کاالی 
دانش بنیان ایجاد نخواهد 
کرد بلکه کمک خواهد کرد 
که شرکت های دانش بنیان 
از طریق همکاری با همتایان 
خارجی خود عملکرد 
مناسب تری داشته باشند. 
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ساخت  در  داخلی  توان  و  ظرفیت ها  رشد  بخش  در  نه تنها 
با  انسانی ماهر  نیروی  به تربیت  بلکه  تجهیزات موثر است، 

استانداردهای بین المللی منجر خواهد شد. 
مردم  برای  ایده آل  واژه ای  اگرچه  داخل  ساخت   
کشورمان است اما با توجه به عملکرد دست اندرکاران 
صنعت نفت کشور، به نظر می رسد این توانایی در حد 
شعار باقی مانده است و سازندگان این حوزه، عالوه بر 
این که در ساخت برخی تجهیزات ناتوانند، عمال هوای 
ساخت داخل را نیز کدر کرده اند. وزارت نفت تا چه اندازه 
توانسته سازندگان توانمند را از سازندگان غیرتوانمند و 

رانت خوار جدا کند؟ 
به نظر نمی رسـد سـاخت داخـل - آن طور که شـما می گویید 
- در حـد شـعار باقـی مانـده باشـد چرا کـه حداقـل در بخش 
نفـت از 20 سـال پیـش کـه قراردادهـای بیع متقابـل اجرایی 
شـد تـا امـروز، تـوان داخلی 
رفتـه و شـاید  بـاال  بسـیار 
تحمیـل  تحریم هـای  اگـر 
شـده در 10 سـال گذشـته 
شـدت نمی یافـت، کمیت و 
کیفیـت تـوان داخلی نه تنها 
در سـاخت، بلکـه در تمـام 
بخش هـای صنعت بیـش از 
اکنـون رشـد پیـدا می کـرد. 
بـه طـور مثـال، تکمیـل فاز 
دلیـل  جنوبـی  پـارس   12
محکمـی بر ایـن ادعاسـت. 
در مورد سازندگان توانمند و غیرتوانمند هم باید متذکر شد 
که به وجود آمدن این روحیه که سود و زیان نهایی هر پروژه 
متعلق به همه مردم ایران است، بسیار اهمیت دارد. این موضوع 
فرهنگی که در کشورمان پیمانکاران یا مسئولینی وجود داشته 
به پروژه و سود خود، منافع ملی  برای دستیابی  باشند که 
را قربانی کنند، باید به درستی و خارج از صنعت بررسی و 
راه حل های آن نیز به عنوان یک ضرورت ملی پیدا شود. اما در 
مورد وزرات نفت به عنوان نهاد مسئول در این امر، ابتدا باید 
بررسی کنیم که اساسا چه ابزارهایی در دست دارد. به نظر 
می رسد ابزارهای قابل استفاده برای وزارت نفت، یکی تعیین 
صالحیت سازندگان و پیمانکاران بر اساس نیازهای صنعت در 
چارچوب قوانین و مقررات است و دیگری نیز نظارت قانونمند 
و شفاف است. اکنون وزارت نفت اقداماتی برای استفاده از این 
ابزار ها انجام می دهد. در بخش تعیین صالحیت ها، شیوه نامه ها 
و آیین نامه هایی در حال تهیه و تکمیل است و در بخش اجرا 
نیز بناست یک مرکز تخصصی مجهز به توان کارشناسی کافی 
در شرکت ملی نفت ایران برای نظارت بر عملکرد ها ایجاد شود. 
 ساخت 10 کاالی نفتی که قابلیت دانش بنیان دارند، 
یکی از برنامه های وزارت نفت است. آیا در قراردادهای 
جدید نفتی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؟ 
از سوی دیگر، واژه هایی نظیر دانش بنیان و استارت آپ، 
واژه هایی نو در ادبیات اقتصادی کشورمان هستند. در 
صنعت نفت این دو واژه آیا جای خود را باز کرده اند و 

در قراردادهای نفتی می توان به سمتی رفت که اقتصاد 
دانش بنیان ما تقویت شود و کسب و کارهای کوچک و 

چابک رونق گیرند؟ 
همه 10 کاالی دانش بنیان اعالم شده شامل تجهیزات سرچاهی 
و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ های درون چاهی و 
سرچاهی، انواع مته های حفاری )صخره ای، الماسه، مغزه گیری(، 
انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، 
الکتروموتورهای ضدانفجار و دور متغیر، ماشین های دوار )توربین، 
کمپرسور، پمپ ها شامل گریز از مرکز(، انواع فوالدهای آلیاژی 
از جمله فوالدهای برودتی و ابزارهای اندازه گیری در حفاری و 
پروژه ساخت پیگ های هوشمند در پروژه ها مورد استفاده قرار 
می گیرند. افق تولید این کاالها با هدف هایی مانند ارتقای توان 
و دانش سازندگان داخلی، جلوگیری از واردات بی رویه، ایجاد 
فناوری  برای صادرات محصوالت داخلی و ساماندهی  زمینه 
کاالهای داخلی با رویکرد ساخت داخل ترسیم شده است. به 
گفته مسئوالن وزارت نفت، هزینه آن ها از منابعی مانند صندوق 
نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه نفت، صندوق حمایت از 
سازندگان و پیمانکاران و سایر صندوق ها و منابع مالی که به طور 
اختصاصی برای صنعت نفت یا حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در کشور تاسیس شده اند، تامین می شود. در عین حال، این امکان 
نیز وجود دارد که در بستر قراردادهای جدید به رشد دانش و 
تکنولوژی شرکت های دانش بنیان در ارائه خدمات به ویژه ساخت 
این 10 گروه کاالیی و بومی سازی آن کمک کرد چرا که در مدل 
جدید قراردادهای نفتی، ابزار اجرای توسعه های مورد نظر، چه 
از طریق ایجاد مشارکت برای ساخت تجهیزات و چه از طریق 
انجام مطالعات مشترک در چارچوب مراکز پژوهشی و تخصصی، 
پیش بینی و در متن مصوبه دولت نیز به صراحت ذکر شده است. 
بدیهی است در صورتی که این قراردادها در بستر مناسبی اجرا 
شوند، ظرفیت های موجود در بخش دانش و تکنولوژی نیز به 
توانمندی های قابل صدور به بازار های بین المللی تبدیل شوند و 

نیازهای داخلی را هم برآورده کنند. 
پویایی در صنعت نفت، ابزارها و قواعد خاص خود را می طلبد 
و به نظر می رسد ایجاد فضای همکاری مشترک و همگامی 
با تحوالت صنعت جهانی نفت در بستر اراده کافی برای رشد 
صنعت، با نگاه بلندمدت به توسعه همه جانبه، به دور از اصرار بر 
تفکرات ایستا، می تواند اثر مثبت بسیاری نه تنها در سطح کالن، 

بلکه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و چابک داشته باشد. 
 یکی از الزامات توسعه صنعتی، همکاری با بزرگان 
دنیاست. در دور جدید همکاری های ایران با دنیای خارج، 
همکاری علمی و فنی در صنعت نفت چه جایگاهی دارد؟ 

الزام است یا اختیار؟ 
با  مشارکت  و  همکاری  نفتی،  قراردادهای  جدید  مدل  در 
شرکت های داخلی یک الزام قانونی است. البته در مورد صنعت 
نفت باید گفت که همه اهداف، برنامه ها و الزامات ارزشمنِد 
طراحی شده موفق نخواهد بود، مگر در بستر ایجاد فضا برای 
باال بردن سطح دانش عمومی در مورد چالش ها و مالحظات 
صنعت نفت به عنوان شاهرگ اقتصادی کشور در بخش های 
تصمیم ساز، ناظر و تصمیم گیر؛ چه در مقام قانون گذاری و چه 

.در مقام اجرا و نظارت
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ال از عشق مادام العمرم ه اح�ت
گ

ض دستاک ای ساخت ا�ی ه من �ب ض انگ�ی

د به سنسورها و تکنولوژی نشات یم گ�ی

ض است که اکری را که ممکن  ا راه دوری از قضاوت شدن ا�ی اغلب ما تصور یم کن�ی ت�ض

ی یم کن�ی و پتانسیل  ن جلوگ�ی ف�ت ض اکر از پی�ث . اما �ب ا�ی ام نده�ی ب
ض

است قضاوت شود، ا�

ض منتقد �ث  �ی رگ �ت ض . در واقع، �ب �ی ض یم �ب عظییم را که درون هر فردی وجود دارد، از ب�ی

ست ذهن �ث

سند چون �ض خواهند به ضعف و  �ض از افراد هستند که از حقیقت یم �ت �ب

یب است، اما  الت یم کشند. عب ب
اف کنند و از آن ها �ض اکس�ت های خود اع�ت

اوارش �ض دانند بع�ض ها از موفقیت وامهه دارند چون خودشان را رسض

عث  ندها، واردات �ب رویه و تثبیت قیمت ارز بود که �ب ی� از دالیل اصیل مرگ �ب

ض افزایش قیمت ها  ض رو ا�ی ود از ا�ی ال �ب ام شده تولیدات �ب
ت
شد روز به روز قیمت �

عث شد صنایع داخیل هر روز �ب مشالک�ت مهراه شوند �ب

فرصت درنگ
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اختراعکوچکی
برایمراقبتاز

پدربزرگم

واک، در  ض ع جوان،کنث شی�ض �ت حمض
ا�ض تد یم گوید که چطور  �ض سض

ن   مبتال�ی
گ

سنسورها یم توانند زند�
ر را دگرگون کنند  به آلزا�ی

 مستانه تابش
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ــد  ــا را تهدی ــالمت آمریکایی ه ــه س ــی ک ــد بزرگ تهدی
ــه روز در حــال رشــد اســت، چیســت؟  ــد و روز ب می کن
ــواب  ــت ج ــت؟ در حقیق ــی؟ دیاب ــه قلب ــرطان؟ حمل س
هیچ کــدام از این هــا نیســت؛ ایــن تهدیــد در حــال 
رشــد بیمــاری آلزایمــر اســت. هــر 67 ثانیــه یــک مــورد 
ــود  ــخیص داده می ش ــکا تش ــر در آمری ــه آلزایم ــال ب ابت
ــه طــوری کــه در ســال 2050 تعــداد بیمــاران مبتــال  ب
ــت از  ــن مراقب ــود. بنابرای ــر می ش ــه براب ــر س ــه آلزایم ب
آن هــا بــه عــالوه توجــه و مراقبــت از جمعیــت در حــال 
ــل  ــزرگ تبدی ــش اجتماعــی ب ــک چال ــه ی ــر شــدن ب پی

خواهــد شــد. 
ــه مراقبــت  ــوط ب ــواده مــن مســتقیما مشــکالت مرب خان
از یــک بیمــار مبتــال بــه آلزایمــر را تجربــه کــرده اســت. 

خانــواده ای  در  شــدن  بــزرگ 
ــه  ــد ک ــث ش ــل باع ــه نس از س
ــی  ــم خیل ــه پدربزرگ ــه ب همیش
نزدیــک باشــم. وقتــی چهــار 
ســالم بــود، پدربزرگــم و مــن در 
ــدم  ــال ق ــن در ح ــی در ژاپ پارک
زدن بودیــم کــه او یکدفعــه گــم 
شــد. ایــن یکــی از ترســناک ترین 
ــا امــروز در  ــود کــه ت ــی ب لحظات
و  کــرده ام  تجربــه  زندگــی ام 
ــود  ــن نشــانه ای ب ــن اولی همچنی
کــه بــه مــا خبــر داد پدربزرگــم 
ــده  ــر ش ــاری آلزایم ــار بیم دچ
گذشــته  ســال   12 در  اســت. 
ــه  ــد و ب ــر ش ــد و بدت ــع او ب وض
خصــوص ســرگردانی ها و گــم 
شــدن هایش بــرای خانــواده ام 
بــه شــدت اســترس زا بــود. عمــه 
مــن ـ مراقــب اصلــی پدربزرگــم 

ــد  ــدار بمان ــا در طــول شــب بی ــرد ت ــال می ک ــا تق ـ واقع
ــع  ــی گاهــی نمی توانســت او را موق و مراقبــش باشــد ول
ــران  ــا نگ ــن واقع ــد. م ــش ببین ــردن تخت خواب ــرک ک ت
ســالمتی عمــه ام بــودم و همین طــور امنیــت پدربزرگــم 
ــه  ــی می گشــتم ک ــال راه ــا دنب ــر واقع ــن خاط ــه همی ب
مشــکالت خانــواده ام را حــل کنــم، ولــی نتوانســتم 

ــم.  ــدا کن ــی را پی ــن راه چنی
حــدود دو ســال قبــل یــک شــب قــرار بــود مــن مراقــب 
ــدم کــه دارد از تختــش  پدربزرگــم باشــم و یکدفعــه دی
بلنــد می شــود. همیــن کــه پایــش را روی زمیــن 
ــور  ــک سنس ــرا ی ــردم چ ــر ک ــودم فک ــا خ ــت ب گذاش
ــوری  ــم. این ط ــرار نمی ده ــش ق ــنه پای ــر پاش ــار زی فش
وقتــی پایــش را از تخــت بیــرون مــی آورد و روی زمیــن 
می گــذارد، سنســور افزایــش فشــار بــه وجــود آمــده بــر 
ــدار  ــک هش ــد و ی ــایی می کن ــدن را شناس ــر وزن ب اث
شــنیداری را بــه صــورت بیســیم بــه تلفــن همــراه 
ــه ایــن ترتیــب، عمــه ام  فــرد مراقــب ارســال می کنــد. ب

ــه  ــن ک ــدون ای ــد، ب ــر بخواب ــب ها بهت ــت ش می توانس
پدربزرگــم  شــب گردی های  و  ســرگردانی ها  نگــران 

باشــد. 
ــاال از  ــتگاه احتم ــن دس ــاخت ای ــرای س ــن ب ــزه م انگی
ــوژی نشــات  ــه سنســورها و تکنول عشــق مادام العمــرم ب
ــتان  ــی از دوس ــود، یک ــالم ب ــش س ــی ش ــرد. وقت می گی
ــن خــورد و دچــار  ــوی دستشــویی زمی ــان ت خانوادگی م
ــزرگ و  ــران پدرب ــن نگ ــد. م ــدی ش ــتگی های ج شکس
مادربزرگــم شــده بــودم چــون ایــن بــال ممکــن بــود ســر 
ــک  ــراع ی ــه اخت ــم ب ــن تصمی ــد. بنابرای ــم بیای ــا ه آن ه
سیســتم دستشــویی هوشــمند گرفتــم. سنســورهای 
حرکتــی درون کاشــی های کــف دستشــویی نصــب 
می شــدند کــه هدفشــان تشــخیص زمیــن خــوردن 

ــع  ــا آن موق ــود. ام ــاران ســالخورده در دستشــویی ب بیم
ــارغ  ــودک ف ــوز از مهدک ــود و هن ــالم ب ــش س ــط ش فق
ــای الزم را  ــع و ابزاره ــودم ]![ و مناب ــل نشــده ب التحصی
ــا ایــن  ــه واقعیــت نداشــتم. ب ــرای تبدیــل ایــن ایــده ب ب
ــرای  ــن ب ــدیدی را در م ــه ش ــه عالق ــن تجرب ــال، ای ح
ــت  ــه وضعی ــه منظــور کمــک ب اســتفاده از سنســورها ب
ســالمندان ایجــاد کــرد. مــن واقعــا معتقــدم کــه 
ــه  سنســورها می تواننــد کیفیــت زندگــی ســالمندان را ب

ــند.  ــود ببخش ــف بهب ــکل های مختل ش
ــه  ــودم، متوج ــه ام ب ــرح اولی ــال بررســی ط ــی در ح وقت
شــدم بــا ســه چالــش اصلی روبــه رو هســتم؛ ســاخت یک 
سنســور، طراحــی مــدار و برنامه نویســی یــک اپلیکیشــن 
ــن  ــروژه م ــن باعــث شــد بفهمــم اجــرای پ ــی. ای موبایل
ســخت تر از چیــزی اســت کــه در ابتــدا فکــر می کــردم. 
ابتــدا بایــد یــک سنســور نــازک و قابــل انعطــاف و قابــل 
ــر پــای بیمــار  ــه راحتــی زی پوشــیدن می ســاختم کــه ب
ــترده  ــای گس ــق و آزمایش ه ــد از تحقی ــرد. بع ــرار بگی ق
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ــه پالســتیک - کــه متوجــه  ــف از جمل ــواد مختل روی م
شــدم بــرای بــه راحتــی قــرار گرفتــن در کــف پــا خیلــی 
ــور  ــم سنس ــک فیل ــم ی ــم گرفت ــت - تصمی ــم اس ضخی
ــاس  ــه حس ــیته ک ــادی الکتریس ــری ه ــا ذرات جوه ب
بــه فشــار هســتند، چــاپ کنــم. بــه ایــن ترتیــب وقتــی 
ــت  ــود، هدای ــال می ش ــور اعم ــن سنس ــاری روی ای فش
بیــن ذرات افزایــش می یابــد. بنابرایــن، مــن می توانســتم 
مــداری طراحــی کنــم کــه فشــار وارد شــده را بــه وســیله 

ــد.  ــن بزن ــی تخمی ــت الکتریک ــری مقاوم اندازه گی
ــل  ــی قاب ــیم الکتریک ــدار بیس ــک م ــد ی ــد از آن بای بع
پوشــیدن طراحــی می کــردم ولــی ارســال ســیگنال های 
بیســیم انــرژی زیــادی صــرف می کنــد و بــه باتری هــای 
ســنگین و بــزرگ نیــاز دارد. خوشــبختانه، مــن توانســتم 
پیــدا کنــم کــه  را  بلوتــوث  تکنولــوژی کم مصــرف 
ــکه  ــک س ــدازه ی ــه ان ــری ب ــم و بات ــی ک ــوان خیل ــا ت ب
ــتم در  ــدن سیس ــع ش ــوی قط ــن جل ــد و ای کار می کن

می گیــرد.  را  نیمه شــب 
ــد یــک اپلیکیشــن موبایــل می ســاختم کــه  در آخــر بای
ضرورتــا تلفــن همــراه مراقــب را بــه یــک مانیتــور از راه 
ــش  ــد دان ــر بای ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــل می ک دور تبدی
ــترش  ــود را گس ــد خ ــس ک ــاوا و ایک ــی ج برنامه نویس
مــی دادم. همچنیــن بایــد کدنویســی بــرای دســتگاه های 
ــیله  ــه وس ــه ب ــم ک ــاد می گرفت ــوث را ی ــرف بلوت کم مص
تماشــای ویدئوهــای یوتیــوب و خوانــدن کتاب هــای 

ــن زمینــه ممکــن شــد.  گوناگــون در ای

ــا تجمیــع ایــن اجــزا توانســتم دو نمونــه اولیــه موفــق  ب
بســازم. یکــی از ایــن مدل هــا سنســوری بــود کــه درون 
ــه ای از  ــود و دیگــری مجموع جــوراب جاســازی شــده ب
ــه  ــتند ب ــه می توانس ــود ک ــال ب ــل اتص ــورهای قاب سنس
هــر جایــی کــه امــکان تمــاس بــا پــای بیمــار را داشــته 
باشــد، متصــل شــوند. حــدود یــک ســال اســت کــه ایــن 
ــزان  ــرده ام و می ــان ک ــم امتح ــتگاه را روی پدربزرگ دس
ــا االن  ــن دســتگاه ت موفقیــت آن صــد درصــد اســت. ای
توانســته 900 مــورد از شــب گردی های پدربــزرگ را 
ــی  ــن حت ــد. م ــالع ده ــش اط ــه مراقب ــد و ب ــت کن ثب
بــرای چندیــن موسســه  را  اولیــه دســتگاه  نســخه 
ــال  ــتادم و در ح ــا فرس ــالمند در کالیفرنی ــت از س مراقب
حاضــر مشــغول جمــع آوری بازخوردهــا هســتم تــا 
ــری  ــل عرضه ت ــکل قاب ــه ش ــتگاه را ب ــن دس ــم ای بتوان
ــه  ــام داده ام ب ــون انج ــه تاکن ــی ک درآوردم. آزمایش های
مــن نشــان داده اســت کــه بایــد نســخه ای دیگــر از ایــن 
سنســور بــرای افــرادی طراحــی کنــم کــه نمی خواهنــد 

ــند.  ــوراب بپوش در طــول شــب ج
ــی  ــال وقت ــم م ــوش نمی کن ــز فرام ــه هرگ ــره ای ک خاط
شــب گردی  اولیــن  جلــوی  دســتگاهم  کــه  اســت 
پدربــزرگ را گرفــت. در آن لحظــه مــن واقعــا از قــدرت 
ــگفت زده  ــردم ش ــی م ــردن زندگ ــر ک ــوژی در بهت تکنول
شــده بــودم. مــردم می تواننــد در ســالمتی و خوشــحالی 
ــن  ــه م ــت ک ــی اس ــان دنیای ــن هم ــد و ای ــی کنن زندگ

.می کنــم تصــورش 
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چشیدنطعمشکست
ض یم زند  ض ها را زم�ی شش عل�ت که اکرآفر�ی

 ساناز اعتمادی
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1. شما می ترسید 
ــد  ــت نبای ــچ وق ــت و هی ــازی اس ــراه حقه ب ــرس هم ت
ــود  ــال وج ــن احتم ــی ای ــود. حت ــه ش ــت کم گرفت دس
دارد کــه تــرس جایــی در درونمــان پنهــان شــده باشــد و 
مــا را عقــب نگــه دارد بــدون این کــه خودمــان بخواهیــم 
ــیم.  ــته باش ــی داش ــن اطالع ــودش کوچک تری ــا از وج ی
ــودش را  ــود دارد خ ــا وج ــودآگاه م ــه در ناخ ــی ک ترس
ــی، احتیــاط  ــد، شــک، نگران ــی، تردی ــه صورت بی تفاوت ب
تصمیم هــای  انداختــن  تعویــق  بــه  حــد،  از  بیــش 
ــان  ــادت و... نش ــی، حس ــس جاه طلب ــتن ح ــم، نداش مه
ــد، از  ــم را داری ــن عالئ ــی از ای ــر یک ــس اگ ــد. پ می ده
ــاب  ــزی اجتن ــه چی ــن از چ ــه م ــید ک ــان بپرس خودت

می کنــم؟ 
برخــی از افــراد هســتند کــه از حقیقــت می ترســند 
چــون نمی خواهنــد بــه ضعــف و کاســتی های خــود 
ــب  ــت می کشــند. عجی ــا خجال ــد و از آن ه ــراف کنن اعت
ــون  ــد چ ــه دارن ــت واهم ــا از موفقی ــا بعضی ه ــت، ام اس
بــرای بعضی هــا  خودشــان را ســزاوارش نمی داننــد. 
ــه همیــن خاطــر  شکســت خــوردن ترســناک اســت و ب
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــازه ای نمی رون ــیر ت ــچ مس ــراغ هی س
ترتیــب از زمیــن خــوردن پیشــگیری کننــد. امــا شــاید 
قوی تریــن نــوع ترســی کــه ممکــن اســت در وجــود یــک 
کارآفریــن ایجــاد شــود، تــرس از متفــاوت بــودن اســت. 
ــا چــه از نظــر بیولوژیکــی و  ــن اســت کــه م واقعیــت ای
ــده ایم  ــزی ش ــوری برنامه ری ــی ج ــر اجتماه ــه از نظ چ
ــا اجتمــاع هماهنــگ کنیــم. بنابرایــن  کــه خودمــان را ب
شکســتن ایــن قاعــده و انجــام یــک کار منحصــر بــه فــرد 

ــود.  ــا ســخت خواهــد ب واقع
ــه  ــت ک ــن اس ــرس ای ــر ت ــه ب ــرای غلب ــدم ب ــن ق اولی
ــد،  ــش کنی ــید، قبول ــمیت بشناس ــه رس ــود آن را ب وج
ــن  ــرس خــود را احســاس کنیــد و علی رغــم وجــود ای ت

ــد.  ــل بزنی ــه عم ــت ب ــاس، دس احس
را  کارهــا  همــه  می خواهیــد   .2

دهیــد  انجــام  خودتــان 
کارآفرینــان کوچــک و صاحبــان صنایــع خــرد اغلــب بــه 
شــکل عجیــب و غریبــی تمایــل دارنــد کــه همــه کارهــا 
را خودشــان انجــام دهنــد در حالــی کــه کارآفرین هــای 
بــزرگ همــواره توصیــه می کننــد اگــر می خواهیــد 
ــه موفقیــت واقعــی برســید بایــد ایــن عــادت را تــرک  ب
کنیــد چــون عــدم تمایــل فــرد بــه اســتفاده از کمــک و 
ــا  ــت ی ــد صنع ــود نتوان ــث می ش ــران باع ــاری دیگ همی
تجــارت کوچــک خــود را بــه مرحلــه باالتــر ارتقــا دهــد. 
تصــور  تــازه کار  کارآفرین هــای  از  خیلــی  اگرچــه 
می کننــد کــه اگــر قــرار اســت کاری بــه درســتی انجــام 
شــود بایــد خودشــان از صفــر تــا صــد آن را انجــام دهنــد 
امــا کارآفرین هــای کارکشــته معتقدنــد کــه ســر و کلــه 
ــم  ــاد بگیری ــا ی ــه م ــود ک ــدا می ش ــی پی ــت زمان موفقی

کارآفرینی آن قدرها هم ساده نیست 
و این طور که آمارها و اعداد و ارقام 
در سراسر دنیا نشان می دهد همه 
در این مسیر موفق نمی شوند. 
اغلب ما جایی در این مسیر طعم 
شکست را می چشیم؛ حتی اگر در 
اوج موفقیت باشیم باز هم شکست 
خیلی دور نیست اما در عین حال 
کارآفرین هایی هستند که هر بار 
سراغ یک حوزه تازه می روند، صنایع 
مختلف را امتحان می کنند، با تیم های 
گوناگون کار می کنند و البته هر بار 
هم به موفقیت می رسند. این دسته 
از کارآفرین ها چه تفاوت هایی ـ غیر 
از تفاوت در حساب پس انداز ـ با ما 
دارند که شکست را دور می زنند؟ 
این همان چیزی است که قصد دارم 
در این مطلب به آن بپردازم و اگرچه 
از دادن خبرهای بد متنفرم، ولی 
تجربه نشان داده است که در اغلب 
موارد مشکل خود شما هستید. وقتی 
از خودتان می پرسید که چه شد به 
عنوان یک کارآفرین شکست خوردم، 
چه جواب هایی به ذهنتان می رسد؟ 
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ــم،  ــذار کنی ــران واگ ــه دیگ ــئولیت ها را ب ــی از مس بخش
ــم و  ــت کنی ــد درس ــمند و کاربل ــراد هوش ــی از اف تیم
بخشــی از مالکیــت ذهنــی و مالی مــان را در بعضــی 
ــم. در  ــران بدهی ــه دیگ ــان ب ــب و کارم ــای کس بخش ه
ــر اســت آدم صاحــب درصــدی از یــک چیــز  ــع، بهت واق

ــد!  ــته باش ــی نداش ــه هیچ ــا این ک ــد ت باش
3. کارتان تدوام ندارد 

کــه  هســت  ادیســون  تومــان  از  معروفــی  جملــه 
می گویــد: »شکســت خورده های زیــادی را می شناســم 
ــدر  ــد چق ــا می کردن ــی کار را ره ــتند وقت ــه نمی دانس ک

ــد.«  ــده بودن ــک ش ــت نزدی ــه موفقی ب
وقتــی در مــورد شکســت یــک کارآفریــن صحبــت 
ــه او کار  ــت ک ــی اس ــا زمان ــان دقیق ــم منظورم می کنی
را بــه طــور کامــل و بــرای همیشــه رهــا می کنــد 
ــدم  ــت، ع ــت های موق ــع، شکس ــا موان ــورد ب ــون برخ چ
ــیدن  ــه نرس ــه نتیج ــی ب ــه کار و حت ــان از نتیج اطمین
ــد کارآفرینــی هســتند. آن کســی  بخــش طبیعــی فراین
ــت  ــا را پش ــه این ه ــه هم ــود ک ــق می ش ــت موف در نهای
ــه  ــی ب ــور وقت ــه چط ــد ک ــد باش ــی بل ــذارد یعن ــر بگ س
این جاهــا می رســد آن هــا را دور بزنــد یــا از ســر راه 
ــت  ــم شکس ــا ه ــی بهترین ه ــد حت ــان باش ــردارد. یادت ب
ــارت  ــما مه ــه ش ــان ک ــرور زم ــه م ــا ب ــد ام می خورن
تیــز  چاقــو  تیغــه  مثــل  درســت  را  کارآفرینی تــان 
ــات شکســت  ــداد دفع ــد، تع ــل می دهی ــد و صیق می کنی

ــود.  ــر می ش ــدتش کمت ــم و ش ک
ــا  ــد ت ــاز داری ــادی نی ــان زی ــالش و زم ــات ت ــی اوق گاه
ــاب  ــال کت ــید. مث ــد برس ــه می خواهی ــی ک ــه جایگاه ب
تــام فریــس توســط 25 ناشــر رد شــد تــا عاقبــت 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــاپ کن ــد آن را چ ــر ش ــر حاض ــک نف ی
ــار در  ــن آث ــت پرفروش تری ــال در فهرس ــا 7 س ــز ت طن

نیویورک تایمــز جــای داشــت. 
را  خودتــان  روی  ســرمایه گذاری   .4

ــد  ــوش می کنی فرام
بــه  کــه  »توصیه هایــی  می گویــد:  فــورد  هنــری 
خــرج  در  کــردن  صرفه جویــی  مــورد  در  جوانــان 
ــل از 40  ــا قب ــن ت ــت. م ــتباه اس ــود، اش ــردن می ش ک
ســالگی هرگــز پولــی پس انــداز نکــردم بلکــه روی 
ــازی  ــم و آماده س ــود ابزارهای ــه، بهب ــرای مطالع ــودم ب خ
ســرمایه گذاری کــردم. مردمــی کــه در هفتــه چنــد دالر 
ــول را  ــن پ ــود ای ــر ب ــد، بهت ــداز می کنن ــک پس ان در بان
می کردنــد.«  خودشــان  روی  ســرمایه گذاری  صــرف 
ــرعت  ــه س ــه ب ــروز ک ــای ام ــد در دنی ــر می خواهی اگ
در حــال پیشــرفت اســت، موفــق شــوید بایــد بــه 
ــم  ــان ه ــد، روی خودت ــه داری ــب و کاری ک ــدازه کس ان
ســرمایه گذاری کنیــد. ایــن کار نــه فقــط تجــارت، بلکــه 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــما را تح ــی ش ــای زندگ ــام جنبه ه تم

می دهــد. 

5. کار می کنیــد امــا کار درســت را 
ــد  ــام نمی دهی انج

ــام  ــی انج ــره وری یعن ــت: »به ــد اس ــر معتق ــر دراک پیت
کارهــای درســت و اثربخشــی هــم یعنــی انجــام کارهــای 

درســت.« 
ــه می کنیــم کــه ســرمان شــلوغ  ــا مــدام گل ــی از م خیل
اســت و حتــی لحظــه ای هــم وقــت نداریــم. امــا آیــا واقعا 
ــی  ــا کارهای ــان را ب ــط برنامه م ــا فق پرمشــغله هســتیم ی
پــر کرده ایــم کــه دیگــران از مــا انتظــار دارنــد و مــا هــم 
ــه آن هــا را نداریم؟! متاســفانه اغلــب  ــه گفتــن ب ــوان ن ت
ــم.  ــق می اندازی ــه تعوی ــان را ب ــن کارهای م ــا مهم تری م
امــا اگــر می خواهیــد بــه عنــوان یــک کارآفریــن 
ــن کار  ــه مهم تری ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــوید بای ــق ش موف
ــه  ــش از این ک ــح، پی ــزرگ را صب ــه ب ــان قورباغ ــا هم ی

هــر کار دیگــری بکنیــد، قــورت دهیــد. بــه ایــن ترتیــب، 
ــدازه یــک  ــه ان خواهیــد دیــد کــه ظــرف چنــد هفتــه ب

ــد.  ــرفت می کنی ــته پیش ــال گذش س
6. نمی توانید کاری را تمام کنید 

اگــر مــدام پروژه هــای جدیــد را بــا قــدرت شــروع 
می کنیــد و پــس از چنــد مــاه رهایشــان می کنیــد 
ــر  ــت زودت ــر اس ــد، بهت ــری می روی ــروقت کار دیگ و س
ــن  ــد چــون واقعیــت ای ــان بکنی ــه حــال خودت فکــری ب
ــد و  ــام کنی ــتید کاری را تم ــد نیس ــما بل ــه ش ــت ک اس
آن را بــه نتیجــه برســانید. یادتان باشــد کــه حتــی 
ــال ها  ــا و س ــم ماه ه ــبه ه ــای یک ش ــت موفقیت ه پش
تــالش قــرار دارد. پــس پروژه های تــان را فقــط بــه ایــن 
ــا  ــر نشــده اید ی دلیــل کــه چــرا ظــرف ســه مــاه میلیون
ــی از  ــر یک ــته نظ ــوز نتوانس ــان هن ــن جدیدت اپلیکیش
ونچرکپتال هــا را بــرای ســرمایه گذاری جلــب کنــد، 

 .ــد ــا نکنی ره
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ازخالقیتنترس!
ره دوقلوهای به مه چسبیده در�ب

 مریم رجبیان
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1. ترس از خالق نبودن! 
افرادی که این ترس را دارند، در وهله  اول باور نمی کنند که می توانند 
خالق باشند. آن ها تعریفی از خود ارائه می کنند که حتی احتمال خالق 
بودن را رد می کند. گاهی اوقات آن ها خودشان را کودن تر یا منطقی تر 
از آن می دانند که بتوانند خالق باشند. حتی ممکن است بگویند من 
قطره ای از خون خالقیت در بدنم نیست. اغلب این افراد فراموش می کنند 

که هر روز به  نوعی خالقیت نشان داده اند و آن را جدی نگرفته اند. 
راهکار: دانشگاه ها و مراکز مشاوره ای هستند که به افرادی که می خواهند 
خالق تر باشند، کمک می کنند. آن ها یاد گرفته اند کارشان این نیست که 
بگویند چطور، بلکه کمک می کنند که افراد اعتماد به  نفس الزم برای بروز 

خالقیت ذاتی شان را که در کودکی داشته اند، دوباره زنده کنند. 
ابتدا تعریف خود را از خالقیت گسترده کنید. لزومی ندارد که ون گوگ 
باشید. به زمان هایی در گذشته که بر مشکالت فائق آمده اید، رجوع کنید؛ 

آن گاه می بینید که چقدر خالق هستید. 
آیا شما می توانید یک مشکل کامپیوتری را حل کنید؟ زمانی که غذا 
درست می کنید، اگر یک چیز را نداشته باشید، می دانید چه چیز دیگری 
را جایگزینش کنید؟ آیا می توانید از چرک  نویس ها دوباره استفاده کنید؟ 
تمامی این فعالیت ها به  نوعی خالقانه است. ممکن است شما یک هنرمند 
در معرض دید نباشید، اما معنی اش این نیست که به اندازه  او خالق 

نیستید. 
2. ترس از شکست 

همه  ما بارها شنیده ایم که تنها راه کسب کردن تجربه در مورد کاری، 
انجام آن کار است. اما هنوز هم زمانی که در طول زندگی مان کاری را 
غلط انجام می دهیم مورد انتقاد قرار می گیریم. ترس از شکست اصال 
عجیب نیست. این که کمال گرایی تا مرز ناتوانی و عجز هم رایج شده 

اصال عجیب نیست. 
عواقب شکست خیلی عظیم به نظر می رسد. به ما گفته شده که اگر در 
امتحان موفق نشویم، نمی توانیم کار کنیم. اگر در کارمان موفق نباشیم، 
امکان امرارمعاش را از دست می دهیم. شکست همه  چیز را پرخطر جلوه 
می دهد، اما اغلب کارآفرینان و خالقان شکست می خورند. آن ها خود را 
منعطف می سازند که با شکست دست  و پنجه نرم کنند زیرا تنها راه برای 
این که کاری جدید انجام دهیم، این است که بدانیم چطور با شکست 

مواجه شویم. 
راهکار: ساموئل بکت می گوید: »شکست بخور، باز هم شکست بخور و 

این بار بهتر شکست بخور.« 
راه هایی پیدا کنید که چیزهای جدید را امتحان کنید؛ بدون فکر کردن 
به عواقب شکست که خیلی برای مواجهه بزرگ هستند. ابتدا کارهایی 
را که انجام می دهید آزمایش بنامید نه شکست. شما دارید چیزی را 
امتحان می کنید و از آن می آموزید. با گفتن این که موفقیت فرایند کشف 
کردن و یاد گرفتن است نه نتیجه، می توانید حس کنجکاوی خود را 

پرورش دهید. 
زمانی که تنها هستید، سعی کنید یک غذای جدید درست کنید که اگر 
بد هم شد، کسی متوجه نشود. با رنگ و سفال بازی کنید و نتیجه را 
برای خودتان نگه  دارید و به خاطر داشته باشید که اشتباهات می توانند 
به بهترین نتایج منجر شوند. همین برچسب های یادداشت رنگی زمانی 
اختراع شد که یک دانشمند چسبی ارائه کرده بود که چسبندگی کافی 
نداشت. چه کسی می داند که اشتباهات شما منجر به چه اختراعی 

ممکن است شنیده باشید که 
می گویند هر فردی در وجودش 
خالقیت دارد و کودکان اغلب خالق 
به نظر می رسند. ولی خیلی از ما 
زمانی که به بزرگسالی می رسیم، 
اعتماد به  نفس بروز خالقیت هایمان 
را از دست می  دهیم و به فردی تبدیل 
می شویم که از ایده های خالقانه 
هراس دارد. بسیاری از روان شناسان 
و متخصصان حوزه پرورش خالقیت 
معتقدند بزرگ ترین مانع برای 
خالقیت، ترس است. خیلی از ما 
زمانی که کار موفقیت آمیزی انجام 
می دهیم، به  جای ادامه دادن  آن و 
خلق چیزی جدید، برای اجتناب از 
پیامدهای ترسمان متوقف می  شویم. 
الیزابت گیلبرت، نویسنده   کتاب 
»تغذیه، عبادت، عشق«، می گوید 
که ترس و خالقیت دوقلوهای به هم 
چسبیده هستند. آنچه مردم را از 
خالق بودن دور نگه  می دارد، این 
است که برای از بین بردن ترس، 
خالقیت را هم با آن از بین می برند. 
پیام هایی که تشویق به هم نوایی و 
مهار کردن تکروی می کنند، مدارس 
و محل های کار ما را فراگرفته اند 
و ما همچنان آرزو می کنیم خالق 
باشیم. نوآوری تحسین شده است و 
ما را الگویی برای پیروی از خودمان 
قرار می دهد. فقط این  مانده که ما 
باید ترس از پیشرفت نکردن را کنار 
بگذاریم. در این مقاله به چند مورد 
از رایج ترین ترس های ضدخالقیت و 
راه های مقابله با آن ها اشاره می کنیم. 
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می شود؟ 
3. ترس از ناشناخته ها 

الزمه  خالقیت این است که افراد از شکل احتمالی اثرشان آگاه 
نباشند. فرقی نمی کند می خواهند یک عکس خلق کنند یا یک 
برنامه  کامپیوتری یا این که می خواهند کسب و کاری جدید راه 
بیندازند. هیچ طرح جدیدی را طراح آن پیش بینی نمی کند. آثار 
اعجاب انگیز اغلب در پیشرفته ترین نقطه از نقطه  آغاز قرار دارند. اگر 
می خواهید فردی خالق باشید، باید ایده های قدیمی خود را رها 

کنید و به مکان هایی بروید که تا به  حال نرفته اید. 
راهکار: خودتان را به انجام کارهای بدون برنامه عادت دهید؛ 
مثال با انگشتتان نقاشی بکشید، برای پیاده روی بدون نقشه به یک 
مکان ناشناخته بروید یا به موزه ها، مراکز خرید و گالری هایی که به 
 طور معمول نمی روید، سر بزنید. سعی کنید با افراد با دیدگاه های 
متفاوت در ارتباط باشید. آن ها چشمتان را به افق های جدید باز 
می کنند. سعی کنید از این فعالیت های جدید لذت ببرید و سپس 
شروع کنید کمی بخش هایی از زندگی تان را که خیلی تحت 

کنترل هستند، رها کنید. 
4. ترس از بی برنامه بودن 

منطق در فرهنگ ما خیلی باارزش است اما در حالی  که نیمکره  
چپ مغز ارتباطات منطقی را برقرار می کند، این نیمکره  راست 

است که اجازه می دهد خالقیت به  درستی جریان داشته باشد. 
آلبرت انیشتین این موضوع را این گونه مطرح می کند که »ذهن 
احساسی یک هدیه  مقدس است و ذهن منطقی یک خدمتکار 
باوفا. ما جامعه ای ایجاد کرده ایم که به خدمتکار افتخار می کند و 

