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ن سفر یم توان به دیدار دک�ت ستاری �ب  از ناکت قابل توجه ا�ی

ارستان، اشاره کرد که در  ساندور فازاکس، وز�ی کشاورزی کشور مب

ك مهاکری عیمل و  ن �ب تشکیل »مكیته مش�ت ایت به توافق طرف�ی �ن

ارستان« منجر شد. ان و مب ن ا�ی فناوری ب�ی

ید آحاد  صار گروه و طبقه خایص نیست. �ب
ن

دانش بنیان در ا�

ید متوجه آن کرد. ن را �ب �ی جامعه را درگ�ی آن کرد. الاقل دا�ن

ن که امروز نیازمند جامعه ای دانش بنیان هست�ی که عمل و  دک�ت روحا�ن �ب اشاره به ا�ی

ن ها پشتوانه عیمل داشته  ن  گف�ت یت، حرکت و سن م است و مد�ی دانش در آن م�ت

، از عمل و دانش  ن ج د�ی و�ی ، ح�ت در زمینه �ت �ش ن شد، گفت: هر زمان، در هر �ب �ب

یدار�ت بوده است ن ما استوار�ت و �پ ، سن استفاده کرده ا�ی

اول دفتر



»با توجه به واقعیاتی که ما مشاهده می کنیم و جلوی چشم ماست، 
این اوجگیری، این رسیدن به این تعالی مورد نظر و پیشرفت، به هیچ 
سال  چند  این  تجربه     است.  واقع   گرایانه  نیست؛  خیال پردازانه  وجه 
هم همین را نشان می دهد. در همین آمارهایی که داده شد، مالحظه 
کردید که پیشرفت کشور در بخش های مهم و دانش های نو و موثر 
در زندگی، با فاصله    چند سال، پیشرفت چشمگیری بوده است. این 
نشان   دهنده    این است که استعداد و ظرفیت و آمادگی هست. ما باید 
به علم در  به مساله   علم و تکیه    بگیریم؛ یعنی  این مساله را جدی 
ما  بدهیم. حرف  قرار  کار  اساس  را  این  یعنی  بدهیم؛  اهمیت  کشور 
در این چند ساله همین است. اگر چنانچه علم در بخش های مختلف 
جدی گرفته شد، آن وقت این شرکت های دانش   بنیان که بر مبنای 
ثروت   آفرینی می کنند، خواهند  و  تولید می کنند  کار می کنند،  علم 

توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی واقعی برسانند.«

از پژوهشگران و  با جمعی  )فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار 
مسئوالن شرکت های دانش بنیان در تاریخ هشتم مرداد 91(  

راه باز است
 پرویز کرمی

در هیـــچ دوره ای شـــرایط، مقدمـــات و زمینه هـــای 
ـــا ایـــن حـــد فراهـــم نبـــوده اســـت.  پیشـــرفت و توســـعه ت
ـــای  ـــی ارتق ـــم عموم ـــزی، درک و فه ـــر چی ـــر از ه مهم ت
ــر و  ــرورت تغییـ ــرده و ضـ ــدا کـ ــی پیـ ــی و کیفـ کمـ
تحـــول اقتصـــادی را آحـــاد جامعـــه دریافته انـــد. 
حضـــور نیـــروی جـــوان و تحصیلکـــرده را هـــم نبایـــد 
دســـت کم گرفـــت. البتـــه خطـــر مهاجـــرت هـــم 
هســـت امـــا اگـــر قـــدری مســـئولین در سیاســـت ها 
و برنامه هـــای فرهنگـــی توســـعه جدیـــت بـــه خـــرج 
بدهنـــد و از شـــتاب آن نکاهنـــد، حتمـــا جوانـــان 

تحصیلکـــرده بـــا انـــرژی و قـــوت و انگیـــزه بیشـــتری 
بـــه فعالیـــت اقتصـــادی خواهنـــد پرداخـــت. 

از اتفاقـــات خوبـــی کـــه ایـــن ســـال ها افتـــاده، ایـــن 
اســـت کـــه مثـــل ســـابق ملـــت عالقه منـــد نیســـتند 
ـــه  ـــه آب باریک ـــد و ب ـــت دربیاین ـــتخدام دول ـــه اس ـــط ب فق
دولتـــی بســـنده کننـــد. قاطبـــه جوانـــان مـــا شـــور و 
ـــد کـــه دولـــت جوابگویشـــان نیســـت.  حالـــی در ســـر دارن
ـــردان روزگار/ از همـــت  ـــه م ـــد دار ک ـــود »همـــت بلن فرم
بلنـــد بـــه جایـــی رســـیده اند«. جوانـــان کشـــور نیـــز 
ـــاً  ـــان صرف ـــال و آرزوهایش ـــد و آم ـــت بلندن ـــب هم صاح
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ــت.  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــن صـ ــای ایران زمیـ در جغرافیـ
ـــه  ـــته اند ک ـــی گذاش ـــر نردبام ـــان را ب ـــمندان پایش دانش
ـــدارد  ـــا ن ـــم، جغرافی ـــاخته اند. عل ـــی س ـــمندان ایران دانش
ـــدن  ـــه تم ـــل ب ـــد، در اص ـــر کاری می کن ـــس ه ـــر ک و ه
ــه، کســـی  ــا ایـــن همـ ــد. بـ ــانی خدمـــت می کنـ انسـ
منکـــر شـــأن و منزلـــت دانشـــمندان ایرانـــی نیســـت. 
ــار  ــه اعتبـ ــی بـ ــمندان ایرانـ ــم دانشـ ــن االن هـ همیـ

اســـالف گران قـــدر خـــود می درخشـــند. 
مهم تریـــن پارامتـــری کـــه مـــا را بـــه آینـــده علمـــی 
ــارات و  ــد، اشـ ــدوار می کنـ ــور امیـ ــادی کشـ و اقتصـ
ــه انقـــالب ا ســـت.  ــر فرزانـ بیانـــات و توجهـــات رهبـ
بـــه اســـتظهار لطـــف و عنایـــت ایشـــان اســـت کـــه 
می گوییـــم راه بـــاز اســـت و شـــرایط توســـعه و پیشـــرفت 
ــه  ــه معظم لـ ــق و واقع بینانـ ــارات دقیـ ــت. اشـ مهیاسـ
خبـــر از آن دارد کـــه ایشـــان بیـــش از هـــر فـــرد دیگـــری 
ـــران  ـــزی در ای ـــرژی حیرت انگی ـــه ان ـــه چ ـــد ک می دانن
ـــعه  ـــد و توس ـــرای رش ـــران ب ـــیل ای ـــود دارد. پتانس وج
حیرت انگیـــز اســـت و همیـــن امـــر مـــا را محســـود 
ـــی  ـــن بیان ـــه همی ـــت. ب ـــرده اس ـــه ک ـــورهای منطق کش
ـــم انقـــالب  ـــر حکی ـــب از رهب ـــن مطل کـــه در پیشـــانی ای
ــان  ــارات ایشـ ــد. اشـ ــت بفرماییـ ــم، دقـ ــل کردیـ نقـ
حجـــت را بـــر مدیـــران کشـــور تمـــام می کنـــد کـــه 
ـــادی  ـــرعتی جه ـــود س ـــار خ ـــه کار و ب ـــر ب ـــه زودت هرچ
ــم  ــادی هـ ــت جهـ ــی مدیریـ ــی اصلـ ــند. معنـ ببخشـ
ـــات  ـــا و امکان ـــم از ظرفیت ه ـــه بتوانی ـــت ک ـــن اس همی
ـــت  ـــه دس ـــر نتیج ـــه حداکث ـــم و ب ـــره ببری ـــود به موج
ـــه  ـــاده ای ک ـــان کار فوق الع ـــبیه هم ـــت ش ـــم؛ درس یابی
ـــچ  ـــاد هی ـــگ و جه ـــم. در جن ـــاد کردی ـــگ و جه در جن
ـــت روی  ـــد و دس ـــات نمی مان ـــل امکان ـــده ای معط رزمن
ــود  ــاده شـ ــز آمـ ــه چیـ ــا همـ ــذارد تـ ــت نمی گـ دسـ
ـــرایط  ـــن ش ـــتفاده از خیرالموجودی ـــا اس ـــود ب ـــه خ بلک
ــروی  ــوی پیشـ ــد و جلـ ــم می کنـ ــات را فراهـ و امکانـ
ـــه  ـــت ک ـــوب اس ـــی خ ـــن خیل ـــرد. ای ـــمن را می گی دش
ـــا اگـــر  رزمنـــدگان اســـلحه پیشـــرفته داشـــته باشـــند، ام
ـــده  ـــر ش ـــی اگ ـــوند. حت ـــلیم نمی ش ـــه تس ـــتند ک نداش
ـــوی  ـــد و جل ـــتادگی می کنن ـــر ایس ـــایل دور و ب ـــا وس ب
ــالب و  ــخ انقـ ــی تاریـ ــد. بازخوانـ ــمن را می گیرنـ دشـ
دفـــاع مقـــدس یادآوری مـــان می کنـــد کـــه قبـــل از 
ـــم. در  ـــزم و اراده ای ـــت و ع ـــاج هم ـــا محت ـــزی م ـــر چی ه
ـــزم و اراده  ـــت و ع ـــرف اول را هم ـــز ح ـــه نی ـــن عرص ای