هدیه را فراموش کرده است.« 
راهکار: به خاطر داشته باشید هر یک از دو نیم کره  مغز جایگاهی 
در زندگی شما دارند. از نیمه  آزاد و بی برنامه  مغز خود برای ایجاد 
ایده ها استفاده کنید؛ هر چقدر که احمقانه باشند. اجازه بدهید 
که هر کدام از آن ها به نقطه عطفی برای خالقیت های بعدی بدل 
شوند. زمانی که نیمکره  راستتان را آزاد و رها می کنید، به نیمکره  
چپ اجازه می دهید که از بین آن ایده ها، آن هایی را که شایستگی 

دارند، انتخاب کند. 
5. ترس از قضاوت شدن 

قضاوت شدن گاهی خیلی انسان را ناراحت می کند. همه  ما 
زمان هایی را تجربه کرده ایم که قضاوت دیگران ما را ناراحت کرده 
است. گاهی اوقات حتی قضاوت هایی که فکرش را هم نمی کنید، 

ناراحت کننده می شود. بعضی وقت ها احساس می کنیم از ما 
قدردانی نشده یا مورد بی توجهی قرار گرفته ایم. البته زمانی که 
کسی از کارمان تقدیر می کند و ما گمان می کنیم کار باارزشی 

انجام نداده ایم، ممکن است دچار سوءتفاهم شویم. 
اغلب ما تصور می کنیم تنها راه دوری از قضاوت شدن این است که 
کاری را که ممکن است قضاوت شود، انجام ندهیم. اما با این کار 
از پیشرفتمان جلوگیری می کنیم و پتانسیل عظیمی را که درون 
هر فردی وجود دارد، از بین می بریم. در واقع، بزرگ ترین منتقد 
شما ذهن شماست. همه  ما یک منتقد درونی داریم که مدام به 
ما غر می زند و ترسمان را تغذیه می کند. منتقد درونی شما سعی 
می کند شما را از قضاوت دیگران مصون نگه دارد اما به  مرور زمان 
شما را حتی از ریسک های منطقی و هر چیز جدیدی دور می کند. 
راهکار: قضاوت بازد هی خالقیتتان را به تعویق بیندازید. همان طور 
که چیزی جدید خلق می کنید به خودتان فرصت بدهید چیزهای 
دیگر را امتحان کنید و خالقیت در جریان باشد. در طول این 
فرایند، کار شما این است که اجازه بدهید هر چیز روال خودش 

را طی کند. 
بعد از این که کارتان تمام شد، آن را ویرایش کنید. به این شکل، 
به  جای این که جریان خالقانه را فرو بنشانید، چیزی دارید که 
روی آن کار و پیشرفت کنید. زمانی که دارید کار خود را ارزیابی 
می کنید، مراقب زبانی که استفاده می کنید باشید. با اجتناب از 
انتقادهای بی فایده، با خودتان به مهربانی رفتار کنید. به  جای آن، 

دقیقا مشخص کنید کجای کار نیاز به بهتر شدن دارد. 
6. ترس از برمال شدن 

ممکن است تصور کنیم خالقیت یک مساله شخصی است و اگر 
دیگران آن را بفهمند ما را در معرض خطر قرار می دهد. هرچه 
بیشتر شما روی چیزی کار کنید و برایتان اهمیت داشته باشد، آن 

چیز بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. 
راهکار: هرچه بیشتر کاری اهمیت داشته باشد، بیشتر باعث 
می شود احساس آسیب پذیری کنید. به  جای این که در مقابل 
ترستان تسلیم شوید، دوباره بررسی کنید که چرا اهمیت دارد و 
چه چیزی را ممکن می کند. از آن به  عنوان نیرویی برای غلبه بر 

ترس استفاده کنید. 
7. ترس از پذیرفته نشدن 

انسان  اجتماعی است. تنهایی نه  فقط سالمت روانی، بلکه سالمت 
جسمانی و حتی عمر متوسط را هم تحت تاثیر قرار می دهد 

بنابراین هیچ تعجبی ندارد که آن قدر از پذیرفته نشدن بترسیم. 
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مدارس به ما می آموزند که خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق 
دهیم. اغلب افراد خالق به خاطر عجیب  و غریب و دمدمی مزاج 
بودن طرد می شوند. این چیز جدیدی نیست. همیشه در طول 
تاریخ پیشگامان از قراردادها سرپیچی  کرده و نظم محل کار را 
به هم زده  و به همین دلیل طرد  شده اند. گالیله را مجبور کردند 
حرفش را مبنی بر این که زمین به دور خورشید می چرخد، تکذیب 
کند. ون گوگ، هنرمند برجسته، در طول زندگی اش فقط یکی از 

نقاشی های خود را فروخت. 
راهکار: در دنیای مدرن، ما یک مزیت بزرگ داریم که ون گوگ و 
گالیله نداشتند؛ اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی مدرن، جهان 
را کوچک تر کرده اند. اکنون این مساله ممکن شده است که ما یک 
گروه از افراد همفکر را پیدا کنیم و احساسات خود را هر چقدر هم 

که عجیب باشند، با آن ها در میان بگذاریم. 
برای این که از حصار خالقیتتان بیرون بیایید، خیلی آرام قدم 
بردارید. ابتدا با خلق کردن در خلوت آغاز کنید، سپس یک گروه 
حامی پیدا کنید که کارتان را با آن ها به اشتراک بگذارید. هنگامی 
 که اعتماد به  نفس الزم در مقابل ترس از طرد شدن را به دست 
آوردید، دایره  افرادی که دستاوردتان را می بینند، گسترش دهید تا 

جایی که دیگر به  تمامی آن را پنهان نکنید. 
8. ترس از باارزش نبودن 

خیلی از ما خود را با دیگران مقایسه می کنیم و خود را ناقص 
می یابیم. در واقع، حتی پیشروهای موفق کسب  و کار ممکن است 
گمان کنند که بر حسب تصادف موفق شده اند و این که دیگران را 
فریب داده اند و واقعا سزاوار این جایگاه نبوده اند. آن ها این طور تصور 
می کنند در صورتی  که شواهد )شامل قابلیت و ستایش و نتایج 

مثبت( خالف این موضوع را نشان می دهند. 
این احساس قالبی بودن بسیار شایع است. بیشتر هم در میان 
بانوان و گروه های اقلیت رایج است. افرادی که این طور هستند از 
هر نشانه ای استفاده می کنند تا این اعتقاد خود را که به اندازه  کافی 
خوب نیستند، اثبات کنند و این می تواند آن ها را حتی از تالش 

کردن هم بازدارد. 
راهکار: به خاطر داشته باشید یک ایده  خالقانه در ذهن ما، زمانی 
که متوجه  آن می شویم، هیچ گاه به آن خوبی که باید، نیست. در 
هر تالش خالقانه، نقص و عیب طبیعی و ذاتی است. این مساله 
به  جای این که نشانه ای از بی ارزش بودن شما باشد، امری طبیعی 
است. تحقق کامل افکار حتی برای خالق ترین فرد هم غیرممکن 
است. این، الزمه  ذات بشر است. این که بیشتر بخواهید، به این 

معنی نیست که تالش های شما بی ارزش بوده است. 
9. ترس از تقدیر نشدن 

تصویر معمول از هنرمند فقیری که در اتاق زیرشیروانی زندگی 
می کند بر فرهنگ ما تسلط دارد. این باعث می شود حس کنیم 
پرداختن به خالقیت باعث فقر و گمنامی می شود. خود ما فکر 
می کنیم برای گذران زندگی و تامین مخارج خانواده  ضروری است 
که یا به سراغ حرفه هایی چون پزشکی و وکالت برویم و نیز به 
دنبال شغل آزاد وگرنه هر مسیر دیگری منجر به  سختی و فشار 

اقتصادی می شود. 
راهکار: کارهای خالقانه  موفقیت آمیزی را که می توان با آن ها 

امرارمعاش کرد، مرور کنید. کارگردان ها، متخصصان تبلیغات، 
مشاغل  طریق  از  این  دست،  از  دیگرانی  و  گرافیک  طراحان 
خالقانه زندگی خود را می گذرانند. بعضی از این مشاغل معیار 
و  نقاشان  هنرپیشه ها،  همه   می شوند.  محسوب  خوشبختی 
اما ترکیب  ناگهان مشهور و ثروتمند نشده اند  مجسمه سازها 
کردن شغل های خالقیت آمیز با شغلی که بتوان قبض ها و مخارج 
زندگی را با آن پرداخت کرد، راهکاری است که خیلی ها در پیش 
گرفته اند و راه را برای کارایی گزینه های خالقیت باز می گذارند. 
این شغل های جایگزین نیازی به انتظار پشت میزها ندارند. مثال 
یک هنرپیشه می تواند در بخش صدا کار کند یا به بچه ها تعلیم 
دهد یا کارگردان هایی که در برهه ای از زندگی شان کار نمی کنند، 
می توانند گروه هایی برای خیریه و تبلیغات برای مشاغل ایجاد 
کنند. فراموش نکنید که خالقیت بخش جدایی ناپذیر همه  مشاغل 
است. اگر شما راه بهتری نسبت به دیگران برای انجام کاری پیدا 
کنید، حتی اگر در کارخانه کار می کنید، شما فردی خالق هستید. 
اگر بخش خالقیت ذاتی انسان را از بین ببریم، به  راحتی می توان 

انسان را با یک روبات جایگزین کرد. 
10. ترس از شروع کردن 

آغاز کردن معموال سخت ترین بخش از هر کار باارزشی است. قبل 
از این که آغاز کنید، حس انتظار شما باعث می شود - بدون این که 
هنوز چیزی در واقعیت رخ داده باشد - ترستان آغاز شود. در این 
زمان است که شما به  جای فعالیت، پر از استرس می شوید یا بدتر 
از آن، ذهنتان خالی می شود و شما منجمد می شوید و قادر به 
حرکت نخواهید بود. قفل شدن ذهن در مورد نویسنده ها امری 
شناخته شده است اما در مورد مشاغل خالقانه  دیگر هم کاربرد 
دارد. این باعث می شود که افراد کارشان را به تعویق بیندازند و 
شهرتشان را خراب کنند. قفل شدن ذهن حتی افراد خالق مشهور 
را هم تحت تاثیر قرار می دهد. داگالس آدام، نویسنده  مشهور، 
باعث شد ویراستارهای کتابش او را به مدت سه هفته به سوئیتی 
در یک هتل بفرستند تا جلد آخر کتابش را به پایان برساند زیرا 

نوشتن و تمام کردن آن را خیلی به تاخیر انداخته بود. 
راهکار: بسیاری از نویسندگان به توقف ذهنی اعتقاد ندارند. آن ها 
می گویند چیزی که نیاز دارید، این است که برای شروع، نظم و 
ترتیب داشته باشید. هر چیزی را که به ذهنتان می رسد - هر چند 
بی اهمیت – بنویسید؛ صحنه  بیرون از پنجره تان را توصیف کنید. 
خودتان را به  جای آغاز داستان، در وسط داستان تصور کنید. در 

مورد کیفیت نگران نباشید و فقط شروع کنید. 
سایر تالش های خالقانه هم به همین صورت است. قلم موی 
نقاشی را بردارید و چیزی روی تخته  نقاشی بکشید. نتی را با ابزار 
موسیقی خود بنوازید، راه حلی را برای مشکلتان امتحان کنید؛ هر 
چند بدانید که کارایی ندارد. به  جای به تعویق انداختن مشکالت، 
با آن ها دست  و پنجه نرم کنید. زمانی را برای انجام کارتان تعیین 
کنید؛ هر چند بدانید که نتیجه خوب نمی شود چون در پایان 
می توانید آن را اصالح کنید. اغلب نویسندگان کل پاراگراف اول یا 

حتی فصل اول اثر خود را خط می زنند. 
چطور عقب نشینی را به پیشرفت تبدیل می کنید؟ از ترسی که 
شما را به عقب می کشد، رها شوید و از خالقیتی که در درونتان 

 .دارید، استقبال کنید
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چراآزمایشتعطیلشد؟
یدی ا�ض در گفت وگو �ب حممدرضا �ث ند ا�ی دالیل افول یک �ب

 نگار میرکریمی 
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اخیـر  همان طـور کـه می دانیـد، در سـال های   
تدریجـی  مـرگ  شـاهد  خانگـی  لـوازم  صنعـت 
برندهـای ایرانی بوده اسـت؛ برندهایـی که حداقل 
30 تـا 50 سـال عمـر داشـتند و از جملـه اولین ها 
در حـوزه کاری خـود بودنـد. آن هـا رفتـه رفته از 
مـدار تولیـد خـارج شـدند و کارخانجـات آن هـا 
یکـی پـس از دیگـری تعطیل شـد. در ایـن میان، 
شـرکت آزمایـش که پیشـینه ای طوالنـی دارد نیز 
گرفتـار مشـکالت و در نهایت تعطیل شـد. به نظر 
شـما دلیـل اصلـی تعطیلـی ایـن برنـد ایرانی چه 

؟  د بو
تعطیلـی برنـد آزمایـش دو دلیـل داشـت. یکـی از آن هـا 
دیگـر  دلیـل  و  مجموعـه  ایـن  سـهامداری  بـه  مربـوط 
تحـت تاثیـر عوامـل بیرونـی بـود. مشـکلی کـه از جهـت 
ایـن شـرکت را درگیـر خـود کـرد، خـروج  سـهامداری 
سـرمایه یـا نبود تجهیزات و ماشـین آالت نبـود، بلکه پس 
از خـروج سـهامدار اصلـی این شـرکت، دیگـر آزمایش به 

روال قبلـی خـود نمانـد. 
امـا بـه طـور کلـی مشـکالت برندهـای لـوازم خانگـی در 

ایـران دالیـل متعـددی دارد. یکی از این دالیـل به فرایند 
قیمت گـذاری مرتبـط اسـت. قیمت ارز در مدت 10 سـال 
ثابـت بـود و ناگهـان بـا تغییراتـی همـراه شـد از ایـن رو 
کاالی خارجـی کـه مـدت زیـادی بـا قیمـت ثابتـی وارد 
می شـد، بـا تغییـرات قیمتـی همـراه شـد. اما بـاز هم این 
تغییـرات در مقایسـه بـا افزایـش قیمت تمام شـده کاالی 
ایرانـی قابل مقایسـه نبود. قیمت تمام شـده کاالی ایرانی 
هـر سـال حدود 20 تـا 25 درصد افزایـش می یافت. ثابت 
نگـه  داشـته شـدن قیمـت دالر در ایـن دهـه باعـث شـد 
ایـن شـرکت ها از مسـیر رقابـت بـا شـرکت های خارجـی 
خـارج شـوند چـرا که اگـر جنـس خارجـی 100 دالر بود 
و دالر نیـز هـزار تومـان بـود بـه مبلـغ 100 هـزار تومـان 
وارد می شـد، امـا کاالی ایرانـی که باید بـا کاالی خارجی 
رقابـت می کـرد، قیمـت تمـام شـده بیشـتری داشـت. از 
ایـن رو یکـی از دالیـل اصلـی که نـه تنها آزمایـش، بلکه 

 دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی 
- تصویری که در سال های دور از جمله 
اعضای هیات مدیره شرکت آزمایش 
بوده است، می گوید در سال های اخیر 
بسیاری از برندهای داخلی با مشکالتی 
همراه شده اند که به نوسانات قیمت ارز 
در کشور مرتبطند. محمدرضا شهیدی 
معتقد است اگر سرمایه گذاران خارجی 
به حضور در ایران و احیای برندهای 
ایرانی تمایل دارند، بهتر است همان 
کارخانه های قدیمی را احیا کنند چرا 
که زمین، کارخانه و برخی تجهیزات 
هنوز موجود هستند. او در گفت وگو 
با دانش بنیان آخرین وضعیت شرکت 
آزمایش را تشریح کرده است. 
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سـایر برندهـا را درگیـر خـود کـرد، 
نوسـانات قیمـت ارز بود. 

 در ایـن میان، نقـش دولت در 
دفـاع از صنایـع چـه بـود؟ آیا 
بایـد در ایـن شـرایط از دولـت 
ایـن  کـه  می داشـتیم  انتظـار 
صنایـع را روی پا نگـه  دارد و با 

واردات مقابلـه کنـد؟ 
در آن زمـان مکانیـزم ارز شـرایط را 
این گونـه کـرده بـود چـرا کـه وقتی 
قیمـت ارز ثابـت نگـه داشـته شـده 
اسـت امـا ناگهـان تغییـر می کنـد، 
ایـن عواقـب نیـز بـه وجـود می آید. 
در ایـن شـرایط دیگـر کسـی کاالی 
افزایش یافتـه  قیمـت  بـا  را  ایرانـی 
تنهـا  نـه  ایـن زمـان  نمی خـرد. در 

دچـار  نیـز  صنایـع  سـایر  بلکـه  خانگـی  لـوازم  صنایـع 
مشـکالتی در پرداخـت هزینه هـا و تامیـن منابـع مالـی 
صنایـع  تجهیـزات  و  منابـع  از  بسـیاری  و  شـدند  خـود 
مختلـف در ایـن مدت از بیـن رفتند. مرگ برنـد در طول 
سـال های اخیـر تنهـا بـرای آزمایـش اتفـاق نیفتـاد، بلکه 
برندهایـی همچـون ارج،  ایـران پویـا و سـیلور و غیـره نیز  

در ایـن مـدت بـا مشـکالت مالـی مواجـه شـدند. 

چنیـن  ایجـاد  اصلـی  دلیـل  شـما  نظـر  بـه   
بـود؟  چـه  مشـکالتی 

یکـی از دالیـل اصلـی مـرگ برندهـا، واردات بی رویـه و 
تثبیـت قیمـت ارز بـود کـه باعـث شـد روز بـه روز قیمت 
تمـام شـده تولیـدات بـاال بـرود از ایـن رو ایـن افزایـش 
قیمت هـا باعـث شـد صنایـع داخلی هـر روز با مشـکالتی 

شـوند.  همراه 

 در طول سـال های اخیـر اسـتقبال متقاضیان از 
خریـد کاالی خارجـی بیـش از کاالی ایرانی شـده 
اسـت بـه گونـه ای کـه بسـیاری بـر ایـن باورنـد 
خارجـی  کاالی  پـای  بـه  ایرانـی  کاالی  کیفیـت 
نیـز  کارشناسـان  برخـی  رو  ایـن  از  نمی رسـد 
می گوینـد اسـتقبال کـم متقاضیـان از برندهـای 
نابـودی  بـه  رو  را  یـک  هـر  نوبـت  بـه  داخلـی 
می کشـاند. آیـا موافـق ایـن اظهـارات هسـتید؟ 
کاالی  بـا  رقابـت  امـکان  ایرانـی  کاالی  این کـه  دلیـل 
خارجـی را نـدارد، این اسـت کـه قیمت تمام شـده کاالی 
ایرانـی بیـش از قیمـت کاالی خارجـی اسـت. همچنیـن 
کیفیـت کاالی خارجـی از کاالی ایرانـی بهتـر اسـت. امـا 
این کـه کاالی خارجـی نسـبت به کاالی ایرانـی از کیفیت 
مطلوب تـری برخـوردار اسـت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
قیمـت تمـام شـده آن هـا ثابت اسـت، اما در کشـور ما هر 
سـال حـدود 20 درصـد بـه قیمـت تمـام شـده تولیـدات 

داخلـی افـزوده می شـود. 
امـا درباره برنـد آزمایـش باید گفت 
ایـن  از دالیـل شکسـت  کـه یکـی 
شـرکت، تغییـرات مدیریتـی در آن 
بود. زمانـی کارخانـه آزمایش حدود 
امـروز  کـه  داشـت  کارگـر   2500
همـه اخـراج شـده اند. در ایـن میان 
هیچ یـک از تجهیزات و ماشـین آالت 
خـارج  شـرکت  از  سـرمایه ها  و 
نشـدند امـا نبـود توانایـی مدیریـت 
داخلـی از مهم ترین دالیل شکسـت 

بود.  ایـن شـرکت 

حاضـر  حـال  در  اگـر   
عرصـه  وارد  سـرمایه گذارانی 
چنیـن  احیـای  بـه  و  شـوند 
داشـته  تمایـل  برندهایـی 
باشـند، به نظر شـما چقـدر امکان احیا و نوسـازی 
برندهـای ایرانـی همچـون آزمایـش وجـود دارد؟ 
در صورتـی کـه یـک سـرمایه گذار بخواهـد در ایـن بخش 
تجهیـزات  و  ماشـین آالت  از  بایـد  کنـد،  سـرمایه گذاری 
کـه  چـرا  کنـد  صرف نظـر  چنینـی  ایـن  کارخانجـات 
همـه ایـن تجهیـزات حـدود 40 سـال عمـر دارنـد. البته 
ایـن کارخانجـات گران قیمتنـد و بـه صرفـه   زمین هـای 
اسـت کـه همیـن زمین هـا و کارخانجـات را بـرای احیای 
کار در اختیـار بگیرنـد زیـرا ایجـاد شـرکت های جدیـد با 
امکانـات جدیـد بـا هزینه هـای بیشـتری همـراه خواهـد 

 . د بو

 بـا توجه بـه اجرای برجام و ورود سـرمایه گذاران 
خارجـی بـه ایـران، بـه نظر شـما آیا شـرکت های 
خارجـی بـرای ورود بـه صنعـت لـوازم خانگـی و 
احیـای برندهـای ایرانـی تمایلی خواهند داشـت؟ 
آیـا ایـن صنعـت تـوان احیـا و نوسـازی خـود را 

دارد؟  همچون صنعـت خودروسـازی 
تـوان  تنهایـی  بـه  رفتـه  بیـن  از  برندهـای  از  هیچ یـک 
احیـای دوبـاره خـود را ندارنـد و ایـن صنعـت بـا صنعـت 
خودروسـازی قابـل مقایسـه نیسـت چـرا کـه تکنولـوژی 
آن هـا قدیمـی اسـت و بـه کار نمی آیـد و بایـد نوسـازی 
از  سـال   20 حداقـل  داخلـی  برندهـای  اکثـر  شـوند. 
بـا  بخواهنـد  اگـر  امـا  هسـتند.  عقـب  روز  تکنولـوژی 
تجهیـزات و تکنولـوژی روز دنیـا وارد عرصه شـوند، امکان 

رقابـت و تولیـد بـرای آ ن هـا وجـود دارد. 

آزمایـش  کارخانـه  وضعیـت  حاضـر  حـال  در   
چگونه اسـت؟ آیـا محـل کارخانجات این شـرکت 

تغییـر کاربـری داده شـده اسـت؟ 
در حـال حاضـر ایـن کارخانه همانند سـابق اسـت و هیچ 

.تغییـر کاربـری در محـل آن صورت نگرفته اسـت
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ردو  یل، مد�ی موزه علوم و فناوری لئو�ض
گ

و مارکو اک ض وفسور فیور�ض به گفته �چ

ض است که به مردم اماکن یم دهد بیش  ، نقش موزه  های عمل ا�ی داوین�چ

 آینده شان مورد توجه قرار دهند
گ

از پیش امهیت و نقش عمل را در زند�

دایره مینا

ض کشور را به  فته و ا�ی پور به شلک مناس�ب ارتقا �ی
گ

صنعت ارتباطات راه دور در سناک

ض قطب های ارتباطات در آسیا و اقیانوسیه تبدیل کرده است.  �ی �ت ی� از رقابت پذ�ی

ض امللیل موفق بوده است ض کشور در ملحق شدن به نظام مایل ب�ی ض ا�ی مهچن�ی
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شهرعلموفناوریدرقلبپاریس
ض موزه عمل و صنعت ارو�چ �ی رگ�ت ض �ب

 سپیده حاجی زاده
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مــوزه از کلمــه یونانــی »موزیــون« بــه معنــای »مجلــس 
ــه  ــی ب ــور کل ــه ط ــت و ب ــده اس ــه ش ــتگان« گرفت فرش
ــه در  ــود ک ــالق می ش ــیا اط ــار و اش ــه ای از آث مجموع
ــش  ــرض نمای ــه مع ــداری و ب ــی نگه ــا عمارت ــل ی مح
گذاشــته می شــوند. »ایکــوم«، شــورای جهانــی موزه هــا، 
مــوزه را موسســه ای دائمــی می دانــد کــه اهــداف مــادی 
نــدارد و دِر آن بــه روی همــگان گشــوده اســت و بــرای 
ــد.  ــت می کن ــرفت آن فعالی ــه و پیش ــه جامع ــت ب خدم
هــدف موزه هــا گــردآوری و نگهــداری، تحقیــق، انتقــال 
ــده از انســان و محیــط  ــر جــای مان و نمایــش شــواهد ب

ــی،  ــور بررس ــه منظ ــت او ب زیس
ــوی  ــرداری معن ــوزش و بهره ب آم
اســت. در حــال حاضــر انــواع 
گوشــه  در  موزه  هــا  اقســام  و 
ــت  ــال فعالی ــا در ح ــار دنی و کن
ــی  ــای گوناگون هســتند و جلوه ه
از تاریــخ بشــر را بــه تصویــر 

می کشــند. 
از  گونــه ای  علــم،  مــوزه 
پدیده هــا،  کــه  موزه هاســت 
ــه  ــوط ب ــیای مرب ــم و اش مفاهی
ــترس  ــاوری را در دس ــم و فن عل
ــد.  ــرار می ده ــدگان ق بازدیدکنن
گاهــی  را  علــم  موزه هــای 
کاوشــکده  یــا  علــم  مرکــز 
از  پیــش  می نامنــد.  نیــز 
ایــن، موزه هــای علــم بیشــتر 
بــه نمایــش ایســتای اشــیا و 
طبیعــی  تاریــخ  نمونه هــای 
اشــیای  و  زمین شناســی  و 
و  علــم  بــه  مربــوط  تاریخــی 
صنعــت و فنــاوری می پرداختنــد 

ــی  ــی علم ــگاه های تعامل ــر نمایش ــای اخی ــا در دهه  ه ام
ــعی در  ــه س ــت ک ــده اس ــدازی ش ــکده ها راه ان در کاوش
تشــویق بازدیدکننــدگان بــه تعامــل بــا نمایه هــای مــوزه 

دارنــد. 
بــه گفتــه پروفســور فیورنــزو مارکــو گالــی، مدیــر مــوزه 
ــای  ــش موزه  ه ــی، نق ــاردو داوینچ ــاوری لئون ــوم و فن عل
ــه مــردم امــکان می دهــد بیــش  علــم ایــن اســت کــه ب
از پیــش اهمیــت و نقــش علــم را در زندگــی آینده شــان 
مــورد توجــه قــرار دهنــد. در حقیقــت، ایــن مراکــز بــرای 
ــه ویــژه نســل جدیــد ایــن امــکان  همــه شــهروندان و ب
ــه  ــی را ب ــبکه های اجتماع ــه ش ــد ک ــم می کنن را فراه
عنــوان شــیوه ای جدیــد از زندگــی اجتماعــی در روابــط 
اجتماعــی در ســطح کشــورها یــا حتــی در روابــط 
ــر  ــروزه ه ــد. ام ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــورها م ــن کش بی
ــرار  ــورد بررســی ق ــی م ــد در ســطح جهان ــده ای بای پدی
ــی  ــکان بررس ــا ام ــد و موزه  ه ــذار باش ــا تاثیرگ ــرد ت گی
علــم در ســطح جهانــی را فراهــم می کننــد. مــوزه 

ــت( پاریــس،  ــاوری )الویل ــم و فن ــی آلمــان، شــهر عل مل
مــوزه اکتشــاف پاریــس، مرکــز علــم انتاریــو در تورنتــو، 
مــوزه علــم بوســتون، مــوزه علــم لنــدن، اکســپلوراتوریم 
و  مشــهورترین  جملــه  از  و...  سان فرانسیســکو  در 
پربازدیدتریــن موزه هــای علــم در سراســر دنیــا هســتند 
ــان  ــم پاریــس هــر ســال میزب ــه طــوری کــه مــوزه عل ب

ــت.  ــده اس ــون بازدیدکنن ــش از 5 میلی بی
ترویج علوم و فنون مختلف در اروپا و دنیا 
 Cité des شــهر علــم و فنــاوری کــه بــه زبــان فرانســوی

Sciences et de l’Industrie نامیــده می شــود، در 
ــا  ــت اروپ ــم و صنع ــوزه عل ــن م ــر بزرگ تری ــال حاض ح
ــس و در  ــهر پاری ــوزه در ش ــن م ــود. ای ــوب می ش محس
ــی از  ــده  و یک ــع ش ــت )la Villette( واق ــارک الویل پ
ســی مرکــز فرهنگــی علــم، فنــاوری و صنعتــی دنیــا یــا 
ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــه ب ــت ک ــار CCSTI اس ــه اختص ب

ــد.  ــری می پردازن ــش بش ــف دان ــاد مختل ــم و ابع عل
ــه  ــی  ها بلک ــا پاریس ــه نه تنه ــاوری ک ــم و فن ــهر عل ش
همــه اروپــا بــه داشــتن آن افتخــار می کننــد، هــر ســال 
میزبــان بیــش از 5 میلیــون بازدیدکننــده از سراســر 
ــوان  ــوزه می ت ــن م ــوع ای ــای متن ــت. از جاذبه ه دنیاس
 the( ــوم، یــک مــوزه دریایــی ــا پالنتاری ــه افالک نمــا ی ب
Argonaute(، یــک تئاتــر آی مکــس موســوم بــه الژئود 
ــودکان و  ــد ک ــژه بازدی ــی وی )La Géode( و مکان های

ــان اشــاره کــرد.  نوجوان
ژیســکار دســتن، رئیس جمهــور ســابق فرانســه، مبتکــر 
ســاخت ایــن مــوزه در پاریــس بــود کــه هدفــش ترویــج 
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ــود  ــه وج ــا و ب ــا و دنی ــف در اروپ ــون مختل ــوم و فن عل
ــا  ــت ت ــی اس ــاری و صنعت ــخصیت تج ــی ش آوردن نوع
ــان، از مواهــب فعالیــت در عرصــه  ــه ویــژه جوان همــه، ب

ــوند.  ــد ش ــش بهره من ــم و پژوه ــت، عل صنع
پارکی که شبیه هیچ جای دیگری نیست! 
ــده  ــال 1980 برن ــس را س ــاوری پاری ــم و فن ــهر عل ش
یــک مســابقه معمــاری در 5 طبقــه طراحــی کــرد. ایــن 
مــوزه، بــه عنــوان پربازدیدتریــن مــوزه علــوم و فنــاوری 
اروپــا، بخشــی از مجتمــع پــارک الویلــت اســت کــه بــه 

موضوعــات فرهنگــی و اوقــات فراغــت اختصــاص یافتــه 
ــش بســیار مهمــی در جــذب توریســت در  ــروزه نق و ام

ــد. ــازی می کن ــس ب پاری
ــس در آن  ــم پاری ــوزه عل ــت کــه م ــارک الویل ســاخت پ
واقــع شــده اســت، ســال 1987 بــه پایــان رســید. طــراح 
آن یــک آرشــیتکت 67 ســاله فرانســوی بــه نــام برنــارد 
بــود کــه در یــک   )Bernard Tschumi( چومــی 
مســابقه معمــاری بــزرگ )1983 - 1982( برنــده شــد. 
ــر  ــه ب ــا تکی ــارک ب ــن پ ــرای ســاخت ای طــرح چومــی ب
ــدا  ــا دی کانستراکشــن ژاک دری ــب ســاختارزدایی ی مکت
ارائــه شــده بــود. او در ارائــه ایــن طــرح تنهــا بــه دنبــال 
ایجــاد فضایــی بــرای اســتراحت و آرامــش در قلــب 
ــود  ــه وج ــی ب ــت فضای ــه می خواس ــود بلک ــس نب پاری
بیــاورد کــه بــر مخاطــب اثــر بگــذارد و او را بــه واکنــش 
نشــان دادن وادار کنــد. هــدف چومــی در واقــع بــه 
وجــود آوردن یــک ناکجاآبــاد فرهنگــی بــود بــه طــوری 
کــه ایــن پــارک حتــی هنــوز هــم، در حالــی کــه حــدود 
ــچ  ــبیه هی ــت، ش ــته اس ــاخت آن گذش ــه از س ــه ده س
ــا نزدیکــی را در  پــارک دیگــری نیســت و خاطــره دور ی
ذهــن بازدیدکننــده ای کــه بــرای اولیــن بــار بــه آن قــدم 

می گــذارد، زنــده نمی کنــد. 
ــهری  ــارک ش ــک پ ــاد ی ــدف ایج ــا ه ــت ب ــارک الویل پ
فرهنگــی در زمینــی ســاخته شــد کــه در گذشــته 
ــروش  ــازار ف ــار آن ب ــود و در کن ــس ب ــتارگاه پاری کش
دام قــرار داشــت. از همــان ابتــدا قــرار بــود ایــن پــارک 
شــامل مــوزه علــم و صنعــت، شــهر موســیقی، نمایشــگاه، 
ــه  ــد ب ــد و بای ــبز باش ــای س ــه بعدی و فض ــینمای س س
ــادمانی و  ــهریت، ش ــه »ش ــد ک ــی می ش ــه ای طراح گون

ــرد و  ــا می ک ــده الق ــه بازدیدکنن ــان ب ــه« را همزم تجرب
عــالوه بــر آن بیــن معمــاری و معمــاری منظــر وحــدت 
ــارک  ــه پ ــود ک ــن ب ــع، هــدف ای ــی آورد. در واق ــد م پدی
الویلــت دروازه ای بــه پاریــس از ســمت شــرق باشــد و بــه 
عنــوان پلــی بیــن شــهر پاریــس و حومــه آن عمــل کنــد. 
جالــب اســت بدانیــد پارکــی کــه چومــی طراحــی کــرده 
ــه ای از  ــس در گوش ــاوری پاری ــم و فن ــهر عل ــروز ش و ام
آن جــا خــوش کــرده اســت، از روی هــم قرارگیــری ســه 
نظــام مســتقل و کامــال متفــاوت تشــکیل می شــود: 
ــدام  ــر ک ــام ه ــه نظ ــن س ــطوح. ای ــوط و س ــاط، خط نق

در درون خــود کاملنــد ولــی وقتــی روی هــم قــرار 
ــه  ــد. البت ــر دارن ــر یکدیگ ــی ب ــر متقابل ــد، تاثی می گیرن
پــارک الویلــت بیشــتر معروفیتــش را مدیــون 35 عنصــر 
ــی« )folie( اســت کــه در یــک  ــام »فول ــه ن معمــاری ب
شــبکه منظــم هندســی قــرار گرفته انــد. فولــی در 
اصطــالح عامیانــه بــه معنــای »احمــق« اســت و فولی  هــا، 
همان طــور کــه از نامشــان پیداســت، قــرار اســت احمقانه 
ــاد هیــچ ســاختمان دیگــری  ــه ی باشــند و مخاطــب را ب
ــارک  ــای پ ــد. فولی ه ــت، نیندازن ــده اس ــال دی ــه قب ک
ــن،  ــز ای ــه ج ــد و ب ــزی دارن ــازه فل ــد و س ــه قرمزن هم
ــا  ــا بعضــی از آن ه ــد ام ــم ندارن ــا ه ــری ب ــباهت دیگ ش
بــا عناصــر عملکــردی ماننــد پل هــای کانــال، ورودی یــا 
ــه  ــب شــده اند. البت ــارک ترکی ــه پ ــل بوف ســاختمانی مث
بیشــتر فولی  هــا اســتقالل خوشــایند خودشــان را حفــظ 
کرده انــد و دیــدن صرفــا آن هــا هــم هیجان انگیــز اســت. 
ــی  ــان کم ــذر زم ــد در گ ــر چن ــان، ه ــزی پررنگش قرم
ــان در وجودشــان  ــاری از گذشــت زم ــه و آث ــگ باخت رن
خانــه کــرده اســت، امــا درســت مثــل روز اول می توانــد 
مخاطــب هیجــان زده را میخکــوب کنــد. نظــم هندســی 
فولی  هــا در ســایت پــارک بــرای مخاطبــی کــه بــا پــارک 
بــه صــورت پیــاده مواجــه می شــود قابــل درک نیســت. 
ــه  ــارک اســت ک ــالن پ ــا مشــاهده پ ــا ب ــم تنه ــن نظ ای
ــن  ــادی ممک ــب ع ــک مخاط ــد. ی ــودش را می نمایان خ

ــدارد.  ــی بپن ــا را تصادف ــی فولی  ه ــت جانمای اس
موزه ای به افتخار علم 

مــوزه علــم از مهم تریــن بخش هــای پــارک الویلــت 
ــای  ــا فرم ه ــی آن ب ــنگین و بتن ــام س ــه احج ــت ک اس



دانش بنیان  شماره سوم  بهمن ماه 1394

65

ــا  ــل ب ــاد کام ــازه آن در تض ــی س ــگ آب ــخص و رن مش
پــارک و فولی هــای قرمــزش اســت. ایــن مــوزه در 
قســمت ســوم ســطح پــارک واقــع شــده و یــک مربــع آن 
ــوب  ــره در جن ــک دای ــن، ی ــد. همچنی را محصــور می کن
و مثلثــی نیــز در شــرق تــاالر بــزرگ آن قــرار دارد. 
اســتخرهایی پــرآب نیــز ســاختمان  ها را دور می زنــد 
و جذابیــت ویــژه ای بــه پــارک و ســاختمان های آن 
بخشــیده اســت. یــک زیردریایــی هــم در آب هــای مقابــل 

ــت.  ــده اس ــارک ش ــی پ ــوزه دریای م
ــی  ــن بخش های ــن و دیدنی تری ــود یکــی از جذاب تری الژئ
اســت کــه در مــوزه علــم می توانیــد از آن بازدیــد 
کنیــد؛ ســاختمانی کروی شــکل بــا ارتفــاع 36 متــر 
کــه از بزرگ تریــن گنبدهــای ژئودزیــک )گنبــد ســاخته 
ــراق و  ــا ســطوح هندســی( دنیاســت و ســطح ب شــده ب
درخشــان آن را هــزاران مثلــث کوچــک از جنس اســتیل 
ــد. داخــل ایــن گنبــد پــرده عریضــی  ــه وجــود آورده ان ب
بــه مســاحت هــزار مترمربــع قــرار دارد و هــر بیننــده ای 
ــز،  ــکان نی ــن م ــر ای ــد. آمفی تات ــود می کن ــیفته خ را ش
بــه نــام »تئاتــر زنیــت«، شــامل یــک چــادر پولیســتری 
اســت کــه می توانــد جمعیتــی تــا حــدود 6 هــزار نفــر را 
در مواقعــی مثــل برگــزاری کنســرت های پــاپ در خــود 

جــای دهــد. 
هــزار   15 روزانــه  تابســتان  طــول  در  پــارک  ایــن 
ــه حــدود  ــم در زمســتان ب ــن رق ــده دارد و ای بازدیدکنن
ــه هــدف خــود  ــت فرانســه ب 3 هــزار نفــر می رســد. دول
ــع  ــان واق ــتقبال جهانی ــورد اس ــارک م ــیده اســت؛ پ رس
ــود  ــه خ ــیاری را ب ــی بس ــگران بین الملل ــده و گردش ش
جــذب کــرده اســت. موفقیــت پــارک نه تنهــا بــه دلیــل 

در کنــار هــم جمــع شــدن فعالیت هایــی فی نفســه 
ــی  ــوژی علم ــل »ایدئول ــه دلی ــه ب ــت، بلک ــذاب اس ج
ــم  ــع آن ه ــه و بدی ــی مبتکران ــی« و طراح زیبایی شناس

ــت.  اس
 Explora بخــش دیگــر شــهر علــم و فنــاوری پاریــس
نــام دارد کــه یــک نمایشــگاه دائمــی بــرای نشــان دادن 
از   - فنــاوری  و  علــم، صنعــت  مختلــف  جنبه هــای 
میکروب شناســی تــا نجــوم، علــوم فضایــی و... - بــه 
ــر،  ــل و بش ــل و نق ــز، حم ــت. مغ ــدگان اس بازدیدکنن
ــتان  ــا، داس ــالب ماهواره ه ــن: انق ــای زمی ــرژی، تماش ان
جالــب جهــان، گالــری نــوآوری، صداهــا، ســوراخ ســوزن، 
ــار  ــم در اخب ــا، عل ــان و ژن ه ــی، انس ــور، ریاض ــازی ن ب
ــوزه  ــن م ــی ای ــگاه دائم ــیزده نمایش ــام س ــات ن و آرگون
ــای علمــی  ــدام بخشــی از فعالیت ه ــر ک ــه ه هســتند ک
بشــر از ابتــدا تــا عصــر حاضــر را بــه تصویر می کشــند. در 
این جــا شــما، عــالوه بــر آشــنایی بــا ابعــاد علــوم مــدرن، 
می توانیــد لحظه هــای منحصــر بــه فــردی از جملــه قــرار 

ــد.  ــه کنی ــم تجرب ــی را ه ــرایط بی وزن ــن در ش گرفت
Cinaxe یکــی دیگــر از بخش هــای جــذاب مــوزه علــم 
ــاز  ــک شبیه س ــا ی ــه اساس ــت ک ــس اس ــاوری پاری و فن
محســوب می شــود و همــان تجهیزاتــی را دارد کــه 
بــرای آمــوزش خلبان  هــا در هواپیماهــای آموزشــی 
ــان بلکــه  ــه فقــط کــودکان و نوجوان نصــب می شــود و ن

مســن تر  ها را نیــز جــذب می کنــد. 
ــک  ــن دارای ی ــس همچنی ــاوری پاری ــم و فن ــوزه عل م
افالک نمــا، یــک آکواریــوم دریایــی مدیترانــه، شــهر 
ــن  ــال( و همچنی ــا 12 س ــودکان 3 ت ــژه ک ــودکان )وی ک
 .یــک مرکــز تکنولــوژی ویــژه 12 تــا 15 ساله هاســت
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تعبیررویایتوسعه
ض درخشان آسیا شد؟ پور چگونه نگ�ی

گ
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سنگاپور امروز قلب تپنده و نگین درخشان شرق آسیاست. 
در رسیدن این دولت شهر به این جایگاه ممتاز، عالوه بر 
موقعیت بسیار مستعدش از نظر جغرافیایی، لی کوآن یو، 
به  عنوان بنیان گذار سنگاپور جدید، نقشی انکارناشدنی 
دارد. وی که در استقالل این کشور از بریتانیا و پیوستن 
به مالزی نقش قابل توجهی داشت، با پاکدستی خود و 
دولتش و همین طور اعمال اصالحات اقتصادی و اجتماعی 
قابل توجه و وسیع، در کمتر از چند دهه از کشوری فقیر 
یک قطب بزرگ سرمایه گذاری و تجاری ساخت و نام خود 
را به عنوان »پدر سنگاپور مدرن« ماندگار و نام این کشور 
را به عنوان یکی از چهار ببر آسیا مطرح کرد. گرچه در 
دوران حکومت او برخی از آزادی های اجتماعی رایج در 
کشورهای دموکرات، نظیر آزادی بیان و انجام فعالیت های 
سیاسی، محدود شد اما تامین رفاه و معیشت مردم باعث 
قیمت  به  را  محدودیت ها  این  سنگاپور  شهروندان  شد 
داشتن کشوری با آینده ای روشن به جان بخرند.  منابع 
مالی سنگاپور محدود است و معادن و در نتیجه درآمد قابل 
توجهی از صادرات مواد کانی ندارد با این حال، این کشور 
توانسته است با برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم آن، جایگاه 
ویژه ای بین کشورهای در حال توسعه و حتی - در بعضی 
صنایع - بین کشورهای توسعه یافته به خود اختصاص دهد. 
اکنون سطح زندگی مردم سنگاپور باالتر از دیگر کشورهای 
جنوب شرقی آسیاست و این کشور - همان طور که ذکر 

شد، به  رغم کوچک بودن و فقدان منابع طبیعی - در عرصه 
اقتصاد جهانی مطرح است و جزو بهترین مراکز کسب و کار 
دنیا محسوب می شود.  از نظر معیارهای کیفیت زندگی، 
مردم سنگاپور جزو باالترین سطوح کیفیت زندگی در دنیا 
را دارند. به عنوان یکی از شاخص های کیفیت زندگی، درآمد 
سرانه 24 هزار دالری گواه این نکته است. این کشور از نظر 
فاکتورهای کیفیت زندگی با شاخص 7/71، رتبه یازدهم 
را در دنیا دارد.  بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، 
این کشور در سال 2015 از نظر تولید سرانه ناخالص داخلی 
رتبه قابل توجه هفتم را در دنیا کسب کرده بود و پیش بینی 
اختصاص  به خود  را  پنجم  مقام  در سال 2020  می شود 
دهد.  تحقیقات در حوزه الکترونیک، امور مهندسی و 
فناوری اطالعات بخش عمده و اصلی سرمایه گذاری ها 
نقش جهانی  و  داده  اختصاص  به خود  را  در سنگاپور 
این کشور در زمینه های مذکور آشکار است. این کشور 
درصدد است بهترین زیرساخت فناوری اطالعات ملی 
را در سطح بین المللی برای خود کسب کند. همچنین 
قصد دارد در راستای ارتقای بهره وری و بهبود کارایی، 
بهره  اطالعات  فناوری  از  اقتصاد  بخش  های  تمام  در 
ببرد. در این خصوص دولت همواره در توسعه و استفاده 
از فناوری اطالعات فعال بوده است.  همچنین، صنعت 
این  و  یافته است  توسعه  بسیار در سنگاپور  توریسم 
کشور با داشتن جاذبه های طبیعی فراوان و تنوع اقوام، 
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توانسته با جذب گردشگران، منبع مالی مناسبی را از این 
طریق به خود اختصاص دهد. 

سنگاپور قطب تجاری جهان
سنگاپور در طول سالیان اخیر به یکی از بزرگ ترین اقتصادهای 
و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  به  خصوص  دانش،  بر  مبتنی 

ارتباطات، در سطح جهان تبدیل شده است. 
در  را  چهاردهم  رتبه   2013 سال  در  سنگاپور 
رده بندی سازمان تجارت جهانی بین کشورهای 
مطرح دنیا در زمینه صادرات و واردات کسب کرده 
است. مطابق آمار ارائه شده در نمودار شماره 1، 
رتبه این کشور در سال 2014 ارتقا یافته و توانسته 

است رتبه نهم را به خود اختصاص دهد. شرکای 
تجاری اصلی سنگاپور کشورهای مالزی، آمریکا، ژاپن 

و هنگ کنگ و اتحادیه اروپا هستند که حدود 64 درصد از 
تجارت خود را با آن ها انجام می دهد. 

سنگاپور همواره مورد توجه شرکت های بزرگ تجاری دنیاست 
و بیش از ده هزار شرکت تجاری آن را به عنوان نقطه توزیع 
خود برای بازارهای آسیا - اقیانوسیه انتخاب کرده اند و در آن 
با یکدیگرمشغول رقابتند. تاسیس نمایندگی حدود 5 هزار 
شرکت خارجی - که میان آن ها شرکت های مطرح بسیار 
مشاهده می شود - در این کشور با هدف فعالیت در بازارهای 

آسیا - اقیانوسیه، خود گواه این گفته است. 
بخش های عمده اقتصاد سنگاپور 

1. بانکداری 
جهان  سطح  در  را  خود  مالی  خدمات  سنگاپور   بانک های 
ارائه می کنند. این امر موجب شده این کشور به عنوان یک 
مرکز مالی جهانی مطرح شود. همچنین، این کشور به دالیل 
متعددی گوی سبقت را در جذب سرمایه  از بانک های سوئیسی 
ربوده است. وضع مالیات از سوی دولت سوئیس بر حساب های 
بانکی این کشور و کاهش رازداری بانک های سوئیسی از جمله 

این دالیل است. 
2. بیوتکنولوژی 

گسترش  و  توسعه  راستای  در  سنگاپور  سرمایه گذاری 
بیوتکنولوژی قابل توجه است. در سال های اخیر تالش زیادی 
جذب  و  تحقیقات  انجام  زیر ساخت ها،  ایجاد  خصوص  در 
سرمایه ها و محققان بین المللی برای رشد بیوتکنولوژی از سوی 
دولت سنگاپور صورت گرفته است به طوری که بسیاری از 
شرکت های بزرگ داروسازی جهان مبادرت به سرمایه گذاری 
در این کشور کرده اند. در حال حاضر بالغ بر 8 درصد کل 

تولیدات سنگاپور به تولید دارو اختصاص دارد. 
3. صنایع انرژی و زیرساختی 

سنگاپور مرکز قیمت گذاری و تجارت نفت در آسیا به شمار 
می آید. صنایع پاالیشگاهی در تولید ناخالص داخلی این کشور 
حدود 5 درصد سهم دارند به طوری که سنگاپور یکی از سه 
کشور بزرگ در زمینه صادرات محصوالت پاالیشی محسوب 

می شود. 

عوامل موثر در جایگاه برتر اقتصادی سنگاپور 
و  آسیا  قلب جنوب شرق  در  واقع شدن  دلیل  به  سنگاپور 
موقعیت خاص جغرافیایی اش، یکی از جذاب ترین بازارهای 

کسب و کار در آسیا محسوب می شود. 
1. زیرساخت های مناسب 

در سال 2014 در بندر سنگاپور بیش از 190 هزار کشتی 
تجاری متعلق به 400 خط کشتیرانی بار خود را 
تخلیه یا بارگیری کرده اند. این مقدار با مقادیر 
مربوط به بندرهای شلوغ دنیا نظیر روتردام هلند، 
النگ بیچ آمریکا و هامبورگ آلمان قابل مقایسه 
فرودگاه  مذکور،  زیرساخت های  بر  عالوه  است. 
بین المللی چانگی سنگاپور نیز در زمره فرودگاه های 
به طوری که در سال  به شمار می آید  دنیا  مشهور 
2010 بالغ بر 22 میلیون نفر از طریق این فرودگاه جابه جا 

شده اند که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید. 
و  ماهر  کار  نیروی  داشتن  کشور،  این  دیگر  عمده  مزیت 
به  کشور  این  نیازهای  پاسخگوی  که  است  آموزش دیده ای 

نیروی کار ماهر است. 
2. شبکه مناسب ارتباطات راه دور و عملکرد مناسب 

نظام مالی
صنعت ارتباطات راه دور در سنگاپور به شکل مناسبی ارتقا 
قطب های  رقابت پذیرترین  از  یکی  به  را  کشور  این  و  یافته 
ارتباطات در آسیا و اقیانوسیه تبدیل کرده است. همچنین این 
کشور در ملحق شدن به نظام مالی بین المللی موفق بوده است. 
پس از لندن، نیویورک و توکیو، سنگاپور چهارمین مرکز مبادله 
ارزهای خارجی در دنیاست. بورس سنگاپور در زمره بازارهای 

سهام پیشرو در جهان تلقی می شود. 
نقش سایر عوامل را نیز نمی توان در موفقیت سنگاپور نادیده 
گرفت. این عوامل شامل دولت کارآمد و عاری از فساد مالی، 
تاکید جدی بر آموزش علم و فناوری، روابط حسنه کارفرمایان 

با کارگران و نهایتا بازار کار منعطف و رقابتی است. 
تاریخچه اقتصاد سنگاپور و آینده آن

سنگاپور توانسته است طی حدود سه دهه خود را از یک منطقه 
کوچک تجاری به یک قطب کسب و کار در منطقه تبدیل کند 
به نحوی که امروزه در دنیا به عنوان یک کشور پیشرفته و پویا 
در زمینه تجارت شناخته می شود. با نگاهی اجمالی به برنامه 
توسعه در سنگاپور می توان دریافت که این موفقیت تصادفی 
نیست و مطالعه هدف گذاری و چشم انداز توسعه در سنگاپور 

برای هر محققی دارای جذابیت است. 
1. صنعتی شدن مبتنی بر صادرات 

تعداد  از  سنگاپور  کار  و  کسب  میالدی  دهه 50  اواخر  در 
پرشماری سرمایه دار کوچک تشکیل می شد. تولید صنعتی 
نوظهور بود به گونه ای که تنها 12 درصد تولید ناخالص داخلی 
را در سال 1960 شامل می شد. با استقالل سنگاپور در سال 
1965 و جدا شدن آن از مالزی، این کشور ناگهان با چالش های 
جدی از قبیل پایه های ضعیف اقتصادی، مشارکت کم نیروی 
کار، نیروی کار کمتر آموزش دیده و نرخ بیکاری باال مواجه شد. 
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در این شرایط، سنگاپور استراتژی واردات را رها و به صنعتی 
شدن از راه صادرات تمایل پیدا کرد. در راستای این رویکرد و 
برخالف تفکر حاکم، سنگاپور درهای اقتصاد خود را به روی 
شرکت های خارجی و چندملیتی گشود تا از این طریق بتواند به 
تکنولوژی، بازار و تجربه اقتصاد مبتنی بر بازار که از آن بی بهره 
بود، دست یابد. این کشور با فراهم کردن یک فضای باز، اقدامات 

ذیل را انجام داد: 
توسعه شهرک ها و فراهم کردن خدمات و تسهیالت اقامتی، 

حمل و نقل و مخابرات 
پیاده سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری های روز برای 

مردم 
شرکت های  برای  مناسب  میزبانی  عنوان  به  کشور  معرفی 

چندملیتی 
ماحصل اقدامات مذکور، رشد متوسط اقتصادی 10 درصدی در 

حد فاصل سال های 1965 تا 1980 بود. 
نیروی  کمبود  موجب  سریع  اقتصادی  رشد  سال ها  این  در 
انسانی شد و اصالح ساختار صنعتی را ضروری کرد. رقابت در 
کشورهای منطقه که دارای نیروی کار ارزان تر بودند برای تقلید 
از سیاست های صنعتی سنگاپور افزایش یافت. در واکنش به 
این چالش ها، سنگاپور استراتژی اصالح ساختار اقتصاد خود را 
تغییر داد: از فعالیت های کاربر و با ارزش افزوده کم به سمت 
فعالیت های سرمایه بر و با ارزش افزوده باال رفت. در راستای این 

تغییر، اقدامات زیر صورت گرفت: 

طرح مشوق های مالی برای ترغیب اتوماسیون و مکانیزاسیون 
ارتقای بهره وری از طریق برنامه ها و مشوق های مختلف 

حمایت جدی از صنایع مبتنی بر فناوری های جدید 
2. غلبه بر رکود اقتصادی 

در این دوره، همزمان با تالش سنگاپور برای اصالح ساختار 
صنعتی خود، اقتصاد آمریکا با رکود ناشی از دومین بحران 
نفتی در اوایل دهه 80 مواجه شد. در نتیجه آن، سنگاپور دچار 
اولین رکود اقتصادی خود پس از استقالل در سال 1985 شد 
به طوری که رشد اقتصادی این کشور در این سال تنها 1/6 
درصد بود. برای مقابله با این بحران، سیاست های جدی در 
جهت کاهش هزینه ها از قبیل کاهش پس اندازهای اجباری، 
کاهش مالیات شرکت ها و اتخاذ سیاست های جدید دستمزد 
در سطح ملی به اجرا درآمد. اتخاذ این سیاست ها و همزمان 
افزایش تقاضای خارجی به بهبود اقتصاد سنگاپور کمک کرد به 
نحوی که در سال 1986 رشد 2/3 درصدی و در سال 1987 

رشد 9/7 درصدی اقتصاد را تجربه کرد. 
3. توسعه تولیدات صنعتی در کالس جهانی 

به دلیل آشکار شدن نقاط ضعف ساختار اقتصادی سنگاپور در 
پی بحران ذکر شده، این کشور تمرکزش را طی پنجمین فاز 
توسعه بر ارتقای قابلیت های خود تا رسیدن به سطح کالس 
جهانی گذاشت. گام نخست، افزایش قابلیت های تکنولوژیک 
بود. استراتژی صنعتی سنگاپور بر توسعه خوشه های صنعتی 
)هم در بخش خدمات و هم در بخش تولید( متمرکز شد. 

نمودار 1: رتبه سنگاپور در سال 2014 از نقطه نظر تولید ناخالص داخلی
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سنگاپور در بخش تولیدات صنعتی دست به انتخاب صنایع 
الکترونیک، پتروشیمی و ابزار دقیق زد و در بخش خدمات 
نیز بر ارائه خدمات مالی، تجارت بین الملل و فناوری اطالعات 
منافع  از  استفاده  دلیل  به  متمرکز شد. همچنین سنگاپور 
ناشی از انفجار جمعیتی در منطقه، به توسعه همکاری های 
منطقه ای روی آورد که به این کشور اجازه داد ضمن دستیابی 
به بازارها و منابع اقتصادی منطقه، بازارهای هدف خود را از 
انحصار کشورهای توسعه یافته درآورد و از میزان وابستگی خود 
به بازارهای کشورهای صنعتی بکاهد. مزیت دیگر این اقدام، 
تقویت پیوندهای این کشور با شرکت های چندملیتی از طریق 

سرمایه گذاری های مشترک بود. 
4. پیش به سوی یک اقتصاد جدید 

اتخاذ  با  آسیا  اقتصادی  بحران  از  سنگاپور  این که  رغم  به  
تدابیر مناسب به سالمت عبور کرد لکن اقتصاد این کشور 
و  هدف گذاری  است.  مواجه  جدی  چالش های  با  هنوز 
چشم انداز اقتصادی سنگاپور، تبدیل شدن به یک اقتصاد 
مبتنی بر دانش، پیشرفته و رقابتی در سطح جهان است. 
این کشور به منظور نیل به این هدف، استراتژی های ذیل 

را اتخاذ کرده است: 
توسعه خدمات و تولیدات صنعتی به عنوان دو نیرومحرکه 

اصلی رشد اقتصاد 
به  منطقه گرایی  از  حرکت  و  بین المللی  ارتباطات  ارتقای 

سوی جهانی شدن 
کنار  )در  جهانی  کالس  در  داخلی  شرکت های  تاسیس 

شرکت های چندملیتی( 
تقویت شرکت های کوچک و متوسط 

به آموزش دیدن  انسانی و تشویق مردم  به سرمایه  توجه 
برای ارتقای تحقق استخدام مادام العمر نیروی کار 

برای  ایجاد فضایی  به منظور  توجه  قابل  بودجه  تخصیص 
تشویق مردم به ریسک پذیری، نوآوری و خالقیت 

استفاده بهینه از منابع کمیاب مانند زمین 
نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت های شرکت ها و 
به حداقل رساندن دخالت دولت در امور کسب و کار و نیز 
بازنگری مقررات به منظور به حداقل رساندن هزینه ورود به 

عرصه کسب و کار برای شرکت ها 
کمک به ارتقای توانمندی های صنایع در کل زنجیره ارزش 

از جمله تحقیق و توسعه، طراحی و تدارکات 
صنایع  کنار  در  زیستی  علوم  توسعه  به  جدی  توجه 

الکترونیک، شیمیایی و علوم مهندسی 
افزایش  راستای  در  خارجی  رقبای  حضور  کردن  آزاد 

رقابت پذیری بخش خدمات 
سرمایه گذاری های  انجام  با  اخیر  سال های  طی  سنگاپور 
کالن در بخش فناوری اطالعات پیشرفت های قابل توجهی 
نوبه خود  به  نیز  اطالعات  فناوری  و رشد  آورده  به دست 
موجب افزایش قدرت رقابت و رشد اقتصادی این کشور شده 
است. همچنین مطابق آمارهای ساالنه ارائه شده از سوی 
پیشرفت  سال  هر  کشور  این  بین المللی،  معتبر  نهادهای 
چشمگیری در حوزه اقتصاد داشته است و همواره به عنوان 
یک قطب تجاری در سال های آتی در دنیا مطرح خواهد 
بود. همه این ها در سایه توجه به فناوری اطالعات، اقتصاد 
اقتصاد حاصل  مناسب ساختار  تجدید  و  دانش  بر  مبتنی 

.شده است
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ن ها  ای ساخت ساخ�ت ای صدور گوایه کیفیت �ب ر �ب ض �ب ای اول�ی ض �ب سال گذشته ن�ی

ض مهاکری �ب  ا�ی نشد. اما امسال ا�ی
ض
ی ها�ی صورت گرفت که موفق به رو� ض مه ر�ی �ض �ب

ض طویس صورت گرفته و قرار است در اسفندماه امسال  ه خواجه نص�ی الد�ی
گ

دانشاک

گزار شود ری �ب یت �ث ت عنوان مد�ی
ت

ره � ض �ب مهای�ث در ا�ی

کسب و کار
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تکنولوژیساخت
درگروهمکاری

بادانشگاه

ران من صن�ض انبوه سازان استان �ت ب
ض

رئیس ا�
از نیاز به تکنولوژی در ساخت و ساز یم گوید

 محسن عارفی
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 بــا توجــه بــه حجــم ســاخت و ســاز در کشــور، 
بــه ویــژه در عرصــه بلندمرتبه ســازی در شــهرهای 
بــزرگ، بــه نظــر شــما در ســال های اخیــر تــا چــه 
میــزان از تکنولــوژی و تفکــرات جدیــد ســاخت و 
ســاز بهــره گفتــه شــده اســت و در ایــن حــوزه در 
کشــورمان تــا چــه انــدازه از تفکــرات دانش بنیــان 

ــود؟  ــتفاده می ش اس
نمی تــوان بــه صــورت صــد درصــد اعــالم کــرد کــه در حال 
حاضــر در صنعــت ســاختمان از تفکــرات و تکنولوژی هــای 
ــر چــرا کــه در برخــی  ــا خی ســاخت اســتفاده می شــود ی
ــه  ــره گفت ــوژی روز به ــوارد - همچــون ســازه - از تکنول م
ــه  ــا رابط ــور م ــر. در کش ــر، خی ــوارد دیگ ــود و در م می ش
صنعــت و دانشــگاه همچــون کشــورهای توســعه یافته 
نیســت کــه ایــن رابطــه تنگاتنــگ اســت، امــا این امــر دلیل 
نمی شــود کــه بگوییــم بخــش ســاخت و ســاز بــا تفکــرات 
ــازان  ــی انبوه س ــن صنف ــت. انجم ــه اس ــان بیگان دانش بنی
ــرده  ــرار ک ــا دانشــگاه برق ــی ب ــه خوب ــران رابط ــتان ته اس
اســت و ایــن امیــد وجــود دارد کــه ایــن ارتبــاط ادامــه دار 
ــا همــکاری دو طــرف  ــد ب ــی کــه می توان باشــد و تحقیقات
ادامــه یابــد، دســت یافتنی باشــد. ســال گذشــته کنفرانســی 
برگــزار و در آن عنــوان شــد بــه ســاختمان هایی کــه واجــد 
ــود.  ــه  ش ــت ارائ ــی کیفی ــند، گواه ــاخت باش ــرایط س ش
ــن اتخــاذ  ــس و ژاپ ــکا، انگلی ــم از آمری شــاخص های آن ه
شــده اســت. ایــران نیــز ایــن شــاخص ها را دریافــت کــرده 
اســت و تقریبــا تــا حــدودی بــا شــرایط جغرافیایــی ایــران 
ــته  ــال گذش ــده اند. س ــازی ش ــران بومی س ــگ ای و فرهن
نیــز بــرای اولیــن بــار بــرای صــدور گواهــی کیفیــت بــرای 
ــت  ــورت گرف ــی ص ــاختمان ها برنامه ریزی های ــاخت س س
کــه موفــق بــه رونمایــی نشــد. امــا امســال ایــن همــکاری 
ــا دانشــگاه خواجــه نصیر الدیــن طوســی صــورت گرفتــه  ب
و قــرار اســت در اســفندماه امســال همایشــی در ایــن بــاره 
تحــت عنــوان مدیریــت شــهری برگــزار شــود. همچنیــن، 
در همیــن زمینــه همایشــی بــا عنــوان »سیســتم ارزیابــی 
کیفــی ســاختمان« پیــش رو اســت کــه در دی مــاه امســال 
ــت داوری  ــا تح ــا پروژه ه ــود ت ــالم می ش ــوان آن اع فراخ
اســاتید دانشــگاه قــرار گیــرد. در صــورت تطبیــق پروژه هــا 
بــا شــاخص های موجــود و کســب امتیازهــای الزم، گواهــی 
ــه ای از  ــن کار نمون ــود. ای ــا داده می  ش ــه آن ه ــت ب کیفی
همــکاری صنعــت و دانشــگاه اســت و ایــن امیــدواری وجود 
ــا افزایــش ایــن همکاری هــا تفکــرات جدیــدی  دارد کــه ب
ــت را  ــن واقعی ــد ای ــا بای ــود. ام ــاد ش ــه ایج ــن زمین در ای
ــه ســایر  ــت کــه صنعــت ســاختمان نســبت ب هــم پذیرف
کشــور ها عقــب اســت و بایــد بــا شــروع صنعتی ســازی بــه 

ادامــه آن ســرعت داد. 
بــه نظــر می رســد در صنعــت ســاختمان، بــه خصــوص در 
ــورهای  ــا کش ــادی ب ــه زی ــازی آن، فاصل ــش صنعتی س بخ
توســعه یافته داریــم چــرا کــه ایــران در ایــن زمینــه 
تجربــه ای نداشــته اســت. البتــه مــا مســکن مهــر را داریــم 
کــه گرچــه موفــق نبــوده و نقدهایــی بــه آن وارد اســت، این 

رئیس انجمن صنفی 
انبوه سازان استان تهران بر 
این باور است که در حال 
حاضر ساخت و ساز در کشور 
از تکنولوژی دور نیست اما 
همچنان به ورود تکنولوژی  
نیازمند است. وی می گوید 
که استفاده از تکنولوژی های 
روز به شرط همکاری دانشگاه 
و صنعت ایجاد می شود به 
گونه ای که در برخی موارد، 
این دو می توانند تفکرات 
دانش بنیانی ایجاد کنند 
و باعث پیشرفت صنعت 
ساختمان شوند. در ادامه 
گفت و گوی دانش بنیان با 
حسن محتشم را می خوانید. 
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حســن را داشــته کــه مجموعه وســیعی از ساختمان ســازی 
را در اختیــار انبوه ســازان قــرار دهــد و ســاخت و ســاز انبــوه 
را تــا حــدودی رونــق بخشــد. مســکن مهــر باعــث شــد از 
صنعتی ســازی در ســاخت و ســاز بهــره گرفتــه شــود و کــم 
و بیــش در گوشــه و کنــار شــهرها اجــرا شــود. بــه نظــر من 
اســتفاده از صنعتی ســازی از طــرف دولــت الزم اســت زیــرا 
ــازی در کشــور ایجــاد شــده  ــه صنعتی س ــه تجرب ــاال ک ح
ــه ســرانجام رســاند و  ــرد، ب ــری ک ــد آن را پیگی اســت، بای

تقویــت کــرد. 
می تــوان  چگونــه  را  صنعتی ســازی  ایــن   

مدیریــت و اجرایــی کــرد؟ 
ــد  ــز همانن ــاز نی ــاخت و س ــش س ــازی در بخ صنعتی س
ســایر بخش هــا نیــاز بــه ورود تجهیــزات دارد بــه گونــه ای 
ــت کــرد.  ــا اســتفاده از تســهیالت آن را تقوی ــوان ب کــه بت
در حــال حــال حاضــر در بخــش ســازه ای ســاخت و ســاز 
ــه  ــود ک ــه می ش ــره گرفت ــازی به ــای صنعتی س از روش ه
البتــه بــا توجــه بــه حجــم ســاخت و ســاز در کشــور، حدود 
15درصــد اســت. از ایــن رو انتظــار مــی رود صنعتی ســازی 
ــک بخــش نباشــد.  ــص ی ــت شــود و مخت در کشــور تقوی
ــن  ــاختمان و انجم ــت س ــگاه، صنع ــکاری دانش ــر هم اگ
 انبوه ســازان برقــرار شــود، می تــوان بــه صنعتی ســازی 
ــد  ــم بتوان ــران ه ــده ای ــال های آین ــا در س ــود ت ــدوار ب امی
در صنعــت ســاختمان، ســرعت ســاخت و ســاز را در پیــش 
ــه  ــال ها ب ــاختمان س ــک س ــاخت ی ــه س ــه این ک ــرد ن گی

طــول بینجامــد. 
ــر  ــی کمت در حــال حاضــر در کشــورهای پیشــرفته و حت
پیشــرفته کــه در صنعــت ســاختمان ســرعت عمــل دارنــد، 
ــرج 60  ــک ب ــارس، ی ــد کشــورهای حاشــیه خلیج ف همانن
ــرا همــه  ــه اتمــام می رســد زی طبقــه در مــدت دو ســال ب
ــط  ــد و در محی ــات تولی ــاختمان در کارخانج ــات س قطع
پــروژه مونتــاژ می شــود و بــه ایــن دلیــل اســت کــه کیفیت 

ــد.  و ســرعت عمــل کار ســاخت و ســاز افزایــش می یاب
ــر  ــت دیگ ــر از ســرعت عمــل، مزی در ســاخت و ســاز، غی
صنعتی ســازی ایــن اســت کــه در صــورت همــکاری 
دانشــگاه ها بــا صنعــت ســاختمان، از هدررفــت ثــروت ملــی 
پیشــگیری می شــود. همچنیــن، کیفیــت ســاخت و ســاز 
نیــز افزایــش می یابــد و از حداقــل تجهیــزات و امکانــات بــه 
صــورت مطلــوب بهــره  گرفتــه می شــود. بــه همیــن دلیــل 
امیدواریــم کــه دانشــگاه ها در ایــن زمینــه فعال تــر شــوند. 
ــه وزارت راه و  ــن انتظــار وجــود دارد ک ــر، ای از طــرف دیگ
شهرســازی، بــه عنــوان متولــی ســاخت و ســاز در کشــور، 
بدانــد کــه صنعــت ســاخت و ســاز، صنعت پیشــران کشــور 
ــود چــرا کــه طبــق  اســت و همچنــان پیشــران خواهــد ب
ــک  ــاخت ی ــه س ــاالنه ب ــکن، س ــع مس ــرح جام ــار ط آم
ــا در  میلیــون و 200 هــزار واحــد مســکونی نیــاز داریــم ت
10 ســال آینــده بــه نقطــه ســر بــه ســر عرضــه و تقاضــا در 

کشــور دســت یابیــم. 
صنعتــی کــه نیــاز کشــور اســت، بــه طــور طبیعــی 
ــات الزم در  ــد امکان ــت. بای ــتری اس ــه بیش ــد توج نیازمن

اختیــار ایــن مجموعــه کــه بــازوی ســاخت و ســاز کشــور 
ــاز  ــورد نی ــوان از ماشــین آالت م ــا بت ــرد ت ــرار گی اســت، ق
و ســایر تجهیــزات بهــره گرفــت. دولــت  نیــز بایــد شــرایط 
دریافــت تســهیالت، امکانــات مالیاتــی و گمرکــی را فراهــم 
آورد تــا مجموعــه ســاخت و ســاز کشــور بتوانــد بــه ســوی 
ــرات  ــی تاثی ــور طبیع ــه ط ــرود ب ــش ب ــازی پی صنعتی س

ــد.  ــته باش ــدگان داش ــازار و مصرف کنن ــر ب ــی ب مثبت
ــاخت و  ــت س ــزات الزم در صنع ــما از تجهی  ش
ــی  ــاخت دانش بنیان ــاخت و س ــژه س ــه وی ــاز ب س
صحبــت کردیــد. بــه نظــر شــما در حــال حاضــر با 
افزایــش روزافــزون ســاخت و ســاز در کشــور، ایــن 
ــه نظــر  تجهیــزات در ایــن صنعــت وجــود دارد؟ ب
شــما ضعــف در بخــش ســاختمان بــه دلیــل نیــاز 
بــه نیــروی انســانی کارآزمــوده و دانشــی اســت یا 

ــات؟  تجهیــزات و امکان
تــا حــدودی ابــزار و تجهیــزات الزم صنعتی ســازی در 
کشــور وجــود دارد امــا در حــد نیــاز کشــور نیســت. در حال 
ــازی  ــق صنعتی س ــه از طری ــازی ک ــه انبوه س ــر تجرب حاض
بــه وجــود آمــده اســت، کمتــر از 20 درصــد ســاخت و ســاز 
کشــور را در بــر می گیــرد. از ایــن رو ایــن میــزان تجهیــزات 
ــا مقــدار مــورد نیــاز بســیار فاصلــه دارد، ضمــن این کــه  ب
ــازه ای  ــش س ــتر در بخ ــه بیش ــازی صورت گرفت صنعتی س
اســت و بــه طــور طبیعــی می طلبــد کــه بیــش از این هــا 
ــین آالت  ــتم ها و ماش ــرد. سیس ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
ــود و  ــش ش ــش از پی ــد بی ــازی بای ــاز صنعتی س ــورد نی م
سیســتم های نویــن  و پیشــرفته  کــه در دنیــا موجــود اســت 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن مســاله نیازمنــد حمایــت 
دولــت اســت زیــرا بخــش خصوصــی بــه تنهایــی نمی توانــد 

ــد.  ــرمایه گذاری کن روی آن س
ــرات  ــی از تفک ــه یک ــد ک ــاره کردی ــما اش  ش
ــاخت  ــاز، س ــاخت و س ــه س ــی در زمین دانش بنیان
ــات  ــاختمان در کارخانج ــف س ــای مختل بخش ه
اســت. شــنیده شــده اســت کــه در برخــی نقــاط 
ویالهایــی بــه ایــن شــیوه ســاخته می شــود. آیــا 
ایــن نــوع ســاخت و ســاز ها در بخــش شــهری نیــز 
وجــود دارد؟ بــه نظــر شــما با حجم ســاخت و ســاز 
ــای  ــه فناوری ه ــوان ب ــور می ت ــاز کش ــورد نی م

ایــن شــیوه دســت یافــت؟ 
ــن ویالهــا در شــهر پاســخگو  اســتفاده از روش ســاخت ای
ــی  ــده در آن، گواه ــتفاده ش ــوژی اس ــون تکنول نیســت چ
ــه  ــه طبق ــر در س ــدارد و حداکث ــاع را ن ــاخت در ارتف س
ــل  ــه دلی ــم ب ــهری ه ــق ش ــود. در مناط ــتفاده می ش اس
گــران بــودن زمیــن و ارزان بــودن تراکــم، صرفــه اقتصــادی 
در بلندمرتبه ســازی اســت. امــا ایــن امیــدواری وجــود دارد 
ــتفاده  ــا اس ــن تکنولوژی ه ــده از ای ــال های آین ــه در س ک
ــا  ــن تکنولوژی ه ــم از ای ــر ه ــال حاض ــه در ح ــود. البت ش
اســتفاده می شــود امــا پیشــرفته و بــه روز نیســتند. دولــت 
ــه روز وارد کشــور  بایــد کمــک کنــد کــه تکنولوژی هــای ب
 .شــود و هرچــه بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
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فت که در ی�، دو سال گذشته  ونه ها�ی �ی
ض
 یم توان �

گ
 خان�

ض
ام وسایل مرص�

ت
ای � �ب

نت آن ها عرضه شده اما به نظر یم رسد امنیت  فته قابل اتصال به این�ت مدل ارتقا�ی

ض اتصال در اولویت نبوده است ا�ی

رش اکمل  ض دست، �ث ض آزمایش های معویم از ا�ی �ی ی� از معمول �ت

بول های قرمز و سفید و... است
گ

سلول های خو�ض شامل �

یبا �ب صندیل های شیک و راحت  فضای داخیل اتومبیل نویع ال�ب ز

ایش متعدد است. �ت مورد نظر طراحان که هسته 
ض
و صفحات �

ض مسافر،  اصیل ساخت آن را تشکیل یم دهد، نویع ارتباط مداوم ب�ی

ون است اتومبیل و دنیای ب�ی

زار کرد و �ب  کت مایکروسافت تبلت رسفیس ۴ را روانه �ب در سایل که گذشت، رسث

کت های دل،  سض رسث ید منتظر �چ تشویق منتقدان مواجه شد. مسملا در سال 20۱۶ �ب

یتایل روشن شود ب یتان های د�ی ان�ی نتیجه جنگ �ت ش�ی و منتظر �ب اچ �چ و لنوو �ب

ش� ض نو در �چ وهش های تکنولوژی �ض ث در حالت ایده آل، هدف �چ

طرا� حسگرها�ی است که مانند سلول های طبییع بدن معل یم کنند

فناوری های فردا
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اینترنتاشیا:آیاهکرها
حکمرانیخواهندکرد؟

شد  ض چقدر یم تواند چالش زا �ب ن�ت شدن مهه  چ�ی ض که این�ت ره ا�ی در�ب

 محسن ابراهیمی
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حدود 28 سال پیش )سال 1988( فیلمی 
ترسناک در سینماهای دنیا اکران شد به نام 
»بازی بچه گانه« )Child’s Play(. داستان آن 
تناسخ روح قاتلی بی رحم برای فرار از دست 
پلیس در کالبد یک عروسک بود. عروسکی به 
نام »چاکی« که بعدا بدون ایجاد سوءظن به اعمال 
شیطانی خود ادامه می داد و مسلما در آخر فیلم 
به سزای اعمال خود می رسید. اگر آن زمان فیلم 
را تماشا می کردید، ممکن بود پای تلویزیون 
میخکوب شوید یا دچار بی خوابی ولی تقریبا 
همه مطمئن بودند آنچه دیده اند از جلوه های 
ویژه فراتر نمی رود اما اکنون با پیشرفت علم 
ممکن است چاکی واقعا به سراغ شما بیاید! 
زمانی نه  چندان دور می توانستیم بین فضای 
مجازی، دنیای دیجیتالی کامپیوترها و هکرها و 
واقعیت فیزیکی که با پوست و گوشت قابل  لمس 
است و اصطالحا metaspace نامیده می شود، 
تمایز قائل شویم. در چنین دنیایی، هنگامی  که 
فشار و خطرات جهان موازی دیجیتالی از حد 
تحمل باالتر می رفت، همیشه این امکان وجود 
داشت که اینترنت را خاموش کرد، از دنیای 
مجازی خارج شد و روی کره خاکی و واقعی قدم 
نهاد. کامپیوترها و تلفن های هوشمند و شبکه های 
وای فای تقریبا امکان جدایی از دنیای مجازی را از 

بین برده اند و اتصال دائمی به شبکه دیتا امروزه 
قسمتی از زندگی ما شده است. وسایل خانگی، 
اتومبیل ها و خالصه هرچه فکرش را بکنید 
هوشمند و قابل اتصال به اینترنت شده است. 
البته این پیشرفت ها مزایای بسیاری دارند اما 
همزمان خطراتی هم وجود دارد و ثابت شده 
 Internet of( است که پدیده اینترنت اشیا
things( نقص های امنیتی دارد که در آینده 
حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. پژوهشگران 
امنیت دیجیتال حفره های امنیتی این چنینی را 
در تمام وسایل هوشمند یافته اند؛ از عروسک های 
اسباب بازی باربی تا اتومبیل جیپ چروکی 2 تنی. 
به گفته کریس رولند، مدیر یکی از کمپانی های 
ارائه کننده امنیت دیجیتال به دولت آمریکا، در 
آینده نزدیک باید شاهد انواع حمالت سایبری 
به لوازم هوشمند قابل اتصال به اینترنت باشیم. 
این متخصص که خود کمپانی جدیدی با تمرکز 
بر امنیت اینترنت اشیا بنا کرده است، می گوید 
به مرور دانش عمومی درباره اینترنت اشیا در 
حال افزایش است. کمپانی او دراین باره شعاری 
جدید دارد؛ عروسک باربی شما قسمتی از 
زنجیره ای کشنده است! بهتر است شما هم با 
تعدادی از حفره های امنیتی که ممکن است در 
آینده نزدیک خطرساز شوند، آشنا شوید. 
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اتومبیل های متصل به اینترنت 
در مــاه جــوالی ســال 2015 محققــان امنیــت ســایبری، 
چارلــی میلــر وکریس واالســک، توانســتند جیــپ چروکی 
مــدل 2014 را از راه دور هــک و سیســتم پردازش و انتقال 
داده هــای ایــن ماشــین را دچــار اختــالل کننــد. ترمزهــای 
آن را از کار انداختنــد و آینــده مفهــوم امنیــت خــودرو در 
ــی فیــات  ــه کمپان ــد. بالفاصل ــر دادن ــن صنعــت را تغیی ای
ــه   ــل فروخت ــزار اتومبی ــون و 400 ه ــک میلی ــلر ی کرایس
شــده خــود را فراخوانــد تــا بــرای حــذف حفــره امنیتــی 
موجــود در شــبکه ای کــه اتومبیل هــا و کامیون هــای 
تولیــدی ایــن کمپانــی را بــه هــم متصــل می کنــد، 
ــای  ــدگان اتومبیل ه ــرای دارن ــا ب ــوند ی ــانی ش به روزرس
ــی  ــچ تکمیل ــاوی پ ــی ح ــک های یو اس ب ــکل دار دیس مش
ارســال کــرد. مــورد یــاد شــده اولیــن مــورد در مجموعه ای 

ــود.  ــی ب ــافات این چنین از اکتش
تسـال  اتومبیـل  کـه  اوت 2015 مشـخص شـد  مـاه  در 
مـدل اس کـه نوعی ماشـین هوشـمند و کامـال الکتریکی 
اسـت حفـره امنیتـی قابـل  نفـوذ دارد و ایـن امـکان را به 
هکرهـا می دهـد تـا از راه دور موتـور اتومبیـل را از کار 
بیندازنـد. کمپانـی خودروسـازی تسـال به  صـورت آنالین 
نرم افزارهـای داخلـی اتومبیل هـای خـود را به روزرسـانی 
کـرد. همچنیـن در کنفرانـس امنیـت سـایبری دفـکان 
متخصصـی بـه نـام سـامی کامـکار نشـان داد کـه چگونه 
به انـدازه   ،OwnStar نـام  بـه  کوچـک  وسـیله ای  بـا 
یـک کتـاب و ابـداع  شـده توسـط وی کـه روی یکـی از 
نصـب  جنرال موتـورز  کمپانـی  بـه  متعلـق  ماشـین های 
روی  را  راننـده  ارتباطـات  و  اعمـال  می تـوان  می شـود، 
یـک گوشـی همـراه هوشـمند دریافـت کـرد، اتومبیـل را 

موقعیت یابـی و از راه دور درهـای آن را بـاز و موتـورش 
را روشـن یـا خامـوش کـرد. ظاهـرا ایـن حقـه را در مورد 
اتومبیل های خودروسـازان آلمانی شـامل بنـز و ب ام و هم 