ــد.  ــد می زننـ و امیـ
مخلـــص کالم این کـــه بـــا ایـــن رهبـــر و ایـــن مدیـــران 
عالی رتبـــه و ایـــن مـــردم و ایـــن جوانـــان و ایـــن 
مقدمـــات، راه پیشـــرفت و توســـعه و تولیـــد ثـــروت از 
ـــید   ـــه و خورش ـــاد و م ـــر و ب ـــت. اب ـــاز اس ـــش ب ـــق دان طری
فلـــک در کارنـــد/ تـــا تـــو نانـــی بـــه کـــف آری و بـــه غفلـــت 
نخـــوری/ همـــه از بهـــر تـــو سرگشـــته و فرمانبـــردار/ شـــرط 
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ــت.  ــی نیسـ ــمت های دولتـ ــت ها و سـ ــب پسـ تصاحـ
ــام  ــود انجـ ــزرگ و پرسـ ــد کاری بـ ــا می خواهنـ آن هـ
دهنـــد و در ســـطح جهانـــی حرف هـــای قابـــل اعتنـــا 
ـــا  ـــروز ب ـــم ام ـــا ه ـــه دنی ـــت ک ـــب این جاس ـــد. جال بزنن
ـــان تحصیلکـــرده  ـــار جوان ـــار و گفت جدیـــت بیشـــتری رفت
ایـــران را دنبـــال می کنـــد. گویـــی شـــاخک های 
ـــه  ـــوب و همه جانب ـــاق خ ـــک اتف ـــر از ی ـــز خب ـــا نی آن ه
می دهنـــد. ایـــن توجـــه فوق العـــاده بـــه ایـــران البتـــه 
ــت.  ــه اسـ ــم درآمیختـ ــی هـ ــای سیاسـ ــا انگیزه هـ بـ
ــه در  ــد کـ ــا دریافته انـ ــت، آن هـ ــدا از سیاسـ ــا جـ امـ
ایـــن منطقـــه، بـــه خصـــوص در جمهـــوری اســـالمی 
ـــه  ـــت. ب ـــوع اس ـــرف وق ـــی در ش ـــات مهم ـــران، اتفاق ای
خصـــوص بـــه لحـــاظ علمـــی، فنـــاوری و اقتصـــادی 
این جـــا آبســـتن ثـــروت و قـــدرت و فرهنـــگ اســـت 
ـــد.  ـــر گیرن ـــم را در ب ـــوند و عال ـــده ش ـــاءاهلل بالن ـــه ان ش ک
ــش از  ــز بیـ ــور نیـ ــئولین کشـ ــردم، مسـ ــار مـ در کنـ
ـــن  ـــاید گفت ـــال ش ـــد. قب ـــول و تغییرن ـــاده تح ـــش آم پی
ــی  ــم، حرفـ ــک کنیـ ــد کوچـ ــت را بایـ ــه دولـ از این کـ
ــدن  ــی شـ ــید. غیردولتـ ــر می رسـ ــه نظـ ــاک بـ خطرنـ
ـــار  ـــدنی و فاجعه ب ـــید نش ـــر می رس ـــه نظ ـــز ب ـــاد نی اقتص
ـــا  ـــه گروه ه ـــری هم ـــاظ نظ ـــه لح ـــروز ب ـــا ام ـــد. ام باش
ــوان  ــه عنـ ــاله بـ ــن مسـ ــا ایـ ــری بـ ــای فکـ و نحله هـ
ــل  ــد و در اصـ ــورد می کننـ ــی برخـ ــر بدیهـ ــک امـ یـ
ماجـــرا اختالفـــی ندارنـــد. اختـــالف اگـــر هســـت، بـــر 
ـــت،  ـــم اس ـــه مه ـــزی ک ـــت. چی ـــیوه و روش اس ـــر ش س
ایـــن اســـت کـــه همـــه مســـئولین عالی رتبـــه نظـــام 
ــان  ــق جـ ــه عمـ ــعه را بـ ــرفت و توسـ ــرورت پیشـ ضـ
درک کرده انـــد و از دولـــت تـــا مجلـــس همـــه دنبـــال 
ـــردم در  ـــور م ـــای حض ـــه راه ه ـــتند ک ـــی هس راه حل های
ـــاد  ـــل اقتص ـــع را از مقاب ـــد و موان ـــوار کنن ـــاد را هم اقتص
ـــد.  ـــم بردارن ـــروع از عل ـــروت مش ـــد ث ـــان و تولی دانش بنی
ـــه  ـــی ک ـــرده. آن علوم ـــر ک ـــروز تغیی ـــم ام ـــا ه فضـــای دنی
ـــدان  ـــای کس ن ـــه رازه ـــه مثاب ـــرد ب ـــگ س در دوران جن
ـــوس های  ـــط جاس ـــا را فق ـــه آن ه ـــتیابی  ب ـــود و راه دس ب
ــترش  ــت گسـ ــه برکـ ــروز بـ ــتند، امـ ــره می دانسـ خبـ
فناوری هـــای رســـانه ای، عمومـــا برمـــال شـــده اند 
ــت  ــاال فرصـ ــد. حـ ــرار دارنـ ــوم قـ ــترس عمـ و در دسـ
ـــان  ـــورد نیازم ـــوم م ـــم عل ـــا ه ـــا م ـــت ت ـــی هس مغتنم
ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــم، بلک ـــن کنی ـــود تامی ـــازار پرس ـــن ب را از ای
ــویم.  ــدل شـ ــان بـ ــای دانش بنیـ ــده متاع هـ عرضه کننـ
در ایـــن بـــازار مـــا نیـــز ســـهمی داریـــم و می توانیـــم 
ـــد  ـــی هن ـــم. وقت ـــگ آوری ـــه چن ـــی را ب ـــودهای کالن س
ــزی  ــزی و اندونـ ــن و مالـ ــوان و چیـ ــتان و تایـ و پاکسـ
ـــان  ـــارت جه ـــه ای از تج ـــل مالحظ ـــهم قاب ـــد س می توانن
ـــاخته  ـــا در س ـــم؟ م ـــرا نتوانی ـــا چ ـــد، م ـــگ آورن را فراچن
ـــت در  ـــن اس ـــم. ممک ـــر بوده ای ـــروز موث ـــای ام ـــدن دنی ش
ـــیم  ـــده باش ـــور ش ـــف و فت ـــار ضع ـــر دچ ـــال های اخی س
امـــا حجـــم قابـــل توجهـــی از تولیـــد علـــم جهانـــی 
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ـــاید  ـــم. ش ـــروع می کن ـــال ش ـــک مث ـــا ی ـــتم را ب یادداش
از ایـــن رهگـــذر کارمـــان آســـان تر شـــود. در شـــهر 
ـــی کار  ـــادی تاکس ـــداد زی ـــران تع ـــد ته ـــت و آم ـــر رف پ
تاکســـی های  نارنجـــی،  تاکســـی های  می کننـــد. 
ســـبز، تاکســـی های تلفنـــی و مســـافرکش ها را کـــه 
ـــه ای  ـــل  مالحظ ـــدد قاب ـــه ع ـــم، ب ـــع بزنی ـــم جم ـــا ه ب
می رســـیم. نیـــازی بـــه آمـــار نیســـت تـــا از فراوانـــی 
تاکســـی ها مطلـــع شـــویم. کافـــی  اســـت بـــه 
ــا غلبـــه رنـــگ  خیابان هـــای شـــهر نـــگاه کنیـــم تـ
ـــم.  ـــا ببینی ـــه رنگ ه ـــر بقی ـــبز را ب ـــی )زرد( و س نارنج
ـــس کاروان هـــای  ـــره ای هـــم از پ پرایدهـــای ســـفید و نق
تاکســـی های رســـمی بـــه طـــور غیررســـمی در 
اســـت.  پررونـــق  بـــازار مسافرکشـــی  حرکتنـــد. 
راننده هـــا از دســـت مســـافرها پـــول می گیرنـــد 
و آن هـــا را بـــه مقاصدشـــان می رســـانند و بعـــد بـــه 
انحـــای مختلـــف ایـــن پـــول را وارد چرخه هـــای 
ـــل  ـــازار قاب ـــهر را ب ـــی ها ش ـــد. تاکس ـــادی می کنن اقتص
اعتنایـــی می بیننـــد کـــه می شـــود در آن چرخیـــد و 
ـــتری  ـــم مش ـــی ها ه ـــود تاکس ـــا خ ـــرد. ام ـــبی ک کاس
دکان هـــای دیگرنـــد. کســـبه دیگـــری هـــم هســـتند 
کـــه بـــه تاکســـی ها بـــه چشـــم یـــک بـــازار قابـــل 
اعتنـــا نـــگاه می کننـــد. می شـــود از طریـــق اتحادیـــه 
ـــا را وادار  ـــرد و راننده ه ـــار وارد ک ـــیرانی فش ـــا تاکس و ی
کـــرد تـــا پـــول بدهنـــد و تاکســـی متر و شـــبرنگ و 
ـــی ها  ـــون تاکس ـــا چ ـــد. ام ـــی بخرن ـــوز بانک ـــتگاه پ دس
بـــه ایـــن کاالهـــا نیـــاز واقعـــی ندارنـــد، فقـــط بـــه 
ــه پـــول می دهنـــد. دیـــدن تاکســـی    ــار اتحادیـ اجبـ
کـــه از تاکســـی متر اســـتفاده می کنـــد در شـــهر 
مـــا نوبـــر اســـت. چـــرا؟ بـــرای این کـــه کارشـــان را 
ــبه  ــان را محاسـ ــان نمی کنـــد و کرایـــه واقعی شـ آسـ
جی پـــی اس  از  دنیـــا  تاکســـی های  نمی کنـــد. 
ــتگاه  ــن دسـ ــک ایـ ــه کمـ ــد و بـ ــتفاده می کننـ اسـ
این جـــا  در  امـــا  آســـان می کننـــد.  را  کارشـــان 
اســـتفاده از جی پـــی اس بـــه خـــودی خـــود ســـخت 

اســـت. 
ـــا نیازهـــای واقعـــی  در ایـــن مثـــال، مجـــال آن نیســـت ت
راننده هـــا را فهرســـت کنیـــم امـــا همین طـــوری 

فی البداهـــه می توانیـــم بگوییـــم کـــه اگـــر کاالی 
ـــد،  ـــده باش ـــی رانن ـــاز واقع ـــا نی ـــب ب ـــده متناس تولیدش
ـــد  ـــرض کنی ـــد. ف ـــاک نمی کن ـــدش امس ـــی در خری کس
ــه کار  ــم کـ ــد کنیـ ــی تولیـ ــتگاه جی پی اسـ ــا دسـ مـ
بـــا آن ســـخت نباشـــد و یـــک راننـــده پنجاه ســـاله 
ـــن در  ـــود؛ همچنی ـــتاصل نش ـــرش مس ـــه در براب دیپلم
ـــد و کار را  ـــواب بده ـــم ج ـــران ه ـــایبری ای ـــای س فض
ـــه  ـــد ک ـــده بدان ـــر رانن ـــد. اگ ـــه نکن ـــکل مواج ـــا مش ب
ـــش  ـــق نان ـــه قات ـــان ک ـــل ج ـــه قات ـــی اس ن ـــن جی پ ای
اســـت و او را در بیـــرون رفتـــن از مســـیرهای شـــلوغ 
بـــرای  را  راه هـــا  بهتریـــن  راهنمایـــی می کنـــد، 
رســـیدن بـــه مقصـــد پیشـــنهاد می دهـــد و در 
ــد،  ــش می کنـ ــت کمکـ ــوخت و وقـ ــی سـ صرفه جویـ

چـــرا نبایـــد از آن اســـتفاده کنـــد؟ 
ــان  ــاری جدی شـ ــک گرفتـ ــی یـ ــای تاکسـ راننده هـ
ـــه  ـــت ب ـــردن اس ـــی  ک ـــاد رانندگ ـــتن و زی ـــاد نشس زی
ــض  ــی مریـ ــد از مدتـ ــان بعـ ــل اغلبشـ ــن دلیـ همیـ
ــا  ــو بـ ــردن و زانـ ــر و گـ ــه کمـ ــوند و از ناحیـ می شـ
مشـــکل مواجـــه می شـــوند. مشـــکل آرتـــروز گـــردن 
ــن  ــل ایـ ــک دلیـ ــت. یـ ــدی اسـ ــا جـ ــم در آن هـ هـ
مریضی هـــا ارگونومیـــک نبـــودن صندلی هاســـت. 
ـــر  ـــرای ه ـــود ب ـــرده و می ش ـــرفت ک ـــم پیش ـــروز عل ام
راننـــده متناســـب بـــا اندامـــش صندلـــی اختصاصـــی 
ـــل  ـــه حداق ـــغلی را ب ـــای ش ـــرد و عارضه ه ـــی ک طراح
رســـاند. یکـــی دیگـــر از نیازهـــای واقعـــی راننده هـــا 
غـــذای خـــوب و ســـالم و مقـــوی و مغـــذی اســـت. 
ــان را  ــه کارشـ ــد کـ ــرف نمی کنـ ــا صـ ــرای آن هـ بـ
ـــذای  ـــد؛ غ ـــه برون ـــه خان ـــا ب ـــد و ظهره ـــل کنن تعطی
بیـــرون هـــم مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت و از نظـــر 
بهداشـــتی هـــم توصیـــه نمی شـــود. اگـــر یـــک 
ــد و  ــی بکنـ ــنجی واقعـ ــان نیازسـ ــرکت دانش بنیـ شـ
ـــلیقه و  ـــوع س ـــا تن ـــب ب ـــده را متناس ـــر رانن ـــذای ه غ
ـــک  ـــد، ش ـــاده کن ـــول آم ـــت معق ـــی و قیم ـــم غذای رژی
نکنیـــد کـــه یـــک بـــازار تضمینـــی چنـــد ده  هـــزار 
نفـــره مقابـــل خـــود می بینـــد. هیـــچ کاســـبی بـــر 

ــدد...  ــم نمی بنـ ــوه چشـ ــازار بالقـ ایـــن بـ
ــد و آن  ــم دارنـ ــر هـ ــکل دیگـ ــک مشـ ــا یـ راننده هـ
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آلودگـــی هواســـت. دائـــم در معـــرض دود و ذرات معلـــق 
ـــی  ـــا آلودگ ـــه ب ـــه مقابل ـــدی دارد. البت ـــب ب ـــودن عواق ب
یـــک کار کالن ملـــی - بلکـــه جهانـــی - اســـت امـــا 
تولیـــد هواســـازی کوچـــک و ارزان نبایـــد ســـخت و 
ـــاده تر و  ـــای س ـــا راه ه ـــوا را ب ـــه ه ـــد. تصفی ـــران باش گ

کم هزینه تـــری هـــم می شـــود انجـــام داد... 
ـــور  ـــا همین ط ـــم ام ـــاده زدی ـــال س ـــک مث ـــط ی ـــا فق م
بداهـــه می توانیـــم از نیازهـــای واقعـــی و جـــدی  
ـــا  ـــرای آن ه ـــی ب ـــال کس ـــه ح ـــا ب ـــه ت ـــم ک ـــرف بزنی ح
ــیع تر  ــان را وسـ ــره دیدمـ ــر دایـ ــرده. اگـ ــری نکـ فکـ
ــگاه  ــهرمان را نـ ــا، شـ ــای راننده هـ ــه جـ ــم و بـ کنیـ
ـــتعدی  ـــازار مس ـــه ب ـــا چ ـــم ب ـــت می بینی ـــم، آن وق کنی
روبه روییـــم کـــه می توانـــد خریـــدار کاال و خدمـــات 

دانش بنیـــان باشـــد. 
ـــان  ـــال دارد ذهنت ـــد، احتم ـــه بیای ـــان ک ـــم دانش بنی اس
ـــمندان  ـــان دانش ـــود و در خیالت ـــک ش ـــوف های ت معط
ـــا  ـــد. ام ـــور کنی ـــب را تص ـــب و غری ـــفیدپوش و عجی س
شـــرکت های دانش بنیـــان قـــرار نیســـت صرفـــا 
ــام  ــاده انجـ ــای خارق العـ ــند و کارهـ ــک باشـ های تـ
دهنـــد. آن هـــا قـــرار اســـت متناســـب بـــا نیازهـــای 
واقعـــی شـــهروندان محصوالتـــی تولیـــد کننـــد کـــه 
ـــکل  ـــه مش ـــاال ک ـــال ح ـــد. مث ـــه کن ـــی را به صرف زندگ
ــر  ــه زودتـ ــده، هرچـ ــدی شـ ــی جـ ــی و کمآبـ بی آبـ
ــی آب و  ــره و صرفه جویـ ــرای ذخیـ ــی بـ ــد راهـ بایـ
جلوگیـــری از تبخیـــر و هدررفـــت آن پیـــدا کنیـــم. 
ــد  ــان بایـ ــات دانش بنیـ ــا و خدمـ ــوالت، کاالهـ محصـ

فنـــاوری را وارد زندگـــی روزمـــره کننـــد. 
دانش بنیان هـــا در دنیـــا بـــا اســـتفاده از فناوری هـــای 
ــرز  ــه هـ ــه آب بـ ــاخته اند کـ ــتگاهی سـ ــد دسـ جدیـ
رفتـــه را تـــا 90 درصـــد بازیافـــت می کنـــد. بـــا 
نصـــب ایـــن دســـتگاه ها در خانه هایمـــان می توانیـــم 
جلـــوی هـــدر رفتـــن آب را بگیریـــم. بـــه باغ هـــای 
ـــا معنـــی واقعـــی اســـراف  اطـــراف شـــهر ســـری بزنیـــد ت
ـــه  ـــاال ک ـــاورزان ح ـــد. کش ـــن آب را ببینی ـــدر رفت و ه
ـــد  ـــل کرده ا  ن ـــم بغ ـــوی غ ـــد، زان ـــی خورده ان ـــه بی آب ب
کـــه بـــرای تولیـــد محصـــول چـــه کننـــد. امـــا احتیاجـــی 
ـــه  ـــان ب ـــدات دانش بنی ـــت. تولی ـــه نیس ـــم و غص ـــه غ ب
ــرف  ــزان مصـ ــا میـ ــد تـ ــاورزان می آینـ ــک کشـ کمـ
ــا روز  ــاورزان دنیـ ــانند. کشـ ــل برسـ ــه حداقـ آب را بـ
بـــه روز هزینـــه تولیـــد محصـــوالت را پایین تـــر 
می آورنـــد در حالـــی کـــه طـــی ســـالیان اخیـــر مـــا 
ـــاورزی  ـــد کش ـــه تولی ـــم و هزین ـــت کرده ای ـــت  دس دس
را بـــاال برده ایـــم. دلیلـــش همیـــن بی اعتنایـــی 
ــان  ــاد دانش بنیـ ــج اقتصـ ــازی و ترویـ ــه فرهنگ سـ بـ

ـــت.  اس
فقـــط کشـــاورزی نیســـت. در عرصه هـــای دیگـــر 
ــم  ــره نبرده ایـ ــان بهـ ــاد دانش بنیـ ــا از اقتصـ ــم مـ هـ
یـــا تفننـــی و تجملـــی از آن اســـتفاده کرده ایـــم 

حـــال  آن کـــه نیازهـــای واقعـــی جامعـــه امـــروز 
مـــا را وادار می کنـــد تـــا در شـــیوه ها و روش هـــا 
و منش هایمـــان بازنگـــری کنیـــم. معمـــاری مـــا، 
ـــبک  ـــا، س ـــواده م ـــا، خان ـــت م ـــا، مدیری ـــازی م شهرس
ـــا و... همـــه  ـــا، کار و کاســـبی م ـــوزش م ـــا، آم زندگـــی م
و همـــه بـــه همـــان شـــکل قدیـــم ادامـــه یافته انـــد. 
ـــی و  ـــل از ورود آی ت ـــا قب ـــا ب ـــازار م ـــری ب ـــکل ظاه ش
آی ســـی تی و موبایـــل فرقـــی نکـــرده امـــا نمی توانـــد 
ــه  ــن همـ ــه ایـ ــد بـ ــما نمی توانیـ ــد. شـ ــرق نکنـ فـ
ـــاده،  ـــاق افت ـــایبرنتیک اتف ـــه س ـــه در عرص ـــرفت ک پیش
اعتنایـــش همیـــن  باشـــید. کمتریـــن  بی اعتنـــا 
ــتوران ها  ــا و رسـ ــر بوتیک هـ ــروز اکثـ ــه امـ اســـت کـ
ــا  ــق بـ ــن طریـ ــد و از ایـ ــتاگرام دارنـ ــه  اینسـ صفحـ
مشتری هایشـــان مرتبطنـــد. امـــا هـــر شـــغلی و 
هـــر بـــازاری و هـــر صنفـــی - بلکـــه هـــر آدمـــی - 
بایـــد متناســـب بـــا نیازهـــای واقعـــی اش از خدمـــات 
دانش بنیـــان اســـتفاده کنـــد. فی المثـــل مـــادران 
ــی های  ــق گوشـ ــه از طریـ ــد کـ ــر بداننـ ــاغل اگـ شـ
هوشمندشـــان می تواننـــد از حـــال و احـــوال کـــودک 
ـــوده تر  ـــا آس ـــوند، حتم ـــع ش ـــودک مطل ـــود در مهدک خ

ــند.  ــود می رسـ ــار خـ ــه کار و بـ ــر بـ و مفیدتـ
ــر  ــم اگـ ــن اول راه هـ ــا در همیـ ــم امـ ــا اول راهیـ مـ
حواســـمان نباشـــد، اشـــتباه می کنیـــم و ایـــن بنیـــان 
را کـــج می گذاریـــم. چطـــور؟ دانش بنیـــان یـــک روش 
ـــاه  ـــایش و رف ـــن و آس ـــرای ام ـــی ب ـــادی و اجتماع اقتص
ـــد احســـاس  ـــردم بای ـــذر، م ـــن رهگ ـــواده اســـت. از ای خان
ـــاد  ـــودن اقتص ـــی ب ـــل دولت ـــه دلی ـــا ب ـــد. ام ـــی کنن راحت
ـــاد  ـــودن اقتص ـــی ب ـــابقه دولت ـــل س ـــه دلی ـــل ب ـــا - الاق م
و بـــه قـــول رهبـــر فرزانـــه انقـــالب، بچـــه پولـــداری 
ملـــی - ناخواســـته همـــه در پـــی آن هســـتند کـــه کاالی 
ــم  ــوز هـ ــند. هنـ ــت بفروشـ ــه دولـ ــان را بـ دانش بنیـ
ـــن  ـــه جدی تری ـــن دارد ک ـــت از ای ـــی حکای ـــور عموم تص
و قوی تریـــن مشـــتری، دولـــت اســـت. البتـــه شـــکی 
ـــت  ـــد حمای ـــت بای ـــدای راه دول ـــن ابت ـــه در ای ـــت ک نیس
ــد - و راه را  ــه می کنـ ــد - کـ ــازی کنـ ــد، بسترسـ کنـ
ـــا  ـــد ام ـــاز کن ـــان ب ـــترش دانش بنی ـــور و گس ـــرای حض ب
ـــت همـــه کاره باشـــد و بودجـــه  ـــرار نیســـت دول این جـــا ق
عمومـــی را هزینـــه کاالی دانش بنیـــان کنـــد. اگـــر واقعـــا 
کاالهـــای دانش بنیـــان مبتنـــی بـــر نیازهـــای واقعـــی 
عرضـــه شـــده باشـــند، پـــس مشـــتری هـــم دارنـــد و 
ـــر در  ـــن کار اگ ـــد... ای ـــت ندارن ـــور دول ـــه حض ـــازی ب نی
ـــه اســـم  ـــد، ب ـــی بمان حـــد اســـم و رســـم و تشـــریفات باق
پرطمطراقـــی تبدیـــل می شـــود کـــه هیـــچ لطـــف و 
ـــد  ـــاال بزن ـــتین ب ـــت آس ـــر دول ـــا اگ ـــدارد. ام ـــری ن خی
و راه را همـــوار کنـــد و موانـــع را از ســـر راه بـــردارد، 
ـــادی  ـــیر اقتص ـــان و مس ـــه جری ـــد ک ـــم دی آن گاه خواهی
ــاد  ــه اقتصـ ــد و متوجـ ــر می دهـ ــش را تغییـ پارادایمـ

 دانش بنیـــان می شـــود. 
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فضای پس از توافق
به نفع دانش بنیان است

ن نشست مه اندی�ش ست�ی ن هور در �ن رئیس �ب
فعاالن اقتصاد دانش بنیان و نوآوری: 

 نفیسه کرمی
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پــای درددل مدیــران شــرکت های دانش بنیــان کــه 
در  دوگانــه  موضعــی  یافــت  درخواهیــد  بنشــینید، 
قبــال برداشــته شــدن تحریم هــا دارنــد. از ســویی، 
بــاز شــدن درهــای کشــور بــرای تعامــالت فنــی، 
علمــی و اقتصــادی نویدبخــش پیشــرفت ســریع تر و 
ــران  ــر، نگ ــن شرکت هاســت و از ســوی دیگ ــر ای راحت ت
ــوژی از کشــورهای  ــد مســتقیم تکنول ــه خری هســتند ک
خارجــی و واردات بی رویــه آن هــا را پیــش از آن کــه 
ــه  ــد، از گردون ــم کنن ــود را محک ــاد خ ــای اقتص پایه ه
ــوش  ــت فرام ــه دول ــران این ک ــازد. نگ ــذف س ــت ح رقاب
ــرکت های  ــن ش ــم، ای ــوار تحری ــال های دش ــد در س کن
دانش بنیــان بودنــد کــه اجــازه ندادنــد کشــورمان تســلیم 
ــخنان  ــا از س ــود. ام ــگان ش ــق بیگان ــته های ناح خواس
هم اندیشــی  نشســت  نخســتین  در  رئیس جمهــور 
ــه  ــت ک ــوآوری پیداس ــان و ن ــاد دانش بنی ــاالن اقتص فع
ــی  ــه مدون ــت برنام ــم اســت و دول ِ ــی عال ــن نگران ــه ای ب

بــرای دوران پســابرجام دارد. 

حرکت در مسیری درست
ــی در  ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــالم و المس حجت االس
ایــن نشســت، تکریــم اهــل علــم را تکریــم نــور در برابــر 
ــان  ــت دانش بنی ــا مدیری ــت: تنه ــد و گف ــت خوان ظلم
ــا احتــرام  ثمربخــش اســت و جامعــه دانش بنیــان نیــز ب

ــرد.  ــکل می گی ــمند ش ــم و دانش ــه عل ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان این کــه 
ــت  ــرای فعالی ــرایط را ب ــابرجام ش ــای پس ــت در فض دول
ــه و  ــت در منطق ــان و رقاب بیشــتر شــرکت های دانش بنی
ــرکت های  ــت: ش ــار داش ــد، اظه ــر می کن ــان آماده ت جه
ــتاز  ــود پیش ــای خ ــا تالش ه ــد ب ــان می توانن دانش بنی
فعــال کــردن فناوری هــای نــو در کشــور و جبــران 

ــوند.  ــاوری ش ــی در فن عقب ماندگ
ــد  ــروز نیازمن ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
ــش در  ــم و دان ــه عل ــتیم ک ــان هس ــه ای دانش بنی جامع
آن محتــرم اســت و مدیریــت، حرکــت و ســخن  گفتن هــا 
پشــتوانه علمــی داشــته باشــد، گفــت: هــر زمــان، در هــر 
بخشــی، حتــی در زمینــه ترویــج دیــن، از علــم و دانــش 
اســتفاده کرده ایــم، ســخن مــا اســتوارتر و پایدارتــر بــوده 
ــا در  ــت م ــا مدیری ــر ج ــم و ه ــق بوده ای ــت و موف اس
ــت  ــت حرک ــیری درس ــوده، در مس ــش ب ــوب دان چارچ

کــرده اســت. 
ــران  ــت ای ــی، موفقی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــس ش رئی
ــزرگ  ــدرت ب ــش ق ــر ش ــی در براب ــرات تاریخ در مذاک
دنیــا را بــه خاطــر بهره گیــری از دانــش و منطــق 
ــراد  ــن و اندیشــمندترین اف ــر بهتری ــزود: اگ دانســت و اف
ــادی  ــی و اقتص ــی، فن ــف سیاس ــای مختل را در بخش ه
در مذاکــرات برنمی گزیدیــم، موفــق نبودیــم. البتــه 
ــگ  ــت و فرهن ــتادگی، مقاوم ــش ایس ــن دان ــار ای در کن
ملــت ایــران کــه فرهنگــی انقالبــی اســت، بســیار 
ــزی اســت  ــود. فرهنــگ انقــالب همــان چی تاثیرگــذار ب