می تـوان بـه کار بـرد. 
ــه  تازگــی مشــخص شــده اســت دانــگل کوچکــی کــه  ب
برخــی از شــرکت های بیمــه بــرای بــرآورد ســرعت 
اتومبیل هــا روی آن هــا ســوار می کننــد قابــل هــک 
شــدن اســت و در آزمایشــی نشــان داده شــده اســت کــه 
ترمزهــای اتومبیــل کــروت را می تــوان بــا همیــن نقــص 
و از راه دور از کار انداخــت. تمــام ایــن مــوارد پیامــی را 
بــه کمپانی هــای خودروســازی و مشــتریان آن هــا ارســال 
ــرا  ــند زی ــیارتر باش ــه هوش ــن زمین ــا در ای ــد ت می کن
ــی  ــکان اتصــال دائم ــایبری و ام ــود پیشــرفت س ــا وج ب
اینترنــت در ماشــین های آینــده، حفره هــای امنیتــی 
ــند.  ــنده باش ــی کش ــاز و حت ــیار خطرس ــد بس می توانن

وسایل پزشکی 
مســلما اتومبیل هــای قابــل  هــک تنهــا وســایلی نیســتند 
ــا  ــرد آن ه ــوان کارک ــیا می ت ــت اش ــق اینترن ــه از طری ک
ــزات  ــا دچــار اختــالل کــرد. تجهی ــت ی را در دســت گرف
پزشــکی هــم دارای نرم افزارهــا و البتــه ضعف هایــی 
ــا  ــتفاده هکره ــورد سوءاس ــن اســت م ــه ممک هســتند ک
ــد.  ــراه بیاورن ــه هم ــاری ب ــب مرگ ب ــد و عواق ــرار بگیرن ق
دیــک چنــی، معــاون رئیس جمهــور ســابق ایــاالت  
متحــده آمریــکا، همــواره بــا تــرس از هــک شــدن 
ــد.  ــر می ش ــر کار حاض ــش س ــاز قلب ــتگاه ضربان س دس
ــان  ــا نش ــگاه آالبام ــجویان دانش ــش دانش ــاه پی ــد م چن
دادنــد کــه کابوس هــای دیــک چنــی می توانســت کامــال 
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رنــگ و بــوی حقیقــی بــه خــود بگیــرد. آن هــا توانســتند 
ضربان ســاز قلــب روباتــی را کــه قــرار بــود بــرای آمــوزش 
ــد و از کار  ــرود هــک کنن ــه کار ب دانشــجویان پزشــکی ب
ــل  ــه قت ــات را ب ــر، آن روب ــارت  دیگ ــه  عب ــا ب ــد ی بیندازن
ــب  ــان قل ــا توانســتند ضرب ــروژه آن ه ــن پ برســانند! در ای
روبــات را بــاال و پاییــن ببرنــد یــا حتــی کاری کننــد کــه 
دچــار ســکته شــود. پمپ هــای تزریــق داروهــای مســکن، 
ــد  ــره همگــی می توانن ــک، شــیمی درمانی و غی آنتی بیوتی

ــد.  ــه خــود جلــب کنن توجــه هکرهــا را ب
محقــق امنیــت ســایبری، بیلــی ریــوس، پــس از مطالعــه 
ــزار  ــد حفره هــای امنیتــی در نرم اف ــن پمپ هــا می گوی ای
ایــن وســایل وجــود دارد کــه آن هــا را در معــرض حمالت 
ــی  ــد حت ــه می توان ــی ک ــد؛ حمالت ــرار می ده ــا ق هکره
ــد و  ــالل کن ــار اخت ــاران را دچ ــه بیم ــق دارو ب دوز تزری
ــکا متوجــه  ــت داروی آمری ــر دهــد. ســازمان مدیری تغیی
ــی  ــتن قدم های ــال برداش ــده و در ح ــکالت ش ــن مش ای
بــرای رفــع آن هــا در ســال 2016 اســت. متاســفانه 
ــی  ــای تکمیل ــه پچ ه ــا ارائ ــکالت ب ــن مش ــیاری از ای بس
حــل نمی شــوند و بایــد کل وســایل تعویــض شــوند 
کــه بــا در نظــر گرفتــن قیمــت بســیار بــاالی تجهیــزات 
پزشــکی، ایــن موضــوع خــود می توانــد بــه یــک چالــش 

تبدیــل شــود. 
سایر اشیا 

بـرای تمام وسـایل مصرفـی خانگـی می تـوان نمونه هایی 
یافـت کـه در یکـی، دو سـال گذشـته مـدل ارتقایافتـه 
قابل اتصـال بـه اینترنـت آن هـا عرضـه شـده امـا بـه نظـر 
اولویـت نبـوده اسـت.  اتصـال در  ایـن  امنیـت  می رسـد 

شـرکت Mattel قابلیـت اتصـال بـه اینترنـت وای فای را 
بـه عروسـک های باربـی تولیدی خـود اضافه کـرد تا آن ها 
را بـرای مصرف کننـدگان جذاب تـر کنـد امـا اپلیکیشـنی 
کـه ا اتصـال را بـرای ایـن نـوع خـاص از عروسـک های 
باربـی فراهـم می آورد، به  صورت اپن سـورس عرضه شـده 
و بـه  ایـن  ترتیـب، در صـورت هـک شـدن، می تـوان بـه 
تمـام صداهـای ضبـط  شـده توسـط عروسـک از راه دور 

داشت.  دسترسـی 
سامسـونگ نوعـی یخچـال هوشـمند بـه بـازار ارائـه کرده 
کمـک  بـا  و  متصـل  اینترنـت  بـه  می توانـد  کـه  اسـت 
فرمان هایـی از راه دور کنتـرل شـود. امـا در نرم افـزار ایـن 
یخچـال هـم نوعی حفـره امنیتی وجـود دارد کـه پروتکل 
امـن SSL را در ورود به  حسـاب های ایمیل یـا نرم افزارهای 
پیام رسـان رعایت نمی کند و همین سـبب ضعف امنیتی و 
امکان هک حسـاب مشـتری می شـود. حتی سیسـتم های 
مانیتـور کودک و نـوزاد هم در برابر هـک ضعیفند و امکان 
سوءاسـتفاده از آن هـا وجـود دارد. اسـلحه های جدید، مثل 
نوعـی تفنـگ تک تیرانـداز بـا قابلیـت اتصـال بـه وای فای، 
از مـوارد بسـیار رایـج در برابـر امکان هک شـدن هسـتند. 
زوج هکـر رونـا سـانویک و مایـکل آگر توانسـته اند با کمک 
نقص امنیتی این اسـلحه، سیسـتم نشـانه گیری آن را از راه 

دور از کار بیندازنـد. 
بــه  صــورت کلــی می تــوان گفــت وقتــی از تکنولوژی های 
جدیــد در ابزارهایــی کــه تاکنــون از آن بی بهــره بوده انــد 
اســتفاده شــود، چالش هایــی جدیــد خلــق می شــوند کــه 
ــد  ــه می توانن ــکالتی ک ــته اند؛ مش ــود نداش ــون وج تاکن
بســیار خطرســاز باشــند و بایــد قبــل از عرضــه بــه بــازار 

 .از ایــن دیــدگاه نیــز بررســی شــوند
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گاهـــی  مـــا  همـــه 
ــه  ــک مراجعـ ــه پزشـ بـ
ـــام  ـــا انج ـــا ب ـــم ت می کنی
معاینـــات  یک ســـری 
ســـالمت  از  عمومـــی 
درســـت  کارکـــرد  و 
ــف  ــتگاه های مختلـ دسـ

بدنمـــان مطمئـــن شـــویم. یکـــی از معمول تریـــن 
آزمایش هـــای عمومـــی از ایـــن دســـت، شـــمارش 
گلبول هـــای  شـــامل  خونـــی  ســـلول های  کامـــل 
ــور در  ــن منظـ ــرای ایـ ــت. بـ ــفید و... اسـ ــز و سـ قرمـ
بهتریـــن آزمایشـــگاه ها بـــا باالتریـــن اســـتانداردها، 
ابـــزارآالت بـــزرگ و گران قیمـــت نصـــب  شـــده اند. 
ـــتی  ـــپ زیس ـــاخت چی ـــرفت هایی در س ـــی پیش ـــه  تازگ ب
ــلول های  ــمارش سـ ــرای شـ ــژه بـ ــگرهایی ویـ ــا حسـ بـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــل  ش ـــکی حاص ـــای پزش ـــی در دنی خون
می توانـــد نیـــاز بـــه وســـایل و تجهیـــزات گران قیمـــت 
ـــون  ـــش خ ـــام آزمای ـــد و انج ـــش ده ـــگاهی را کاه آزمایش

را در کنـــار بســـتر بیمـــار امکان پذیـــر کنـــد. 
ــن  ــج ای ــه محققــان دانشــگاه ایلینــوی کــه نتای ــه گفت ب
را در مجلــه علمــی معتبــر »تکنولــوژی«  پژوهــش 
ــخیص  ــوآوری، تش ــن ن ــتفاده از ای ــد، اس ــاپ کرده ان چ
و شناســایی صدهــا بیمــاری را ســریع تر و آســان تر 
ــروه  ــن گ ــر ای ــیر، مدی ــید بش ــور راش ــد. پروفس می کن
تحقیقاتــی در دانشــگاه ایلینــوی، می گویــد توســعه ایــن 
ــد؛  ــود بخش ــار را بهب ــداوای بیم ــد م ــگرها می توان حس
ــه  ــی ک ــوژی در مناطق ــن تکنول ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــه  ــع پزشــکی دســت ب ــود مناب ــی نب ــا حت ــود ی ــا کمب ب
گریباننــد و دسترســی بــه آزمایشــگاه های تشــخیص 
طبــی دشــوار یــا ناممکــن اســت، راهگشــا خواهــد بــود. 
ــوژی  ــه تکنول ــد ک ــروژه معتقدن ــن پ ــی ای ــم تحقیقات تی
جدیــد می توانــد بــه  نوعــی شمارشــگر قابل حمــل 
ســلول های خونــی تبدیــل شــود کــه در چنــد دقیقــه  بــا 
یــک قطــره نمونــه خــون بیمــار و بــدون نیــاز بــه پزشــک 
ــه ای  ــده، مجموع ــا تکنســین های آموزش دی متخصــص ی

ــد.  ــالم کن ــه را اع ــد و نتیج ــام ده ــت ها را انج از تس
ــمارش  ــری و ش ــامل اندازه گی ــون ش ــل خ ــش کام آزمای
و  هموگلوبیــن  ســفید،  و  قرمــز  گلبول هــای  انــواع 
پالکت هاســت. در حــال حاضــر، بــرای بــه دســت آوردن 
ــان  ــی را متخصص ــل خون ــت کام ــج، تس ــن نتای بهتری
آموزش دیــده در آزمایشــگاه های تخصصــی بــا تجهیــزات 
ــه  ــاز ب ــر، نی ــه دیگ ــد. نکت ــام می دهن ــت انج گران قیم
ــری  ــرای انجــام نمونه گی ــار در آزمایشــگاه ب حضــور بیم
ــین  ــه را تکنس ــد نمون ــورت بای ــن ص ــر ای ــت در غی اس
ــن  ــود ای ــرد. وج ــار بگی ــل از بیم ــده در مح آموزش دی
ــا مناطــق  ــر ی ــژه در کشــورهای فقی ــه  وی پیش نیازهــا، ب
ــد،  ــا محدودن ــکی در آن ه ــع پزش ــه مناب ــگ زده ک جن
انجــام معاینــات را دشــوار می کنــد. همچنیــن، در چنیــن 
شــرایطی امــکان دسترســی بــه نتایــج تســت خــون برای 

ــد  ــود می توان ــار، خ بیم
بــه یــک چالــش تبدیــل 

شــود. 
در مقالـــه ای کـــه تیـــم 
ـــروژه  ـــن پ دانشـــمندان ای
آن هـــا  نوشـــته  اند، 
ـــه  ـــد ک ـــح می دهن توضی
ـــد  ـــا می توانن ـــتی آن ه ـــپ زیس ـــگرهای چی ـــه حس چگون
ــک  ــا را در یـ ــفید و پالکت هـ ــز و سـ ــای قرمـ گلبول هـ
نمونـــه 11 میکرولیتـــری )هـــر میکرولیتـــر یک هـــزارِم 
ــد.  ــری کننـ ــون اندازه گیـ ــت( خـ ــی اسـ ــک سی سـ یـ
نتیجـــه شـــمارش تعـــداد گلبول هـــای ســـفید خـــون 
ـــا  ـــا عفونت ه ـــه ب ـــدن در مقابل ـــی ب ـــرآورد توانای ـــرای ب ب
اســـتفاده می شـــود کـــه شـــامل شـــمارش انـــواع 
گلبول هـــای ســـفید و نســـبت بیـــن آن هاســـت. انـــواع 
ـــا  ـــواص غش ـــدازه و خ ـــفید در ان ـــای س ـــف گلبول ه مختل
ـــن  ـــرد ای ـــه کارک ـــا پای ـــن دقیق ـــد و ای ـــم متفاوتن ـــا ه ب
حســـگر زیســـتی اســـت. تکنولـــوژی یـــاد شـــده قـــادر 
ـــمارش  ـــا ش ـــون ب ـــری خ ـــه 10 میکرولیت ـــت در نمون اس
کامـــل گلبول هـــای ســـفید، نســـبت آن هـــا را تعییـــن 
ـــه  ـــز از نمون ـــای قرم ـــور گلبول ه ـــن منظ ـــرای ای ـــد. ب کن
ــایی  ــای غشـ ــاس ویژگی هـ ــر اسـ ــپس بـ ــذف و سـ حـ
و  می شـــوند  شـــمارش  باقی مانـــده  ســـلول های 
ـــل  ـــن مراح ـــام ای ـــود. تم ـــخص می ش ـــا مش ـــبت آن ه نس
ـــد.  ـــام می ده ـــپ انج ـــود چی ـــودکار خ ـــورت خ ـــه  ص را ب
ــز، ایـــن چیـــپ  ــای قرمـ ــرای اندازه گیـــری گلبول هـ بـ
از یـــک میکرولیتـــر نمونـــه خـــون اســـتفاده می کنـــد. 
ــلول ها  ــپ، سـ ــه روی چیـ ــازی نمونـ ــس از رقیق سـ پـ
ـــه  ـــه گفت ـــوند. ب ـــمارش می ش ـــی ش ـــورت الکتریک ـــه  ص ب
محققـــان، زمـــان الزم بـــرای اندازه گیـــری کمتـــر از 20 
ـــگران  ـــر از پژوهش ـــی دیگ ـــه یک ـــه گفت ـــت. ب ـــه اس دقیق
ـــد  ـــکار جدی ـــن راه ـــن، ای ـــر حس ـــر عم ـــروژه، دکت ـــن پ ای
پتانســـیل زیـــادی بـــرای عرضـــه بـــه بـــازار پزشـــکی و 
دارویـــی دارد. اســـتفاده از ایـــن نـــوآوری می توانـــد 
ضـــرورت نیـــاز بـــه متخصـــص بـــرای انجـــام آزمایـــش 
ــد  ــار می توانـ ــی بیمـ ــد. حتـ ــرف کنـ ــکی را برطـ پزشـ
ــرای  ــج را بـ ــد و نتایـ ــام دهـ ــزل انجـ ــت را در منـ تسـ
ـــان  ـــای پیام رس ـــا نرم افزاره ـــل ی ـــا ایمی ـــود ب ـــک خ پزش

ــد.  ــای پزشـــکی را دریافـــت کنـ ــال و توصیه هـ ارسـ
ــر  تیــم پژوهشــگران حتــی نوعــی دســتگاه قابل حمــل ب
اســاس چیــپ زیســتی خــود ســاخته اند کــه در مراحــل 
ــاری  ــک کارت اعتب ــدازه ی ــه  ان ــرار دارد و ب ــش ق آزمای
ــر  ــی از دیگ ــای آزمایش ــی در هزینه ه ــت. صرفه جوی اس
مزایــای ایــن نــوآوری اســت. هزینــه انجــام یــک تســت 
ــا یک دهــم تســت  ــپ تقریب ــن چی ــا ای معمــول خــون ب
متــداول در آزمایشــگاه اســت. ایــن نــوآوری قابل تعمیــم 
ــا  ــال در باغ وحش ه ــوان  مث ــه  عن ــت و ب ــترش اس و گس
ــات  ــن در مطالع ــات و همچنی ــز خــون حیوان ــرای آنالی ب

 .ــت ــد داش ــرد خواه ــم کارب ــی ه سرطان شناس
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ماشینهاییکهحتی
نامهشماراتحویلمیگیرند!

ند�ت خواهند کرد  فناوری های آینده اتومبیل ها را هومسث

 بابک جمالی
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 راننده محترم، خوابی یا بیدار؟ 
کمپانـی جگـوار تعدادی از ماشـین های جدیـدش را به یک 
نـوآوری مجهـز کـرده کـه احتمـاال می تواند جـان خوابالوها 
را نجـات دهـد. جگوار تیـپ اف نوعی سیسـتم مانیتورینگ 
بـرای راننده هـای حواس پـرت دارد. ایـن تکنولـوژی متعلق 
بـه شـرکتی اسـترالیایی اسـت که در توسـعه سیسـتم های 
شناسـایی، چهـره و نامـی  شناخته شـده دارد. یـک دوربیـن 
کوچـک مـادون  قرمـز روی داشـبورد نصـب می شـود که با 
سیسـتم پایـش و ثبـت 60 فریـم در ثانیه حرکت چشـم ها، 
حـاالت صـورت و میـزان پلـک زدن راننـده را بـا کمـک 
نرم افـزار آنالیـز و کنتـرل می کنـد. تـا زمانی که چشـم های 
راننـده بـه جـاده دوختـه شـده باشـد، مشـکلی نیسـت، اما 
اگـر بـر اسـاس مجموعـه اطالعـات نرم افـزار، شـما حـواس 
پـرت بـرآورد شـوید، اخطـار آغـاز می شـود. سیسـتم های 
مشـابهی در ماشـین های مرسـدس بنز )دسـتیار رانندگی(، 
فـورد )درایـور(، ولـوو )اخطـار( و فولکـس واگن )تشـخیص 
خسـتگی( نصب شـده است که از سیسـتم هایی مانند زاویه 
غربیلـک فرمـان یـا سنسـور های اتومبیـل بـرای تشـخیص 
میـزان حواس پرتـی راننـده اسـتفاده می کننـد اما ایـن نوع 
تشـخیص )حـرکات چشـم و حـاالت صـورت( منحصـر بـه 
فـرد اسـت. کمپانـی جنرال موتورز هم در حـال تحقیق روی 
شـکل خاصـی از ایـن تکنولـوژی بـرای اتومبیل هـای آینده 
خـود اسـت کـه نـام آن را »ماشـین بینـا« گذاشـته اسـت. 
محصـوالت کمپانـی ولـوو و برخـی از مدل هـای لکسـوس 
نیـز قرار اسـت به سیسـتم تشـخیص حرکات چشـم مجهز 

شوند. 
اتومبیل نصحیت کننده! 

و  جنرال موتـورز  زیرمجموعه هـای  از   ،onstar کمپانـی 
ارائه دهنـده خدمات امنیت الکترونیک، برای مشـتریان خود 
سـرویس جدیـدی طراحـی کـرده اسـت. در ایـن سیسـتم، 
نرم افـزار داخـل اتومبیـل پـس از 90 روز، به کمـک دوربین 
و سنسـور ها، بـرآوردی کلـی از نحـوه رانندگی شـما )توجه 
بـه جاده، حفظ سـرعت مطمئنه و سـایر پارامتر های مرتبط 
بـا رانندگـی خـوب( تهیه می کنـد. اگر در این بررسـی سـه 
ماهـه نمـره قابل قبولـی کسـب کنیـد، می توانید از شـرکت 
بیمـه تخفیف بگیرید. ایـن تکنولوژی جدید حداقـل در 30 
اتومبیـل این کمپانـی ارائه خواهد شـد و با توجه به تخفیف 
بیمـه ای آن احتماال با اسـتقبال رانندگان مواجه شـود. یکی 
دیگـر از خدمـات ایـن کمپانـی هم نـام جالـب »در خدمت 
شـما« را دارد کـه بـا کمـک آن می توانیـد در هزینه هایتـان 
صرفه جویـی کنیـد. اسـتفاده کنندگان از ایـن خدمـات بـه 
کوپن هـای تخفیفـی در رسـتوران ها، کافه هـا، هتل هـا و... 
در طـول مسـیر مورد نظرشـان دسترسـی خواهند داشـت. 
همچنیـن با اسـتفاده از این نـوآوری، مـکان پارکینگ برای 
شـما ردیابـی می شـود تا به  سـادگی و بـا ارزان تریـن نرخ ها 
در رسـتوران مـورد عالقه تـان کنید و بهتریـن غذاها را میل 

کنیـد یـا حتی هتـل مـورد نظرتـان را رزرو کنید. 

در سال های اخیر اتومبیل سازان 
برای دادن حداکثر حس راحتی 
به مشتریان روندی را آغاز 
کرده اند شامل افزودن انواع 
وسایل و تجهیزات به خودرو 
مانند سوکت جاروبرقی یا انواع 
و اقسام ابزارک های الکترونیکی 
جهت نما. آن ها اعتقاد دارند آرزوی 
رانندگی مطمئن تر با کمک این 
نوآوری ها به حقیقت می پیوندد. 
آنچه در ادامه می خوانید، 
فهرستی از چند تکنولوژی کارآمد 
است که سبب افزایش امنیت 
راننده و سرنشینان می شود 
و البته با خودش تخفیف های 
بیمه ای هم به همراه دارد! 
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اس ام اس اضطراری از اتومبیلتان
اپلیکیشن جدیدی که روی اتومبیل های جنرال موتورز نصب 
می شود، با برآورد کلی از وضعیت کارکرد قطعات موتور و 
احتمال خرابی و ایجاد اختالل در آن ها را به کمک یک اپ یا 
ایمیل و یا اس ام اس به صاحب اتومبیل خبر می دهد. به این 
ترتیب، امکان زمینگیر شدن ماشین و در راه ماندن راننده و 
همراهان او بسیار کاهش می یابد. اگرچه این نرم افزار مانند 
نمی آورد  همراه  به  بیمه ای  تخفیف  شما  برای  قبلی  مورد 
اما از باال رفتن هزینه های بیمه ای جلوگیری می کند. طبق 
فنی  نقص  دلیل  به  تصادفات  از  ناشی  تحقیقات، خسارات 
گاهی تا 40 درصد و به صورت میانگین 20 درصد به هزینه 

بیمه اتومبیل در اروپا می افزاید. 
بـاز و بسـته کـردن پنجره هـا بـا حرکت 

انگشـت در هوا 
کمپانـی آلمانـی فولکس واگـن از نوعی تکنولـوژی جدید در 
ماشـین های خـود سـود می بـرد کـه بـه راننـده اجـازه باز و 
بسـته کردن پنجره ها و سـقف، تغییر منو هـا و حتی تنظیم 
دمـای داخـل اتومبیـل را می دهـد. یـک دوربین سـه بعدی 
بـاالی آیینـه اتومبیل قلب تپنده این سیسـتم کنترل کننده 
حرکـت اسـت. بـرای شـروع بایـد دسـتتان را بـاال و نزدیک 
پوشـش سـقف اتومبیـل نگـه  دارید تـا منویـی روی صفحه 
کنتـرل ظاهـر شـود سـپس بـا چرخانـدن و تـکان دادن 
انگشـتان در هـوا می توانید فرمان هـای روی منـو را انتخاب 
کنیـد. این ویژگـی روی گلف R که سـال 2016 وارد بازار ها 
می شـود، نصـب اسـت و تـا سـال 2017 در اتومبیل هـای 
کمپانـی فولکس واگـن کـه بـرای آمریـکا سـاخته می شـود 

همه گیـر خواهد شـد. 

اتومبیل خودپارک کن 
بـه نظر نمی رسـد تا قبـل از سـال 2020 میـالدی اتومبیل 
ب ام و شـما بتوانـد از عهـده پارک کـردن خـودش برآید، اما 
هـر زمـان کـه ایـن آپشـن روی خودرو هـای ب ام و نصـب 
شـود، مسـلما شـما را از حوادثـی کـه حیـن پـارک کـردن 
رخ می دهـد، نجـات خواهـد داد. ب ام و تیـپ i3 می توانـد 
شـما را در ورودی یـک مرکـز خریـد پیاده کنـد، خودش به 
پارکینـگ بـرود، در اولیـن جـای خالی پـارک و در ها را قفل 
کنـد و بـه صاحـب اتومبیل خبر بدهـد که منتظـر می ماند 
تا شـما با کمک سـاعت هوشـمند گلکسـی سامسـونگ آن 
را احضـار کنیـد. همچنین اگـر در های خودرو بـه هر دلیلی 
قفـل نشـد یا شیشـه بـاال نرفـت، به شـما خبـر می دهد که 
خودتـان را برسـانید! واقعـا یـک ماشـین مگـر چـه کارهای 

دیگـری باید انجـام دهد! 
ماشین مراقب 

از  کـه  نیسـت  جهـان  خودروسـاز  تنهـا  ب ام و  کمپانـی 
سـاعت های هوشـمند برای حفـظ امنیت اتومبیل اسـتفاده 
می کنـد. اپلیکیشـن  اندرویـدی کمپانـی هیونـدای بـه نـام 
»بلـو الیـن« کـه به تازگـی ارائه شـده اسـت، این امـکان را 
فراهـم مـی آورد که در هر لحظه مکان اتومبیلتـان را بدانید، 
موتـور ماشـین را خامـوش کنیـد و حتـی بـوق بزنیـد. اپ 
»بلـو الیـن« بایـد بـا بلوتـوث با یـک تلفن هوشـمند جفت 
شـود تـا از هـر جا که اتصـال اینترنتی وجود داشـته باشـد، 
بتوانیـد اتومبیلتـان را کنتـرل کنید. توسـعه ایـن اپ اولین 
بـار در سـال 2012 میالدی صـورت گرفت و روی سـوناتا و 
در سـال 2013 روی تمـام محصـوالت هیوندای نصب شـد. 
نسـل دوم و ارتقایافته این سیسـتم از سـال 2015 میالدی 
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روی مدل هـای جنسـیس، سـوناتا و آزرا ارائـه شـد و به نظر 
می رسـد ایـن شـرکت روی توسـعه بیشـتر آن برنامه ریـزی 

اسـت.  کرده 
هشدار قبل از واقعه  

ولـوو مدل XC90 نوعی سیسـتم ترمز جدیـد طراحی کرده 
اسـت کـه در تقاطع هـا و وقتی راننده به مسـیر اشـتباه وارد 
شـود، عمـل می کنـد بـه این صـورت کـه ترمز هـا را فعال و 
اتومبیـل را متوقـف می کنـد. بـه ایـن ترتیـب، از برخـورد و 
تصـادف جلوگیری می شـود. به گفته کمپانی ولـوو، حوادث 
رانندگـی از ایـن دسـت بـه ویـژه در مسـیر هایی شـهری با 
عـرض کـم بسـیار متداولنـد و تقریبـا هـر روز رخ می دهند؛ 
بـه ویـژه زمانـی کـه اتومبیلـی بزرگ تـر در یـک پیـچ، دید 
ترمـز  سیسـتم های  می دهـد.  کاهـش  را  کنـاری  راننـده 
اتوماتیـک جدیـد نیسـتند امـا ترمـز خـودکار در تقاطع هـا 
insure. اولیـن بار اسـت که ارائه می شـود. به گفته سـایت

com کـه ارائه کننـده خدمـات آنالیز بیمه خسـارت اسـت، 
اگـر ادعاهـای ولوو درسـت از آب دربیاید، شـرکت های بیمه 
بـه اتومبیل هـای دارنده این تکنولوژی تخفیـف خواهند داد. 
البتـه بایـد ایـن را هم گفـت که چند سـال طول می کشـد 
تـا شـرکت های خدمـات بیمـه متقاعد شـوند این سیسـتم 

سـبب کاهـش تصادفات و خسـارت می شـود. 
البی لوکس متحرک 

لقـب »پیشـرو در انقالب حرکـت« را کمپانی مرسـدس بنز 
بـرای مـدل F015 خـود در نظر گرفته اسـت. برای کسـانی 
کـه طالـب اتومبیلی لوکـس و البته مکانـی بی نهایت راحت 
بـرای برگـزاری جلسـات کاری و شـاید اسـتراحت حیـن 

حرکت بین دو جلسـه مهمند، این اتومبیل گزینه ای بسـیار 
مناسـب اسـت. فضـای داخلـی اتومبیل نوعـی البـی زیبا با 
صندلی هـای شـیک و راحـت و صفحـات نمایـش متعـدد 
اسـت. تم مورد نظر طراحان که هسـته اصلی سـاخت آن را 
تشـکیل می دهد، نوعی ارتبـاط مداوم بین مسـافر، اتومبیل 
و دنیـای بیـرون اسـت. 6 مانیتور برای رسـیدن به این هدف 
در اتومبیـل تعبیه شـده اسـت کـه فضای لوکـس داخل آن 
را بـه اتـاق پذیرایـی دیجیتـال بـدل می کنـد. سرنشـینان 
می تواننـد بـا کمک صفحـات نمایش کنترل گر با رزولوشـن 
بـاال بـا کمک حرکات دسـت و انگشـتان و همچنین اشـاره، 
بـا اتومبیل و آپشـن های مختلف آن که بـرای ایجاد حداکثر 
راحتـی طراحـی شـده اند، ارتباط برقرار کننـد. به گفته دیتر 
سـج، مدیـر کمپانی مرسـدس بنـز، این مدل جدید سـنگ  
بنـای اتومبیل هـای آینـده را تشـکیل می دهـد کـه فراتر از 
وسـیله ای صرفـا بـرای حرکـت و در واقـع فضایـی آرام برای 

اسـتراحت و البتـه جابه جایی خواهنـد بود. 
صندوق پستی متحرک! 

ولـوو تکنولـوژی جدیـدی را ارائه کرده اسـت کـه اتومبیل 
تبدیـل  شـما  پسـتی  بسـته های  دریافت کننـده  بـه  را 
می کنـد. کمپانـی پسـتی بـا کمک نوعـی کلیـد دیجیتال 
یکبـار مصـرف بـه صـورت کامـال امن کـه توسـط صاحب 
اتومبیـل ارسـال می شـود بـه موقعیـت اتومبیل دسـتیابی 
پیـدا می کنـد و می توانـد در صنـدوق عقـب یـا یکـی از 
در هـای ماشـین را بـاز کند و بسـته پسـتی یا نامه شـما را 
بـه اتومبیلتـان تحویل بدهد. پـس از آن، دوبـاره در ها قفل 
می شـوند. این سیسـتم چند سـال بعد در سـوئد و  سـپس 

 .در کل دنیـا عرضـه خواهـد شـد
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نوآوریهاییکهزمینرابهجایبهتری
برایزندگیتبدیلمیکنند

ه فناوری های آینده 
گ

پیش بی�ض سال 20۱۶ از دیداک

 روح اهلل ملک زاده
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هوش مصنوعی 
مصنوعــی  هــوش  از  زیــاد  بــه  احتمــال   امســال 
ــنید.  ــم ش ــتر خواهی )Artificial Intelligence( بیش
ــدس،  ــون ماســک )مهن ــه ال ــر این ک ــه خاط ــه ب ــه ن البت
ــع پیشــرفته  ــی تجــارت در صنای ــرع و شــخص نام مخت
همچــون  شــرکت هایی  بنیان گــذار  آمریکایــی، 
در  جدیــدی  شــرکت  و...(  پی پــال  موتــورز،  تســال 
ایــن زمینــه تاســیس می کنــد بلکــه از آن  جهــت 
ــمندتر  ــم، هوش ــان می بینی ــه در اطرافم ــر آنچ ــه ه ک
می شــوند و وســایل و ابزارهــای جدیــد بــه  همــراه 
ــد  ــه خواهن ــازار عرض ــه ب ــی ب ــوش مصنوع ــداری ه مق
از  کــرد  مطــرح  می تــوان  زیــادی  مثال هــای  شــد. 
ــه  ــدون  نیــاز ب ــه  صــورت خــودکار و ب پهپادهایــی کــه ب
 خلبــان موانــع را شناســایی می کننــد و آن هــا را دور 
اتومبیل هــای  نمونه هــای  اولیــن  یــا  می زننــد 
ــه برخــالف  ــای هوشــمند ک ــا جاروبرقی ه ــده و ی بی رانن
ــوار  ــه در و دی ــورد ب ــدون برخ ــود، ب ــای خ پدربزرگ ه
ــته گل  ــه دس ــه را ب ــی خان ــوی واقع ــک کدبان ــل ی و مث

می کننــد.  تبدیــل 
ــا اواخــر ســال 2016 میــالدی احتمــاال شــاهد ظهــور  ت
هــوش  از  اســتفاده  پایــه  بــر  جدیــد  شــرکت هایی 
مصنوعــی خواهیــم بــود. ممکــن اســت عــده ای از 
ــه  ــم ب ــی ه ــات تکنیک ــده خدم ــای ارائه دهن کمپانی ه
ــه  ــن زمین ــن در ای ــعه نیافت ــهل انگاری و توس ــل س دلی
ــت در  ــن اس ــال ممک ــوند. امس ــان ش ــرر و زی ــار ض دچ
ــتر  ــتفاده بیش ــر اس ــه خاط ــی ب ــورها حزب ــی کش برخ
ــات  ــده انتخاب ــی برن ــوش مصنوع ــده ه ــر از پدی ــا بهت ی
ــبکه های  ــر ش ــال های اخی ــه در س ــه ک ــود؛ همان گون ش
اجتماعــی نقــش قابل توجهــی در بــرد یــا باخت مبــارزات 

سیاســی احــزاب داشــته اند. 
 MU-MIMO

مفید  بسیار  فناوری  وای فای  به  صورت  اینترنتی  ارتباط 
حتی  و  دنیا  این  اجزای  تمام  مثل  اما  است  کارسازی  و 
کل هستی روزی به پایان عمر خود می رسد. سال 2016 
پدیده  با  آن  جایگزینی  و  وای فای  برای  پایان  این  آغاز 
 Multi-User Multiple Input(  MU-MIMO
هر  جدید،  روش  این  در  است.   )Multiple Output
قطعه از داده ها هر بار با یک ابزار تبادل می شوند و سپس 
ابزار بعدی و قطعه بعدی می رسد. به این روش  نوبت به 
اصطالح برش زمانی هم گفته می شود. بنابراین اگر روتر 
شما دارای سه آنتن باشد و بخواهید با یک ابزار دو آنتنی 
برای هر دو  برقرار کنید،  ارتباط  و یک گوشی تک آنتنی 
خواهد  ارسال  سیگنال  ممکن  سرعت  باالترین  با  ابزار 
لپ تاپ ها  و  تبلت ها  هوشمند،  گوشی های  به  زودی  شد. 
با قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO به بازار می آیند که 
این مساله مقدمه پرش بزرگی در پهنای باند و سرعت رد 
و بدل کردن اطالعات است. حاال اگر ابزارهای شما اندکی 

سال 2016 میالدی از راه رسیده است 
و با وجود پیش بینی هایی که اواخر 
سال گذشته از تغییرات تکنولوژی در 
این سال صورت گرفته، هنوز حدس 
و گمان ها در این خصوص ادامه دارد. 
با اطمینان می توان تصور کرد که 
در سال جدید مجموعه ای جدید از 
نوآوری ها به جهان عرضه خواهد شد؛ 
فناوری هایی که قرار است زمین را 
به مکانی بهتر برای زندگی ما تبدیل 
کنند. در گذشته پیشگویانی وجود 
داشتند که با رصد ستارگان و صور 
فلکی آینده را پیش بینی می کردند. 
البته در بسیاری از پیشگویی های 
آن ها جمالتی گنگ و دوپهلو برای 
فرار از اتهام دروغ گویی در آینده 
مورد نظر وجود داشت؛ موضوعی که 
می توان بر پایه این ترفندها اعتراف 
کرد آینده بینی امری دقیق نیست. 
با این  حال، بر اساس حقایق موجود 
می توان حدس هایی زد و انتظاراتی 
داشت. آنچه در ادامه می خوانید، 
مجموعه ای از این گمانه زنی ها 
برای سال جاری میالدی است. 
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قدیمی تر باشند و این ویژگی را نداشته باشند مسلما باید 
ایمیل  نوشتن  و  خواندن  وب،  صفحات  شدن  لود  برای 
زمان  می دهید  انجام  اینترنت  با  که  کاری  هر  کل  در  و 
بیشتری صبر کنید. پس اگر قرار است به  زودی ابزارهای 
الکترونیک خود را عوض کنید حتما MU-MIMO را در 

نظر بگیرید. 

اینترنت اشیا 
اگر از آن  دست آدم ها هستید که حاضر به قبول اشیای 
کنار  واقعیت  با  باید  کم کم  نیستند  اینترنت  به  متصل 
بیایید. حتما این شعر زیبای حضرت سعدی را شنیده اید 
زیبا  پند  این  ظاهرا  پیکرند«.  یک  اعضای  »بنی آدم  که 
نسل  جدید  ساخته های  تمام  به  قابل  تعمیم  جاودان  و 
بشر است و ماشین لباسشویی و تلویزیون خانه شما هم 
اعضای پیکر در هم  تنیده اینترنت هستند. احتماال تمام 
این ارتباطات هم از وای فای به MU-MIMO مهاجرت 
ارتباط  اگر خواستید جهیزیه بخرید حتما  می کنند. پس 
نظر  در  هم  را  خود  بخت  خانه  وسایل   MU-MIMO
بگیرید که بعدا کسی حرفی پشت سر کم  و کسری های 

جهیزیه تان نزند! 
خودروهای  بی راننده 

اولیـن قدم ها برای پیشـرفت و همه گیر شـدن خودروهای 
بی راننـده بـا سیسـتم کروزکنتـرل پیشـرفته چنـد ماهی 
اسـت آغـاز شـده اسـت بـه طـوری کـه احتماال در سـال 
میـالدی پیـش رو ایـن فنـاوری با نرخ رشـد تصاعـدی به 
دسـت غول هـای اتومبیل سـازی رشـد خواهـد کـرد و در 
چنـد سـال آینـده شـاهد پیشـرفت های چشـمگیری در 
ایـن زمینـه خواهیم بود. پـس اگر تصمیم داریـد اتومبیل 
جدیـدی بخریـد اندکـی صبر کنید تـا این نـوآوری کامال 
جـا بیفتـد. احتمـاال تمـام خودروهـای بی راننـده امروزی 
طـی چنـد سـال آینـده از چرخـه تولیـد خـارج خواهنـد 
شـد؛ البتـه  جز ماشـین های سـاخت شـرکت تسـال که به 
همـراه آپدیـت عرضـه می شـوند. می تـوان انتظار داشـت 
کـه نـوع تصادفـات رانندگـی آینده هـم متفاوت باشـند و 
دلیـل آن هـا نـه حواس پرتـی ماشـین کـه برنامه ریزی هـا 
و دسـتورهای عجیـب  و غریـب صاحبانشـان خواهـد بود! 