ــتقالل،  ــد و آن اس ــتار آن بودن ــران خواس ــردم ای ــه م ک
ــای  ــه معن آزادی و جمهــوری اســالمی اســت و هرگــز ب
درشــت گویی نیســت. اگــر کســی می خواهــد در مســیر 
ــه اهــداف خــود برســد نیــاز بــه علــم، دانــش  درســت ب
ــی و  ــت ایران ــای هوی ــه معن ــی ب ــی و مل ــگ دین و فرهن
ــد  ــم بای ــی گفت ــم سیاس ــه تی ــدا ب ــالمی دارد. از ابت اس
پایــان مذاکــرات خــروج از فصــل هفــت شــورای امنیــت 
و لغــو تحریم هــای ظالمانــه باشــد و در تاریــخ 70 ســاله 
ســازمان ملــل ســراغ نداریــم کــه شــش قطعنامــه فصــل 
هفتمــی، بــدون این کــه اجــرا شــده باشــند، لغــو شــوند. 
رئیس جمهــور بــا بیــان این کــه فضــای پــس از توافــق و 
مذاکــرات بــه نفــع نخبــگان، تحقیقــات و پژوهش کشــور 
ــرای دسترســی  ــر در گذشــته ب ــت:  اگ ــود، گف ــد ب خواه
بــه مجلــه، نرم افــزار و یــا ســخت افزار بــه خاطــر 
ــاوری  ــم و نمی توانســتیم فن ــم دچــار مشــکل بودی تحری
خــود را بــه دنیــا عرضــه کنیــم و یــا بســیاری از کشــورها 
ــروز  ــد، ام ــه نمی کردن ــا ارائ ــه م ــو را ب ــای ن فناوری ه
ــی  ــن عقب ماندگ ــد ای ــده و بای ــته ش ــع برداش ــن مان ای
در فنــاوری جبــران شــود. شــرکت های دانش بنیــان 
نــو  فناوری هــای  کــردن  فعــال  پیشــتاز  می تواننــد 
ــا  ــا دنی ــه خــود را ب ــد همــکاری فناوران ــا بای باشــند و م

آغــاز کنیــم. 
ــوص  ــده در خص ــه ش ــای ارائ ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش او ب
ــان  ــاد دانش بنی ــوزه اقتص ــان در ح ــای جوان موفقیت ه
ــر عرصــه  ــق و تکمیــل ایده هــای خارجــی ب گفــت: تطاب
اقتصــاد دانش بنیــان بــه وســیله کاالی داخلــی کار 
شــرکت های  بــرای  شــرایط  اســت.  مهمــی  بســیار 
ــت  دانش بنیــان در جهــت رشــد صــادرات بیشــتر و رقاب
ــا  ــرط م ــت. ش ــد یاف ــود خواه ــان بهب ــه و جه در منطق
بــرای همــکاری خارجــی مشــارکت در ســرمایه، فنــاوری 
و صــادرات اســت و بایــد حرکــت مــا بــر ایــن مبنا باشــد. 
ــم  ــم ه ــان در دوران تحری ــرکت های دانش بنی ــه ش البت
توانســته اند کارهــای بزرگــی را بــه انجــام برســانند و مــا 

ــج آن هســتیم.  ــروز شــاهد نتای ام
ــم و  ــه عل ــا در زمین ــه م ــان این ک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
دانــش اهــداف، کشــور و فرهنــگ دینــی و اســالمی خــود 
را فرامــوش نمی کنیــم و مفتــون یــا مرعــوب غــرب 
نخواهیــم بــود، بیــان کــرد: هــدف حرکــت مــا خدمــت به 
مــردم و آبادانــی ایــران اســت و دولــت هــر اقدامــی را کــه 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــیر حمای ــد، در مس بتوان
انجــام خواهــد داد و امیدواریــم ســال آینــده کــه ســال 
ــم  ــود، بتوانی ــا خواهــد ب ــری در فضــای اقتصــادی م بهت
دانش بنیــان  شــرکت های  از  بیشــتری  حمایت هــای 

انجــام دهیــم. 

تولیــد ثــروت ملــی در گــرو تثبیــت و 
ــج فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان  تروی
قبــل از ســخنرانی رئیــس جمهــور دکتــر ســورنا ســتاری 
ــی  ــاهدیم جوانان ــروزه ش ــت: ام ــدم گف ــر مق ــن خی ضم
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ــه  ــتغال ب ــاد اش ــال در ایج ــر از 30 س ــنین کمت ــا س ب
کرده انــد.  پیــدا  دســت  چشــم گیری  موفقیت هــای 
ــازار از آن  ــعه ب ــتغال و توس ــاد اش ــر، ایج ــوی دیگ از س
شــرکت هایی اســت کــه بــه محیط زیســت و منابــع 
ــد، در ازای دارایی هــای فیزیکــی  طبیعــی آســیب نمی زنن
بــه ســرمایه فکری و نیــروی انســانی توجه دارند و ســرمایه 
فکــری و ارزش افــزوده در خلــق ثــروت، ارزنده تریــن 
دارایــی آن هاســت. اولویــت اقتصــاد دانش بنیــان شــناخت 
ــه از  ــتفاده بهین ــور و اس ــی در کش ــا و مزیت های ظرفیت ه
ــزوده و  ــترین ارزش اف ــه بیش ــت ک ــکلی اس ــه ش ــا ب آن ه

ــند.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــره وری را ب به
ـــی  ـــور، درون گرای ـــاوری رئیس جمه ـــی و فن ـــاون علم مع
ـــای  ـــی را از پایه ه ـــاوری داخل ـــش و فن ـــر دان ـــی ب مبتن
اصلـــی اقتصـــاد دانش بنیـــان برشـــمرد و بیـــان کـــرد: 
درون گرایـــی کـــه از اساســـی ترین پایه هـــای اقتصـــاد 
ــد و  ــان رشـ ــاد دانش بنیـ ــت، در اقتصـ ــی اسـ مقاومتـ
ـــدم  ـــوم ع ـــه مفه ـــی ب ـــی درون گرای ـــد ول ـــور می یاب تبل
ـــه  ـــه ب ـــت، بلک ـــزوا نیس ـــورها و ان ـــر کش ـــا دیگ ـــاط ب ارتب
ایـــن معناســـت کـــه جوانـــان کشـــورمان، بـــا دانـــش 
و تفکـــر و خالقیـــت خودشـــان بـــه تولیـــد فنـــاوری و 
ـــی  ـــه بین الملل ـــود در عرص ـــدی خ ـــه توانمن ـــروت و ارائ ث
ــا  ــان نه تنهـ ــاد دانش بنیـ ــگ اقتصـ ــد. فرهنـ می پردازنـ
ــتعدادها و نخبـــگان  موجـــب مهاجـــرت و خـــروج اسـ
کشـــور نمی شـــود، بلکـــه بـــا ایجـــاد زیســـت بوم 
ــرای ایـــن  ــروز خالقیـــت و کارآفرینـــی بـ مناســـب بـ
ـــال  ـــن ح ـــان و در عی ـــظ آن ـــاز حف ـــتعدادها، زمینه س اس

جـــذب نخبـــگان خـــارج از کشـــور می شـــود. 

رئیــس ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد 
و  ترویــج  گــرو  در  را  کشــور  آینــده  دانش بنیــان، 
ــت:  ــت و گف ــان دانس ــاد دانش بنی ــازی اقتص فرهنگ س
بلکــه تمامــی بخش هــای کشــور،  صنعــت کشــور، 
دانشــگاه ها، مراکــز  اقتصــادی،  بنگاه هــای  از جملــه 
ــاد  ــن اقتص ــمت ای ــه س ــد ب ــی بای ــی و تحقیقات پژوهش
ــرو  ــور در گ ــده کش ــه آین ــرا ک ــد چ ــدا کنن ــوق پی س
اقتصــاد دانش بنیــان اســت و در آینــده ای نه چنــدان 
دور ســهم قابل توجهــی از ســرانه GDP کشــور از محــل 
ــال  ــت. در ح ــد یاف ــق خواه ــان تحق ــاد دانش بنی اقتص
ــده  ــال آین ــی س ــت ول ــزرگ نیس ــدد ب ــن ع ــر ای حاض

ــت.  ــد داش ــه خواه ــل  توج ــدی قاب رش
ســتاری ضــرورت توجــه بــه اقتصــاد دانش بنیان از ســوی 
ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک دانش
را از طریــق محــور قــرار دادن تحقیقــات و پژوهــش 
و فنــاوری تجاری محــور ضــروری دانســت و گفــت: 
ــالح  ــال اص ــگاه ها در ح ــری دانش ــبختانه جهت گی خوش
شــدن اســت و حمایــت از مراکــز نــوآوری، شــرکت های 
ــن  ــه ای ــجویان ب ــت دانش ــتارت آپ ها و هدای ــا و اس نوپ

ســمت آغــاز شــده اســت. 
ــگران  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــای صن ــس هیات امن رئی
ــه  ــران(، توجــه ب ــم ای ــی عل ــاد مل ــاوران کشــور )بنی و فن
فناوری هــای همگــرا را ضــروری و انقــالب آینــده را 
ــرا  ــای همگ ــزود: فناوری ه ــت و اف ــوزه دانس ــن ح در ای
)NBICS( چیــزی اســت کــه دنیــا آن را محــور قــرار داده 
ــت  ــزان اهمی ــاس می ــر اس ــده ب ــق آین ــورهای موف و کش
دادن بــه ایــن حــوزه موفقیــت خــود را رقــم خواهنــد زد. 
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دولت هوای قهرمانانش را داشته باشد 
ــی از  ــه نمایندگ ــر ب ــت دو نف ــن نشس ــن در ای همچنی
ایــن  در  شــرکت کننده  دانش بنیــان  شــرکت های 
همایــش بــه بیــان نظــرات و دغدغه هــای خــود در 
زمینــه فعالیت هــای اقتصــاد دانش بنیــان پرداختنــد. 
دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل  حامدی فــر،  هالــه 
ســیناژن، بــا اشــاره بــه این کــه فعالیت هــای ایــن 
شــرکت در حــوزه بیوتکنولــوژی از ســال 73 آغــاز شــده 
ــش  ــا اشــتغال بی ــن شــرکت ب ــروزه ای ــت: ام اســت، گف
ــی  ــد داروهای ــه تولی ــدام ب ــق اق ــجو و محق از 50 دانش
در حوزه هــای ام اس، ســرطان، هموفیلــی و نارســایی 

ــت.  ــرده اس ــوی ک کلی
وی ادامــه داد: تولیــدات ایــن شــرکت ســاالنه از خــروج 
ــادرات  ــا ص ــرده و ب ــری  ک ــون دالر ارز جلوگی 600 میلی
ــیه در  ــی روس ــه و حت ــف منطق ــورهای مختل ــه کش ب
ــور در  ــادرات کش ــد از ص ــرایط 30 درص ــخت ترین ش س
ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ســال 
93 بــرای اولیــن بــار بــه جــای وارد کــردن دانــش فنــی 
و دریافــت لیســانس تولیــد، در جایــگاه صادرکننــده بــه 
معتبرتریــن شــرکت های داروســازی ترکیــه و مرکــز 

ــم.  ــرار گرفتی ــزی ق ــت فناوری مال زیس
ــی در  ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــزود: ش ــر اف حامدی ف
صــورت حمایــت قاطــع و بــاور بــه تولیــد صنعتــی قــادر 
ــر  ــان را ب ــدات دانش بنی ــی از تولی ــهم بزرگ ــتند س هس

عهــده بگیرنــد. 
شــرکت  مدیرعامــل  محمــدی،  ســعید  او،  از  پــس 
دیجــی کاال هــم بــا بیــان این کــه فعالیت هــای ایــن 

شــرکت از 9 ســال پیــش آغــاز شــده اســت، افــزود: بــه 
ــد،  ــرای خری ــردم ب ــوم م ــه عم ــاب آگاهان ــور انتخ منظ
اقــدام بــه راه انــدازی وب ســایت نقــد و بررســی و فــروش 
محصــوالت کردیــم. در ابتــدا میــزان ســرمایه گذاری 
ــات  ــر خدم ــور 7 نف ــا حض ــود و ب ــر ب ــرکت صف ــن ش ای
خــود را ارائــه دادیــم. در حــال حاضــر دیجــی کاال روزانــه 
900 هــزار نفــر بازدیدکننــده دارد و تبدیــل بــه برتریــن 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــده ب ــی ش ــارت الکترونیک ــد تج برن
ــه 50  ــه اول و رتب ــیایی رتب ــی و آس ــورهای آفریقای کش
ــد 200  ــه رش ــا ب ــم. م ــب کرده ای ــان کس را در کل جه
ــدود  ــرکت ح ــن ش ــم و در ای ــت یافته ای ــدی دس درص
ــتیم  ــدد هس ــتند. درص ــه کار هس ــغول ب ــر مش 300 نف
کــه تــا ســال 1400 تعــداد نیروهــا را بــه 8 هــزار نفــر و 
ــفارش در  ــون س ــه 20 میلی ــز ب ــفارش ها را نی ــداد س تع