خداحافظی با یاهو 
اگــر معجــزه ای اتفــاق نیفتــد، ســال 2017 بــدون یاهــو 
ــرای  آغــاز می شــود. برنامه ریــزی ایــن غــول اینترنتــی ب
ــه رو  ــت روب ــا شکس ــا ب ــش در آالبام ــروش دارایی های ف
شــد و ســهام داران بــزرگ یاهــو برنامــه جادویــی خاصــی 
بــرای زنــده نگــه  داشــتن یاهــو ندارنــد و کوســه ها اطراف 
کشــتی  شکســته یاهــو دور می زننــد کــه احتمــاال نتیجــه 
خوبــی بــه همــراه نخواهــد داشــت. دور نیســت کــه یــک 
غــول قبــراق یاهــو را بخــرد و نــام و نشــان بنفــش ایــن 
موتــور جســتجوگر خاطره انگیــز بــه پســتوی تاریــخ 

دنیــای مجــازی بخــزد. 
مرگ یا زندگی اتومبیل های الکتریکی 

ــی  ــی واقع ــای الکتریک ــال اتومبیل ه ــط تس ــون فق تاکن
ــه بیشــتر  ــد ک ــه نمان ــرده اســت و ناگفت ــازار ک را وارد ب
ــه  ــی ک ــای باالی ــه قیمت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــن خودروه ای
ــوم  ــرای عم ــا ب ــه آن ه ــتند و تهی ــس هس ــد، لوک دارن
ــن  ــا در نظــر گرفت ــن اســت. ب ــا ناممک ــردم ســخت ی م
دورنمــای قیمــت نفــت و فرآورده هــای آن، توجیــه 
ــل در  ــی حداق ــای الکتریک ــد اتومبیل ه ــادی تولی اقتص
ــط و تصمیم هــای  کوتاه مــدت از بیــن مــی رود. اگــر رواب
ــا  ــکان بق ــا ام ــن اتومبیل ه ــه ای ــادی ب ــی - اقتص سیاس
بدهــد، می تــوان حــدس زد کــه حداقــل تــا ســال 2020 
ــه  ــارزه ب ــل مب ــه دلی ــم ب ــد از آن  ه ــد و بع دوام بیاورن
ــده  ــه آین ــوان ب ــن می ت ــدن زمی ــرم ش ــد گ ــل رون دلی

ــود.  ــدوار ب ــا امی ــن خودروه ای
جنگ های سخت افزاری میکروسافت 

ــت  ــافت تبل ــرکت مایکروس ــت، ش ــه گذش ــالی ک در س
ــا تشــویق منتقــدان  ــازار کــرد و ب ســرفیس 4 را روانــه ب
مواجــه شــد. مســلما در ســال 2016 بایــد منتظــر 
و  باشــیم  لنــوو  و  اچ پــی  دل،  شــرکت های  پاســخ 
ــی  ــای دیجیتال ــگ تایتان ه ــه جن ــم نتیج ــر بمانی منتظ
ــده خواهــد داشــت و  ــزاع یــک برن ــن ن روشــن شــود. ای
ــازه ای  ــا ب ــه ب ــتیم ک ــدگان هس ــا مصرف کنن ــم م آن  ه
ــش  ــا کاه ــه ب ــا و البت ــگ و زیب ــای رنگارن از انتخاب ه

ــویم.  ــه می ش ــا مواج ــن ابزاره ــت ای قیم
چشم انداز نهایی 

عرضه  دنیا  به   2016 سال  در  رنگارنگی  نوآوری های 
کمپانی های  هوشمندتر،  اتومبیل های  شد؛  خواهند 
وایرلس  ارتباط  دستگاه های  بیشتر،  فناوری  عرضه کننده 
هوشمند و اپ های جدید و متنوع که از شیر مرغ تا جان 
زیاد  بسیار  ما  انتخاب های  امسال  دارند.  کارایی  آدمیزاد 
خواهند بود که البته همزمان با بازتر کردن دست ما امکان 
انتخاب اشتباهمان را هم افزایش می دهند. پس مطالعه و 
کمی جست وجوی اینترنتی را برای لذت بردن از تغییرات 

 .تکنولوژیک سال 2016 نباید فراموش کرد
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یکــی از اهــداف مهــم در تشــخیص دلیــل بیماری هــا و 
ــل  ــع و قب ــه  موق ــخیص ب ــی تش ــامتی، توانای ــکات س مش
ــریع  ــت. تس ــت اس ــدی و غیرقابل بازگش ــیب ج ــاد آس از ایج
فراینــد تشــخیص نقطــه کانونــی پژوهش هــای پزشــکی 
در ایــن رابطــه اســت. پژوهشــی جدیــد نشــان می دهــد 
ــرطان  ــت س ــد بازگش ــون می توان ــش خ ــی آزمای ــه نوع ک
از ظهــور نشــانه های آن  قبــل  تقریبــا 8 مــاه  را  ســینه 
پیش بینــی کنــد. مطالعــه دیگــری نشــان می دهــد کــه 
مراحــل  نشــانگر  می توانــد  بــازدم  در  ترکیباتــی  وجــود 
اولیــه ســیروز کبــد باشــد و ایــن نشــانگرهای زیســتی روزی 
می تواننــد پایــه تســت بــازدم بــرای تشــخیص بیمــاری 
 باشــند. یکــی از مشــکات تشــخیص ایــن اســت کــه 
نشــانه های آن گاهــی پــس از پیشــرفت بیمــاری ظاهــر 
ــان  ــکان درم ــت ام ــن اس ــت ممک ــن حال ــوند و در ای می ش
ــی از  ــد. یک ــه باش ــن رفت ــر از بی ــورت موث ــه  ص ــاری ب بیم
مثال هــای بــارز در ایــن رابطــه ســرطان پانکــراس اســت کــه 
ــدن  ــه  کل ب ــاری ب ــه بیم ــی ک ــا زمان ــه و ت ــل اولی در مراح
پخــش نشــده، نشــانه ای نــدارد. در واقــع اســتراتژی تشــخیص 
ــا  ــوده ام ــه  صــورت واکنشــی ب ــتر ب ــون بیش ــا تاکن بیماری ه
ایــن وضعیــت بــا توســعه نانــو حســگرها در حــال تغییــر اســت. 

نانو علیه ویروس ها 
تکنولــوژی نانــو طراحــی در ســطوح بســیار ریــز را امکان پذیــر 
ــک  ــد. ی ــال باش ــر از نرم ــی کمت ــاید تخمین ــز ش ــد. ری می کن
ــدود  ــذ ح ــک ورق کاغ ــت. ی ــر اس ــم مت ــر یک میلیاردی نانومت
100 هــزار نانومتــر قطــر دارد. یــک نانولولــه تک دیــواره 
ــر در واقــع یک   صد هــزارم یــک  ــا قطــر یــک نانومت کربنــی ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــن دش ــر دارد بنابرای ــذ قط ورق کاغ
ــای  ــم اگرچــه مزای چنیــن حجم هــای کوچکــی را تصــور کنی
ــه  ــر ب ــو در پزشــکی بســیار راحت ت ــوژی نان اســتفاده از تکنول

ــد.  ــم می آی چش
ــرداری  ــود تصویربـ ــرای بهبـ ــو بـ ــوژی نانـ ــروزه تکنولـ امـ
پزشـــکی و بررســـی تجمـــع ریـــزذرات و ســـیگنال های 
ملکولـــی مرتبـــط بـــا مشـــکات ســـامتی اســـتفاده 
می شـــود. برخـــی عفونت هـــای باکتریایـــی مزمـــن حاصـــل 
ـــژه در  ـــه  وی ـــازک ب ـــه ای ن ـــورت الی ـــه  ص ـــا ب ـــع آن ه تجم
ـــا  ـــا و آنتی بیوتیک ه ـــت. داروه ـــدی اس ـــی پیون ـــال جراح اعم
ــن  ــده را از بیـ ــازک عفونی شـ ــه نـ ــن الیـ ــد ایـ نمی تواننـ
ببرنـــد و گاهـــی اوقـــات جراحی هـــای ثانویـــه بـــرای 
برداشـــتن عفونـــت ضـــروری اســـت. ذرات نانـــو می تواننـــد 
حـــال ایـــن مشـــکل باشـــند. می تـــوان ذرات نانـــو را بـــه  
ـــازک  ـــه ن ـــن الی ـــه درون ای ـــه ب ـــرد ک ـــی ک ـــه ای طراح گون
ـــب،  ـــن  ترتی ـــه  ای ـــد. ب ـــود کنن ـــوند و آن را ناب ـــی وارد ش عفون
ـــان  ـــت از می ـــذف عفون ـــرای ح ـــه ب ـــی ثانوی ـــه جراح ـــاز ب نی

مـــی رود. 
ــم  ــا ه ــی ویروس ه ــذف برخ ــرای ح ــی ب ــو این چنین ذرات نان
ــای  ــذف ویروس ه ــرای ح ــا ب ــو ط ــد. ذرات نان ــرد دارن کارب
ابــوال و آنفوالآنــزا موثرنــد بــه  ایــن  ترتیــب کــه می تــوان ایــن 
ــاختار  ــرم و س ــژه فراســرخ گ ــای وی ــا طــول  موج ه ذرات را ب

ویــروس را نابــود کــرد. بــه نظــر می رســد کاربــرد تکنولــوژی 
ــاوری  ــن فن ــرا ای ــد زی ــترش یاب ــکی گس ــم پزش ــو در عل نان
ــه  ــدر کوچــک ک ــز اســت؛ آن ق ــا ذرات بســیار ری در رابطــه ب
ــت  ــرد و فعالی ــوذ ک ــلولی نف ــاختارهای س ــوان درون س می ت
ــوده  ــر نب ــون امکان پذی ــه تاکن ــزی ک ــر داد؛ چی ــا را تغیی آن ه

اســت. 
داخل بدن 

ــو در  ــوژی نان ــای تکنول ــدف پژوهش ه ــده آل، ه ــت ای در حال
پزشــکی، طراحــی حســگرهایی اســت کــه ماننــد ســلول های 
حســگرهایی  ســاختن  می کننــد.  عمــل  بــدن  طبیعــی 
ــار  ــه  صــورت گســترده رفت ــدن و ب ــد در سراســر ب ــه بتوانن ک
ســلول های ایمنــی بــدن را تقلیــد کننــد، می توانــد بــه 
ــانه  ــدون نش ــی و ب ــل ابتدای ــا در مراح ــخیص بیماری ه تش
کمــک شــایانی کنــد. البتــه ایــن تکنولــوژی در ســطح 
مفهومــی و پژوهشــی اســت و پله هایــی بایــد پیمــوده شــوند 

ــوند.  ــن ش ــی و ممک ــوارد عمل ــن م ــا ای ت
تیمـــی از پژوهشـــگران ابزارهـــای پزشـــکی پیونـــدی را مجهـــز 
بـــه حســـگرهای نانـــو کرده انـــد تـــا بتواننـــد مشـــکات را 
ـــال  ـــد. مث ـــع کنن ـــا را رف ـــد و آن ه ـــخیص دهن ـــی زود تش خیل
ـــن  ـــه چنی ـــی ب ـــن مصنوع ـــردن لگ ـــز ک ـــه، مجه ـــن زمین در ای
حســـگرهایی اســـت تـــا بـــه  صـــورت الکتریکـــی امـــکان 
پـــس زدن بافـــت مصنوعـــی و عفونـــت بســـیار زودتـــر از 
ظهـــور نشـــانه ها تشـــخیص داده شـــود. حســـگرهای 
می تواننـــد  کربنـــی  نانولوله هـــای  از  طراحـــی  شـــده 
ــدف  ــه هـ ــتخوانی - کـ ــلول های اسـ ــال سـ ــکان اتصـ امـ
ــاب  ــاد التهـ ــا ایجـ ــری یـ ــوده - باکتـ ــی بـ ــی جراحـ نهایـ
ــرای  ــد بـ ــر می تواننـ ــورد آخـ ــد. دو مـ ــخیص دهنـ را تشـ
بیمـــار مشکل ســـاز شـــوند و اگـــر زودتـــر تشـــخیص داده 
ــری  ــا جلوگیـ ــوارض آن هـ ــاد عـ ــوان از ایجـ ــوند، می تـ شـ
ــره  ــی مخابـ ــای رادیویـ ــگرها فرکانس هـ ــن حسـ ــرد. ایـ کـ
می کننـــد کـــه بـــا یـــک کامپیوتـــر در اتـــاق بیمـــار 
 ثبـــت و در نهایـــت حجـــم تجمـــع عفونـــت تخمیـــن زده 
می شـــود و پزشـــک تصمیـــم می گیـــرد آنتی بیوتیـــک 
ـــک  ـــر )ی ـــا کاتت ـــابهی ب ـــر. پژوهـــش مش ـــا خی ـــود ی ـــز ش تجوی
ـــاف  ـــد و قابل انعط ـــوال بلن ـــه معم ـــکی ک ـــازک در پزش ـــه ن لول
ـــکی و  ـــش پزش ـــع دان ـــترده ای از تواب ـــف گس ـــت و در طی اس
ــت  ــیله ای در خدمـ ــا وسـ ــرد دارد. کاتترهـ ــت کاربـ بهداشـ
پزشـــکی هســـتند کـــه می تواننـــد در بـــدن بیمـــار بـــرای 
یـــک هـــدف معیـــن اســـتفاده شـــوند( هـــم انجـــام شـــده 
اســـت. نانوحســـگرهای تعبیـــه  شـــده روی کاتتـــر حجـــم 
ـــت،  ـــراه اس ـــایل هم ـــن وس ـــا ای ـــوال ب ـــه معم ـــی را ک آلودگ
اندازه گیـــری می کننـــد تـــا بتـــوان مشـــکات احتمالـــی را 
ــود در  ــای موجـ ــی از نگرانی هـ ــخیص داد. یکـ ــر تشـ زودتـ
اســـتفاده از تکنولـــوژی نانـــو در پزشـــکی احتمـــال ســـمی 
ـــات  ـــا حیوان ـــا ب ـــت. پژوهش ه ـــه اس ـــه کار رفت ـــواد ب ـــودن م ب
ـــی  ـــات طراح ـــودن ترکیب ـــمی ب ـــانه ای از س ـــگاهی نش آزمایش
 شـــده بـــا تکنولـــوژی نانـــو را نشـــان نمی دهنـــد و حتـــی 
لگـــن مصنوعـــی آزمایشـــی در نمونه هـــای حیوانـــی در 
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ــد.  ــک می کنـ ــتخوان ها را تحریـ ــد اسـ ــگاه رشـ آزمایشـ
انرژی و داده 

اگرچـــه آینـــده حســـگرهای نانـــو بســـیار روشـــن و 
ـــد  ـــود دارن ـــی وج ـــد، پل های ـــر می رس ـــه نظ ـــده ب امیدوارکنن
کـــه بایـــد قبـــل از امـــکان اســـتفاده از ایـــن تکنولوژی هـــا 
ــای  ــرد. بافت هـ ــور کـ ــا عبـ ــان از روی آن هـ ــرای انسـ بـ
ـــدازه  ـــه  ان ـــری ب ـــد عم ـــو بای ـــوآوری نان ـــه ن ـــز ب ـــدی مجه پیون
ـــرای  ـــه ب ـــا ک ـــورد کاتتره ـــند. در م ـــته باش ـــداول داش ـــواع مت ان
یـــک یـــا دو هفتـــه اســـتفاده می شـــوند مشـــکلی در ایـــن 
ـــل  ـــد حداق ـــی بای ـــن مصنوع ـــا لگ ـــدارد ام ـــود ن ـــه وج رابط
ـــرژی  ـــد ان ـــکان تولی ـــد. ام ـــته باش ـــد داش ـــر مفی ـــال عم 15 س
بـــا توجـــه بـــه ویژگـــی انعطاف پذیـــری لوله هـــای کربنـــی 
ـــار  ـــر فش ـــر اث ـــا ب ـــن لوله ه ـــه ای ـــی ک ـــود دارد. زمان ـــو وج نان
ــاد  ــاژی ایجـ ــوند، ولتـ ــرده می شـ ــراف فشـ ــای اطـ بافت هـ
ـــرد  ـــل کارب ـــاه قاب ـــی کوت ـــازه زمان ـــن روش در ب ـــود. ای می ش
ــای  ــد بافت هـ ــت رشـ ــه علـ ــدت بـ ــا در درازمـ ــت امـ اسـ
ــی رود و  ــان مـ ــردگی از میـ ــکان فشـ ــا امـ ــراف آن هـ اطـ
ـــر،  ـــکل دیگ ـــت. مش ـــر نیس ـــن راه میس ـــرژی از ای ـــد ان تولی
جمـــع آوری داده هـــا بـــه میـــزان کافـــی بـــرای ارائـــه بـــه 
ـــکی  ـــزات پزش ـــرای ورود تجهی ـــا ب ـــق آن ه ـــات و تصدی مقام

ـــت.  ـــازار اس ـــه ب ـــو ب ـــوژی نان ـــه تکنول ـــز ب مجه
ــتفاده از  ــو، اس ــوژی نان ــی در تکنول ــای رویای یکــی از هدف ه

ــت.  ــرطانی اس ــلول های س ــودی س آن در ناب

پژوهش هـــای اولیـــه بـــرای اثبـــات بی خطـــر بـــودن 
اســـتفاده از تکنولـــوژی نانـــو بـــرای آدمـــی موفقیت آمیـــز 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــانی ب ـــای انس ـــه پژوهش ه ـــت. اگرچ ـــوده اس ب
ـــر  ـــر میس ـــال دیگ ـــا 10 س ـــن 5 ت ـــاال بی ـــاوری احتم ـــن فن ای
ـــکی  ـــش پزش ـــال در بخ ـــع فع ـــکاری صنای ـــد. هم ـــد ش خواه
ــوژی را  ــن تکنولـ ــول ایـ ــی و قبـ ــرعت معرفـ ــد سـ می توانـ
افزایـــش دهـــد. بـــه  بیـــان  دیگـــر، در روزهـــای نخســـت 
حیـــات تکنولـــوژی نانـــو در پزشـــکی هســـتیم امـــا ایـــن 
فنـــاوری بـــازه بزرگـــی از فرصت هـــا را در اختیـــار جامعـــه 

ــد.  ــرار می دهـ ــکی قـ پزشـ
فرای نانو حسگرها 

ــر از  ــیار فرات ــگرها بس ــتفاده از نانوحس ــد اس ــر می رس ــه نظ ب
صرفــا جمــع آوری داده هــا بــرای پزشــک معالــج اســت. ایــن 
ــدن  ــیب دی ــل از آس ــان قب ــرای درم ــوان ب ــگرها را می ت حس
بــدن بــه کار بــرد. اگــر حســگر مشــکلی را در بــدن تشــخیص 
ــه دارو را  ــاز ب ــد نی ــیگنال هایی می توان ــال س ــا ارس ــد، ب ده
گــزارش دهــد یــا از التهــاب ســلولی جلوگیــری کنــد. در آینــده 
ایــن تکنولــوژی را بــرای درمــان و حذف ســلول های ســرطانی 
ــه درون  ــیمی درمانی را ب ــت، داروی ش ــه کار گرف ــوان ب می ت
ــرد  ــرد و عملک ــا کارب ــرد ی ــق ک ــرطانی تزری ــلول های س س
شــیمی درمانی را بهبــود بخشــید. اســتفاده از فنــاوری نانــو در 
ســطوح بســیار کوچــک در نهایــت ســبب انقاب هــای عظیــم 

 .ــود ــکی می ش در پزش
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که  کرده اند  ابداع  را  تستی  پنسیلوانیا  دانشگاه  پژوهشگران 
ایمنی  با دستگاه  پاتوژن ها را در بیماران  از  بازه ای  می تواند 
ضعیف یا کسانی که عفونت می تواند برای آن ها کشنده باشد، 

شناسایی کند. 
دکتر ارل و گروه او، رابرتسون مدیر این پژوهش و معاون بخش 
گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی پرلمان این تست را با 
نام ابداعی »پاتوچیپ« روی یک بیمار مبتال به سرطان خون 
آزمایش کردند. بیمار میانسال تحت شیمی درمانی و مبتال 
به نوعی عفونت قارچی ناشناخته بود )شیمی درمانی سبب 
تضعیف دستگاه ایمنی و حساس شدن بیمار به عفونت های 
فرصت طلب می شود(. چنین مواردی بسیار متداولند. بر اساس 
داده های مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری های ایاالت  متحده 
آمریکا، در هر سال 60 هزار بیمار سرطانی به علت کاهش 
تعداد گلبول های سفید در بیمارستان بستری می شوند و از هر 
14 نفر یکی می میرد بنابراین واضح است که شناسایی سریع 
دلیل عفونت، کلید درمان سریع و موثر برای حل مشکالت 

چنین بیمارانی است. 
مشکلی که در این  ارتباط وجود دارد، این است که در حال 
موثر  و  تشخیص سریع  امکان  پاتوژن ها  برخی  برای  حاضر 
وجود ندارد. به  عنوان مثال، قارچ Rhizomucor می تواند 
که  می شود  انسان  در   zygomycosis عفونت های  سبب 
درمان آن ها دشوار است. برای تشخیص دقیق باید قارچ را در 
آزمایشگاه کشت داد. برخی از گونه های قارچ با دشواری زیاد 
قابلیت کشت دارند یا اصال امکان کشت ندارند و به  این  ترتیب 
در  می شود.  مختل  و  محدود  تشخیص  در  پزشک  توانایی 
پژوهش رابرتسون مشخص شد که با کاربرد پاتوچیپ می توان 

مهارعفونتباپاتوچیپها
ویل در تشخیص ط�ب

ت
�

 گلناز محبی

به  صورت موثر دلیل بیماری قارچی ناشناخته بیمار یادشده را 
در 24 ساعت تشخیص داد. 

در واقـع، پاتوچیـپ نوعـی پنـل اسـت کـه می توانـد بافت 
انسـانی را بـرای شناسـایی هـزاران پاتـوژن بـکاود. ایـن 
تکنولـوژی از 60 هـزار کاوشـگر  probeبـرای بررسـی 
شـده،  شـناخته   ویروس هـای  تمامـی  نبـودن  یـا  بـودن 
تعـدادی از باکتری هـا، قارچ هـا، کرم های انـگل و پروتوزوآ 
کمـک  بـا  آزمایشـگاه  در  پژوهش هـا  می کنـد.  اسـتفاده 
پاتوچیـپ موفقیت آمیـز بوده انـد و ایـن اولین بار اسـت که 
ایـن تکنولـوژی بـرای تشـخیص در نمونـه انسـانی به کار 
گرفتـه می شـود. ایـن فنـاوری همچنین بـرای جمع آوری 
اطالعـات دربـاره پروفیـل عفونت بیمار بسـیار موثر اسـت 

تـا بتـوان یـک اسـتراتژی درمانـی موثـر یافت. 
پژوهشگران مسئول که روی پاتوچیپ کار می کنند، معتقدند 
برای  که  است  دیگری  فناوری های  مکمل  تکنولوژی  این 
تشخیص بیماری به کار می روند؛ مانند توالی یابی های نسل 
می توانند  که   )next-generation sequencing( بعد 
دهند.  تشخیص  را  نشده  شناخته   و  نامشخص  پاتوژن های 
توالی یابی های نسل بعد وابسته به وجود میزان قابل توجهی 
اسیدهای نوکلوئیک )ماده ژنتیکی( است و به زمان بیشتری 
توانایی های  پاتوچیپ  اگرچه  دارد.  نیاز  تشخیص  برای 
به  آن  از  گسترده تر  استفاده  برای  اما  دارد  قابل توجهی 

پژوهش های بیشتر نیاز است. 
تکنولوژی مشابهی به نام ویروکپ را شهریورماه امسال گروه 
پژوهشی دیگری ابداع کرده اند که بنا به گفته محققان آن، 

 .تقریبا هر ویروسی را تشخیص می دهد
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ام هستند و اتاکی �ف به آن ها 
ت
س ب�ث رو به ا� ژی در دس�ت امروزه منابع ا�ض

ژی های  ض میان، ا�ض ان را به خطر خواهد انداخت. در ا�ی ژی �ب آینده ا�ض

شند ژی دنیا �ب ای منابع ا�ض ینه �ب ی�ض مناسب و �ب دید پذ�ی یم توانند جایگز ب
ت

�

گرچه سلول های خورشیدی سن�ت که معوما از سیلیکون ساخته شده اند و  ا

ض ها حمسوب یم شوند، اما نسل  �ی ت هستند، در نوع خود از اکرآمد�ت ض صفحه �ت

زک )thin film( معروفند،  دوم سلول های خورشیدی که به سلول های الیه �ض

ی دارند ی بیش�ت مزا�ی

انرژی های سبز
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یکHکهمیتواندطبیعتراسبزنگهدارد

استفاده از سوخت های هیدروژ�ض
ی� از راهاکرهای مک کردن سوخت های فسییل است

 فهیمه خراسانی
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ــه  ــت کـ ــال اسـ ــد سـ ــش از یکصـ بیـ
هیـــدروژن بـــه عنـــوان یـــک گاز صنعتـــی 
ــادی از  ــم زیـ ــده و حجـ ــناخته شـ شـ
ــای  ــیعی از برنامه هـ ــف وسـ آن در طیـ
ـــتفاده  ـــان اس ـــر جه ـــردی در سراس کارب
می شـــود. امـــا نکتـــه مهم تـــر دربـــاره 
ــه ایـــن  ــه بـ ــی، توجـ ایـــن گاز صنعتـ
ـــالب  ـــدروژن در انق ـــه هی ـــت ک ـــر اس ام
صنعتـــی موســـوم بـــه »ســـبز« نقـــش 
مهـــم و تاثیرگـــذاری را ایفـــا می کنـــد. 

ســـوختی ســـازگار بـــا محیـــط 
ـــل و نقـــل  ـــت در سیســـتم حم زیس
ـــام  ـــه اتم ـــر رو ب ـــترس بش ـــرژی در دس ـــع ان ـــروزه مناب ام
هســـتند و اتـــکای صـــرف بـــه آن هـــا آینـــده انـــرژی 
ـــان،  ـــن می ـــت. در ای ـــد انداخ ـــر خواه ـــه خط ـــان را ب جه
جایگزینـــی  می تواننـــد  تجدید پذیـــر  انرژی هـــای 
ـــند.  ـــا باش ـــرژی دنی ـــع ان ـــرای مناب ـــه ب ـــب و بهین مناس
ـــیلی مضـــرات  ـــتفاده از انرژی هـــای فس ـــه عـــالوه، اس ب
ــت محیطی  ــای زیسـ ــود را دارد و آلودگی هـ ــاص خـ خـ
ـــد  ـــان می ده ـــاله نش ـــن مس ـــی آورد. ای ـــود م ـــه وج را ب
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بهتریـــن جایگریـــن خواهنـــد 
تجدید پذیـــر  انرژی هـــای  کنـــار  در  البتـــه  بـــود. 
ــه  ــت کـ ــخن گفـ ــز سـ ــومی نیـ ــوع سـ ــوان از نـ می تـ
عـــالوه بـــر تامیـــن انـــرژی، بـــا محیـــط زیســـت نیـــز 
ســـازگار اســـت و اســـتفاده از آن باعـــث آلودگی هـــای 
زیســـت محیطی نخواهـــد شـــد. حامـــالن انـــرژی 
ـــرژی  ـــع ان ـــه منب ـــه اگرچ ـــتند ک ـــوم هس ـــوع س ـــان ن هم
ــا  ــتند و بـ ــل آن هسـ ــا ناقـ ــوند، امـ ــوب نمی شـ محسـ
ـــرای  ـــاک ب ـــم و پ ـــی عظی ـــوان منبع ـــا می ت ـــد آن ه تولی

ـــرد.  ـــد ک ـــان تولی ـــرژی جه ان
تبدیـــل هیـــدروژن بـــه ســـوخت از 

ســـوی گـــروه صنعتـــی لینـــده 
ــن  ــرژی ایـ ــل انـ ــک حامـ ــوان یـ ــه عنـ ــدروژن بـ هیـ
پتانســـیل را دارد کـــه آینـــده عرصـــه انـــرژی دنیـــا را 
تامیـــن کنـــد، ضمـــن این کـــه می توانـــد رابطـــه 
ـــد.  ـــته باش ـــت داش ـــط زیس ـــا محی ـــز ب ـــتانه تری نی دوس
ـــه عنـــوان یکـــی  در ایـــن میـــان، گـــروه صنعتـــی لینـــده ب
جهـــان  صنعتـــی  تامین کننـــدگان  بزرگ تریـــن  از 
توانســـته اســـت فراینـــد تولیـــد و تبدیـــل هیـــدروژن 
ـــانی  ـــتم سوخت رس ـــرد آن را در سیس ـــع و کارب ـــه مای ب
خـــودرو انجـــام دهـــد. ایـــن شـــرکت بـــا کارمندانـــی 

ـــان  ـــور جه ـــد کش ـــش از ص ـــه در بی ک
فعالیـــت می کننـــد، رهبـــری جهانـــی 
بـــرای گازهـــای بین المللـــی محســـوب 
ــترده ای از  ــف گسـ ــه طیـ ــود کـ می شـ
گازهـــای مایـــع و فشـــرده را پوشـــش 
می دهـــد و تولیـــدات آن در صنایـــع 
متنوعـــی از جملـــه تولیـــد فـــوالد، 
از  حفاظـــت  شـــیمیایی،  پـــردازش 
غذایـــی،  پـــردازش  محیط زیســـت، 

ــد.  ــرد دارنـ الکترونیـــک و... کاربـ
ـــوان  ـــه عن ـــام ب ـــت خ ـــلطنت نف ـــه س ـــم ک ـــد بپذیری بای
ــاده ای  ــل جـ ــل و نقـ ــب در حمـ ــرژی غالـ ــع انـ منبـ
ــروز در  ــرک امـ ــای پرتحـ ــت. دنیـ ــام اسـ ــه اتمـ رو بـ
ــع و  ــش منابـ ــرژی، کاهـ ــرف انـ ــش مصـ ــو افزایـ پرتـ
ـــا  ـــه ای ب ـــر گلخان ـــای مض ـــد گازه ـــطح تولی ـــش س افزای
ــده اســـت. طبـــق  ــه شـ ــای عمـــده ای مواجـ چالش هـ
 ،G8( توافقـــی کـــه بیـــن کشـــورهای گـــروه هشـــت
ـــزرگ جهـــان( در ســـال 2009  هشـــت کشـــور صنعتـــی ب
ـــن  ـــید کرب ـــد گاز دی اکس ـــت، تولی ـــه اس ـــورت گرفت ص
ـــا  ـــد و ت ـــدی برس ـــش 80 درص ـــه کاه ـــد ب ـــان بای در جه
ـــل  ـــتم حم ـــر از سیس ـــای مض ـــد گازه ـــال 2050 تولی س
و نقـــل بایـــد کاهشـــی 95 درصـــدی داشـــته باشـــد. 
ـــای  ـــا و فناوری ه ـــا روش ه ـــدف ب ـــن ه ـــه ای ـــتیابی ب دس
مرســـوم میســـر نخواهـــد شـــد، بلکـــه تمرکـــز عمـــده 
ـــد.  ـــن باش ـــی از کرب ـــرژی خال ـــع ان ـــن مناب ـــر یافت ـــد ب بای
ــر در  ــای تجدیدپذیـ ــه انرژی هـ ــان، اگرچـ در ایـــن میـ
ــان  ــه در زمـ ــاید همیشـ ــا شـ ــتند، امـ ــترس هسـ دسـ
و مـــکان مناســـب قابـــل وصـــول نباشـــند. بنابرایـــن 
ـــد  ـــرژی، می توان ـــل ان ـــک ناق ـــوان ی ـــه عن ـــدروژن، ب هی
بـــه صـــورت یـــک انـــرژی احیاکننـــده ذخیـــره شـــود 
ـــه دارد،  ـــدی ک ـــی مفی ـــه کارای ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرا ک چ
ـــود.  ـــد ب ـــر خواه ـــز بهت ـــدرن نی ـــوخت م ـــای س از موتوره
ــوخت ها  ــن سـ ــی از بهتریـ ــدورژن یکـ ــن، هیـ در ضمـ
در زمینـــه ســـازگاری بـــا محیـــط زیســـت بـــه شـــمار 
مـــی رود زیـــرا در زمـــان اســـتفاده تنهـــا چیـــزی کـــه 

ــار اســـت.  منتشـــر می کنـــد، بخـ
کاهش دی اکسید کربن

ـــت  ـــد نف ـــیلی مانن ـــوخت های فس ـــالف س ـــدوژن، برخ هی
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــا نمی رس ـــه انته ـــی، ب ـــا گاز طبیع ـــام ی خ
هیـــدروژن، ماننـــد الکتریســـته، یـــک ناقـــل و حامـــل 
انـــرژی محســـوب می شـــود نـــه یـــک منبـــع انـــرژی 
بنابرایـــن می توانـــد تولیـــد شـــود. هیـــدروژن بـــا 
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داشـــتن چندیـــن مزیـــت کلیـــدی، پتانســـیل تبدیـــل 
ـــوخت های  ـــرای س ـــه ب ـــن بهین ـــک جایگزی ـــه ی ـــدن ب ش
ـــره  ـــدروژن ذخی ـــال، هی ـــوان مث ـــه عن ـــیلی را دارد. ب فس
ـــورد  ـــوخت م ـــوان س ـــه عن ـــتقیما ب ـــد مس ـــده می توان ش
ـــه کار رود.  ـــرق ب ـــد ب ـــا در تولی ـــرد ی ـــرار گی ـــتفاده ق اس
همچنیـــن، هیـــدروژن در مقـــام یـــک احیاکننـــده 
ســـوخت گیری  در  بـــود  خواهـــد  قـــادر  انـــرژی 
سیســـتم حمـــل و نقـــل پایـــدار بـــه خوبـــی عمـــل 
ـــتفاده از  ـــه اس ـــت ک ـــان داده اس ـــا نش ـــد. آزمایش ه کن
ـــک  ـــی اســـت و ی ـــن ســـوخت عمل ـــرای تامی ـــدورژن ب هی
ـــعه  ـــتقرار توس ـــرای اس ـــب ب ـــادی مناس ـــین اقتص جانش
ـــوخت  ـــن س ـــدن ای ـــاری ش ـــا تج ـــوز ت ـــه هن ـــت. البت اس
راه زیـــادی وجـــود دارد. بـــا ایـــن حـــال، روش هـــای 
ــار  ــازی بخـ ــتفاده از بهینه سـ ــا اسـ ــروز بـ ــوم امـ مرسـ
در تولیـــد هیـــدروژن بـــه خوبـــی انتشـــار دی اکســـید 
کربـــن را کاهـــش می دهـــد بـــه طـــوری کـــه وســـایل 
نقلیـــه هیدروژنـــی 30 درصـــد کمتـــر از خودروهـــای 
دیزلـــی مـــدرن دی اکســـید کربـــن تولیـــد می کننـــد. 

تولید هیدروژن از منابع انرژی احیاشده
ــت  ــن اسـ ــر روی زمیـ ــاده ترین عنصـ ــدروژن سـ هیـ
کـــه اتـــم آن تنهـــا یـــک الکتـــرون و یـــک پروتـــون 
ـــت  ـــی یاف ـــه فراوان ـــر ب ـــن عنص ـــود. ای ـــامل می ش را ش
ــادگی و  ــود سـ ــا وجـ ــدروژن بـ ــه هیـ ــود. البتـ می شـ
فراوانـــی اش هیـــچ گاه بـــه تنهایـــی بـــه عنـــوان یـــک 
گاز روی زمیـــن عمـــل نمی کنـــد و حتمـــا بایـــد 
در ترکیـــب بـــا عنصـــری دیگـــر قـــرار بگیـــرد. مثـــال 
ـــت.  ـــدروژن اس ـــیژن و هی ـــی از اکس ـــول آب ترکیب مولک
ـــرژی  ـــک ان ـــوان ی ـــه عن ـــدروژن ب ـــرد هی ـــن کارب بنابرای
ــا  ــه حتمـ ــت کـ ــر اسـ ــی امکان پذیـ ــوختی زمانـ سـ
بـــه صـــورت خالـــص از یـــک ترکیـــب هیـــدروژن دار 

اســـتخراج شـــود. 
ــت محیطی و  ــائل زیسـ ــر مسـ ــدروژن از نظـ ارزش هیـ
ــه  ــود کـ ــتر مشـــخص می شـ ــی بیشـ ــوا زمانـ آب و هـ
ــود.  از طریـــق منابـــع انـــرژی احیاکننـــده تولیـــد شـ
بـــر ایـــن اســـاس، گـــروه صنعتـــی لینـــده از جملـــه 
کمپانی هایـــی اســـت کـــه تولیـــد هیـــدروژن را از 
طریـــق منابـــع انـــرژی احیاکننـــده ماننـــد خورشـــید، 
ـــات  ـــر( و ضایع ـــه تجدیدپذی ـــواد اولی ـــوان م ـــه عن ـــاد )ب ب
زیســـت محیطی هـــدف خـــود قـــرار داده اســـت. بـــه 
عنـــوان مثـــال، گلیســـیرین از جملـــه منابـــع انـــرژی 
بـــرای تولیـــد هیـــدروژن اســـت کـــه در تولیـــد موتورهـــای 
ـــه  ـــتی( ب ـــوخت های زیس ـــا س ـــی ب ـــزل )موتورهای بیودی
کار مـــی رود. از ســـال 2011 تاکنـــون ســـوخت های 
ایســـتگاه های  در  کـــم  کربـــن  بـــا  هیدروژنـــی 
ســـوخت گیری بـــه مصرف کننـــدگان تحویـــل داده 

می شـــود. 
دانشـــمندان در آزمایشـــگاه ملـــی انـــرژی تجدیدپذیـــر 
)NREL( اخیـــرا توانســـته اند از طریـــق افزایـــش 

توانایـــی تقســـیم شـــدن آب گـــرم خورشـــیدی، بـــه 
تولیـــد هیـــدروژن بپردازنـــد و بـــا اتخـــاذ رویکـــردی 
ــف در  ــک نقطه ضعـ ــردن یـ ــرف کـ ــه در برطـ نوآورانـ
فراینـــد فوتوالکتروشـــیمیایی، بـــا اســـتفاده از انـــرژی 
خورشـــیدی، آب را بـــه عناصـــر تشـــکیل دهنده اش 

یعنـــی هیـــدورژن و اکســـیژن تجزیـــه کننـــد. 
شبکه های سوخت گیری 

ـــتگاه  ـــک ایس ـــال 2009 ی ـــده در س ـــی لین ـــروه صنعت گ
ـــتوتگارد  ـــرودگاه اش ـــدروژن در ف ـــانی گاز هی سوخت رس
ـــت  ـــاخت. صنع ـــن OMV س ـــی بنزی ـــفارش کمپان ـــه س ب
ـــال  ـــا س ـــه ت ـــود ک ـــده ب ـــد ش ـــان متعه ـــازی آلم خودروس
ــد  ــی بتواننـ ــای هیدروژنـ ــدگان اتومبیل هـ 2015 راننـ
در ایســـتگاه های مخصـــوص ســـوخت هیدروژنـــی، 
ســـوخت گیری کننـــد. هـــر ســـال تعـــداد خودروهـــای 
ـــر  ـــال حاض ـــت و در ح ـــش اس ـــه افزای ـــی رو ب هیدروژن
بیـــش از 200 ایســـتگاه سوخت رســـانی در سراســـر 
جهـــان فعـــال هســـتند. کشـــور آلمـــان بـــه عنـــوان 
ـــان  ـــی در جه ـــوخت هیدروژن ـــتفاده از س ـــگام در اس پیش
ــز،  ــان نیـ ــر جهـ ــت و در سراسـ ــده اسـ ــناخته شـ شـ
بـــا توجـــه بـــه گرایـــش عمـــوم بـــه ایـــن ســـوخت 
جایگزیـــن، تعـــداد ایســـتگاه های سوخت رســـانی آن 

در حـــال افزایـــش اســـت. 
در  حامـــل  انـــرژی  کاربـــرد 
صنعتـــی  بـــزرگ  شـــرکت های 
در حـــال حاضـــر ارزش هیـــدروژن، بـــه عنـــوان یـــک 
حامـــل انـــرژی، چیـــزی بـــه مراتـــب فراتـــر از حمـــل 
و نقـــل عمومـــی و خصوصـــی اســـت، ضمـــن این کـــه 
ـــتیک  ـــای لجس ـــن را در فراینده ـــای کرب ـــد رد پ می توان
شـــرکت های بـــزرگ کمرنـــگ کنـــد. بـــه عنـــوان 
مثـــال، در آمریـــکا، گـــروه صنعتـــی لینـــده توانســـته 
بـــه  جنوبـــی  کارولینـــای  در  را   BMW کارخانـــه 
تکنولـــوژی پیشـــروی هیـــدروژن مجهـــز کنـــد. ایـــن 
تجهیـــزات ســـوخت هیدروژنـــی باعـــث شـــده اســـت 
ـــی  ـــات داخل ـــی از عملی ـــه ای در بخش ـــد گاز گلخان تولی

ایـــن شـــرکت بـــه صفـــر برســـد. 
تکنولوژی سوخت هیدروژن 

گـــروه صنعتـــی لینـــده، در حـــال حاضـــر، بـــا هـــدف 
ــای  ــرمایه گذاری و هزینه هـ ــتماتیک سـ ــش سیسـ کاهـ
ســـوخت گیری  ارزشـــی  زنجیـــره  کل  در  توســـعه 
ــای  ــعه فناوری هـ ــال توسـ ــتر در حـ ــدروژن، بیشـ هیـ
ــای برودتـــی  ــانی اســـت. پمپ هـ ــه سوخت رسـ نوآورانـ
فشـــار بـــاال و کمپرســـورهای یونیـــک قـــادر بـــه 
ـــتند و  ـــده هس ـــع و سردش ـــدروژن مای ـــازی هی فشرده س
بـــا ایـــن فنـــاوری ســـرعت، ایمنـــی و صرفه جویـــی در 
انـــرژی، نســـبت بـــه ســـوخت های دیگـــر، مطمئن تـــر 

 .اســـت
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محققــان دفتــر موسســه مشــترک بیوانــرژی )IEBJ( در 
ایــاالت متحــده آمریــکا، بــا اســتفاده از درخــت صنوبــر، 
ــر  ــن تجدیدپذی ــوخت جایگزی ــک س ــد ی ــه تولی ــادر ب ق
ــری  ــا رهب ــم ب ــن تی ــدند. ای ــزل ش ــوخت دی ــرای س ب
ــق مهندســی ژنتیــک  ــی توانســت از طری ــاک ســون ل ت
موفــق بــه ایجــاد یــک جایگزیــن پیشــرفته بــرای 
ــا ســوخت  کامیون هــا  گازوئیــل شــود کــه در مقایســه ب
ــا  ــت. ب ــالم تر اس ــر و س ــی، مفیدت ــای دیزل و اتومبیل ه
ــال  ــی در ح ــوخت های دیزل ــتر س ــه بیش ــود این ک وج
حاضــر از روغن هــای گیاهــی تولیــد می شــوند، محققــان 
ــه  ــی ب ــد و ترکیب ــش گرفتن ــری را در پی IEBJ راه دیگ
ــه عناصــر  ــه از طبق ــد ک ــن را انتخــاب کردن ــام بیزابول ن
صنعــت  در  عمدتــا  و  می شــد  محســوب  شــیمیایی 