ــم.  ــش دهی ــال افزای س
ــا  ــدی از جوان ه ــروز نســل جدی ــان گفــت: ام وی در پای
روی کار آمده انــد کــه جنبــش اســتارت آپ  آینــده کشــور 
ــتند و  ــور هس ــان کش ــا قهرمان ــد. این ه ــم می زنن را رق

مــا امیدواریــم کشــور از ایــن قهرمانــان حمایــت کنــد. 
ــی  ــت هم اندیش ــتین »نشس ــت نخس ــر اس ــه ذک الزم ب
فعــاالن اقتصــاد دانش بنیــان و نــوآوری« بیســت و ششــم 
مهرمــاه 1394 در ســالن اجــالس ســران بــه همت ســتاد 
ــان  ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن توس
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در راســتای 
ــان و  ــاد دانش بنی ــوع اقتص ــج موض ــازی و تروی فرهنگس
ــوآور  ــرکت های ن ــن و ش ــای نوی ــب و کاره ــی کس معرف

 .برگــزار شــد
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پیروی از قواعد عادالنه برای حل 
چالش های جهانی

ا�ن عمل: ن اجالس �ب دک�ت ستاری در هفتم�ی

 انسیه مهدی بیک
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بــرای اولیــن بــار، پــس از ســال ها، جــای ایــران در اجــاس 
ــن اجــاس  ــن دوره ای ــود. در هفتمی ــی نب ــم خال ــی عل جهان
معتبــر بین المللــی، موســوم بــه »WSF«، بــا موضــوع 
»قــدرت توانمندســازی علــم« و بــا هــدف توجــه بــه نقــش 
علــم در گشــایش مســیر توســعه زندگــی بشــر و نــوآوری در 
ــی  ــورها هیات ــایر کش ــار س ــز در کن ــران نی ــب و کار، ای کس
عالی رتبــه را بــه سرپرســتی معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــور، دکتــر ســورنا ســتاری، بــه مجارســتان اعــزام 
ــای  ــور خنث ــا حض ــفر تنه ــدش از س ــه قص ــی ک ــرد؛ هیات ک
فیزیکــی نبــود. عــاوه بــر ســخنرانی دکتــر ســتاری در ایــن 
اجــاس، حضــور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان در مجارســتان 
ــود؛  ــاوری ب ــم و فن ــی عل ــرای دیپلماس ــم ب ــی مغتن فرصت

ــت.  ــه از دســت نرف ــی ک فرصت

همکاری جهانی به سمت منفعت عمومی 
دکتــر ســورنا ســتاری در هفتمیــن دوره اجــاس جهانــی علم 
ــرور  ــه م ــه »WSF« در بوداپســت مجارســتان، ب موســوم ب
ــارب  ــا و تج ــگاه، ظرفیت ه ــی از جای ــر بخش ــه تصوی و ارائ
ــی  ــای جهان ــل چالش ه ــران در ح ــامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. او ب ــدار پرداخ ــعه پای ــکل گیری توس و ش
ــش  ــه نق ــه ب ــورها و توج ــر کش ــکاری فراگی ــرورت هم ض
موثــر ایــران در حــل چالش هــای جهانــی بیــان کــرد: 
ــف  ــه طی ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــر پرچالش ــروزه در عص ام
ــه  ــی ب ــا اجتماع ــت محیطی ت ــای زیس ــی از چالش ه متنوع
و  ملــی  روزافزونــی موضــوع سیاســت گذاری های  طــور 
جهانــی قــرار گرفتــه اســت و ایــران در حــل ایــن مشــکات 

ــود.  ــد ب ــن خواه ــده ای نقش  آفری ــور فزاین ــه ط ب
ــم و  ــده عل ــت فزاین ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــن ب ــتاری همچنی س
فنــاوری در حــل مشــکات گفــت: همکاری هــای بین المللــی 
ــرد  ــن رویک ــت. ای ــده اس ــع ش ــا واق ــن تاش ه ــب ای در قل
ــرات آب  ــد تغیی ــرا مشــکاتی مانن ــل تحســین اســت زی قاب
و هوایــی، ســامت عمومــی و تامیــن انــرژی، زندگــی همــه 
مــردم را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد لــذا راه حل هایــی 
ــای  ــه معن ــان، همــکاری ب ــن می ــد. در ای ــی را می طلبن جهان
ــرای  ــترک ب ــه درک مش ــر پای ــورها ب ــه کش ــارکت هم مش
ــت.  ــی اس ــای جهان ــترک چالش ه ــل مش ــه راه ح ــیدن ب رس
کشــورهای در حــال توســعه در ایــن موضــوع نقــش بســیار 
ــن  ــر ای ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــرا ب ــد زی ــا می کنن ــی ایف مهم
ــاله  ــل مس ــا در ح ــارکت آن ه ــد و مش ــرار دارن ــا ق چالش ه
ــا بخــش مهمــی از  ــع آن ه ــاب اســت. در واق ــل اجتن غیرقاب
داده هــا و منابــع مــورد نیــاز را بــرای حــل موثــر ایــن مســائل 
ــی  ــکاری جهان ــکل گیری هم ــن ش ــد. بنابرای ــار دارن در اختی
ــی  ــای جهان ــا چالش ه ــه ب ــرای مواجه ــر ب ــه و فراگی عادالن

ضــروری اســت. 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  بنیــاد ملــی نخبــگان  رئیــس 
ــه  ــر ب ــاوری منج ــم و فن ــک در عل ــی نزدی ــکاری جهان هم
ــل  ــی را قاب ــت عموم ــن منفع ــود، ای ــی می ش ــت عموم منفع
ــی  ــادی و سیاس ــه اقتص ــای دوجانب ــه همکاری ه ــری ب تس
ــه  ــه این گون ــت ک ــی اس ــرد: حیات ــان ک ــت و بی ــز دانس نی

در  نهفتــه  ناعادالنــه  قواعــد  از  جهانــی  همکاری هــای 
ــه دو  ــورها را ب ــه کش ــی ک ــوم جهان ــات مرس ــی تعام برخ
ــا توســعه یافته و در حــال توســعه  ــوب ی دســته شــمال و جن
ــو  ــن ج ــه در چنی ــرا ک ــد چ ــیب نبینن ــد، آس ــیم می کن تقس
ــه  ــت و ن ــاز اس ــه مج ــی ن ــکاری علم ــزی، هم تبعیض آمی

ــر.  موث
ــاد  ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــس س رئی
دانش بنیــان بــا اشــاره بــه این کــه امــروزه کشــورمان 
ــه  ــان ب ــنتی و منابع بنی ــاد س ــک اقتص ــذار از ی ــال گ در ح
ــی  ــه طراح ــن ب ــت، پرداخت ــان اس ــاد دانش بنی ــک اقتص ی
ســاختارهای جدیــد و بازنگــری را از اقدامــات رســیدن 
ــیس  ــزود: تاس ــرد و اف ــوان ک ــان عن ــاد دانش بنی ــه اقتص ب

ســال  در  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
2007، بــه تصویــب رســیدن قانــون حمایــت از شــرکت های 
شــورای  مجلــس  توســط   2010 ســال  در  دانش بنیــان 
ــال  ــور در س ــی کش ــع علم ــه جام ــب نقش ــامی و تصوی اس
2011 از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا صــورت 
گرفتــه. اکنــون رشــد وابســتگی بودجــه کشــور بــه درآمدهای 
ــه حــدود 25  ــن درآمدهــا ب ــی متوقــف شــده و ســهم ای نفت
درصــد بودجــه رســیده اســت. امــروز دســتاوردهای علمــی و 
فنــاوری کشــورمان بــه حوزه هســته ای محــدود نیســت، بلکه 
ــد زیســتی، پزشــکی، آی ســی تی،  ــا مانن ــیاری حوزه ه در بس
ــتاوردهای  ــاوری دس ــاوری و بیوفن ــک، نانوفن ــا، فیزی هوافض

داشــته ایم.  شــگفت آوری 
دیپلماسی علم و فناوری 

از نــکات قابــل توجــه ایــن ســفر می تــوان بــه دیــدار 
دکتــر ســتاری بــا ســاندور فــازکاس، وزیــر کشــاورزی 
ــه توافــق  کشــور مجارســتان، اشــاره کــرد کــه در نهایــت ب
طرفیــن بــر تشــکیل »کمیتــه مشــترک همــکاری علمــی و 
فنــاوری بیــن ایــران و مجارســتان« منجــر شــد. ایــن کمیتــه 
ــیات، آب،  ــاورزی، ش ــای کش ــوزه  فناوری ه ــترک در ح مش
ــی  ــرورش ماه ــکی و پ ــداری، دامپزش ــت، جنگل محیط زیس
زمینه هــای الزم را بــرای همــکاری دو کشــور در حــوزه 
ــای  ــی و پژوهــش  در بخش ه ــوزش عال ــاوری، آم ــادل فن تب
مرتبــط بــا همــکاری بخــش خصوصــی ایجــاد خواهــد کــرد. 
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در بخش هایــی همچــون  فنــاوری  ارتقــای  و  پژوهــش 
ــا ســلول های  ــط ب ــادی و دســتاوردهای مرتب ســلول های بنی
ــد بذرهــای  ــذر و تولی ــادی گاو در دامپزشــکی، اصــاح ب بنی
ــن دو کشــور  ــای بی ــات همکاری ه ــه موضوع ــاوم از جمل مق
ــاوری  ــی و فن ــترک علم ــه مش ــکیل کمیت ــاس تش ــر اس ب

اســت. 
ــن روز ســفرش  ــن در دومی ــاوری همچنی ــاون علمــی و فن مع
بــه مجارســتان، از مرکــز تحقیقــات بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
مجارســتان در شــهر بوداپســت و مرکــز نورویــک دیــدن کــرد 
و دســت آخــر نیــز میهمــان معــاون نخســت وزیر مجارهــا در 
ــاره موضوعــات مرتبــط و  حــوزه علــم و فنــاوری بــود تــا درب
ــد.  ــو بپردازن ــه گفت وگ ــان دو کشــور ب ــات می ــال تجربی انتق

ــان و  ــرای محقق ــوب ب ــای خ خبره
دانشــجویان 

پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری 
ــن  ــتاری در ای ــان س ــه از همراه ــان ک ــاد دانش بنی و اقتص
ــاره برنامــه روز ســوم حضــور دکتــر ســتاری  ــود، درب ســفر ب
ــی  ــاه، آکادم ــه، 15 آبان م ــح جمع ــت: صب ــتان گف در مجارس
ــن  ــود. در ای ــی ب ــات ایران ــان هی ــتان میزب ــوم مجارس عل
ــی و  ــی، تحقیقات ــای علم ــعه همکاری ه ــر توس ــت ب نشس
کاربــردی در حــوزه نــوآوری و فنــاوری و همکاری هــای 
بین المللــی از ســوی طرفیــن تاکیــد شــد. همچنیــن تســهیل 
ــاوران  ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای ــن صن ــاط بی ارتب
کشــورمان )بنیــاد ملــی علــم ایــران( و آکادمــی علــوم 
مجارســتان از نــکات دیگــری بــود کــه در این نشســت مطرح 
شــد. پــس از آن، دکتــر ســتاری از بخــش نســخه های خطــی 
کتــب فارســی آکادمــی علــوم بازدیــد کــرد کــه کتاب هــای 

نفیســی از جملــه نخســتین نســخه کتــاب ترجمه شــده 
ــود.  ــداری می ش ــی در آن نگه ــه فارس ــه ب ــه و دمن کلیل

ــا  ــر ســتاری ب ــدار دکت ــن اجــاس و در دی ــن روز ای در آخری
وزیــر منابــع انســانی مجارســتان کــه مهمــان هیــات ایرانــی 
ــخنانی رد و  ــجویی س ــیه های دانش ــوص بورس ــود، در خص ب
ــن تبادل نظــر  ــاره ماحصــل ای ــز کرمــی درب ــدل شــد. پروی ب
ــه ای  ــه کشــور مجارســتان برنام ــه این ک ــا توجــه ب ــت: ب گف
ــای  ــری اعط ــه براب ــش س ــر افزای ــی ب ــش رو دارد مبن پی
ــه دانشــجویان خارجــی و از آن جــا کــه اکنــون در  ــورس ب ب
ایــن کشــور هــزار دانشــجوی ایرانــی در رشــته های مختلــف 
ــث،  ــورد بح ــکات م ــی از ن ــتند، یک ــل هس ــغول تحصی مش
جــذب دانشــجویان ایرانــی توســط دانشــگاه های مجارســتانی 
بــود. همچنیــن بــا توجــه بــه فضــای مثبــت بــه وجــود آمــده 
ــن دو کشــور،  ــاوری بی در حــوزه همکاری هــای علمــی و فن
ــر ایــن شــده اســت کــه صــد بــورس تحصیلــی بــه  قــرار ب
دانشــجویان ایرانــی بــرای حضــور در مجارســتان اختصــاص 
اختصــاص  بــر  تاکیــد دکتــر ســتاری  داده شــود کــه 
ایــن بــورس بــه مقاطــع فوق لیســانس و دکتــری و در 