تولیدسوختزیستیازدرختصنوبر
ک ی به فناوری های �چ ژنتیک؛ میان�ب

 دریا بهرگان

ــم نشــان  ــن تی ــان ای ــرد داشــت. محقق عطرســازی کارب
دادنــد کــه ترکیــب بیزابولــن می توانــد بــه عنــوان یــک 
ســوخت، جانشــین گازوئیــل شــود. بعــد از آن بــود کــه 
ایــن تیــم تحقیقاتــی بــا بررســی یــک ژن همیشــه ســبز 
ــای  ــد از تالش ه ــگاه و بع ــر در آزمایش ــت صنوب از درخ
فــراوان، بــه ترکیبــی نزدیــک بــه ایــن جایگزین ســوختی 
دســت یافتنــد کــه بتوانــد جــای ســوخت های دیزلــی را 

ــرد.  بگی
بــا توجــه بــه ســوخت زیــادی کــه کامیون هــا در 
طــول ســال مصــرف می کننــد، اســتفاده از چنیــن 
ــای  ــیاری از آالینده ه ــد بس ــی می توان ــوخت جایگزین س
ــای  ــتفاده از انرژی ه ــا اس ــد و ب ــش ده ــی را کاه محیط
 .تجدیدپذیــر، امنیــت ســالمت جهانــی را تقویــت کنــد
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درستمثلخودآفتاب:پاکوانرژیبخش
ژی خورشیدی آشنا�ی �ب فناوری تولید ا�ض

 مسیح فقیهی
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عظیــم  منبــع  یــک  خورشــید 
کــه  اســت  انــرژی  قدرتمنــد  و 
و  گرمــا  تولیــد  بــرای  می توانــد 
محیط هــای  و  منــازل  در  ســرما 
ــرار گیــرد و  کاری مــورد اســتفاده ق
ــرق  ــع عظیــم تولیــد ب یکــی از مناب
نیــز بــه شــمار مــی رود. جالب اســت 
بدانیــد مقــدار انــرژی  کــه خورشــید 
می تابانــد  زمیــن  بــر  روز  هــر 
ــرژی  اســت کــه  بســیار بیشــتر از ان
هــر کــس در طــول یــک ســال 
مصــرف می کنــد. بــرای تبدیــل نــور 
خورشــید بــه انــرژی از فناوری هــای 

متفاوتــی اســتفاده می شــود. فناوری هــای خورشــیدی 
ــرمایش  ــرم و س ــی آب گ ــتم گرمایش ــرای سیس ــتر ب بیش
ــه کار  ــای شــغلی ب ــازل و محیط ه ــش فضــای من و گرمای
ــتفاده  ــک )اس ــد فتوولتائی ــه فراین ــن این ک ــد. ضم می رون
ــرق( نیــز یکــی از  ــرای تولیــد ب از صفحــات خورشــیدی ب
مهم تریــن کارکردهــای انــرژی خورشــیدی اســت کــه بــه 
تولیــد بــرق منجــر می شــود. همچنیــن صنایــع مختلفــی 
ــعی در  ــیدی س ــرژی خورش ــری از ان ــا بهره گی ــروزه ب ام
تنــوع بخشــیدن بــه منابــع انــرژی خــود، بهبــود بهــره وری 
ــا تمرکــز  ــد. امــروزه، ب و صرفه جویــی در سرمایه شــان دارن
ــه  ــرژی خورشــیدی و فتوولتائیک هــا، ب ــر فناوری هــای ان ب
خصــوص در توســعه صنایــع الکتریســیته و تولیــد بــرق در 
مقیاســی گســترده در شهرســتان ها و شــهرهای کوچــک، 
بابــی نویــن در زمینــه انرژی هــای پــاک بــاز شــده اســت. 
 )PV( مبانی فناوری سلول های خورشیدی

ســلول  آن  بــه  دانشــمندان  کــه   )PV( فتوولتائیــک 
خورشــیدی نیــز می گوینــد، وظیفــه تبدیــل نــور خورشــید 
 photons( مخفــف فوتــون PV .بــه بــرق را بر عهــده دارد
ــون  ــد آن، فوت ــه در فراین ــت ک ــاژ )voltage ( اس ( و ولت
)واحــد شــدت نــور( بــه بــرق تبدیــل می شــود. تکنولــوژی 
فتوولتائیــک )PV( ســال 1954 کشــف شــد؛ زمانــی کــه 
دانشــمندان عنصری ســیلیکونی را در شــن و ماســه کشــف 
کردنــد کــه در معــرض نــور آفتــاب می توانســت بــار 
الکتریکــی تولیــد کنــد. خیلــی زود ســلول های خورشــیدی 
در ماهواره  هــای فضایــی و حتــی اقــالم کوچک تــری ماننــد 
ــد.  ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــاعت م ــاب و س ماشین حس
امــروزه هــزاران نفــر از مــردم جهــان منــازل و محیط هــای 
ــی وی  ــه سیســتم های مجهــز خورشــیدی پ کار خــود را ب
ــع آب  ــد صنای ــی مانن ــد. شــرکت های بزرگ ــز کرده ان مجه
ــوژی  ــود از تکنول ــزرگ خ ــای ب ــز در نیروگا ه ه ــرق نی و ب

ــد.  ــره می گیرن ــی وی به پ
امــروزه پنل هــای خورشــیدی کــه در منــازل و محیط هــای 
بــه  می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  کاری  و  اداری 
طــور معمــول از ســلول های خورشــیدی، متشــکل از 
ــه  ــوند. ب ــاخته می ش ــلول، س ــل س ــا چه ــی ب ماژول های

عنــوان مثــال، بــرای تامیــن انــرژی 
یــک خانــه معمولــی 10 تــا 20 پنل 
ــا  ــا ب ــیدی الزم اســت. پنل ه خورش
یــک زاویــه ثابــت بــه ســمت جنوب 
یــا روی یــک دســتگاه ردیابــی نصب 
ــد  ــا می توانن ــه از آن ج ــوند ک می ش
بیشــترین نــور خورشــید را ب. ه 

ــد.  دســت آورن
ــیاری از  ــب بس ــا ترکی ــن، ب همچنی
می تــوان  خورشــیدی،  پنل هــای 
تحــت  کــرد  ایجــاد  سیســتمی 
 solar( ــیدی ــری خورش ــوان س عن
برنامه هــای  بــرای  کــه   )array
کاربــردی بــزرگ صنعتــی بــه کار مــی رود. در ایــن حالــت، 
صدهــا ســری خورشــیدی بــه شــکل یــک سیســتم پی وی 

ــد.  ــم می پیوندن ــه ه ــزرگ ب ــاس ب در مقی
سه نسل از سلول های خورشیدی 

ــا از  ــه عموم ــنتی ک ــیدی س ــلول های خورش ــه س اگرچ
ســیلیکون ســاخته شــده اند و صفحه تخــت هســتند، در 
ــا  ــوند، ام ــوب می ش ــا محس ــود از کارآمدترین ه ــوع خ ن
ــلول های  ــه س ــه ب ــیدی ک ــلول های خورش ــل دوم س نس
ــتری  ــای بیش ــد، مزای ــازک )thin film( معروفن ــه ن الی
ــم  ــیلیکون های بی نظ ــه از س ــلول ها ک ــن س ــد. ای دارن
ــاخته  ــوم س ــد تلوریدکادی ــیلیکونی مانن ــواد غیرس ــا م ی
ــی  ــی عظمی ــث صرفه جوی ــه اول، باع ــده اند، در درج ش
ــلول های  ــوع س ــن ن ــوند. ای ــیلیکون می ش در مصــرف س
ــتفاده  ــادی اس ــواد نیمه ه ــی از م ــیدی از الیه های خورش
ضخامــت  میکرومتــر  چنــد  تنهــا  کــه  می کننــد 
ــل  ــه دلی ــازک ب ــه ن ــیدی الی ــلول های خورش ــد. س دارن
صنایــع  در  می تواننــد  دارنــد،  کــه  انعطاف پذیــری 
ــای  ــیکاری، نم ــت بام، کاش ــش پش ــد روک ــی مانن مختلف
ــه کار  ــز ب ــا لعــاب پنجره هــای ســقفی نی ســاختمان و ی

ــد.  رون
نســل ســوم ســلول های خورشــیدی نیــز، عــالوه بــر 
ــوند.  ــاخته می ش ــری س ــواد جدیدت ــواع م ــیلیکون، از ان س
ــداول  ــاوری مت ــا اســتفاده از فن ــه ب ــر خورشــیدی ک جوه
و  خورشــیدی  رنگ هــای  می شــود،  تولیــد  چــاپ 
ــه در  ــتند ک ــوادی هس ــه م ــانا از جمل ــتیک های رس پالس
ــد.  ــه کار می رون ــیدی ب ــلول های خورش ــوم س ــل س نس
همچنیــن برخــی از ســلول های خورشــیدی بــا اســتفاده از 
لنزهــای پالســتیکی و آینــه، بــا تمرکــز بــر نــور خورشــید 
در قطعــات کوچــک پــی وی، کارایــی باالیــی دارنــد. اگرچــه 
ــه  ــا ک ــا از آن ج ــت، ام ــران اس ــی وی گ ــتم پ ــواد سیس م
قطعــات کمــی بــرای ایــن فنــاوری نیــاز اســت، ایــن فرایند 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــزرگ ق ــع ب ــورد توجــه صنای بســیار م
البتــه چــون لنزهــا بایــد کامــال بــر نــور خورشــید متمرکــز 
شــوند، ایــن سیســتم ها عمومــا در نقــاط بســیار آفتابــی و 

 .ــل اجــرا هســتند روشــن قاب
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یکفناوریخورشیدیکاربردی
 هوا

گ
ی از آلود� مک کردن مرصف سوخت فسییل و جلوگ�ی

 سعید حق طلب

انرژی خورشید از جمله انرژی های تجدیدپذیر در طبیعت به 
شمار می رود که در قالب نور و گرما به زمین می تابد. همه 
روزه فناوری های زیادی برای کاربرد انرژی خورشیدی با هدف 
کم کردن مصارف سوخت فسیلی و جلوگیری از آلودگی های 
زیست محیطی در سطح جهان به وجود می آیند. این فناوری ها 
می توانند بزرگ ترین یا کوچک ترین صنایع تولیدی را تحت 
حمایت خود قرار دهند. در این جا به معرفی یک فناوری جدید 
در زمینه ذخیره سازی انرژی خورشیدی پرداخته می شود که از 
طریق ذخیره گرمای خورشید مصارف زیادی در صنایعی مانند 

خودروسازی و تولید پوشاک دارد. 
همیشه  اما  می تابد،  زمین  بر  همیشه  خورشید  نور  اگرچه 
نمی توانیم آن را در دسترس خود داشته باشیم زیرا در هوای 
ابری و نامساعد و شب ها امکان استفاده از انرژی خورشید برای 
ما فراهم نیست. محققان ام آی تی )MIT( ماده ای را توسعه 
داده اند که می تواند نور خورشید را در قالب گرما ذخیره کند. 
ذخیره انرژی خورشیدی تاکنون بیشتر از طریق باتری انجام 
می شد که روند پیشرفت کندی دارد اما با این ماده جدید، 
فرایند ذخیره سازی انرژی می تواند کارایی بیشتری پیدا کند؛ 
فرایندی که از طریق یک واکنش شیمیایی گرما را آزاد می کند. 
این گرما بعد از آزاد شدن می تواند به عنوان انرژی برای راه اندازی 

هر چیزی استفاده شود. 
این ماده که قابلیت تطبیق فوق العاده ای دارد، به صورت یک 
فیلم پلیمری شفاف است و بعد از تبدیل شدن به انرژی گرمایی 
می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، در 
شیشه جلوی اتومبیل به عنوان یک ضد یخ به کار برود یا الیه ای 

در ژاکت شما باشد برای گرم شدن در هوای سرد. 

تولید می کنند  با کمک یک مولکول  را  ماده  این  محققان، 
که می تواند انرژی قابل توجهی را ذخیره کند. در گذشته این 
 )STF( ماده بیشتر به عنوان یک سوخت حرارتی خورشیدی
شناخته می شد و بیشتر در سیستم های تعلیق گاز مایع فعال 
بود، اما در این شکل جدید، به صورت کاربردی تر و مفیدتری در 

مواد جامد نیز به کار می رود. 
هنگامی که اس تی اف )همان ماده تحقیقاتی تیم ام آی تی( در 
معرض آفتاب قرار بگیرد و شارژ شود، برای چندین روز شارژ 
خود را نگه می دارد اما با کوچک ترین افزایش دما یا برخی 
محرک های دیگر، انرژی خود را به صورت گرما آزاد می کند. 
این فناوری به دنبال دست یابی به این گرمای آزادشده است. 
گرمایی  می تواند  ام آی تی  تیم  در  پلیمر طراحی شده  فیلم 
10 درجه سانتیگراد بیشتر از گرمای محیط اطراف آزاد کند. 
محققان با استفاده از شیشه جلوی اتومبیل به آزمایش این ماده 
پرداختند به این صورت که یک الیه از سیستم اس تی اف بین 
دو الیه از شیشه قرار دادند و قابلیت گرمایش آن را امتحان 
کردند. نتیجه این آزمایش، این نکته بود که اگرچه این فرایند 
خیلی ساده است، اما به طور بالقوه یک کاربرد مفید از فناوری 
محسوب می شود که به اندازه کافی به ذوب شدن یخ روی 
شیشه اتومبیل کمک می کند. تیم تحقیقاتی ام آی تی معتقد 
است که می توان گرمای خروجی از این مواد را با یک تنظیم 
مناسب تا 20 درجه سانتیگراد برای دمای یک اتاق نیز افزایش 
داد. آن ها همچنین برای بهبود شفافیت این مواد کماکان تالش 
می کنند. به طور کلی، این سیستم می تواند برای اتومبیل های 
الکتریکی که مقدار زیادی از قدرت باتری های خود را صرف 
 .ذوب کردن یخ های روی شیشه می کنند، بسیار مفید باشد
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کت ها  ای رسث دی �ب مه های راه�ب �ض ض �ب تلف، تدو�ی ره وری در سازمان های حمض افزایش �ب

کت راهدار به  هل خدما�ت است که رسث ینه سازی فرایندهای سازما�ض شان از محب و �ب

رگ  ض کنون یک هلدینگ �ب ک�ت که ا کت دانش بنیان ارائه یم کند؛ رسث عنوان یک رسث

ای موفقیت ارائه یم دهد ادر زمینه دانش تولید است و به سازمان ها نقشه  راه �ب

ش  ض ص خا� نیست و منظورم فضای یلک کسب و اکر �ب ض ث
ن من به س روی سض

ای من  ض �ب ام یم شود و ا�ی ب
ض

ان بسیاري از اکرها سلیقه اي ا� خصو� است. در ا�ی

ام  ب
ض

ی ها �ب اساس یک چارچوب مشخص ا� ض مه ر�ی �ض جای سوال دارد که چرا �ب

�ض شود

ار نقش معده را ایفا  تلف و گروه های اکری ارتباطات �چ در سازمان های حمض

از احساسات و اطالعات یم شوند ه، ا�ب ض اد انگ�ی ب ل، ا�ی یم کنند که شامل کن�ت

 دارند؟
ض

 چه هد�
گ

ض های موفق � متوجه  شدند که در زند� اکرآفر�ی

کارآفرینی
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نقشهمیکشیم
نقشهراه

گفت وگو �ب یلدا راهدار
ان ن ا�ی

گ
زراک ن �ب یب رئیس اکنون ز�ض �ض

�ت میل ض �ب و اکرآفر�ی

 دریا بهرگان
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ایده های یلدا در گیومه 
در خانــواده ای رشــد کــرده اســت کــه بــه قــول خــودش، 
بــا مقولــه کارآفرینــی آشــنا نیســتند و اغلــب بــه 
ــد  ــم کارمن ــدرش ه ــد. پ ــی اشــتغال دارن ــای دولت کاره
دولــت و مــدرس دانشــگاه بــوده اســت. ســال 77 
کــه از دانشــگاه فارغ التحصیــل می شــود، از پــدرش 
می خواهــد کــه - بــه اصطــالح - دســتش را جایــی بنــد 
ــزد  ــی را روی دســتش می ری ــدرش آب پاک ــا پ ــد. ام کن
و جــای او را در ســاختار کارهــای دولتــی نمی دانــد. 
ــاورزی  ــی کش ــانس مهندس ــا لیس ــه ب ــد ک ــدا می مان یل
ــی، آن هــم در ســال هایی کــه  ــع غذای ــا گرایــش صنای ب
بــازار کار بــرای زنــان بــه گســتردگی امــروز نبــود، چــه 
کاری بایــد انجــام دهــد. ســرمایه ای هــم نــدارد کــه بــر 
اســاس تفکــر ســنتی وارد بــازار شــود. امــا انــگار آینــده 

بــرای او نقشــه های راه خوبــی دارد. 
در کارخانــه ای مشــغول بــه کار می شــود امــا نمی خواهــد 
ــر  ــه را زی ــد کاری کارخان ــد. او رون ــاده  باش ــد س کارمن
ــات  ــانی و خدم ــع انس ــای مناب ــرد، ضعف ه ــر می گی نظ
ــه  ــد ک ــر می افت ــن فک ــه ای ــد و ب ــی را می بین مدیریت
شــرکتی تاســیس کنــد و ســرمایه  اولیــه اش افــراد 
متخصصــی باشــند کــه می تواننــد رونــد کاری یــک 
ســازمان را آسیب شناســی و برنامه هــا و راهبردهایــی 
بــرای موفقیــت بــه ســازمان ها ارائــه کننــد. بــه عبــارت 
ــد  ــد رش ــا رون ــن  ی ــد بیزینس پل ــراد بای ــن اف ــر، ای دیگ
ــن  ــد. او در ای ــی کنن ــش طراح ــازمان را از پی ــک س ی
ــه ای  ــال در کارخان ــک س ــر از ی ــد: »کمت ــاره می گوی ب
ــه بهــره وری  ــا مقول ــاه ب ــن مــدت کوت کار کــردم و در ای
آشــنا شــدم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه حلقــه مفقوده 
ــی،  ــت در ســازمان ها و شــرکت های ایران ســاختار مدیری
عــدم آشــنایی بــا شــیوه های نویــن مدیریتــی اســت.« او 
بــرای پیشــرفت در کارش، در رشــته مدیریــت تــا مقطــع 

ــد.  ــل می کن ــرا تحصی دکت
بهره وری بر پایه دانش روز 

ــن  ــف، تدوی ــازمان های مختل ــره وری در س ــش به افزای
ــازی  ــرکت ها و بهینه س ــرای ش ــردی ب ــای راهب برنامه ه
فرایندهــای سازمانی شــان از جملــه خدماتــی اســت کــه 
ــان  ــرکت دانش بنی ــک ش ــوان ی ــه عن ــدار ب ــرکت راه ش
ــگ  ــک هلدین ــون ی ــه اکن ــرکتی ک ــد؛ ش ــه می کن ارائ
بــزرگ ادر زمینــه دانــش تولیــد اســت و بــه ســازمان ها 
نقشــه  راه بــرای موفقیــت ارائــه می دهــد. ایــن هلدینــگ 
متشــکل از پنــج شــرکت اســت و بــا نــام »گــروه صنعتــی 
مطالعــات  می کنــد.  فعالیــت  ایرافــا«  مدیریتــی  و 
ــه  ــادی، از جمل ــای اقتص ــار پژوهش ه ــی در کن اجتماع
ــگ،  ــن هلدین ــت. ای ــرکت اس ــن ش ــای کاری ای زمینه ه
بــا بررســی جنبه هــای مختلــف کار و مطالعــات مــوردی 
ــه  ــه ارائ در زمینــه فعالیــت شــرکت درخواســت کننده، ب

ــردازد.  ــرکت  می پ ــه آن ش ــی ب ــا و راهبردهای راهکاره
راهــدار می گویــد کــه بــرای تنظیــم چنیــن برنامه هایــی 

سال 78، بعد از مدت ها کنکاش درباره 
چگونگی وضعیت کسب و کار در 
ایران، حلقه گمشده این فضا را پیدا 
می کند؛ حلقه ای که هر صاحب کسب 
 و کاری هر روز با آن سر و کار دارد اما 
راهکاری برای مشکالتش، آن گونه که 
باید، نمی یابد. این حلقه  مهم، تربیت 
نیروی انسانی خالق و ارائه خدمات 
فنی و مهندسی به شرکت هاست؛ 
شرکت هایی که به  تجربه دریافته اند 
دیگر بدون راهکارهای علمی و حرکت 
بر مبنای دانش روز، پیشرفت و تداوم 
میسر نیست. یلدا راهدار جزو نخستین   
کسانی بود که به این حوزه وارد شد. 
به لحاظ زن بودن هم محدودیت هایی 
داشت و البته سختی هایی در کارش. 
اما کارش را شروع کرد و در حوزه 
خدمات فنی مهندسی، به  عنوان 
جوان کارآفرین، به جامعه معرفی 
 شد. اما این که اصطالح خدمات فنی و 
مهندسی که امروزه در فضای کسب 
و کار ایران پرکاربرد شده، چطور 
در سال 78 به فکر راهدار 24 ساله 
رسید تا کسب و کارش را بر پایه آن 
بنا نهد، داستان شیرینی دارد که آن 
را مفصال برای ما بازگو کرده است. 
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بیــش از 150 عضــو هیات علمــی دانشــگاه  و متخصــص 
بــا گــروه او همــکاری می کننــد. مهم تریــن ویژگــی 
چنیــن شــرکتی نیــز اســتفاده از دانــش افــراد متخصــص 
ــت در  ــروی ثاب ــوان نی ــه  عن ــر ب ــن 50 نف اســت. همچنی
ایــن شــرکت ها صاحــب شــغل و درآمــد شــده اند و 
ــد.  در واقــع،  ــروژه انجــام داده ان تاکنــون بیــش از 500 پ
ــه،  ــادی اولی ــرمایه  م ــاس س ــر اس ــه ب ــرکت ن ــن ش ای
ــانی  ــروی انس ــام نی ــه ن ــرمایه ای ب ــاس س ــر اس ــه ب بلک
ــدازی شــده اســت؛ مســاله ای کــه تنهــا  متخصــص راه ان
ــی  ــد و جای ــا می یاب ــی معن ــن کارآفرین ــای نوی در دنی
ــر اســاس  ــدارد کــه ب در حجره هــای بازارهــای ســنتی ن

ــد.  ــکل می گیرن ــه ش ــی اولی ــرمایه های میلیون س
مدیر نمانید، رهبر شوید  

ــن  ــت. ای ــی اس ــیوه گروه ــق، ش ــی موف ــیوه مدیریت ش
جملــه ای اســت کــه یلــدای قصــه مــا بــه آن بــاور دارد: 
ــا رشــد  ــه ب ــدم ک ــان دارم و معتق ــه کار گروهــی ایم »ب
ســازمان، مالکیــت بایــد از مدیریــت جــدا شــود. در واقــع، 
ــرار دارد  ــوزادی ق ــه ن ــرکت در مرحل ــه ش ــی ک ــا زمان ت
هــر کارآفریــن بایــد هــم مالــک باشــد و هــم مدیــر امــا 
دوران بلــوغ ســازمان کــه فــرا می رســد، کارآفریــن هــم 
بایــد بــزرگ شــود؛ یعنــی بــا اســتخدام مدیــران توانمنــد 
و مجهــز بــه دانــش  الزم، خــودش در مقــام یــک رهبــر 
ــری  ــه رهب ــت ب ــود را از مدیری ــش خ ــود و نق ــر ش ظاه
تغییــر دهــد چون تــداوم روش مالــک - مدیری، ســازمان 
را کوچــک نگــه مــی دارد.« او همچنیــن اضافــه می کنــد: 
ــی  ــاب مدیران ــد انتخ ــرکتی نیازمن ــن ش ــری چنی »راهب

ــان  ــاختار ذهنی ش ــی در س ــن پارادایم ــه چنی ــت ک اس
نهادینــه شــده باشــد زیــرا تنهــا در ایــن صــورت اســت 
ــی  ــرد و کار گروه ــکل می گی ــترکی ش ــدف مش ــه ه ک
ــا  ــن معن ــه ای ــی ب ــع، کار گروه ــد. در واق ــا می یاب معن
نیســت کــه چنــد نفــر در کنــار هــم کار کننــد بلکــه کار 
گروهــی یــک تفکــر درونــی اســت کــه بــه  ســازمان هــم 

بایــد تزریــق شــود.« 
گام های نخستین بر مدار دانش  

بــرای درک ســختی های آغــاز کار ایــن بانــوی کارآفریــن 
ــم؛ ســال هایی  ــه فضــای شــیراز آن ســال ها بروی ــد ب بای
ــرای مــردان هــم هنــوز در پرده هایــی  کــه کارآفرینــی ب
ــه  ــود، چ ــاعد نب ــا مس ــت و زمینه ه ــرار داش ــام ق از ابه
برســد بــه کارآفرینــی زنــان آن هــم بــرای دختــری 24 
ســاله کــه ســرمایه  هــم نداشــته اســت: »شــروع ســختی 
ــح  ــا کارم را توضی ــم ت ــازمان ها می رفت ــه س ــتم. ب داش
ــان را  ــای راهبردی ش ــن برنامه ه ــفارش تامی ــم و س بده
ــای  ــود زمینه ه ــد. نب ــن می خندیدن ــه م ــا ب ــرم ام بگی
ــت  ــه داش ــم ادام ــال های 86 و 87 ه ــا س ــاعد کار ت مس
امــا ممارســت و کار شــبانه روزی مــن موجــب شــد کــه 
ــوند.«  ــاز ش ــم ب ــه روی ــت ب ــای موفقی ــم دروازه ه کم ک
ــه  ــق ب ــط عش ــان فق ــد: »در آن زم ــه می ده ــدا ادام یل
کار مــرا راهبــری می کــرد. بــه نوعــی کار در مــن 
می جوشــید و حتــی شــاید خیلــی عمــق کار و مســائلش 

ــم.«  ــه ده ــتم ادام ــا می خواس ــتم ام ــم نمی دانس را ه
البتــه گام هایــش را بــر هــر ســنگالخی نگذاشــته و دانش، 
آن هــم از نــوع جهانــی و مــد روز، هدایتــش کرده اســت: 
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»مجــالت مهــم دنیــا، سرگذشــت کارآفرینــان و تاریخچه 
شــرکت های بزرگــی را کــه در دنیــا در ایــن حــوزه 
فعالیــت داشــتند، مطالعــه می کــردم؛ شــرکت هایی 
ماننــد مکنــزی. در آن زمــان اینترنــت هــم بــه فراگیــری 
امــروز نبــود امــا نشــریات را دنبــال می کــردم و پیوســته 
موفقیــت  رونــد  می خواســتم  می کــردم.  مطالعــه 
دیگــران را ببینــم؛ این کــه چــه کرده انــد و چگونــه 

موفــق شــده اند.« 
ــی  ــد. یک ــه می ده ــره نتیج ــرارش باالخ ــت و اص ممارس
ــی  ــد از معرف ــارس، بع ــتان ف ــزرگ اس ــرکت های ب از ش
ــبک و  ــو و س ــه گفت وگ ــن جلس ــرح و چندی ــردن ط   ک
ســنگین کــردن  طــرح، در نهایــت قــراردادی بــا او امضــا 
ــد،  ــه می رس ــش ک ــای حرف های ــن ج ــه ای ــد. ب می کن
صدایــش شــاد می شــود و می گویــد: »وقتــی قــرارداد را 
بســتم، از پله هــای آن ســازمان کــه پاییــن می آمــدم، از 
ــکان مــی دادم چــون  ــرط شــادی برگه هــا را در هــوا ت ف
بســتن قــرارداد بــا آن شــرکت صاحب نــام موجــب 
می شــد شــرکت های دیگــر هــم بــه مــن اعتمــاد 

ــد.«  کنن
نام خوش برندها

امــا تنهــا شــروع یــک کار و بســتن قراردادهــای بــزرگ 
اســتمرار  و  تــداوم  مهــم  نیســت؛  موفقیــت  دلیــل 
ــه شــیوه های  ــادی ب ــاد زی ــدار اعتق ــت اســت. راه موفقی
ــت  ــن شــیوه  ها، اهمی ــی از ای ــی دارد. یک ــدرن مدیریت م
ــی از  ــت: »یک ــد اس ــام برن ــد و ن ــاله برن ــه مس دادن ب
دالیــل اصلــی موفقیــت شــرکت مــا و گســترش کارمــان، 
ــوده اســت. هــر جــا  ــان ب ــام نگــه داشــتن برندم خوش ن
ــات از  ــی خدم ــرکت متقاض ــم ش ــاس کرده ای ــه احس ک
عهــده اجــرا کــردن طــرح و برنامه هــای پیشــنهادی مــا 
ــراردادی پرســود هــم در  ــای ق ــد، حتــی اگــر پ برنمی آی
ــا برندمــان  ــوده اســت، از خیــر آن گذشــته ایم ت میــان ب
خدشــه ای نبینــد. چنیــن خدماتــی ملمــوس نیســت کــه 
بــه چشــم بیایــد و در طــول زمــان تاثیــر خــود را نشــان 
می دهــد بنابرایــن بایــد بــا آن برخــورد حرفــه ای بشــود 
بــه همیــن دلیــل مــا بــا جاهایــی کار می کنیــم کــه بــا 

ــند.«  ــنا باش ــات آش ــه خدم ــت این گون اهمی
ــه  ــرمایه اولی ــه؛ س ــای خالقان ایده ه

ــان زن
راهــدار در جــواب ایــن ســوال کــه رونــد کارآفرینــی زنان 
ــاره  ــن ب ــد: در ای ــد، می گوی ــور می بین ــران چط را در ای
ــگاه کنیــم.  ــان در ایــران ن ــه ســیر کارآفرینــی زن بایــد ب
ــای  60 و 70 کار و  ــه دهه  ه ــی ک ــن، بانوان ــر م ــه  نظ ب
کارآفرینــی را آغــاز کردنــد، از جــان مایــه گذاشــتند زیــرا 
در آن زمــان حتــی هنــوز مفاهیــم کارآفرینــی وارد حــوزه 
کســب و کار ایــران نشــده بــود و تعریف هــای مشــخصی 
ــاع  ــروز اوض ــا ام ــت. ام ــود نداش ــه وج ــن مقول ــرای ای ب
ــی  ــل کارآفرین ــا اص ــی ب ــر کس ــت و دیگ ــاوت اس متف

مشــکلی نــدارد. زنــان هــم در ایــن عرصــه حضــور 
ــزوده  ــان اف ــر تعدادش ــه  روز ب ــد و روز ب ــی دارن پررنگ
ــان کمتــر ســرمایه   ــه  ویــژه این کــه چــون زن می شــود. ب
ــای خالقانه شــان  ــد، ایده ه ــار دارن ــه  در اختی ــادی اولی م

ــل اعتمادشــان اســت.«  ســرمایه قاب
ـــت  ـــر دور داش ـــد از نظ ـــه نبای ـــد: »البت ـــه می ده او ادام
کـــه عـــالوه بـــر پیـــچ و خم هـــای فرهنگـــی، بـــرای 
ــع  ــتغال زایی موانـ ــی و اشـ ــیر کارآفرینـ ــان در مسـ زنـ
قانونـــی هـــم وجـــود دارد. مثـــال بـــرای دریافـــت 
ـــی،  ـــه مال ـــتن وثیق ـــل نداش ـــه دلی ـــی ب ـــهیالت بانک تس
ـــیاری  ـــن بس ـــوند. همچنی ـــه می ش ـــکالتی مواج ـــا مش ب
ــهیالت  ــال تسـ ــاالی 50 سـ ــان بـ ــه زنـ ــا بـ از بانک هـ
ـــک فضـــای  ـــه در ی ـــی ک ـــد در حال ـــه نمی کنن ـــی ارائ بانک
ــده  ــیت تعیین کننـ ــر جنسـ ــب و کار دیگـ ــالم کسـ سـ
ـــت  ـــهیالت نیس ـــا و تس ـــورداری از مزای ـــت و برخ موفقی
ـــرمایه  ـــه س ـــارت اســـت ک ـــش و تخصـــص و مه ـــه دان بلک
ـــت  ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــی رود. ب ـــمار م ـــه  ش ـــی ب اصل
ـــان  ـــروز جه ـــب و کار ام ـــای کس ـــی در فض ـــه کارآفرین ک

بـــر پایـــه دانـــش و ایده هـــای نویـــن اســـت. 
اگــر در جامعــه مــا هنــوز هــم ایــن ســرمایه داران ســنتی 
هســتند کــه کســب و کارهــا را راه انــدازی می کننــد بــه 
ــان اســت  دلیــل ســاختار ســنتی فضــای کســب و کارم
ــی  ــت؛ فرهنگ ــگ اس ــک فرهن ــی ی ــی کارآفرین در حال
ــه کــودکان آمــوزش داده شــود.  کــه بایــد در مــدارس ب
ــا داده  ــه به ــو و خالقان ــای ن ــه ایده ه ــد ب ــن بای همچنی

ــا افــکار نــو تربیــت شــود.«  شــود و افــرادی ب
ترویج کارآفرینی در زادگاه 

یکـــی از ویژگی هـــای مهـــم هـــر کارآفریـــن کـــه بـــه 
ســـمت تاســـیس شـــرکتی دانش بنیـــان رفتـــه، ترویـــج 
فرهنـــگ کارآفرینـــی اســـت و یلـــدا هـــم از ایـــن امـــر 
مســـتثنا نیســـت: »از آن جـــا کـــه عضـــو هیـــات نماینـــدگان 
اتـــاق بازرگانـــی شـــیراز هســـتم، تنهـــا در زمینه هـــای 
مربـــوط بـــه بانـــوان، تاکنـــون بیـــش از 2800 بانـــوی 
فعـــال اقتصـــادی را شناســـایی کرده ایـــم. 250 خانـــم 
ـــم کـــه  ـــی هـــم در اســـتان فـــارس داری دارای کارت بازرگان
ـــزاری  ـــا برگ ـــی، ب ـــتند. از طرف ـــال هس ـــان فع 120 نفرش
ـــردن  ـــاال ب ـــی ب ـــف در پ ـــای مختل ـــمینارها و همایش ه س
ـــا  ـــروت آن ه ـــم و ث ـــی عل ـــان و هم افزای ـــش زن ـــطح دان س
ـــان در  ـــازی زن ـــروه توانمندس ـــن، کارگ ـــتیم. همچنی هس
ــدازی  ــارس راه انـ ــتان فـ ــب و کار را در اسـ ــوزه کسـ حـ
ـــم مصـــوب  ـــارس ه ـــتانداری ف ـــه از طـــرف اس ـــم ک کرده ای
شـــده اســـت تـــا مشـــخص شـــود کـــه ســـهم هـــر دســـتگاه 
ـــدر اســـت.  ـــان چق ـــه کســـب و کار زن ـــی در کمـــک ب دولت
ایـــن فعالیت هـــا را ادامـــه می دهیـــم زیـــرا زنـــان، بـــا 
ــد،  ــکیل می دهنـ ــه را تشـ ــد جامعـ ــه 50 درصـ این کـ
بـــه  ایـــن میـــزان، جایـــگاه  اقتصـــادی ندارنـــد و تنهـــا 
فعالیت هـــای مســـتمر می توانـــد اوضـــاع را بهبـــود 

 ».ـــد بخش
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سرمایهگذارباید
شطرنجبازماهریباشد
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بزرگ ترین  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  شما   
معدن سرب و روی جهان هستید. برای این معدن به 

عنوان یک سرمایه گذار چه برنامه ریزی کرده اید؟ 
عملیات باطله برداري در معدن مهدي آباد این روزها با سرعت 
بسیاري پیش مي رود و هدف این است که هرچه زودتر این 
عملیات تمام شود و به مرحله استخراج و بهره برداري سرب 
مطالعات  پایه  بر  معدن  این  امور  مدیریت  برسیم.  روي  و 
بازار در حال انجام است و ساخت کارخانه 100 هزارتني 
با سرمایه گذاري بیش  کنسانتره و 100 هزار تني شمش 
از 700 میلیون دالري در دستور کار قرار گرفته تا عالوه بر 
تامین نیاز داخلي، امکان صادرات شمش به بازار کشورهای 
دیگر فراهم شود و بسیاري از صنایع دنیا مشتري اصلي ایران 
شوند. مسلما پروژه اي به این بزرگي، عالوه بر زمان، تامین 
مالي و نگاه کارشناسي هم مي خواهد. بخش خصوصي در 
مدیریت پروژه ها مانند دولت نیست و نگاه متفاوتي دارد زیرا 
مشتاق است هرچه سریع تر به بهره برداري و فرآوري برسد. 
دولت در بسیاري از پروژه هاي صنعتي و معدني نگاه سطحي 
و اصرار به مدیریت پروژه ها بدون مطالعه کارشناسي شده 

دارد. 
با  سختتان  مذاکرات  دلیل  به  را  شما  خیلی ها    
فوالدی  پروژه های  فاینانس  گرفتن  برای  چینی ها 
تحسین می کنند. آن ها معتقدند مهارت خاصی دارید 
که می توانید در بسیاری از پروژه های ناممکن موفق 
معدن  در  کارخانه  ساخت  نیاز  مورد  سرمایه  شوید. 

مهدی آباد را چطور تامین می کنید؟ 
شرکت  از  پروژه  این  در  سرمایه گذاري  منابع  از  بخشی 
خودمان است اما بقیه آن را قصد داریم از طریق فاینانس 
پروژه  وارد  خارجي  شریک  که  زماني  چون  کنیم  تامین 
زیرساخت هاي  مي شود  باعث  آن  عالقه مندي  مي شود، 
صادرات سرب و روي فراهم شود. از سویي با تزریق فاینانس 
به این پروژه، نیاز کشور به کنسانتره تامین مي شود. از این 
لحاظ فاینانس را کارآمد مي دانم. شرکت ما توانایي گرفتن 
فاینانس را دارد و تا االن یک میلیارد و 840 میلیون یورو 
توانسته ایم براي پروژه هاي عقب مانده دولت نظیر طرح هاي 
براي  مسلما  کنیم.  تامین  مالي  منابع  فوالدي  هفت گانه 
پروژه هاي خودمان بهتر مي توانیم این منابع مالي را در قالب 

فاینانس تهیه کنیم. 
 ورود به چنین پروژه هایی نیازمند اطالعات و دانش 
روز است. به نظرتان چطور بخش خصوصی می تواند 

وارد حوزه معدن شود و سرمایه گذاری کند؟ 
شکست بیشتر پروژه هاي صنعتي و معدني به این دلیل بوده 
است که دولت سعي داشته با عجله و بدون این که جوانب 
کار را در نظر بگیرد، پیش ببرد در حالي که بخش خصوصي 
با نگاه فني و اقتصادي به پروژه ها نگاه مي کند. طبیعي است 
که پروژه مهدي آباد به سرمایه گذاري زیادی نیاز دارد و باید 
یک  به  نزدیک  زیرا  کرد  هدایت  درستي  به  را  هزینه  این 
میلیارد دالر سرمایه از فرایند استخراج تا تولید نهایي براي 
به آن است  این هزینه منوط  البته  برآورد شده است.  آن 
که کل فرایند استخراج به صورت روباز باشد. اما بر اساس 

فریال مستوفی یکی از معدود 
کارآفرینان کشور است که طی چند 
سال اخیر وارد عرصه صنعت و معدن 
شده است. این بانوی کارآفرین اکنون 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
اتاق بازرگانی ایران و تهران است 
و روزهای شلوغی را پشت سر 
می گذارد. او در این گفت وگو 
دغدغه اش را درباره حاشیه های 
سرمایه گذاری در ایران مطرح می کند 
و از روحیه چالش پذیر خود می گوید. 
مستوفی بر این باور است که اگر 
حاشیه ها وجود نداشته باشند و اجازه 
داده شود که سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی با ریتم طبیعی خود پیش 
بروند، شرایط برای پوست اندازی 
اقتصاد دولتی هرچه زودتر مهیا 
خواهد شد. او می گوید هر صبح که 
از خواب بیدار می شوم مدام باید 
مهره ها را جابه جا کنم و در انتظار 
اتفاقي غیرقابل پیش بیني باشم. 
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مطالعات جدیدي که داشته ایم، بخش سولفوره این معدن 
بهتر است به روش زیرزمیني و بخش اکسیده آن به روش 
روباز استخراج شود. به همین دلیل، اگر ایمیدرو با این طرح 
موافقت کند، هزینه نهایي براي تولید ساالنه 100 هزار تن 
کنسانتره و شمش روي به حدود 700 میلیون دالر کاهش 

پیدا مي کند. 
 معموال هر پروژه بزرگ اقتصادي در دنیا با یک سري 
این مسائل کنار  با  حواشي مواجه است. شما چطور 

می آیید؟ 
مدعي  دارند  که  رانت هایي  دلیل  به  که  هستند  افرادي 
هستند و تحمل ورود یک شرکت خصوصي واقعي در این 
پروژه را ندارند. ما سهام این شرکت را در مزایده ایمیدرو 
خریداري کردیم و فرصتي بود که همه مي توانستند از آن 
استفاده کنند و سرمایه گذار این پروژه شوند. اما آن زمان 
که این شرکت در مزایده قرار گرفته بود، خریدار دیگری 
در مزایده شرکت نکرده بود. جالب است که االن همه به 
سرمایه گذاری در معدن مهدي آباد تمایل پیدا کرده اند. آن ها 
مدعي معدن مهدي آباد شده اند و این پروژه مساله شان شده 
است. متاسفانه حواشي کار بیش از آن چیزي است که تصور 
مي کردیم. اکنون معدن نسبتا فعال شده اما حواشی موجود، 
کانون اشتغال زایي در منطقه مهریز را که یک منطقه محروم 
اجازه بدهند  این که  به جاي  قرار داده.  است، تحت الشعاع 
برنامه هاي  به  پروژه  این  به عنوان سرمایه گذاران  ما  توجه 
معدن معطوف شود، باید بخش اعظم وقت خودمان را صرف 
برطرف کردن این حاشیه ها کنیم. اغلب پروژه هایي که در 
ایران اجرا مي شوند، با تاخیر عملیاتي مي شوند و بیشترشان 
زیر قیمت به شرکت کنندگان در مناقصه واگذار می شوند که 
بسیاری از آن ها عملیاتی نمی شود. از شهریور سال 1391 
با  را  مهدی آباد  روی  معدن  در  سرمایه گذاری  قرارداد  که 
ایمیدرو منعقد کردیم تا شهریور سال 1392 دولت اجازه 
هیچ کاري را به ما نمی داد و با وجود این قرارداد، یک بار 
دیگر ایمیدرو برای ساخت کارخانه کنسانتره در تیرماه 92 
فراخوان داد. از سال 1391 سه سال برای ساخت کارخانه 
به ما مهلت داده شد در حالي که در بیشتر این مدت حتي 

نمي توانستیم وارد معدن شویم. 
 چطور می توانید با وجود این همه مانع برنامه های 

پروژه معدن مهدی آباد را پیش ببرید؟ 
سخت  کارهاي  انجام  براي  که  داریم  عادت  خانوادگي  ما 
تالش کنیم. از آن جا که ایران را دوست دارم و این آب و 
خاک را قسمتي از وجود خودم مي دانم، حاضرم همیشه در 
راه توسعه آن مبارزه کنم. اما زماني که سرمایه گذار داخلي با 
موانع سختي روبه رو است، مسلما میل سرمایه گذار خارجي 
هم کاهش پیدا مي کند. االن بخش خصوصي واقعي وارد 
پروژه شده و کارهایي که هیچ شرکتي نتوانسته است آن ها 
را انجام بدهد، ما از عهده شان برآمده ایم. من بیشتر دوران 
را هم  باقي عمرم  و مي توانم  نبوده ام  ایران  اصال  زندگي ام 
تنها دلیل ماندنم،  اما در کشور مانده ام و  نباشم  ایران  در 
عالقه به ایران است. در چند نقطه دنیا مانند لندن، پاریس 
و چین شرکت دارم اما ایران برایم مهم تر است زیرا عالقه ام 

این است که در ایران باشم و سرمایه گذاري ام را در کشور 
خودم انجام دهم. 

سرمایه گذاری  برای  را  ایران  کار  و  کسب  فضای   
چطور می بینید و به نظرتان چقدر برای فعالیت بخش 

خصوصی مساعد است؟ 
روي سـخن مـن بـه شـخص خاصـي نیسـت و منظـورم 
فضـاي کلي کسـب و کار بخـش خصوصي اسـت. در ایران 
بسـیاري از کارهـا سـلیقه اي انجـام مي شـود و ایـن بـراي 
مـن جـاي سـوال دارد کـه چـرا برنامه ریزي هـا بـر اسـاس 
یـک چارچـوب مشـخص انجام نمي شـود. باید یـاد بگیریم 
نباشـد. زمانـي سیسـتم  سیاسـتگذاري هایمان سـلیقه اي 
مدیریتـي اصالح مي شـود کـه تصمیمات سـلیقه اي گرفته 
نشـود. در کشـورهاي پیشـرفته فـردي مدیریت امـور را بر 
عهـده مي گیـرد کـه کامـال مي دانـد وظیفـه اش برطـرف 
کـردن دغدغه هـاي ارباب رجـوع اسـت و سـلیقه شـخصي 
او مطـرح نیسـت. شـاید اگـر بـا مدیرانـي کـه این مسـاله 
برخـورد شـود، حاشیه سـازي ها در  نمي کننـد  رعایـت  را 
جامعـه ایـران کمرنگ تـر شـود. االن زماني اسـت کـه باید 
تـالش کنیـم دیپلماسـي اقتصادي مـان را ارتقـا دهیـم تـا 
همـه سیاسـتگذاري ها، چـه سیاسـي و چه اقتصـادي، برد 

- برد باشـد. 
 چطور وارد دنیای کسب و کار شدید؟ از انگیزه  تان 
در این زمینه، چه آن سال هایي که در ایران نبودید 
یک  بگویید.  برگشتید،  کشور  به  که  زماني  چه  و 
کارآفرین زن در کشور با چه مشکالتی روبه رو است و 

چه دغدغه هایی دارد؟ 
من براي تحصیل به خارج از کشور رفتم و تحصیالتم را 
ایران برگشتم و  به  ادامه دادم. بعد  تا مقطع فوق لیسانس 
تدریس کردم.  بهشتي  دانشگاه شهید  در  حدود سه سال 
آمار 1 و 2 درس می دادم. اما دنبال دکترا نرفتم چرا که 
بیشتر به راه اندازي کسب و کار شخصي خودم عالقه مند 
بودم. همیشه از دوران بچگي دوست داشتم بیزینس خودم 
را داشته باشم و در جواني دلم نمي خواست رئیسي داشته 
باشم. من به کار آکادمیک عالقه اي نداشتم و تنها هدفم از 
تدریس در دانشگاه، کسب تجربه تعامل و حضور در جامعه 
کاري بود. سال 1386 بود که شرکتم را در ایران تاسیس 
کردم و بعد از مدتي به چین رفتم. آن زمان متوجه شدم که 
مي توان از تمامي فرصت هاي بین المللي براي توسعه ایران 
استفاده کرد. از آن سال ها تاکنون روابط دوستانه مان را با 
شرکت هاي اروپایي و چیني حفظ کرده ایم. شرکت هاي ما 
پروژه  کارنامه مان  در  فعالند.  فوالدي  پروژه هاي  در  بیشتر 
کک سازي زرند را داریم که االن فعال است. در ذوب آهن 
اصفهان هم پروژه اي داشتیم. پروژه فوالد ارفع را در اردکان 
در  هم  را  فوالد  استاني  پروژه  هفت  و  رساندیم  اتمام  به 
کارنامه داریم. گرچه در پروژه هاي صنعتي تجربه داشتیم اما 
این اولین بار است که وارد یک پروژه معدني شده ایم. اغلب، 
شرکت ما با شرکت هاي خارجي جوینت مي شود و از اروپا، 
چین و دیگر کشورها شریک مي گیرد و اگر در مناقصه اي 

برنده شویم، پروژه را پیش مي بریم. 
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شاید براي برخي ها جالب باشد که چرا سراغ چین رفته ایم. 
چین کشور بزرگي است اما در زمینه مواد معدني کمبود 
مواد  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکي  که  در حالی  دارد 
معدني مس، سرب، روي و نیکل است. به طور مثال، مصرف 
مس در چین حدود 8 میلیون تن در سال است اما از معادن 
این کشور فقط 1/2 میلیون تن استخراج مي شود. عیارهاي 
مواد معدني چین بسیار پایین و حدود نیم درصد است در 
حالي که عیار ذخایر معدن میدوک ایران یک درصد و مس 
سرچشمه 1/5 درصد به ازاي هر تن استخراج سنگ مس 
است. چیني ها روزانه 130 هزار تن تولید شمش روي دارند 

و بیشتر متمایلند کنسانتره وارد کنند. 
 چرا فعالیت در پروژه های معدنی را انتخاب کردید؟ 
صنعت و معدن با هم ارتباط تنگاتنگي دارند و امور آن ها 
معموال به هم مربوط است. از آن جا که به کارهاي پرچالش 
عالقه مندم و حوزه معدن هم دنیایي از چالش است، آن را 
انتخاب کردم. ما در سال هاي اخیر بیشتر واردکننده و به 
این جهت  در  بوده ایم. تالش من  وابسته  دیگر  کشورهاي 
است که تمام دنیا ایران را به عنوان یک تولیدکننده مقتدر 
بشناسد و جنس ایراني را در بازار کشورهاي خارجي ببینیم 
به طوري که کشورهاي دیگر به ما وابسته شوند. با این همه 
که  است  تاسف انگیز  واقعا  داریم  در کشورمان  که  منابعي 

وضعیتمان این باشد. 
 با توجه به این که مردم مهریز یزد به کار در معدن 
مهدی آباد امید بسته اند، در این زمینه چکار می کنید؟ 
در شرایط فعلي که آمار بیکاري باالست، گاهي اوقات دلم 
نمي آید به درخواست هاي استخدامي جواب رد بدهم و هر 
زماني که ظرفیت نیروها تکمیل است و درخواست جدید 
مهریز  معتقدم  هستم.  ناراحت  مدت ها  تا  نمي پذیرم،  را 
روي  شهرستان  مردم  و  دارد  توجهي  قابل  معدني  ذخایر 
اشتغال زایي این حوزه حساب باز کرده اند. اگر هم دولت و 
هم سرمایه گذار پروژه به تعهدات خود عمل کنند، مي توان 

با معدن مهدی آباد آینده منطقه را تضمین کرد. 
 فعالیت زنان را در شرایط فعلي ایران چطور ارزیابي 

مي کنید؟ 
در حال حاضر مشارکت زنان از مردان بسیار کمتر است. 
دارد.  این موضوع وجود  پیشرفته هم  حتي در کشورهاي 
به نظرم باید برای تغییر نگاه زنان به اشتغال در خانواده ها 
ورود  براي  را  زنان  فقط جامعه  این که  فرهنگ سازي کرد. 
به بازار کار آماده کند، کافي نیست و خانواده هم باید در 

پرورش دختران  خود به این مساله توجه کند. 
خانم هاي ایراني بسیار باهوش و دارای پشتکار هستند اما 
محدودیت هاي جامعه به آن ها اجازه رشد نداده است. االن 
تعداد  که  مي شوید  متوجه  کنید،  نگاه  دانشگاه ها  به  اگر 
دختران چند برابر آقایان است. این جاي خوشحالي دارد 
که خانواده ها به دخترانشان اجازه تحصیل مي دهند چون 
در گذشته حتي همین هم نبود. باید شرایط براي کار زنان 
مساعد شود زیرا زنان ایراني توانمند هستند اما اعتماد به 

نفس شان پایین است. 
ایرانی، در طول  کارآفرین  بانوي  فریال مستوفي،   

اوقات  کار،  کنار  در  و  دارد  دغدغه هایي  چه  روز 
فراغتش را با چه تفریحاتي پر مي کند؟ 

صبح ها که از خواب بیدار مي شوم مانند این است که وارد 
بازي شطرنج شده ام؛ مدام باید مهره ها را جابه جا کنم و در 
انتظار اتفاقي غیرقابل پیش بیني باشم. معموال حدود ساعت 
یک  حدود  واقع  در  مي دوم.  کمي  و  مي شوم  بیدار   5:30
باشم،  نداشته  جلسه اي  اگر  مي کنم.  ورزش  نیم  و  ساعت 

ساعت 9 به محل کارم مي روم اما بیشتر روزها جلسه دارم. 
شش روز هفته تا ساعت 10 شب شرکت هستم و برخي 
اوقات هم ساعت 12 شب به خانه برمي گردم. به خارج از 
ایران هم که مي روم، به کارهاي شرکت ها رسیدگي می کنم. 
از لحظه اي که از هواپیما پیاده مي شوم تا روزي که به ایران 

برمي گردم تقریبا تا ساعت هشت شب جلسه هستم. 
اولویت  در  برایم  بگویم خواندن کتاب  باید  این ها،  با همه 
به  هم  االن  بخوانم.  کتاب  شرایطي  هر  تحت  باید  است. 
صفحات آخر کتابی که شب ها مطالعه می کنم، رسیده ام. 
در واقع اگر هر شب کتاب نخوانم، خوابم نمي برد. البته اهل 
رمان نیستم چون برایم خسته کننده است. اما کتاب هایي را 
که به رشته کاري ام مربوط است، دوست دارم. کتاب هاي 

 .تاریخي و سیاسي هم برایم جذابیت دارند
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لحظهیافتم!

ض های موفق � متوجه  شدند  اکرآفر�ی
 دارند؟ 

ض
 چه هد�

گ
که در زند�

 نفیسه کرمی
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بن سیلبرمن/ بنیان گذار پینترست 
- وقتی 50 نمونه از یک تصویر طراحی کرد. 

  GoProنیک وودمن/ بنیان گذار
ــود  ــه ب ــی رفت ــه جای ــکی روی آب ب ــرای اس ــی ب - وقت

ــرد.  ــلفی بگی ــودش س ــت از خ ــی نمی توانس ول

اینگوار کامپارد/ بنیان گذار ایکا 
ــب  ــدوق عق ــوی صن ــز را ت ــک می ــت ی ــی نتوانس - وقت

ــد!  ــش را بری ــد و پایه های ــا ده ــینش ج ماش

بیل گیتس/ بنیان گذار مایکروسافت 
- وقتــی متوجــه شــد کــه الزم اســت محصولــش را قبــل 

از تولیــد بفروشــد. 

موموفوکو آندو/ سازنده نودل فوری
- وقتــی دیــد مــردم بــرای خریــد یــک کاســه ســوپ در 

یــک روز ســرد صــف کشــیده اند. 

دونالد فیشر/ بنیان گذار گپ 
- وقتــی در فروشــگاه نتوانســت شــلواری مناســب ســایز 

خــودش پیــدا کنــد. 

جان کوم/ بنیان گذار واتس آپ 
- وقتــی در اوکرایــن بــود و نتوانســت هزینــه تمــاس بــا 

پــدرش را تامیــن کنــد. 

Airbnb برایان چسکی/ بنیان گذار
- وقتـــی دشـــک بـــادی خـــود را اجـــاره داد و پـــول 

درآورد. 
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چگونهدرسازماناثربخشباشیم

ار مانع اصیل �ب رس راه ارتباطات سازما�ض �چ

 حسان صادقی
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ارتباطــات ضعیــف از جملــه منابــع عمــده ای اســت کــه 
ــود.  ــراد می ش ــان اف ــارض می ــاد و تع ــاد تض ــث ایج باع
مــا حــدود 70 درصــد از ســاعت های بیــداری خــود 
ــی  ــس طبیع ــم پ ــران می کنی ــا دیگ ــاط ب ــرف ارتب را ص
اســت کــه نداشــتن ارتبــاط موثــر بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــع راه موفقیت هــای یــک گــروه را ســد کنــد. بــدون  مان
ارتباطــات هیــچ گروهــی نمی توانــد وجــود داشــته 
ــن اعضــای  ــال مقصــود بی ــی انتق ــات یعن ــد. ارتباط باش
گــروه یــا تیــم و قطعــا تنهــا از راه انتقــال مقصــود از یــک 
شــخص بــه شــخص دیگــر اســت کــه اطالعــات و عقایــد 
مبادلــه می شــود. بــه هــر حــال، ارتباطــات چیــزی 
بیــش از انتقــال مقصــود اســت چــون ایــن مقصــود بایــد 
ــده ای  ــچ فای ــف هی ــد و نظــرات مختل درک شــود و عقای
ــل  ــران منتق ــه دیگ ــه ب ــر این ک ــت مگ ــد داش نخواهن
ــد.  ــرات را درک کنن ــن نظ ــد ای ــا بتوانن ــوند و آن ه ش
ارتبــاط کامــلـ  اگــر چنیــن چیــزی واقعــا وجــود داشــته 
باشــد ـ زمانــی محقــق می شــود کــه عقیــده یــا نظــری 
منتقــل و باعــث شــود گیرنــده تصویــری از آن در ذهــن 
ــری  ــد تصوی ــت همانن ــن درس ــد و ای ــاد کن ــود ایج خ
ــده  ــا پیام دهن ــتنده ی ــرد فرس ــن ف ــه در ذه ــد ک باش

وجــود داشــته اســت. 
نقش ارتباطات  

ــات  ــای کاری ارتباط ــف و گروه ه ــازمان های مختل در س
چهــار نقــش عمــده را ایفــا می کننــد کــه شــامل کنتــرل، 
ایجــاد انگیــزه، ابــراز احساســات و اطالعــات می شــوند. در 
ــتورالعمل ها  ــارات و دس ــب اختی ــله مرات ــازمان، سلس س
ــا  ــد ی ــه کارمن ــود دارد ک ــمی وج ــای رس ــا رهنموده ی
ــات  ــی ارتباط ــد. ول ــت کن ــا را رعای ــد آن ه ــر بای کارگ
غیررســمی هــم رفتــار افــراد را کنتــرل می کننــد. 
هنگامــی کــه اعضــای گــروه فــردی را کــه بیــش از حــد 
تولیــد می کنــد مــورد تمســخر قــرار می دهنــد، در 

ــار  ــود و رفت ــرار می ش ــای غیررســمی برق ــع ارتباط ه واق
ــرد.  ــرار می گی ــرل ق ــت کنت ــو تح عض

ــر  ــا کارگ ــد ی ــه کارمن ــردن آنچ ــخص ک ــق مش از طری
ــد انجــام شــود  ــد انجــام دهــد، شــیوه ای کــه کار بای بای
ــرد،  ــق می گی ــرد تعل ــه عملک ــه ب ــی ک ــن پاداش و تعیی
ــد.  ــت کن ــزش را تقوی ــده انگی ــد پدی ــات می توان ارتباط
ــی  ــا منبع ــروه کاری تنه ــان، گ ــرای بســیاری از کارکن ب
ــی  ــاط اجتماع ــیله آن ارتب ــه وس ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
برقــرار کــرد. ارتباطــی کــه درون گــروه برقــرار می شــود 
یکــی از ابزارهــای اصلــی در ایــن زمینــه اســت کــه اعضــا 
بــه وســیله آن می تواننــد اســتیصال یــا نــوع احساســات 
ــا  ــر و ب ــا یکدیگ ــد و نتیجــه کار ب ــورد رون خــود را در م
مدیــران در میــان بگذارنــد. آخریــن نقشــی کــه ارتباطات 
ــی  ــه نقش ــوط ب ــد مرب ــا می کن ــروه ایف ــازمان و گ در س
ــده دارد و از  ــر عه ــری ب ــد تصمیم گی ــه فراین ــت ک اس
طریــق سیســتم ارتباطــی، اطالعــات مــورد نیــاز افــراد و 
گــروه بــرای گرفتــن یــک تصمیــم خــاص بــه آن هــا داده 
ــا  ــه، راه ه ــای انتقال یافت ــه داده ه ــا توجــه ب می شــود و ب
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــوند و م ــایی می ش شناس

موانع ارتباط اثربخش در یک گروه  
پیام دهنـده می توانـد آگاهانـه اطالعاتـی را کـه در اختیار 
دارد، دسـتکاری  کند تـا آن را برای گیرنده پیام مطلوب تر 
کنـد. بـرای مثال، هنگامـی که یک مدیـر رده پایین همان 
اطالعاتـی را بـه مقـام باالتـر می دهـد کـه وی خواهـان و 
خواسـتار شـنیدن آن اسـت، در واقـع او اطالعـات را از 
صافی هـای خاصـی گذرانـده اسـت. عامـل دیگـری کـه 
می توانـد نقـش صافی را ایفا کند تعداد سـطوح سـازمانی 
اسـت. هنگامـی کـه اطالعـات از سلسـله مراتب سـازمانی 
عبـور می کنـد، فرصت هـای زیـادی بـه دسـت می آید که 
می تواننـد ایـن اطالعـات را از صافی های متعـدد بگذرانند 

و دسـتخوش تغییـرات کنند. 
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ویژگی های شخص 
در فراینــد ارتباطــات، گیرنــده پیــام بــا توجــه بــه 
ــایر  ــای کاری و س ــا، زمینه ه ــا، تجربه ه ــا، انگیزه ه نیازه
ــه  ــه عالق ــزی را ک ــان چی ــخصی اش هم ــای ش ویژگی ه
دارد می بینــد و می شــنود. همچنیــن، گیرنــده پیــام 
ــبکه  ــه اش اســت در ش ــورد عالق ــارات و آنچــه را م انتظ
ارتباطــی القــا و بــر همــان اســاس پیــام را از رمــز خــارج 
ــان  ــا داوطلب ــتخدام ب ــرای اس ــه ب ــی ک ــد. کس می کن
مصاحبــه می کنــد و چنیــن می پنــدارد کــه بــرای 
ــه  ــبت ب ــا نس ــه بچه ه ــیدگی ب ــل رس ــم متاه ــک خان ی
ــدگاه  ــان دی ــاال از هم ــتری دارد احتم ــت بیش کار اولوی
ــه  ــه ب ــدون توج ــد و ب ــگاه می کن ــب ن ــم داوطل ــه خان ب
این کــه آیــا داوطلــب دارای چنیــن احساســی هســت یــا 

نــه، قضــاوت می کنــد و تصمیــم می گیــرد. 
جنسیت  

ــود  ــن خ ــد بی ــون بای ــل گوناگ ــه دالی ــردان ب ــان و م زن
ارتباطــات گفتــاری برقــرار کننــد و در نتیجــه جنســیت 
بــه صــورت مانعــی بــر ســر راه ارتباطــات اثربخــش بیــن 

ــد.  ــس درمی آی دو جن
ــده  ــام ش ــه انج ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه تحقیقات نتیج
ــر  ــردن ب ــت ک ــگام صحب ــردان هن ــد م ــان می ده نش
ــان از  ــه زن ــی ک ــد در حال ــد می کنن ــود تاکی ــام خ مق
ــد.  ــره می گیرن ــات به ــاد ارتباط ــرای ایج ــود ب ــام خ مق
ــی  ــد و مطالب ــت می کنن ــی صحب ــا زبان ــردان ب ــی م یعن
را می شــنوند کــه دربــاره اســتقالل در کار و مقــام 
ــد  ــت می کنن ــی صحب ــا زبان ــان ب ــد و زن ــازمانی باش س
ــی  ــط اجتماع ــاره رواب ــه درب ــنوند ک ــی را می ش و مطالب
ــت  ــردان رعای ــیاری از م ــرای بس ــد. ب ــت باش و صمیمی
اصــول محافظــه کاری وســیله ای اســت در جهــت حفــظ 
ــیاری از  ــرای بس ــله مراتب. ب ــام در سلس ــتقالل و مق اس
زنــان نیــز رعایــت اصــول محافظــه کاری یعنــی مذاکــره 
و صحبــت کــردن و نزدیــک شــدن بــه کســانی کــه - از 
ــب  ــا را کس ــت آن ه ــد حمای ــان - می توانن ــر خودش نظ

ــد.  ــد بگیرن ــود تایی ــت خ ــرای موجودی ــد و ب کنن
بـرای مثـال، اغلب مردان از این مسـاله شـکایت دارند که 
زنـان دربـاره مسـائل خـود بیش از حـد حـرف می زنند و 
زنـان از ایـن شـاکی هسـتند که مـردان اصال بـرای گوش 
دادن سـاخته نشـده اند! داسـتان از ایـن قـرار اسـت کـه 
مردهـا مسـاله ای را می شـنوند و می خواهند خواسـته های 
خـود را ابـراز و بـا ارائـه راه حـل اسـتقالل خـود را حفـظ 
کننـد و نیـز امـور را بـه کنتـرل خـود درآورنـد. از سـوی 
دیگـر، زنـان بـه مسـاله از ایـن دیـدگاه نـگاه می کننـد 
کـه می خواهنـد آن را بـه عنـوان وسـیله ای بـرای کسـب 
حمایـت مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد. زنـان بـه گونـه ای 
مسـاله را ارائـه می کننـد کـه بتواننـد ارتباطـات خـود را 
تقویـت کننـد ولـی نمی خواهنـد توصیه های مـردان را به 

کار بگیرنـد. 

عواطف 
نـوع احسـاس گیرنـده پیـام نیـز هنـگام دریافـت آن بـر 
تفسـیری کـه او از محتـوای پیـام دارد، اثـر می گـذارد. 
مثـال یـک نفـر هنگام گرفتـن پیام خشـمناک اسـت و به 
گونـه ای خـاص آن را تفسـیر می کنـد. اگـر او همین پیام 
را در حالـی دریافـت کنـد که شـاد و خوشـحال اسـت، به 
گونـه  دیگـری آن را تفسـیر می کند. احساسـات شـدید - 
هماننـد انـدوه یا خوشـحالی بیش از حد - باعث می شـود 
کـه شـبکه اثربخـش ارتباطـی در یـک گـروه یا سـازمان 
مخـدوش شـود. در چنیـن شـرایطی فـرد نمی توانـد بـه 
روش بخردانـه و معقـول عمـل کنـد و قضـاوت او بـر پایه 

عاطفـه و احساسـات قـرار می گیـرد. 
 

زبان 
ــی دارد. ســن،  ــی متفاوت ــراد مختلــف معان ــرای اف کالم ب
میــزان تحصیــالت و زمینــه فرهنگــی ســه متغیــر 
ــا  ــه م ــی را ک ــا و مفهوم ــه کلمه ه ــتند ک ــخص هس مش
بــرای آن هــا قائــل هســتیم تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. 
زبانــی کــه ویلیــام برکلــی بــه کار می بــرد بســیار 

ــت!  ــر اس ــک کارگ ــان ی ــن تر از زب روش
گوناگونی  زمینه های  دارای  کارکنان  سازمان،  یک  در 
این که دسته بندی کارکنان و قرار  از آن،  فراتر  هستند و 
که  می شود  موجب  سازمان  از  دایره  یک  در  آن ها  دادن 
در میان آن ها گروه متخصص از زبان فنی استفاده کند. 
از نظر جغرافیایی  در سازمان های بزرگ، اعضای سازمان 
پراکنده اند و گاهی حتی در کشورهای مختلف قرار دارند. 
ساختار  در  عمودی  سطوح  و  اداری  سلسله مراتب  وجود 
سازمانی نیز موجب بروز مسائل و مشکالتی در به کارگیری 
زبان می شود. برای مثال، سطوح مختلف مدیریتی در مورد 
و  می کنند  صحبت  سهمیه بندی  و  تشویقی  پاداش های 
برای این مفاهیم اعتبار خاصی قائل هستند ولی هنگامی 
این کلمات را می شنوند، می رنجند  که مدیران رده پایین 
دستاویز  موجودیتشان  که  می کنند  استنباط  چنین  و 

مقامات ارشد قرار گرفته است. 
ــان  ــما زب ــن و ش ــه م ــه اگرچ ــت ک ــن اس ــود ای مقص
مشــترکی داریــم ولــی کاربــرد زبــان بــه گونــه ای 
ــان  ــابه و یکس ــورت مش ــه ص ــا ب ــه از کلمه ه ــت ک نیس
برداشــت  بشــود. اگــر می دانســتیم هــر یــک از مــا چــه 
برداشــت هایی از کلمه هــا داریــم مشــکالت ارتباطــی 
ــن  ــاله ای ــیدند. مس ــن می رس ــد ممک ــن ح ــه پایین تری ب
اســت کــه بایــد بــه یــاد آورد اعضــای ســازمان معمــوال 
نمی داننــد کســانی کــه بــا آن هــا رابطــه متقابــل برقــرار 
برداشــت های  چــه  کلمه هــا  و  واژگان  از  می کننــد 
ویــژه ای دارنــد. کســی کــه پیــام می دهــد اســاس 
ــام  ــده پی ــه گیرن ــذارد ک ــن می گ ــر ای ــود را ب ــرض خ ف
ــه  ــا و اصطالحــات بدان گون از شــنیدن واژگان و عبارت ه
می اندیشــد کــه مــورد نظــر او از کاربــرد آن هاســت ولــی 
 .ــد ــت از آب در نمی آی ــی درس ــن فرض ــوال چنی معم
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زار ارز که مد�ت است نسبت به وقایع هسته ای �ب تفاوت شده،  خالف �ب �ب

ث�ی اتفاقات هسته ای است به گونه ای که  ت �ت
ت

زار �ام مهچنان � �ب

زار رسمایه را از حالت رکود خارج کرد ر�ی ها، �ب
ت

جام و لغو � اجرای �ب

ض که �ب تکنولوژی مسلط هستند،  ن یم کنند مه�ی
گ

ا امک ک�ث سیس ا زه �ت کت های دانش بنیان �ت رسث

ض تکنولوژی  د بده�ی مهه چ�ی ض افراد �ی د که به ا�ی ینسشان موفق خواهد شد. زمان یم �ب ض ب�ی

ند که از قضا خییل مه همم هستند ید املان های دیگر را در نظر بگ�ی نیست و �ب

گزارش



دانش بنیان  شماره سوم بهمن ماه 1394

116

ماهپساتحریم
ان چه گذشت؟  در دی ماه �ب اقتصاد ا�ی

 مرضیه محمودی 
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عنوان 
منابع بودجه کل کشور 

منابع بودجه عمومی دولت 
جمع منابع عمومی دولت 

درآمدهای اختصاصی دولت 
بودجه جاری دولت 

بودجه طرح های عمرانی 
منابع بودجه شرکت های دولتی 
واگذاری دارایی های سرمایه ای 

منابع حاصل از فروش نفت
و فرآورده های نفتی
درآمدهای مالیاتی 

تراز عملیاتی

الیحه بودجه 95
952
307
267
39
197
59
681
73

68

101
48-

بودجه مصوب 94
846
236
274
38
166
47
601
56

53

88
46-

میزان افزایش 
12.5
30

2.5-
2.6
18.6
25.5
13.3
30.3

28.3

14.7
4.3

ـــه  ـــم الیح ـــار، تقدی ـــا انتظ ـــد از ماه ه ـــام بع ـــرای برج اج
بودجـــه 95 بـــه مجلـــس پـــس از 42 روز تاخیـــر، 
کاهـــش نـــرخ تـــورم شـــهری و روســـتایی، رســـیدن 
قیمـــت نفـــت بـــه 20 دالر و ســـفر رئیس جمهـــور 
ــن  ــران مهم تریـ ــه ایـ ــی بـ ــر چینـ ــن و 800 تاجـ چیـ
ـــد.  ـــاری بودن ـــال ج ـــاه س ـــادی دی م ـــای اقتص رویداده

اجرای برجام آغاز شد 
در آغازیــن دقایــق روز یکشــنبه 27 دی مــاه محمدجــواد 
ظریــف وزیــر خارجــه ایــران و فدریــکا موگرینــی مســئول 
ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج سیاس
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ــس از بیانی ــترک و پ مش
اتمــی در تاییــد انجــام تعهــدات ایــران بــر اســاس برجــام 
و این کــه ایــران تمــام گام هــای الزم بــرای اجرایــی شــدن 
برجــام را برداشــته، اجــرای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 
ــه  ــود ک ــس از آن ب ــد. پ ــالم کردن ــما اع ــام( را رس )برج
ــران را  ــه ای ــا علی ــرد تحریم ه ــالم ک ــا اع ــه اروپ اتحادی
برداشــته و وزارت خارجــه آمریــکا نیــز بــا صــدور بیانیــه ای 
ــل  ــود ذی ــی خ ــدات تحریم ــنگتن تعه ــرد واش ــالم ک اع
ــالم  ــم اع ــد از آن ه ــت. بع ــرده اس ــی ک ــام را اجرای برج
شــد بــاراک اوبامــا، رئیس  جمهــور آمریــکا، فرمــان اجــرای 
رفــع تحریم هــا علیــه ایــران را امضــا کــرده اســت. وزارت 
ــتورالعملی  ــداد یکشــنبه، در دس ــکا، بام ــه داری آمری خزان
شــرکت  های  برون مــرزی  نماینــدگان  کــرد  اعــالم 
آمریکایــی می تواننــد مطابــق تعهــدات آمریــکا ذیــل 

ــد.  ــران فعالیــت کنن ــن پــس در ای برجــام از ای
رفت و آمد هیات های سیاسی و اقتصادی 
هیـــات  یـــک  بـــا  چیـــن  رئیس جمهـــور  ســـفر 

ـــفر  ـــال و س ـــس از 14 س ـــران پ ـــه ای ـــی ب ـــه چین بلندپای
رئیس جمهـــور ایـــران بـــه ایتالیـــا و فرانســـه ســـرآغاز 
ـــاری  ـــای تج ـــد هیات ه ـــت و آم ـــدی از رف ـــش جدی بخ
ـــا  ـــا قرارداده ـــن دیداره ـــود. در ای ـــران ب ـــه ای و سیاســـی ب
و ســـندهای همـــکاری میـــان کشـــورها امضـــا شـــد. 
ـــن،  ـــور چی ـــگ، رئیس جمه ـــن پین ـــی جی ـــی و ش روحان
ـــوص  ـــاده ای در خص ـــه 5 م ـــکاری و بیانی ـــند هم 17 س
مشـــارکت راهبـــردی تهـــران و پکـــن امضـــا کردنـــد. 

رشد بورس و بی تفاوتی بازار ارز به برجام 
ــه وقایــع  ــازار ارز کــه مدتــی اســت نســبت ب برخــالف ب
هســته ای بی تفــاوت شــده، بــازار ســهام همچنــان تحــت 
تاثیــر اتفاقــات هســته ای اســت بــه گونــه ای کــه اجــرای 
برجــام و لغــو تحریم هــا، بــازار ســرمایه را از حالــت رکــود 
ــرای  ــه از اج ــدود دو هفت ــتن ح ــا گذش ــرد. ب ــارج ک خ
ــا افزایــش حــدود  برجــام، شــاخص کل بــورس تهــران ب
10 هــزار واحــد همــراه و از کانــال 63 هــزار واحــدی بــه 
ــن رکورد شــکنی  ــزار واحــدی وارد شــد. ای ــال 73 ه کان
ــرآغازی  ــود و س ــابقه ب ــران بی س ــورس ته ــخ ب در تاری
بــرای تغییــر رونــد نزولــی در بــورس تهــران در دو ســال 
ــورس  ــع شــاخص ب ــان، صنای ــن می گذشــته شــد. در ای
ــا و  ــه برجــام داشــتند. بانکی ه ــی ب ــز واکنــش متفاوت نی
بــه خصــوص خودرویی هــا کــه از تحریــم بســیار متضــرر 
شــده بودنــد و در مــدت زمــان ریــزش شــاخص بــه دلیل 
ضریــب بتــای باالیــی کــه نشــان از همراهی چنــد برابری 
آن هــا بــا شــاخص داشــت، رشــد کم ســابقه ای داشــتند. 
گــروه دیگــری کــه از رشــد شــاخص و لغــو برجــام بســیار 
منتفــع شــد، گــروه پتروشــیمی بــود. ایــن گــروه در کنــار 
ــط  ــده توس ــه ش ــول ارائ ــا فرم ــام، ب ــو برج ــوع لغ موض
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ــی خــود شــد کــه  ــد صعــودی قبل وزارت نفــت وارد رون
در  ســود  پیش بینــی  موضــوع،  ایــن  تضمین کننــده 
ســال آینــده اســت. در ایــن میــان، گروه هــای قنــدی و 
دارویــی تــا حــدودی واکنــش مســاعدی بــه رونــد بــازار 
ــز  ــا نی ــم آن ه ــی و ک ــای منف ــب بت ــه ضری ــتند ک نداش
ایــن موضــوع را تاییــد می کنــد. ایــن گروه هــا در دوران 
رکــود بــازار، وضعیــت بســیار مناســبی را تجربــه کردنــد. 
بـــازار ارز واکنـــش چندانـــی بـــه توافقـــات هســـته ای 
ــه  ــبت بـ ــت نسـ ــوان گفـ ــا نمی تـ ــداد امـ ــان نـ نشـ
تغییـــرات ایـــن بـــازار خنثـــی عمـــل کـــرده اســـت. 
ـــام  ـــرای برج ـــش از اج ـــه پی ـــازار آزاد ک ـــت دالر در ب قیم
ـــود، در  ـــیده ب ـــان رس ـــزار و 700 توم ـــک 3 ه ـــه نزدی ب
ـــان  ـــزار و 500 توم ـــه 3 ه ـــام ب ـــدای برج ـــد روز ابت چن

ـــران  ـــود را جب ـــش خ ـــد، کاه ـــی بع ـــا کم ـــید و تنه رس
کـــرد و در محـــدوده 3 هـــزار و 600 تومـــان نوســـان 

داشـــت. 
ــا 42 روز  ــم ب ــه ه ــه بودج ــام، الیح ــرای برج ــح اج صب
ــه مقصــد بهارســتان رفــت و دولــت  تاخیــر از پاســتور ب
ــس  ــه مجل ــود را ب ــه خ ــه بودج ــومین الیح ــم س یازده
ــی  ــه علــی الریجان ــی ب فرســتاد. الیحــه تقدیمــی روحان
اولیــن الیحــه ای بــود کــه بــا تاخیــر بــه مجلــس 
می رفــت. دولــت الیحــه بودجــه ســال 95 را بــا 22 
ــع  ــه در آن مناب ــه ای ک ــرد؛ بودج ــس ب ــه مجل تبصــره ب
ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــور 952 ه ــارف کل کش و مص
ــع 846  ــه مناب ــبت ب ــت و نس ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــی ســال 94 رشــد 12/5 درصــدی  ــارد تومان ــزار میلی ه

را نشــان می دهــد. 
منابـع بودجـه عمومـی دولـت در ایـن الیحـه 307 هـزار 
میلیـارد تومـان و منابـع شـرکت های دولتـی، موسسـات 
انتفاعـی وابسـته بـه دولـت و بانک هـا 681 هـزار میلیارد 
هـزار  مجمـوع 307  از  اسـت.  پیش بینـی شـده  تومـان 

میلیـارد تومانـی کـه بـه  عنـوان منابـع بودجـه عمومـی 
دولـت پیش بینـی شـده اسـت، 39 هـزار میلیـارد تومـان 
آن درآمدهـای اختصاصـی و 267 هـزار میلیـارد تومـان 
دیگـر منابـع بودجـه عمومـی دولـت اسـت. نکتـه قابـل 
توجـه در ایـن الیحـه این اسـت کـه برخالف دیگـر ارقام 
بودجـه کـه افزایـش بـاالی 10 درصد را نسـبت به بودجه 
سـال 94 تجربـه کرده انـد، بودجـه )هزینه( جـاری دولت 
2/5 درصـد رشـد یافتـه اسـت کـه نشـان می دهـد دولت 
بودجـه عمومـی خـود را کاهـش داده. در الیحـه بودجـه 
 59 عمومـی،  بودجـه  کل  از  شـده  پیشـنهاد   95 سـال 
هـزار میلیـارد تومـان بـه طرح هـای عمرانـی و 197 هزار 
میلیـارد تومـان هم صـرف هزینه های جاری دولت شـود. 
درآمـد دولـت از محـل واگـذاری دارایی هـای سـرمایه ای 

73 هـزار میلیـارد تومـان پیشـنهاد شـده کـه 68 هـزار 
میلیـارد تومـان آن مربوط به فـروش نفـت و فراورده های 
نفتی اسـت. درآمدهـای مالیاتی دولت 101 هـزار میلیارد 
تومـان اسـت. همچنین دولـت در الیحه بودجه سـال 95 
مجوز انتشـار و فروش اوراق مشـارکت برای سـازمان های 
مختلـف را صـادر کـرده و درآمـدی معـادل 45/3 هـزار 
میلیـارد تومـان از محـل واگـذاری دارایی هـای مالی برای 

خـود متصور شـده اسـت. 
تورم کاهش یافت 

نــرخ تــورم در دی مــاه - ماننــد ماه هــای گذشــته - 
کاهــش یافــت. ایــن کاهــش تــورم هــم در آمــار اعــالم 
شــده از ســوی بانــک مرکــزی مشــاهده می شــود و هــم 
ــورم  ــار، ت ــز آم ــزارش مرک ــه گ ــار. ب ــز آم ــار مرک در آم
ســاالنه از 12/6 بــه 12/2 و تــورم نقطــه بــه نقطــه از 9/9 
بــه 9/4 درصــد رســید. بــه گــزارش مرکــز آمــار، شــاخص 
کل )بــر مبنــای  100= 1390( در دی مــاه 94 عــدد 
ــل  ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــان می ده 223/4 را نش
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ــا  ــک مرکــزی ام 0/3 درصــد افزایــش داشــته اســت. بان
ــاه منتشــر  ــورم دی م ــرخ ت اعــداد دیگــری را در مــورد ن
ــاه  ــورم در 12 م ــرخ ت ــز، ن ــن مرک ــزارش ای ــه گ ــرد. ب ک
ــه 13/2 درصــد رســید و  ــاه از 13/7 ب ــه دي م منتهــي ب
ــه نقطــه از 9/4  رونــد نزولــی داشــت امــا تــورم نقطــه ب

ــه 9/6  درصــد رســید.  ب
ــه گــزارش مرکــز آمــار، تــورم روســتایی در دی مــاه از  ب
ــه  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــید و ت ــد رس ــه 11/5 درص 12 ب
بــدون هیــچ تغییــری - ماننــد مــاه گذشــته – 8/4 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ درص
همچنیــن، تغییراتــی در تــورم تولیــد و بخش هــای 
ــه  ــی ب ــن ارزان ــاه اولی صنعــت و معــدن رخ داد. در دی م
ــه  ــد. ب ــی ش ــد منف ــه تولی ــورم ماهان ــید و ت ــد رس تولی
ــده در  ــای تولیدکنن ــاخص به ــار، ش ــز آم ــزارش مرک گ
ــد  ــل، 0/6 درص ــاه قب ــه م ــبت ب ــاه نس ــران در دی م ای
ــه  ــا 12 مــاه منتهــی ب ــا در مقایســه ب کاهــش یافــت ام
ــته،  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاه 94 نس دی م