ــود.  ــتان ب ــور مجارس ــژه کش ــای وی بخش ه
اســتقبال از ایجــاد صنــدوق مشــترک بــرای جایــزه حمایتــی 
علــم و فنــاوری )fund( مســاله دیگــری بــود کــه در ایــن 
ــرح  ــتان مط ــران و مجارس ــات ای ــان مقام ــا می گفت وگوه
شــد. البتــه عملــی شــدن تمــام ایــن برنامه هــای همــکاری 
ــه  ــه مجارســتانی ب ــات بلندپای ــه ســفر هی ــوط ب ــه من دوجانب

ایــران اســت. 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه هفتمیــن دوره اجــاس جهانــی 
ــهر  ــر 2015( در ش ــا 7 نوامب ــاه )4 ت ــا 16 آبان م ــم 13 ت عل

 .بوداپســت مجارســتان برگــزار شــد
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ایران؛ هفتاد و چهارمین
اقتصاد رقابت پذیر جهان

 کرد 
ن

ان را معر� ن اقتصادهای �ب �ی ا�ن اقتصاد، رقاب�ت �ت مع �ب مب

 محسن عارفی
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مجمع جهانی اقتصاد، در تازه ترین گزارش خود، رقابت پذیرترین 
اقتصادهای جهان را معرفی کرد که در این گزارش، ایران با 9 پله 
صعود نسبت به گزارش سال گذشته، در رده هفتاد و چهارم جهان 

قرار گرفت. 
مجمع جهانی اقتصاد که از سال 1979 میالدی هر سال اقدام 
از  می کند،  جهان  اقتصادهای  رقابت پذیری  گزارش  انتشار  به 
رقابت پذیری با عنوان مجموعه ای از قوانین، سیاست ها و عواملی 
یاد کرده که سطح بازدهی اقتصادی کشورهای مختلف را مشخص 
می کند. از نظر این مجمع، اقتصادی سالم است که رشد متعادل 
و بلندمدت داشته باشد و حد باالی استانداردهای زندگی را برای 
شهروندانش فراهم کند. از این نظر، مجمع جهانی اقتصاد، 140 

کشور را در سه سطح توسعه ای مورد بررسی قرار داده است. 
بازدهی  از  ارزیابی، 98/3 درصد  این  کشورهای مورد مطالعه در 
اقتصادی کل جهان را به خود اختصاص می دهند. این شاخص بر 

مبنای 12 رکن رقابت پذیری شامل نهادها، زیرساخت ها، محیط 
اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه ای، 
کارآیی بازار کاال، کارآیی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار مالی، 
آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و 
نوآوری تعریف می شود که تصویر جامعی از چشم انداز اقتصادی 
کشورهای جهان را در بخش های مختلف توسعه اقتصادی ارائه 
می دهد. گزارش رقابت پذیری اقتصادهای جهان، جزئیات دقیقی از 

نقاط ضعف و قوت 140 کشور مورد مطالعه را شامل می شود. 
به  گزارش پایگاه رسمی مجمع جهانی اقتصاد، در گزارش 2016 
ـ 2015 این مجمع از شاخص رقابت پذیری اقتصادهای جهان، 
سوییس با امتیاز 5/76 رتبه خود را در صدر این فهرست حفظ کرده 
است. پس از آن، کشورهای سنگاپور و ایاالت متحده آمریکا به  ترتیب 
با 5/68 و 5/61 امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار دارند که جایگاه 
آنها نسبت به رده بندی گذشته تغییری نکرده است. در این رده بندی، 
آلمان با یک پله صعود نسبت به سال قبل، با 5/53 امتیاز در رتبه 
پنجم جهان قرار گرفته و هلند با سه پله رشد، از رتبه هشتم در 
رده بندی گذشته، با کسب 5/50 امتیاز به رتبه پنجم صعود کرده 

است.  
بنابراین گزارش، ایران که در رده بندی گذشته در رتبه 83 قرار گرفته 
بود، با کسب 4/09 امتیاز، با 9 پله صعود، در رتبه 74 جهان قرار 
گرفته است. در این میان، قطر با کسب 5/30 امتیاز و قرارگیری 
در رتبه 14 جهان، رقابتی ترین اقتصاد خاورمیانه محسوب می شود. 

قطر نسبت به رده بندی گذشته، دو پله صعود کرده است. پس از این 
کشور، امارات متحده عربی با کسب 5/24 امتیاز و قرارگیری در رتبه 

17 جهان، رقابت پذیرترین اقتصاد منطقه است.  
گزارش جدید رقابت پذیری اقتصادهای جهان در برهه ای منتشر 
می شود که جهان با شرایط اقتصادی جدیدی مواجه شده که از یک 
سو، توسعه اقتصادی از افزایش بیکاری، کاهش رشد تولید و کندی 
رشد اقتصادی متاثر است اما از سوی دیگر، پیشرفت های اخیر از 
آینده درخشانی حکایت دارد که از انقالب صنعتی چهارم و شیوه های 
جدید مصرف نظیر اشتراک اقتصادی نشأت می گیرد. این پیشرفت ها 
می توانند به راه افتادن موج جدید نوآوری جدی منجر شوند و این 

نوآوری می تواند افزایش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. 
طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول )IMF(، انتظار است اقتصاد 
جهان امسال 3/3 درصد رشد کند که این نرخ، به  میزان قابل توجهی، 
پایین تر از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2014 میالدی است. به 
 نظر می رسد نرخ رشد در اقتصادهای پیشرفته ای چون آمریکا کم کم 
در حال شتاب گیری است در حالی  که رشد اقتصادهای نوظهور و در 

حال توسعه رو به کندی است. 
از آن جا که رشد ملی اقتصاد معموال تمایل دارد از مراحل مرسوم 
توسعه تبعیت کند، مجمع جهانی اقتصاد شاخص اختصاصی خود 
را برای جلوگیری از لطمه خوردن اقتصادها در مراحل اولیه رشد 
تعریف کرده است. به  عبارت دیگر، حفظ رقابت پذیری در هر یک 
از مراحل مختلف رشد و توسعه اقتصادی با یکدیگر متفاوت است. 
در مراحل نخست، اقتصاد کشورها متاثر از عوامل پیش راننده رشد 
می کند؛ یعنی رشد پایدار آن ها عمدتا به نیروهای کار مهارت نیاموخته 
و منابع طبیعی وابسته است. وقتی سطح بازدهی و دستمزدها بر 
اساس این الگو افزایش می یابد، این کشورها به سمت اقتصاد مبتنی 
بر بازدهی توسعه می یابد که در آن آموزش عالی و کیفیت تولید، 
برای سالمت اقتصادی، اهمیت بسیاری پیدا می کند. در اقتصادهای 
پیشرفته که با عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری شناخته می شوند، 
تکنولوژی های روز و تولید قابل مالحظه، برای حفظ رقابت، امری 

ضروری محسوب می شوند.  
برای حصول اطمینان از موفقیت اقتصادی، از نرخ سرانه تولید 
ناخالص ملی استفاده می شود، اما این نرخ اغلب در تعریف سالمت 
واقعی اقتصاد عاجز است. کارشناسان WEF معتقدند که نرخ سرانه 
GDP قادر نیست مشکالت مرتبط با سطح پایداری تولید ناخالص 
 GDP ملی را در بلند مدت منعکس کند. بنابراین، نرخ باالی سرانه
می تواند ناشی از شرایطی نظیر در دسترس بودن منابع طبیعی و 
باال بودن هزینه های عمومی باشد که الزاما در بلندمدت قابل کنترل 
و حفظ نیستند. با این حال، همچنان میزان رقابت پذیری کشورها به 

شدت به میزان تولید و خروجی اقتصاد آن ها وابسته است. 
تمامی 10 کشور برتر از نظر شاخص رقابت پذیری بین 25 کشوری 
قرار دارند که در سال 2014 نیز باالترین نرخ سرانه GDP را داشتند. 
بین آن ها نیز چهار کشور هنگ کنگ، سنگاپور، سوییس و ایاالت 
متحده آمریکا جزو 10 کشوری هستند که بیشترین سرانه GDP را 

دارند که این رقم پایین تر از 50 هزار دالر نیست. 
و  رقابت پذیری  شاخص  نظر  از  جهان  کشور   140 رده بندی 
این  در  است.  مشاهده  قابل  زیر  جدول  در  اقتصادی  سالمت 
جدول، همچنین می توان تغییر رتبه کشورها نسبت به رده بندی 

 .سال گذشته را دید
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وقتی از دانش بنیان حرف می زنیم
از چه چیز حرف می زنیم

 سیدرضا علوی، روزنامه نگار 

می نمایاند.  صعب  و  سخت  قدری  دانش بنیان  عبارت 
آن  از  چیزی  حال  به  تا  گویی  نیست.  آشنا  گوشمان  به 
ما  به  درباره اش  سفارشی  هم  پدرانمان  نشنیده ایم. 
نکرده اند. استادان و عارفان و شاعران و عالمان و آموزگاران 
گذشته نیز چیزی از آن نگفته اند. حاال اما هر جا می رویم 
و وارد هر حوزه ای می شویم، صحبت از دانش بنیان است. 
یکی از اقتصاد دانش بنیان می گوید، یکی هم از مدیریت 
سر  دانش بنیان...  توسعه  از  هم  دیگری  دانش بنیان، 
چرخانده ایم و به خود آمده ایم و دیده ایم دنیا را دانش بنیان 
پر کرده است. منظورشان را البته از روی همین دو کلمه 
دانش و بنیان کم و بیش ملتفت می شویم. بیشتر حدس 
می زنیم تا این که ملتفت شویم. یا الاقل وانمود می کنیم 
که ملتفت شده ایم. اوایل مشروطه نویسنده ها و فرهنگی ها 
مقابل کلمه »انتلکتوئل« گذاشتند »روشنفکر«. آن موقع 
هم خیلی ها معنی دقیق این کلمه را نمی دانستند. برای 
همین سعی می کردند از ظاهر کالم نقبی بزنند به معنی. 
تصور  هم  را  فکر  معنی  می دانستند،  که  را  روشن  معنی 
می کردند که می دانند. پس ترکیب این دو کلمه نباید کار 
سختی باشد. اما سخت بود و باعث سوءتفاهم های بسیاری 
روشنفکر  دارد.  ادامه  هم  هنوز  سال  صد  از  بعد  که  شد 
کسی نیست که فکر روشن دارد. اما ما آن را این طور معنی 
را ساختیم. سال های سال  تاریک فکر  کردیم و متضادش 
به متحجرین و خشک اندیشان تاریک فکر گفتیم. رفته رفته 
برقرار  ارتباط بیشتری  با جهان  که اطالعاتمان زیاد شد، 

کردیم و کتاب های بیشتری خواندیم، معلوم شد انتلکتوئل 
را بد و کج و مغلوط فهمیده ایم و روشنفکر آنچنان که باید 