ــت.  ــش یاف ــد افزای ــاخص 6/2 درص ــن ش ای
تــورم صنعــت هــم در فصــل پاییــز 94 بــه عــدد 189/1 
رســید کــه نســبت بـــه فصـــل گذشـــته 1/8 درصــد و 
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 2/8 درصــد کاهــش 
داشــته اســت. بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار، دو بخــش 
در کاهــش شــاخص تولیدکننــده صنعــت بیشــترین 
ــع  ــت »صنای ــاخص قیم ــی ش ــته اند؛ یک ــهم را داش س
ــا 2/9  تولیــد زغال ســنگ - پاالیشــگاه های نفــت« کــه ب
درصــد کاهــش نســبت بــه فصــل قبـــل و رســـیدن بـــه 
عــدد 160/1 بیشــترین تاثیــر را در کاهــش شــاخص کل 
ــری  ــته  اســت و دیگ ــاری داش ــال ج ــز در س فصــل پایی
رشــته فعالیــت »تولیــد فراورده هــای نفتــی تصفیــه 

ــه فصــل قبــل.  ــا 3 درصــد کاهــش نســبت ب شــده« ب
ــی  ــرای ســومین فصــل پیاپ ــورم بخــش معــدن هــم ب ت
ــی  ــورم فصل ــار، ت ــز آم ــزارش مرک ــه گ ــد. ب ــی ش منف
تابســتان 94، منفــی 6/6 درصــد و تــورم نقطــه بــه نقطــه 
منفــی 3/6 درصــد بــوده اســت. درصــد تغییــر مجمــوع 
فصل هــای منتهــی بــه فصــل یــاد شــده در ســال جــاری 

نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 6/8 درصــد و تــورم 
ســاالنه ایــن بخــش هــم 20/1 درصــد بــوده اســت. مرکز 
ــار در گزارشــی کــه منتشــر کــرده، نوشــته شــاخص  آم
ــبت  ــزی نس ــای فل ــتخراج کانه ه ــش اس ــت در بخ قیم
بــه فصــل قبــل 10/4 درصــد کاهــش داشــته کــه ایــن 
ــدی  ــش 11/7 درص ــر کاه ــت تاثی ــتر تح ــش بیش کاه
ــده  ــه وجــود آم ــی ب ــت اســتخراج ســنگ های آهن فعالی
ــاله را  ــن مس ــزارش، ای ــن گ ــه در ای ــن نکت ــت. همی اس
ــن  ــای بخــش ســنگ آه ــه فعالیت ه ــد ک مطــرح می کن
در ایــن فصــل نســبت بــه فصــل قبــل کاهــش یافتــه و 
بیانگــر مشــکالت فعــاالن بخــش ســنگ آهــن اســت کــه 
در خــود گــزارش هــم تاکیــد شــده ایــن کاهــش ناشــی 

ــوده اســت.  از کاهــش قیمــت کنســانتره آهــن ب
در ادامــه ســقوط آزاد قیمــت طــالی ســیاه، در معامــالت 
ــام  ــت خ ــکه نف ــر بش ــای ه ــه، به ــه 22 ژانوی ــی ب منته
ــزان  ــترین می ــران بیش ــی ای ــنگین صادرات ــبک و س س
ــان را  ــت جه ــر نف ــاخص های معتب ــن کل ش ــش بی کاه

داشــته اســت. بــر ایــن اســاس، قیمــت هــر بشــکه نفــت 
خــام ســبک صادراتــی ایــران بــا کاهشــی حــدود 2 دالر 
و 57 ســنت بــه بشــکه ای 23 دالر و 22 ســنت کاهــش 
ــام  ــت خ ــکه نف ــر بش ــای ه ــن، به ــر ای ــالوه ب ــت. ع یاف
ــا کاهــش 2 دالر و 70  ــم ب ــران ه ــی ای ســنگین صادرات
ــازار جهانــی  ســنت، بشــکه ای 20 دالر و 19 ســنت در ب

معاملــه شــد. 
از ســوی دیگــر، متوســط قیمــت هــر بشــکه نفــت 
ســبک صادراتــی ایــران از ابتــدای ســال 2016 میــالدی 
تاکنــون حــدود 26 دالر و 14 ســنت و میانگیــن قیمــت 
هــر بشــکه نفــت خــام ســنگین صادراتــی ایــران در ایــن 
مــدت حــدود 23 دالر و 14 ســنت بــوده اســت. ایــن در 
ــر بشــکه  ــروش ه ــت ف ــه متوســط قیم ــی اســت ک حال
نفــت خــام ســبک و ســنگین صادراتــی ایــران در طــول 
ــوده اســت کــه  ســال 2015 میــالدی حــدود 50 دالر ب
نشــان می دهــد در نخســتین مــاه ســال جدیــد میــالدی 
ــال  ــا س ــه ب ــران در مقایس ــت ای ــکه نف ــر بش ــت ه قیم

 .ــه نصــف کاهــش یافتــه اســت گذشــته ب
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معرفیطرحهایکالنملی
فناوریونوآوری

 هادی رمضانی

شبیه ساز سقوط آزاد )تونل باد عمودي(
 

کارفرما: معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
مجری طرح: شرکت فراسنجش صبا 

اهداف طرح 
و  تســت  ســاخت،  طراحــي،  فنــي،  دانــش  کســب   -
ــل  ــي از ســامانه شبیه ســاز ســقوط آزاد )تون ــرداري نهای بهره ب
بــاد عمــودي( مطابــق بــا اســتانداردهاي ملــي و بین المللــي و 

ــاز  ــورد نی ــای م ــذ گواهینامه ه اخ
 - آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص و بومیســازي فنــاوري 
و توانمنــدي طراحــي و ســاخت تونــل بــاد عمــودی در کشــور 

مشخصات و ویژگی ها:

کاربردها 
ــذت  ــت آوردن ل ــه دس ــح و ب ــور تفری ــه منظ ــی: ب - تفریح
ــن  ــوان از ای ــمان می ت ــرواز در آس ــاس پ ــقوط آزاد و احس س

ــرد. ــتفاده ک ــاد اس ــل ب تون
می خواهنــد  کــه  افــرادی  بــرای  آزاد:  ســقوط  آمــوزش 
چتربــازی انجــام دهنــد، ایــن فنــاوری ســبب کاهــش 
هزینه هــای چتربــازی بــه میــزان 95 درصــد می شــود و 

می دهــد.  افزایــش  بســیار  را  آمــوزش  ایمنــی 

مشخصات کلی تونل باد 
ابعاد بزرگ ترین مقطع تونل باد

ارتفاع تونل باد
مساحت ساختمان

توان مصرفي 7 موتور الکتریکي سه فاز
مشخصات محوطه پرواز

محوطه پرواز
ارتفاع محوطه پرواز
سرعت جریان هوا

کنترل سرعت

 
6  ضلعي با قطر دایره محاطي تقریبا 10 متر

تقریبا 45 متر
حدود 500 مترمربع در ارتفاع 10 متري زمین

1 MW
 

10 ضلعي  و قطر محاطي آن 3/6 متر
3/5 متر

220 km/s 0 تا
کنترل سرعت دوراني فن
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پرنده دریایي شش نفره دوزیست
 

کارفرما: معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
مجری طرح: شرکت هوافضایي درنا 

اهداف طرح 
تســت  ســاخت،  طراحــي،  فنــي،  دانــش  کســب   -
دریایــي  پرنــده  مهندســي  نمونــه  بهره بــرداری  و 
ــذ  ــتانداردها و اخ ــاس اس ــر اس ــت ب ــش نفره دوزیس ش

گواهینامــه هــای مــورد نیــاز 
- آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص و بومي ســازي 
فنــاوري و توانمنــدي طراحــي و ســاخت هواپیمــای 

ــور  ــت در کش دوزیس

مشخصات و ویژگی ها:

کاربردها
- آموزش خلبانی

- عملیات امداد و نجات در محیط های آبی - خاکی
ــی در  ــرداری هوای ــی، شناســایی و تصویرب - گشــت هوای

ــی ــی - خاک ــای آب محیط ه
ــر ســکوهای  ــت نظی ــه محــل ماموری ــال غــواص ب - انتق

ــر آن ــی و نظای نفت
بــه صــورت  اســتفاده  و  مســافر  یــا  بــار  - حمــل 

تفریحــی و  شــخصی  هواپیماهــای 
- پروازهای تحقیقاتی

- گشت ضد قاچاق در مرزهای آبی - خاکی
- گشت و کنترل مرزی

- آمبوالنس در محیط های آبی - خاکی
- خدمات کلوپ های هوایی

ابعاد و مساحت 
دهانه بال

طول کلی هواپیما
ارتفاع بدنه

سطح ناخالص بال
وزن و باربری 

وزن خالی با تجهیزات 
حداکثر وزن برخاست 

حداکثر سوخت قابل استفاده 
عملکرد

حداکثر سرعت کروز
حداکثر نرخ صعود در ارتفاع سطح دریا

سقف پرواز
طول باند برخاست روی زمین

طول باند برخاست روی آب
برد با حداکثر سوخت

 
11/6 متر
8/54 متر
3/17 متر

15/4 مترمربع
 

1245 کیلوگرم
1430 کیلوگرم

310 لیتر
 

139 نات در ارتفاع 8000 پا
600 فوت بر دقیقه

14000 فوت
450 متر
750 متر

1650 کیلومتر با ذخیره 30 دقیقه
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شرایطپسابرجامبهنفعشرکتهای
دانشبنیاناست

ی گفت وگو �ب دک�ت همدی کشم�ی
ان  قیقا�ت اص�ض

ت
رک عیمل و � رئیس �ث

 نیلوفر منزوی
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ـــهرک  ـــرکت در ش ـــد ش ـــر چن ـــال حاض  در ح
ـــتقر  ـــان مس ـــتان اصفه ـــی اس ـــی و تحقیقات علم

ـــتند؟  هس
ـــره  ـــا 3 نف ـــک 2 ت ـــای کوچ ـــی، از مجموعه ه ـــور کل ـــه ط ب
تـــا مجموعه هـــای بزرگـــی کـــه بیـــش از 100 نفـــر در 
ـــه کار مشـــغول هســـتند، حـــدود 450 شـــرکت در  ـــا ب آن ه

ـــد.  ـــت دارن ـــهرک فعالی ـــن ش ای

ـــی  ـــه حوزه های ـــتر در چ ـــرکت  ها بیش ـــن ش  ای
ـــد؟  ـــت می کنن فعالی

ـــده در  ـــت ش ـــرکت های ثب ـــد از ش ـــه 27 درص ـــک ب نزدی
ایـــن پـــارک در حوزه هـــای الکترونیـــک، اتوماســـیون و 

آی ســـی تی فعـــال هســـتند. 

ـــه  ـــه مرحل ـــرکت ها ب ـــن ش ـــداد از ای ـــه تع  چ
تجاری ســـازی رســـیده اند؟ 

ــی و  ــد مقدماتـ ــه رشـ ــرکت در مرحلـ ــدود 100 شـ حـ
نزدیـــک بـــه 150 شـــرکت در دوره رشـــد هســـتند. در 
ــد  ــرار دارنـ ــدیافته قـ ــرکت های رشـ ــد، شـ ــه بعـ مرحلـ
کـــه محصـــول یـــا ســـرویس خاصـــی ارائـــه کرده انـــد و 
ـــداد  ـــت. تع ـــده اس ـــل ش ـــت تبدی ـــه صنع ـــا ب ـــاوری آن ه فن
ـــه  ـــی ک ـــه آن های ـــا ب ـــت. م ـــرکت اس ـــدود 55 ش ـــا ح آن ه
کارگاه تولیـــدی دارنـــد و محصولشـــان را در ایـــن کارگاه هـــا 
ــای  ــد، فناوری هـ ــه می کننـ ــازار عرضـ ــه بـ ــد و بـ تولیـ

می گوییـــم.  صنعت ســـاز 

 دکتـــر ســـتاری در بازدیـــد از پارک هـــای 
ـــد دارد  ـــواره تاکی ـــتان ها هم ـــاوری اس ـــم و فن عل
ـــتان  ـــل اس ـــتان در داخ ـــر اس ـــای ه ـــه نیازه ک
شـــرکت های  و  ظرفیت هـــا  کمـــک  بـــا  و 
ــتان  ــای اسـ ــود. نیازهـ ــع شـ ــان رفـ دانش بنیـ
ـــه  ـــا چ ـــما ت ـــت و ش ـــی اس ـــه چیزهای ـــان چ اصفه

میـــزان در ایـــن بخـــش موفـــق بوده ایـــد؟ 
طبیعـــی اســـت کـــه بـــازار اولیـــه شـــرکت های 
ـــی باشـــد.  ـــه صـــورت محل ـــان همـــان اســـتان و ب دانش بنی
ایـــن مســـاله بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه بازارشـــان 

تا چند سال پیش تصور این بود 
که برای پیدا کردن فرصت های 
شغلی و سرمایه گذاری به ناچار باید 
پایتخت نشین بود و چه بسیار کسانی 
که از شهرهای کوچک و بزرگ خود 
کوچ می کردند و به امید روزهای 
بهتر به تهران می آمدند. اما در چند 
سال اخیر، تاکید بر توانمندسازی 
تمام استان ها از سوی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و ایجاد 
فرصت برای استعدادهای برتر 
استان سبب شده است شرکت های 
دانش بنیان با کمک پارک های علم 
و فناوری مستقر در این استان ها 
به گسترش فناوری ابتدا در سطح 
استان و سپس در سطح ملی و 
گاه بین المللی دست یابند. استان 
اصفهان که حتی پیش از این طرح ها 
و حمایت ها یکی از استان های 
پیشرو در حوزه صنعت و تربیت 
استعدادهای برتر بوده است، در 
سال های اخیر توانسته روند رو به 
رشد خود را سرعت ببخشد. با دکتر 
مهدی کشمیری، رئیس پارک علم 
و فناوری استان اصفهان درباره 
شرکت های حاضر در این شهرک و 
چالش های دانش بنیان پیش  روی 
این استان گفت وگو کرده ایم. 
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همـــواره صـــد درصـــد داخـــل اســـتان خواهـــد بـــود 
ــد و  ــروع می کننـ ــی شـ ــازار محلـ ــا از بـ ــه این هـ بلکـ
ـــی  ـــازار بین الملل ـــس از آن در ب ـــی و پ ـــطح مل ـــد در س بع
ــتان  ــای اسـ ــوند. نیازهـ ــت می شـ ــه فعالیـ ــغول بـ مشـ
اصفهـــان هـــم عمدتـــا همـــان نیازهایـــی اســـت کـــه در کل 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــن شـــرکت ها ب ـــه ای کشـــور وجـــود دارد. البت
ـــتر  ـــود، بیش ـــزرگ موج ـــع ب ـــتان و صنای ـــای اس ظرفیت ه
متوجـــه کار کـــردن در خـــود اســـتان و همـــکاری بـــا 

ـــتند.  ـــع هس ـــن صنای ای

 مثال چه صنایعی؟ 
مـــا در اصفهـــان صنعـــت بـــزرگ فـــوالد را داریـــم و نزدیـــک 
ـــن صنعـــت  ـــا ای ـــی ب ـــه نوع ـــه 45 درصـــد از شـــرکت ها ب ب

ــع  ــوزه صنایـ ــن ، در حـ ــر ایـ ــالوه بـ ــد. عـ کار می کننـ
ــرویس دهنده  ــای سـ ــیون و نرم افزارهـ ــی، اتوماسـ دفاعـ
ـــادی  ـــای زی ـــور - فعالیت ه ـــد کل کش ـــتیبان - مانن و پش
ـــاخص  ـــن، ش ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــت. ام ـــام اس ـــال انج در ح
اصلـــی بـــرای موفقیـــت شـــرکت های دانش بنیـــان، 
تـــداوم کار و رشـــد آن هاســـت کـــه در پـــارک علـــم و 
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــار خوب ـــان آم ـــتان اصفه ـــاوری اس فن
ـــش  ـــرکت ها بی ـــد از ش ـــش از 65 درص ـــال بی ـــم. مث داری
ـــی  ـــردش مال ـــر گ ـــد و از نظ ـــه فعالن ـــت ک ـــال اس از 5 س
ـــتیم.  ـــه هس ـــی مواج ـــای دو رقم ـــا عدده ـــوال ب ـــز معم نی
از حـــدود 10، 12 درصـــد تـــا 80 و گاهـــی هـــم 100 

ـــد.  درص

 مســـائل و مشـــکالت شـــهرک علمـــی و 
تحقیقاتـــی اصفهـــان و شـــرکت های حاضـــر در 
ـــا  ـــا ب ـــما عمدت ـــت؟ ش ـــی اس ـــه چیزهای آن، چ

ــتید؟  ــه هسـ ــی مواجـ ــه چالش هایـ چـ
ــن  ــی اصلی تریـ ــود دارد ولـ ــیار وجـ ــه بسـ ــکل کـ مشـ
ــث  ــتیم، بحـ ــه هسـ ــا آن مواجـ ــا بـ ــه مـ ــکلی کـ مشـ

ــه اول  ــت. در مرحلـ ــن شرکت هاسـ ــازار ایـ ــت از بـ صیانـ
شـــرکت های دانش بنیـــان بایـــد بتواننـــد وارد بـــازار 
ـــان  ـــر راه اطمین ـــوند. اگ ـــه ش ـــرف آن  پذیرفت ـــوند و از ط ش
ـــد  ـــا و خری ـــه آن ه ـــپردن کار ب ـــرکت ها و س ـــن ش ـــه ای ب
محصـــول از آن هـــا همـــوار باشـــد، بخـــش عمـــده ای از 
ـــث  ـــن بح ـــازار اصلی تری ـــد. ب ـــد ش ـــل خواه ـــکالت ح مش
ـــد،  ـــت واردات باش ـــور در دس ـــازار کش ـــه ب ـــت. این ک ماس

ــت.  ــل اسـ ــن معضـ جدی تریـ
ـــا  ـــه ب ـــم ک ـــت را داری ـــون حمای ـــن گذشـــته، بحـــث قان از ای
ـــی  ـــد اجرای ـــر رون ـــال اخی ـــی، دو س ـــه در یک ـــود این ک وج
ـــم.  ـــکالتی مواجهی ـــا مش ـــوز ب ـــده، هن ـــر ش ـــی بهت آن خیل
ـــا و شـــرایط  ـــه معافیت ه ـــه ب ـــون ک ـــن قان ـــاده 9 ای ـــال م مث
ویـــژه شـــرکت های مســـتقر در پـــارک می پـــردازد، 
ــناخته  ــمیت شـ ــه رسـ ــی بـ ــای اجرایـ ــط نهادهـ توسـ

ــد.  ــون تمکیـــن نمی کننـ ــا از قانـ ــود و آن هـ نمی شـ
ـــان  ـــرکت های دانش بنی ـــود ش ـــه خ ـــا ب ـــر م ـــکل دیگ مش
ـــردد.  ـــا برمی گ ـــر آن ه ـــم ب ـــط حاک ـــر غل ـــگ و تفک و فرهن
ــان  ــرا گمـ ــیس اکثـ ــان تازه تاسـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــتند،  ـــلط هس ـــوژی مس ـــر تکنول ـــه ب ـــن ک ـــد همی می کنن
ـــه  ـــرد ک ـــان می ب ـــد. زم ـــد ش ـــق خواه ـــان موف بیزینسش
بـــه ایـــن افـــراد یـــاد بدهیـــم همـــه چیـــز تکنولـــوژی 
نیســـت و بایـــد المان هـــای دیگـــر را در نظـــر بگیرنـــد 

ـــتند. ـــم هس ـــم مه ـــی ه ـــا خیل ـــه از قض ک
ـــا ایـــن بخـــش هـــم  از طرفـــی، نهادهـــای مالـــی متناســـب ب
نداریـــم و در تامیـــن ســـرمایه شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــات  ـــه حی ـــی اســـت ک ـــن ضعف ـــم و ای ـــا مشـــکل مواجهی ب

شـــرکت ها را تهدیـــد می کنـــد. 

 از بـــازار بـــه عنـــوان اصلی تریـــن چالـــش 
نگـــران دوران  یـــاد کردیـــد.  شـــرکت ها 
پســـابرجام و تاثیـــر آن بـــر بـــازار نیســـتید؟ 
بایـــد خودمـــان را بـــا شـــرایط تـــازه تطبیـــق بدهیـــم. 
ـــت.  ـــت اس ـــابرجام مثب ـــه دوران پس ـــن ب ـــگاه م ـــا ن اتفاق
ــا  ــوژی بـ ــان تکنولـ ــر صاحبـ ــه اگـ ــر کـ ــن نظـ از ایـ
ـــرمایه  ـــان س ـــوند و صاحب ـــور ش ـــان وارد کش تکنولوژی ش
بـــا سرمایه هایشـــان، فرصـــت خوبـــی ایجـــاد می شـــود. 
ــد  ــی دارنـ ــا گاه ایده هایـ ــان مـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ــذاب  ــرمایه گذاران جـ ــن سـ ــرای ایـ ــد بـ ــه می توانـ کـ
باشـــد. همچنیـــن در بخـــش انتقـــال تکنولـــوژی، 
کشـــورهای پیشـــرفته می تواننـــد بهتریـــن همـــکار مـــا 
باشـــند. امـــا اگـــر از ایـــن دوران سوء اســـتفاده کنیـــم و 
ـــا  ـــرای م ـــا شـــرایط ب ـــم، یقین ـــه ســـمت واردات کاال بروی ب
ـــه  ـــدوارم ک ـــن امی ـــه م ـــد. البت ـــد ش ـــخت خواه ـــی س خیل
ـــی،  ـــور کل ـــه ط ـــد. ب ـــگ باش ـــی کمرن ـــوع خیل ـــن موض ای
ـــی آزاد،  ـــت اســـت چـــون در شـــرایط رقابت ـــن مثب نظـــر م
شـــرکت های مـــا هـــم بـــه امکانـــات و منابـــع جدیـــد 
دسترســـی پیـــدا می کننـــد و ایـــن ظرفیـــت را دارنـــد 
ـــن شـــکل  ـــه بهتری ـــد ب ـــا شـــرایط جدی ـــه خودشـــان را ب ک

 .ـــد ـــق دهن تطبی
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ن�  ض مایل کشور ما مبت�ض �ب نظام �ب م�ی ض است که نظام �ت یه که وجود دارد، ا�ی
گ

دیداک

خالص داخیل تقس�ی  ان تولید �ض ض نک ها را �ب م�ی د �ب ض  �ض
گ

م نقدین� گر �ب است چرا که ا

 ، خالص داخیل مقایسه کن�ی زار بورس نسبت به تولید �ض ض نسبت را �ب ارزش �ب و ا�ی

یه زار�چ یه بودن گرایش دارد �ت �ب نک �چ متوجه یم شو�ی که اقتصاد ما بیش�ت به �ب

هدایت و حمایت
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برای  اقتصاد مقاومتی  اقتصاد دانش بنیان در توسعه  مبحث 
کشورمان1 اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، صحبت های مقام 
معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی2 
و تاکید ایشان بر ارتقای مدیریت منابع مالی3 نشان از اهمیت 
موضوع دارد. همچنین ایشان در دیدار شرکت ها و فعاالن تولید 
فرمودند:  و  تاکید کردند  این موضوع  بر  دانش بنیان4 مجددا 
»سیستم های سنتی قدیمی اعتبارشناسی، از جمله از سوی 
بانک ها و مراکز پولی، باید نسبت به این شرکت ها نگاهشان را 
عوض کنند. مشکل نقدینگی، مشکل مهم این شرکت هاست.« 
بر مهم ترین بخش  دانش بنیان  تولید  نقش  بر  ایشان  تاکید 
اقتصادی کشور5، تامین حداقل 20 درصد از درآمد کشور از 
راه صنایع دانش بنیان6 تا سال 1404، تبدیل علم به قدرت 
مالی  تامین  نظام  بحث  اهمیت  از  حکایت  و...  اقتصادی7 
دانش بنیانی دارد. لذا در این یادداشت به ترسیم عرصه های این 
موضوع خواهیم پرداخت و چارچوبی برای آن ارائه خواهیم کرد. 
تامین مالي اصطالحا به فرایند تمرکز منابع مالي با سرمایه به 
صورت میان مدت و بلندمدت اطالق مي شود. همچنین تامین 
مالی شاخه اي از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن 
دولت ها مي پردازد.  و  کارها  و  اشخاص، کسب  براي  سرمایه 

بررسیسازوکارهاینظامتامینمالی
دانشبنیانی

 مهسا قربانی بوانی

تامین مالي به نهادهاي مالی اجازه مي دهد به جاي در دست 
داشتن پول نقد، از اعتبار براي خرید کاال، سرمایه گذاري در 

پروژه ها یا دیگر مبادالت اقتصادي خود استفاده کنند. 
همچنین  و  مالی  تامین  روش های  یا  روش  درست  انتخاب 
ترکیب این منابع در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری، یکی 
از ارکان اصلی و کلیدی موفقیت آن ها به شمار می رود. به ویژه 
در شرایطی که منابع ریسکی مختلفی بر محیط تجاری طرح 

حاکم باشد، تصمیم گیری با سختی بسیار همراه خواهد بود. 
امروزه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری رابطه تنگاتنگی با نظام 
تزریق بودجه به ان ها دارد و این مهم منجر به تبدیل فرایند 

تامین مالی طرح ها به فرایندی پویا شده است.
مالی  تامین  جهت  کارامد  و  درست  استراتژی  به  دستیابی 
طرح های سرمایه گذاری، منوط به پیش بینی درست از شرایط 
اتی طرح و انتخاب ترکیبی مناسب از گزینه های ممکن جهت 

تامین مالی طرح است.
برنامه های  اهداف  تحقق  در  بااهمیت  بسیار  عوامل  از  یکی 
عملیاتی، تدوین برنامه مالی و تهیه ساختار و تشکیالت اجرایی 
و نظام های پیوسته در حال تعامل با یکدیگر است. تناسب این 
نظام ها با یکدیگر و تعامل و هماهنگی آن ها، توفیق و تحقق 
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اهداف هر برنامه توسعه ای را تضمین می کند. 
مبنای برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی عملیاتی است. به عبارتی، 
برای برنامه ریزی عملیاتی، برنامه ریزی مالی انجام می شود که با 
تامین منابع مورد نیاز فعالیت ها و طرح ها و پروژه های عملیاتی، 

امکانات اجرا و تحقق اهداف آن ها را فراهم کند. 
اما نمی توان برنامه ریزی مالی را به تنهایی و جدا از سایر برنامه ها 
یا ساختار سازمان تدوین و اجرا کرد زیرا پیوستگی و تعامل 
سیستم های مالی، اجرایی و نظارتی به عنوان یک ضرورت برای 
تحقق اهداف سازمان، این امکان را فراهم نمی کند که هر یک 
از نظام های برنامه ریزی یا خرده برنامه ها به تنهایی تنظیم شوند 
و به اجرا درآیند و هر یک راه خود را جدا یا بی ارتباط با سایر 

واحد ها طی کنند. 
نکته بسیار بااهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد، ضمانت 
اجرایی شدن برنامه هاست. اگر زیباترین، جامع ترین و بهترین 
برنامه را تهیه کنیم و برای اجرای آن قدم های مثبت و اثربخشی 
برنداریم یا در اجرای دقیق برنامه سستی به خرج دهیم، حتی 
اگر بتوانیم هدف های خاصی را تحقق ببخشیم، بهای گزافی 

برای آن می پردازیم که با مدیریت مالی در تقابل است. 
برنامه نیازمند اجرا و نظارت دقیق است. همان طور که گفته 
شد، با وجود تغییرات سریع و شتابان محیطی نمی توان مانند 
گذشته برنامه ثابتی داشت که تا پایان بدون تغییر باقی بماند، 
بلکه برنامه ها باید انعطاف پذیر باشند و هر تغییری به سبب 
تحوالت محیطی الزم باشد، باید به اصالح برنامه اقدام کرد و 

انحراف از برنامه جایز نیست. 
دیدگاهی که وجود دارد، این است که نظام تامین مالی کشور 
ما مبتنی بر نظام بانکی است چرا که اگر حجم نقدینگی نزد 
بانک ها را بر میزان تولید ناخالص داخلی تقسیم و این نسبت 
را با ارزش بازار بورس نسبت به تولید ناخالص داخلی مقایسه 
کنیم، متوجه می شویم که اقتصاد ما بیشتر به بانک پایه بودن 

گرایش دارد تا بازارپایه. 
افزایش  به هر حال، برای پویاتر شدن نظام تامین مالی و 
شفافیت در آن باید از روش های نوین تامین مالی بهره گرفته 
در  هم  و  بانکی  نظام  در  هم  می تواند  روش ها  این  و  شود 
بازار سرمایه تعریف شود که هرچه گرایش به سمت تامین 
را  یابد، مزایای بهتری  افزایش  بازار سرمایه  از طریق  مالی 
بزرگ ترین  از  یکی  داشت.  خواهد  همراه  به  اقتصاد  برای 
جمله  از   - متوسط  و  کوچک  بنگاه های  دغدغه های 
شرکت های دانش بنیان - و یکی از مهم ترین موانع راه اندازی 
کسب و کار جدید، تنگنای مالی و همچنین بهره گیری از 
روش های صحیح تامین مالی و سرمایه ای است. فرایند تامین 
مالی برای بنگاه ها ممکن است بسیار طوالنی باشد و آن ها 
را از حرفه و کسب و کارشان منصرف کند. بنابراین یکی از 
موثرترین راهکارهای حمایت از بنگاه ها و همچنین کمک به 
آنان برای موفقیت و تداوم حیات در دوران آسیب پذیر آغاز 
به  تزریق  و  مالی  تامین  بهترین روش  انتخاب  به کارشان، 
موقع منابع مالی است. پیاده سازی نظام صحیح تامین مالی 
دانش بنیانی با پیاده سازی صحیح و مناسب موارد مطرح شده 
در ذیل، چه در سطح کالن از طریق دولت و تسهیل گری 
صحیح آن و چه در سطح خرد و از طریق خود شرکت های 

دانش بنیانی، انجام می شود. 
دسترس  در  منابع  اوقات  گاهی  که  است  ذکر  به  الزم 
با  شرکت ها  آن ها،  ناصحیح  مدیریت  با  اما  شرکت هاست 
مشکالت بسیاری مواجه می شوند. در این راستا، نقش پررنگ 
متخصصان مالی و اقتصادی در راهبری خرد این نظام بسیار 

حائز اهمیت است. 
شرکت های  مالی  تامین  نظام  الزامات 
صورت  مطالعات  به  توجه  با  دانش بنیان 

گرفته به شرح زیر است: 

و  مالی  مقررات  زیرساخت ها،  ایجاد  و  توسعه  اصالح،   -1
برنامه های مبتنی بر نظام تامین مالی دانش بنیانی 

2- اصالح، توسعه و ایجاد بازارهای مالی مبتنی بر نظام تامین 
مالی دانش بنیانی 

3- اصالح، توسعه و ایجاد ابزارهای مالی مبتنی بر نظام تامین 
مالی دانش بنیانی 

4- اصالح، توسعه و ایجاد نهادهای مالی مبتنی بر نظام تامین 
مالی دانش بنیانی 

ــک از  ــر ی ــرای ه ــوان ب ــب می ت ــتر مطل ــرای درک بیش ب
ــرد.  ــه ک ــر ارائ ــه شــرح زی ــی ب ــوارد مطرح شــده مثال های م
الزم بــه ذکــر اســت کــه مــوارد زیــر پیشــنهادهایی اســت که 
بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه در کشــورهای دیگــر 

ارائــه شــده اســت: 

مالی  برنامه های  و  زیرساخت ها  مالی،  مقررات  الف( 
مبتنی بر نظام تامین مالی دانش بنیانی 

1- تدوین برنامه استراتژیک مالی نظام تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان 

2- تدوین مقررات نظام تامین مالی خطرپذیر در جهت حمایت 
از تامین مالی طرح های فناورانه 

3- تدوین برنامه جامع مالیاتی در جهت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و همچنین پایش عملکردهای مالیاتی آنان 

4- تدوین برنامه جامع مالی در جهت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان متقاضی ورود به بازار سرمایه 

5- تدوین مقررات ادغام و تملیک شرکت های دانش بنیان در 
جهت ورود به عرصه های بزرگ تر 

6- تدوین برنامه مدیریت ریسک شرکت های دانش بنیان در هر 
دوره از چرخه عمر 

7- تدوین مقررات رتبه بندی اعتباری شرکت های دانش بنیان 
8- تدوین و ایجاد زیرساخت های مناسب تامین اطمینان )نظام 

بیمه گری شرکت های دانش بنیان( 
سرمایه گذاری  جهت  در  مناسب  زیرساخت های  ایجاد   -9

مشترک در حوزه  مربوط به تکنولوژی 
10- تدوین کتب راهنمای تامین مالی و سرمایه گذاری برای 
)بذرپاشی، جوانی،  دانش بنیانی  مالی  تامین  مراحل مختلف 

رشد، بلوغ( و... 
11- تدوین مقررات تامین مالی جمعی )جمع سپاری مالی( در 

جهت حمایت از تامین مالی جمعی  
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ب( بازارهای مالی 
1- همکاری بیشتر بازار پول و بازار سرمایه در جهت حمایت از 

نظام تامین مالی دانش بنیانی 
2- تعامل بیشتر با بازار بیمه در جهت حمایت از نظام تامین 

مالی شرکت های دانش بنیان  
3- تعامل بیشتر بازار بیمه و بازار سرمایه در جهت راه اندازی 
ابزارهای نوین تامین مالی برای تامین مالی طرح های فناورانه 

4- تعامل بیشتر بازار پول و بیمه در جهت ارائه تسهیالت و 
و  نوآوران  کارآفرینان،  دانش بنیان،  شرکت های  به  خدمات 

مخترعان کشور بر اساس نیاز درک شده 
5- تعامل بیشتر و عمیق تر هر سه بازار در جهت تسهیل گری 

چالش های درک شده 
ج( ابزارهای مالی 

پروژه ای  صندوق های  سازماندهی  و  راه اندازی  طراحی،   -1
)پروژه محور( تامین مالی طرح ها و پروژه های حوزه  فناوری، 

طرح و ایده 
2- طراحی، راه اندازی و سازماندهی صندوق های قابل معامله 

)ETF( خطرپذیر در بورس اوراق بهادار 
متولی  صندوق  های  بیشتر  ساماندهی  و  راه اندازی   -3

سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور 
4- طراحی، راه اندازی و سازماندهی ابزارهای مالی اسالمی در 

جهت تامین مالی نوآوری، کارآفرینی و اختراعات 
5- طراحی پلت فرم های تامین مالی جمعی در جهت تامین 

مالی پروژه های فناورانه  
6- طراحی صندوق های وقفی علم و فناوری در جهت حمایت 

از نظام علم و فناوری در کشور 
7- طراحی و بهره گیری از ابزارهای نوین مالی با مهندسی 

صورت گرفته در نیاز شرکت های دانش بنیان 
انواع  پوشش  برای  ریسک  مدیریت  ابزارهای  طراحی   -8

ریسک های مشاهده شده در شرکت های دانش بنیان 

د( نهادهای مالی 
و  مشترک  صورت  )به  خطرپذیر  مالی  هلدینگ  ایجاد   -1
تعاملی در صورت اعالم آمادگی تعداد زیاد به صورت منفک( 

برای حمایت از طرح ها، ایده ها و اختراعات کاربردی 
2- ایجاد هلدینگ های مالی خطرپذیر متشکل از شرکت های 
سرمایه گذاری موجود، شرکت های تامین سرمایه، بانک ها و... 

3- ایجاد شرکت های رتبه بندی مالی و اعتباری شرکت های 
درجه  با  منطبق  تسهیالت  دریافت  جهت  در  دانش بنیان 

ریسک اعتباری 
بیمه  شرکت های  و  کلینیک مدیریت ریسک  راه اندازی   -4
دانش بنیان در جهت پایش ریسک و همچنین ارائه راهکارهای 

مناسب بیمه ای 
شرکت های  سرمایه گذاری   - مالی  کلینیک  راه اندازی   -5
دانش بنیان در جهت ارائه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری 

به شرکت های دانش بنیان 
6- راه اندازی کلینیک تجاری سازی شرکت های دانش بنیان در 

جهت انتخاب الگوی مناسب کسب و کار 
بهادار کشور در جهت  اوراق  و  بورس  با سازمان  تعامل   -7

ارزش گذاری،  زمینه   در  نوین  مالی  نهادهای  راه اندازی 
و  ایده ها  طرح ها،  مالی  تامین  و  رتبه بندی  اولویت بندی، 

اختراعات 
8- راه اندازی کارگزاری های تامین مالی های جمعی در جهت 

حمایت از شرکت های دانش بنیان  
ایران،  موجود  شرایط  تبیین  و  توضیح  به  آتی  مقاالت  در 
وضعیت نظام تامین مالی دانش بنیانی در دنیا و موشکافی 
مقررات، زیرساخت ها و هر یک از ابزارها، روش ها و نهادهای 
درگیر در این نظام همچنین نحوه صحیح برنامه ریزی مالی 
منطبق با شرکت های دانش بنیانی خواهیم پرداخت. کالم آخر 
این که در کنار موارد عنوان شده در باال، رفع تنگناهای مالی در 
نظام تامین مالی دانش بنیانی با شیوه ها و ابزارهای نوین مالی 
و بازمهندسی روش های تامین مالی موجود تا حد بسیاری 
امکان پذیر است. امید است این یادداشت بتواند کمکی هر 

 .چند ناچیز در راستای رفع این مسائل باشد

پی نوشت: 
1. با توجه به این که اساس اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان 

است. 
2. به تاریخ 1390/07/13 

3. مـن مي خواهـم ایـن را بـه مسـئولین دولتـی بگویـم کـه 
سـرمایه گذاری در تولیـد علـم و نـوآوری علمـی، برای کشـور 
مـا و ملـت مـا سـود مضاعـف داشـته؛ ایـن راه را رهـا نکنید. 
سـرمایه گذاری بـرای تولیـد علم و بـرای نوآوری هـای علمی و 
برای پیشرفت علمی بایستی روز به  روز بیشتر شود؛ نباید کم 
شـود. البتـه امروز حتی بـه انـدازه ای که مثال کشـور انگلیس 
یـا ایتالیـا یـا فرانسـه در آن اوائـل ورودشـان در عالـم صنعت 
و علـم، سـرمایه گذاری مي کردنـد، مـا آن قـدر سـرمایه گذاری 
نمي کنیـم؛ سـرمایه گذاری مان کمتـر اسـت. هرچـه ممکـن 

اسـت، بایسـتی سـرمایه گذاری علمی بیشـتر شود.
البته این سرمایه گذاری ها باید با ارتقای مدیریت هم همراه 
باشد؛ من این را به خصوص به مسئولین محترم دولتی تاکید 
مي کنم. اگر ما منابع مالی را افزایش هم بدهیم، توزیع هم 
بکنیم، سرریز هم بکنیم، پخش هم بکنیم، اما ارتقای مدیریت 
مالی هدر خواهد  منابع  باشد،  نداشته  این بخش وجود  در 
رفت. در دانشگاه ها، در مجموعه  علمی کشور، در همین بخش 
معاونت علمی رئیس جمهور، ارتقای مدیریت الزم است. این 
مراکز دولتی  که با مساله  علم و دانشگاه ارتباط پیدا مي کند، 
حتما باید ارتقای مدیریتی پیدا کند و البته سرمایه گذاری هم 

بکند. 
4. هشتم مرداد ماه 1391 

5. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
معظم  مقام  بیانات  و   1394/06/04 تاریخ  به  دولت  هیات 
تاریخ  به  رهبری در جمع مردم و کارکنان صنعت عسلویه 

 1391 /01/18
6. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم و کارکنان صنعت 

عسلویه به تاریخ 01/18/ 1391
7. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق 

)علیه السالم( به تاریخ 1384/10/29
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کد پستی 10 رقمی:                                                                                                            
تلفن ثابت:                                                                                                                               
تلفن همراه:                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:

ــانی: .......................................................................................................................... نش

..........................................................................................................................................

 6 شماره دوره اشتراک: 
 12 شماره 	 	

تعداد درخواستی: .....................



برگه اشتراک ماهنامه دانش بنیان

ــک  ــاب: 02170219006003 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
ملــی »شــعبه رودهــن« بــا نــام درآمدهــای اختصاصــی پــارک فنــاوری 
پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره 
ــی:  ــت الکترونیک ــا پس ــن: 88612403 ی ــماره تلف ــه ش ــری را ب پیگی

ــد. ــال نمایی Email: pr@isti.ir ارس



هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 350.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 350.000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 630.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 660.000 ریال

کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط 
دارنــد و دانشــجویان، محققیــن، اســاتید، فنــاوران و شــرکت های دانش بنیــان 

ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــر از تخفی ــدرک معتب ــه م ــا ارائ ــد ب می توانن

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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