و شاید افاده معنی نمی کند. 
خارق العاده ای  ترقی  یک باره  غربی ها  بزنم.  دیگر  مثال 
کردند. از دور به نظر می رسید که آن  ها در همه چیز به 
ثروت  تولید  صنعتی  انقالب  از  پس  رسیده اند.  موفقیت 
کاری  هر  برای  ساختند،  را  خود  کشور  کردند،  فراوان 
را  مانعی  هر  و  کردند  تولید  را  نیاز  مورد  ابزار  و  ماشین 
در  زدند،  پل  دریاها  روی  برداشتند.  راه  دیدند،  سر  که 
دل صحراها جاده کشیدند، از آن سر دنیا به آن سر دنیا 
رفتند و همه را مطیع و منقاد خود کردند. آن  ها برای هر 
کاری به نظر می رسید که پول و امکانات الزم را دارند. در 
روزهایی که ما از مایه کوبی سراسری عاجز بودیم و در مهار 
سیاه زخم خود را ناتوان می دیدیم، آن  ها یک مریضی های 
و  و حصبه  طاعون  از  را  بشریت  و  مهار  کردند  را  سخت 
دیفتری و کزاز نجات دادند. جاده کشی سخت و پرهزینه 
بود، معدود جاده های موجود هم ناهموار و ناامن بود. یک 
باشد،  توأم  مریضی  و  مرگ  با  می توانست  مسافرت ساده 
اما همان موقع در اروپا و آمریکا کشتی های اقیانوس پیما 
می ساختند، هواپیماهای سریع السیر تولید می کردند، بین 
گاز  و  نفت  زمین  دل  از  و  می کشیدند  آهن  شهرها خط 
با  اورانیوم استخراج می کردند. ما گاهی  و آهن و مس و 
حسرت و گاهی با خشم، گاهی با حسادت و گاهی هم - 
بلکه اغلب - از سر تقلید به غربی ها نگاه می کردیم و زور 
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بافته از دیگر مردمانند. به جهت بار عاطفی و معنایی که 
دانش بنیان با خود حمل می کند، خیلی ها به آن نزدیک 
نمی شوند و از آن دوری می گزینند. تعابیر ترجمه نشده ای 
را  مثل استارت آپ و استارت آپ ویکند هم همین حالت 
پس  در  شده ،  ترجمه  که  هم  شتاب دهنده   حتی  دارند. 
حجابی است که باعث می شود قاطبه مردم با آن ارتباط 

برقرار نکنند و از آن سر درنیاورند. 
با  اهلش  بگذاریم  و  نکنیم  اعتنا  کلمات  به  می توانیم  ما 
بیندازند. حتما ده سال دیگر  را جا  مداومت کار و کلمه 
دانش بنیان و استارت آپ به کلماتی عادی و متداول بدل 
می شوند. اما اگر در زبان رفع سوءتفاهم نکنیم و اشکاالتش 
هم  دانش بنیان  دیوار  وقت  آن  نکنیم،  رجوع  و  رفع  را 
هرچه  باید  می رود.  باال  کوله  و  کج  ثریا  تا  توسعه  مثل 
زودتر زباندان ها را به میدان بیاوریم و وادارشان کنیم تا 

معادل های مناسب را جایگزین کنند. 
دانش بنیان ربطی به آکادمی ندارد. اتفاقا سردمداران اصلی 
اقتصاد دانش بنیان آکادمیسین نبوده اند. کار دانش بنیان هم 
در البراتوار شکل نمی گیرد. البته متناسب با مناسبت های 
دنیای جدید است اما ربطی به دانشمندی ندارد. بیشتر یک 
احکام  و  می شود  تولید  کاالیی  که  ا ست  اقتصادی  فرایند 
اقتصاد  اعتبار،  یک  به  است.  حاکم  آن  بر  تقاضا  و  عرضه 
دانش بنیان یعنی ایجاد تقاضای واقعی و تولید کاالیی که از 
دل دانش سر بیرون می آورد. کدام متاع است که به دانش 
مربوط نباشد؟ حتی اولین بار هم که آدمیزاد چرخ را اختراع 
کرد، با بهره گیری از دانش روزش این کار را کرد. امروز آن 
دانش ابتدایی پیشرفت کرده و پیچیده شده، پس باید چرخ 

هم پیشرفت کند و ساده تر بچرخد. 
انحصـار گـروه و طبقـه خاصـی نیسـت.  دانش بنیـان در 
بایـد آحـاد جامعـه را درگیر آن کـرد. الاقل دانایـان را باید 
متوجـه آن کـرد. یکـی اش همیـن اسـت کـه مثـال اهالـی 
فرهنگسـتان را وادار کنیـم در ایـن بـاره مطالعـه کننـد و 
الفـاظ مناسـب ایـن کار را وضـع کننـد. ایـن کار تخصصی 
ا سـت و از عهـده آشـنایان بـه کالم فارسـی برمی آید. خود 
همیـن هـم شـکلی از فعالیـت دانش بنیـان اسـت زیـرا بـا 
دانـش ادبـی و اقتصـادی و علمـی سـر و کار دارد. البتـه 
معاونـت علمی و  فناوری ریاسـت جمهوری پیش قدم شـده 
و از اهالـی فرهنگسـتان طلـب یـاری کـرده. خیلـی هـم 
خـوب. نامه هایـی رد و بـدل شـده و پـای متخصصین زبان 
بـه ایـن کار بـاز شـده، امـا وضـع لفـظ یـک کار انحصاری 
نیسـت. اتفاقـا فضـا باز اسـت تا هر کسـی که حرفـی برای 
گفتـن دارد، پـا بـه میـدان بگـذارد و اقامـه برهان کنـد. از 
شـما خواننـدگان دانش بنیـان هـم اسـتقبال می کنیـم اگر 
آسـتین باال بزنید و برای عبارات اسـتارت آپ و اسـتارت آپ 
ویکنـد و کارآفرینی  هـای مـدرن تعابیـر فارسـی و قابـل 
فهـم ارائـه دهیـد. کامپیوتـر در کارایـی اش تغییـری ایجاد 
نمی شـود اگـر رایانه بشـود، امـا در فعالیت هـای اقتصادی، 
فهـم مـا از زبـان بـه شـدت می تواند راهگشـا یـا راهبندان 
شـود. در شـماره های بعـد، در ایـن صفحـه، گزارش هـای 

 .مربـوط بـه زبـان فارسـی را پـی خواهیـم گرفت

تا رمز و راز این همه ترقی را دریابیم. آن  ها به  می زدیم 
ما  مترجمین  پیشرفت می گفتند »دولوپمنت«.  این همه 
هم این کلمه را ترجمه کردند به »توسعه« و از پس آن  ها، 
کارشناس ها و مدیران و وطن دوستان سعی کردند الگوها 
دولوپمنت  دهند.  شرح  و  دریابند  را  توسعه  مدل های  و 
به  عکس  چاپ  فرایند  در  است.  ظهور  اصلی اش  معنی 
اما ظهور نمی توانست  مرحله ظهور می گویند دولوپمنت. 
توسعه  کند.  منتقل  را  ترقی  با  آمیخته  مفاهیم  آن  همه 
هم نمی توانست، اما به هر حال ما باید کلمات درست را 
جایگزین کنیم. اتفاقی که افتاد، این بود که خیلی ها فکر 
کردند از دقت در کلمه توسعه می توانند رمز و راز پیشرفت 
وسیع.  و  وسعت  با  است  هم خانواده  توسعه  دریابند.  را 
می دهند.  گستردگی  و  گشادگی  معنی  وسیع  و  وسعت 
یعنی وقتی می گوییم فضایی موسع، منظورمان محوطه ای 
باز  معنی  به  وسع  هم  دینی  ادبیات  در  است.  پهن  و  باز 
قرآن،  ترجمه های  همه  در  است.  گسترده شدن  و  شدن 
السماوات  کرسیه  »وسع  می فرماید  باری تعالی  که  آن جا 
و االرض«، هیچ مترجمی جای وسع، ظهور نگذاشته بلکه 
غالبا همین معنای لغوی را دنبال کرده اند که عرش الهی 
یعنی  و زمین. دولوپمنت  بر سر آسمان ها  گسترده است 
بیاییم  بیرون  ضعف  و  ناتوانی  و  فقر  حالت  از  ما  این که 
و ثروتمند و قوی و توانا بشویم. البته نه به این سادگی. 
غایت توسعه همین است اما در روش و منش پیچیده تر 
از این حرف هاست و دستیابی به آن هم ساده نیست. ما و 
خیلی از کشورهایی که »در حال توسعه« نامیده می شوند، 
این  برای  داریم.  توسعه  تمنای  که  است  سال  سال های 
زیربنا ساخته ایم  آورده ایم،  نوشته ایم، مستشار  برنامه  کار 
و هزینه های هنگفت کرده ایم اما چنین نیست که به آن 
دست یافته باشیم. همچنان مقابل خود ده ها و صدها مانع 
و رادع جدی می بینیم که باید بر آن ها فایق آییم. گفت 
از موانع جدی  به خون جگر شود. یکی  لیک  آری شود، 
توسعه همین کج فهمی ا ست که از معنی ظاهری لغت به 
وسیع  معنی  به  را  توسعه  خیلی ها  می شود.  متبادر  ذهن 
شدن گرفته اند و بودجه های پیشرفت و ترقی شان را صرف 
گسترش کار کرده اند. مثال توسعه رسانه را به این معنی 
روزنامه  یک  کنند،  شبکه  ده  را  شبکه  یک  که  گرفته اند 
بلکه  دانشگاه،  ده  را  دانشگاه  یک  و  کنند  روزنامه  ده  را 
صد دانشگاه کنند. قطعا توسعه کمی هم جزو شاخص های 
مهم توسعه است اما قطعا منظور از توسعه وسیع شدن و 
گسترده شدن نیست؛ منظور پیشرفت و ترقی و دولوپمنت 

است. 
گذاشته ایم.  بیسیک«  »ناولج  معادل  را  دانش بنیان 
کمابیش  هم  معنی اش  ندارد.  کسر  و  کم  تحت اللفظی 
درست است اما هم دانش و هم بنیان مصداق های متفاوتی 
در ذهنمان دارند. همین  که می گوییم دانش بنیان، مخاطب 
فکر می کند داریم درباره های تک حرف می زنیم و تصور 
می کند که در این حوزه جز دانشمندان پژوهشگر را راه 
نمی دهند. فکر می کند این هم مثل بنیاد نخبگان جایی  
جدا  تافته  که  تحصیلکرده  خاص  انسان های  برای  است 
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ــعه  ــتاد توس ــر س ــتاری و دبی ــر س ــاور دکت ــی، مش ــز کرم پروی
بــه  دانش بنیــان،  اقتصــاد  و  فنــاوری  علــم،  فرهنــگ  و 
ــه  ــه ای نوشــته اند ک ــات فارســی نام ــان و ادبی فرهنگســتان زب
ــک  ــتان کم ــته اند فرهنگس ــان خواس ــت. ایش ــل اس ــل تام قاب
کنــد و بــرای تعابیــری مثــل اســتارت آپ، اســتارت آپ ویکنــد، 
اســتاندارد،  میکروالکترونیــک،  ارگانیــک،  اینوویشن ســنتر، 

دیپلماســی فنــاوری، پتروشــیمی، پــارک علــم و فنــاوری، بانــک 
ــادل  ــرده و مع ــی ک ــه و... واژه گزین ــیون، کمیت ــده، فرموالس ای
دقیــق و روشــن فارســی جایگزیــن کنــد. همیــن تعبیــرات بــه 
ــادی شــوند و  ــرت اســتعمال ممکــن اســت روزی ع ــل کث دلی
معنــای اصلــی را هــم بــه ذهــن متبــادر کننــد. امــا هــر کــدام از 
ــد نحــو  ــد کــه می توانن ــی دارن ــع و دنباله های ــن کلمــات تواب ای
و ســاختار زبــان فارســی را مخــدوش کننــد. عیــن ایــن اتفــاق 

واژه گزینی علمی کلید خورد

هوری ست �ب گزار�ش از تالش معاونت عیمل و فناوری ر�ی
ات امروزی  ای تعب�ی �ب �ب در خصوص معادل �ی

 امیر رازی

در مــورد کامپیوتــر هــم افتــاد. بــه کامپیوتــر گفتیــم رایانــه امــا 
بــرای دنباله هایــش نتوانســتیم جایگزیــن مناســب پیــدا کنیــم. 
ــد را  ــد و موس پ ــوش واره نمی گوی ــوس، م ــه م ــا کســی ب قطع
ــوح  ــه ســی دی  هــم ل ــد؛ ب ــن مــوش واره نمی نام صفحــه زیری
فشــرده نمی گویــد. ده هــا، بلکــه صدهــا کلمــه دیگــر هــم حول 
و اطــراف رایانــه هســتند کــه فکــری برایشــان نکرده ایــم. امــا 
ــه در  ــن اســت ک ــم ای ــه مه نکت
ــار  ــی دچ ــی گاه ــاختار فارس س
ایــن  کــه  می شــویم  ابهــام 
ــه  ــی ب ــه افعال ــا چ ــات را ب کلم
کار ببریــم. مثــا اســتارت آپ 
را برگــزار می کنیــم یــا برپــا 
تعبیــرات  باقــی  می داریــم؟ 
علمــی هــم همیــن مشــکل 
جــدی را دارنــد و حتمــا بایــد 

ــرد.  ــان ک ــه حالش ــری ب فک
ــم  ــادل ه ــداد ع ــر ح پاســخ دکت
قابــل تامــل اســت: ایــن کلمــات 
دربســته  جلســه  یــک  در  را 
ــت  ــث گذاش ــه بح ــوان ب نمی ت
و برایشــان معــادل انتخــاب کرد، 
ــه ســاعت ها کار  ــاج ب بلکــه احتی
کارشناســی و بحــث و تبــادل 

ــد.  ــر دارن نظ
امــا معادل یابــی منحصــر بــه 
ــان  ــت. همچن ــتان نیس فرهنگس
ــه  ــز ب ــر خــرازی در پایی ــه دکت ک
درخواســت ســتاد از ســر نیــاز 
ایــن  در  معادل هایــی  خــود 
ــد، اهــل  حوزه هــا پیشــنهاد داده ان
ــت  ــوب اس ــز خ ــم و ادب نی عل
ــه، راه  ــال تجرب ــو و انتق ــا گفت وگ ــد و ب ــدان بگذارن ــه می ــا ب پ
ــر  ــد. دکت ــوار کنن ــح و درســت هم ــازی صحی ــرای معادل س را ب
حــداد عــادل در نامه شــان پیشــنهاد تشــکیل دفتــری مشــترک را 
می دهنــد کــه بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
ــن  و فرهنگســتان ادب فارســی در حــال شــکل گیری اســت. ای
نشــریه نیــز می توانــد بــه مثابــه یــاری بــرای آن دفتــر، کلمــات 

 .ــرد ــی بگی ــاوری را پ ــم و فن ــن عل جایگزی
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ید  شند، �ب ید در اقتصاد دانش بنیان دخالت داشته  �ب وق�ت یم گوی�ی مردم �ب

کت های  ن موضوع، �ش فعالیت های آن ها را به  نویع ساماندیه کرد. تبلور ا�ی

دانش بنیان هستند.

کت ها�ی که از مرکز رشد خارج یم شوند و موفق هستند، دنبال  بسیاری از �ش

یه بتوانند یک �ی 
گ

وند و کنار مهدیگر مستقر شوند �ت اک جا�ی یم گردند که �ب

شند. یک �ب مه داشته �ب ش ا�ت مهاکری های اس�ت

والت بنیادی در جوامع رخ داده است که ییک از آن ها 
ت

یط چند دهه گذشته �

ن دوره، دانش بیش از  ور اقتصاد دانش مور �ی اقتصاد دانش بنیان است. در ا�ی �ن

فته است و نقش همیم را در رشد اقتصادی جوامع ایفا یم کند. گذشته امهیت �ی

نقشه راه
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اقتصاد دانایی
ن ن الد�ی ن دک�ت ممود شیخ ز�ی حال و روز اقتصاد دانش بنیان از ز�ب

 محسن عارف
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 اگر امکان دارد، ابتدا کمی راجع به اقتصاد دانش بنیان 
و وضعیت آن در ایران توضیح دهید و بفرمایید نهادینه 

کردن اقتصاد دانش بنیان به چه الزاماتی نیاز دارد؟ 
اقتصاد دانش بنیان مفهوم جدیدی در حیطه فعالیت ماست. بقیه 
کشورهای دنیا، وقتی از اقتصاد مبتنی بر منابع حرکت کردند، قبل 
از هر چیز، مسیر اقتصاد مبتنی بر تولید را گذرانده و پس از آن 
بسیاری از این کشورها به اقتصاد مبتنی بر دانایی یا دانش رسیده 
بودند که ما متاسفانه این مفهوم را مساوی علم برداشت کرده ایم. 
ما در کشورمان اقتصاد دانش بنیان را با دانایی برابر و آن را با علم - 
به دلیل نداشتن ترمینولوژی صحیح - هم تراز دانسته ایم. ولی اول 
از همه باید قبول کرد که اقتصاد دانش بنیان یک ماهیت اقتصادی 
- اجتماعی دارد و وقتی از آن حرف می زنیم، در واقع انتخاب 
می کنیم که توسعه اقتصاد کشورمان را بر چه مبنایی قرار دهیم. 
بنابراین ما از مقوله ای فراتر از توسعه علم و فناوری حرف می زنیم. 
وقتی سخن از اقتصاد دانش بنیان می شود، منظور ایجاد ثروت و 
تعامالت اجتماعی بین کنشگران این اقتصاد است؛ مثل شرکت  ها، 
بانک  ها، بیمه  ها، گمرک، تامین اجتماعی و استاندارد. در نظام ملی 
نوآوری به موارد بسیاری پرداخته می شود که البته هر یک از این 
موارد دارای زیرنظام های خاص خود نیز هستند. مثال در نظام 
ملی نوآوری یک زیرنظام استاندارد تامین مالی داریم. در بسیاری 
از مواقع، در کشورمان این دو را معادل هم در نظر می گیریم. رشد 
علمی کشور شاید در برخی موارد ابزار الزم برای رشد اقتصاد 
دانش بنیان باشد، اما هیچ گاه با آن معادل و مساوی نیست. اگر 
بنا بر این باشد که مدل کنونی، الگوی توسعه کشور باشد، آن 
وقت گسترش اقتصاد دانش بنیان، مانند هر کار دیگری که باید 
بشناسیم و بپذیریم، الزاماتی خواهد داشت. باید قبول کنیم وقتی 
اقتصاد دانش بنیان را به کار بگیریم که محل درآمد قابل توجهی 
برای کشور باشد در غیر این صورت نمی توان به آن اقتصاد گفت. 
کشوری را فرض کنید که تعدادی گردشگر دارد. تنها در صورتی 
می توان ادعا کرد این کشور اقتصاد گردشگری دارد که میزان این 
اقتصاد و تعداد گردشگرانی که به آن وارد می شوند، قابل توجه 
باشد. به  عنوان مثال، اگر گاهی تعدادی توریست به کشورمان 
بیایند و بروند و گردشگری تنها سهم ناچیزی از اقتصاد ما داشته 
باشد، نمی توانیم بگوییم به  معنای واقعی اقتصاد گردشگری داریم؛ 
حتی اگر در مقاطعی نیز - مانند االن - تعداد گردشگرانی که به 
کشورمان می آیند، زیاد باشد. معموال این طور نیست که در برنامه 
بودجه ساالنه بگوییم این مقدار مشخص از محل گردشگری 
درآمد داشته ایم. اقتصاد دانش بنیان، برای این که به این موقعیت 
برسد، باید سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی )GDP( ما 

داشته باشد. 
 آیا آماری وجود دارد که بدانیم سهم اقتصاد دانش بنیان 

در تولید ناخالص داخلی ما چقدر است؟
هنوز آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورمان 
نداشته ایم. در سند توسعه علمی کشور حکمی وجود دارد که 
در آن به صراحت عنوان شده 50 درصد تولید ناخالص ملی ما 
در سند چشم انداز توسعه 1404 باید از طریق تولید محصوالت 
دانش بنیان، اعم از کاال و خدمات، تامین شود. این عدد بسیار 
بزرگ است و اگر واقعا و به  طور جدی اعتقاد داریم که اقتصاد 
دانش بنیان باید مدلی برای توسعه کشورمان باشد باید تمام 

دکتر محمود شیخ زین الدین، معاون 
تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، معتقد 
است اگر قصد داریم مدل اقتصادی 
مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را 
جایگزین اقتصاد مبتنی بر نفت کنیم 
باید عادات، رفتارها و انتخاب هایمان 
را تغییر بدهیم و مردم ما باید اراده 
انجام این کار را داشته باشند چرا که 
در اقتصاد دانش بنیان، بازیگران اصلی 
مردم هستند. وی همچنین تصریح 
می کند در سند چشم انداز توسعه 
1404 پیش بینی شده 50 درصد 
تولید ناخالص داخلی )GDP( کشور 
باید از طریق محصوالت دانش بنیان 
تامین شود که این رقم قابل توجهی 
خواهد بود. برای نیل به این هدف نیز 
همکاری همه دستگاه های اجرایی 
اعم از بخش خصوصی، نهادهای 
عمومی، تعاونی و دولتی باید فعال 
شوند و دولت نیز باید به  عنوان 
ناظر و هادی، نقش سکاندار اقتصاد 
دانش بنیان را ایفا کند. او در گفت وگو 
با دانش بنیان، ضمن کالبدشکافی 
اقتصاد دانش بنیان، آن را با اقتصاد 
مقاومتی نیز مقایسه کرده است. 
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فعالیت های خود را به تحقق این هدف معطوف کنیم. به هر حال، 
این هدف معلوم شده و ممکن است نقدهایی هم به آن وجود 
داشته باشد، ولی این تنها هدف کّمی شناخته شده مربوط به این 
حوزه است و باید چنین عملی شود. البته ما هنوز نتوانسته ایم 
بازیگران اصلی عرصه اقتصاد را آن طور که باید و شاید درگیر 
این موضوع کنیم. البته قدم های خوبی برداشته شده است، ولی 
کافی نیست. گرچه برخی از قدم هایی که برداشته ایم، خیلی خوب 
جواب داده است. مثال گمرک امروز با اهداف ما همراه شده است. 
امروز می توان قاطعانه اعالم کرد که گمرک جمهوری اسالمی با 
اقتصاد دانش بنیان همراهی خوبی دارد، ولی این کافی نیست و 
باید در بسیاری از زمینه های دیگر هم این اقدامات صورت گیرد. 
واقعیت این است که ما هر وقت حرف از اقتصاد دانش بنیان 
می زنیم، منظور جنبه اجتماعی آن است. اقتصاد دانش بنیان 
ماهیتی اقتصادی - اجتماعی دارد بنابراین فعاالن در این اقتصاد 
عموم مردم هستند. مثال در اقتصاد ورزش تنها فوتبالیست ها 
دخالت ندارند، بلکه افراد مختلفی فعالیت دارند. یک فوتبالیست 
فقط جزئی از اقتصاد ورزش است. در اقتصاد دانش بنیان هم، به 
 همین ترتیب، باید عموم مردم فعالیت داشته باشند.  یعنی باید 
بخش خصوصی، یا بهتر بگوییم، غیردولتی فعالیت داشته باشد. در 
این اقتصاد، هر فردی که فعالیت اقتصادی کالن دارد، باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ چه نهادهای عمومی، چه بخش خصوصی و چه 
بخش تعاونی، در واقع باید به طور جدی فعال شوند. ضمن این که 
دولت این بار دیگر نباید اشتباهات قبلی را تکرار کند، بلکه تا آن جا 
که می تواند باید نقش ناظر و هدایت کننده را بر عهده بگیرد و - به 
اصطالح - سکاندار باشد تا مجری یا عمل کننده. اگر بخواهیم 

این اقتصاد را دانش بنیان بنامیم، 
با اقتصادی مواجه خواهیم بود که 
کاال و خدمات جابه جا شده در آن 

از جنس نوآوری و دانایی است. 
نقشــی  چــه  مــردم   
توســعه  در  می تواننــد 
ــا  ــان ایف ــاد دانش بنی اقتص

کننــد؟ 
بایـد  مـردم  می گوییـم  وقتـی 
در اقتصـاد دانش بنیـان دخالـت 
داشـته  باشـند، بایـد فعالیت های 
آن ها را به  نوعی سـاماندهی کرد. 
تبلـور ایـن موضوع، شـرکت های 
دانش بنیان هسـتند. شرکت های 
اجتماعـی  تبلـور  دانش بنیـان 
حضور مـردم در فعالیـت و روش 
توسـعه ای هسـتند که ما بـه آن، 
اقتصـاد دانش بنیان می گوییم. در 
تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان یک 
اصـل مهـم ایـن اسـت کـه اراده 
مـا توسـعه کشـور باشـد. اگرچه 
برنامه ریزی آن جزو وظایف دولت 
است، اما توسعه یک کشور کاری 
نیسـت که تنهـا به عهـده دولت 
یـا بخش خصوصی باشـد، بلکـه وظیفه همه آحاد ملت اسـت 
و موفقیـت در اجـرای آن به نحوه عملکرد مردم بسـتگی دارد. 
اگـر قصـد داریم مـدل اقتصادی مبتنی بر اقتصـاد دانش بنیان 
را جایگزین اقتصاد مبتنی بر نفت کنیم بایـد عادات، رفتارها و 
انتخاب هایمـان را نیز تغییـر بدهیم. به هر حال، مـردم ما باید 
ایـن اراده را داشـته باشـند. البتـه واقعیت های اقتصـادی امروز 
جهـان ناخواسـته همه مـا را مجبور می کند که به این سـمت 
برویم. قیمت نفت به بشـکه ای 43 تا 45 دالر رسـیده و حتی 
برخـی قیمت هایـی پایین تر از ایـن را هم پیش بینـی کرده اند. 
بنابرایـن، ایـن دیگر یک انتخاب نیسـت و ما خـواه ناخواه باید 
بـه این سـمت برویـم. ولی این هـم الزاماتـی دارد و آن هم این 
اسـت کـه مـا و مـردم مـا اراده کننـد و بپذیرند که بایـد روش 

دیگـری بـرای کسـب درآمـد در کشـور به  کار گرفته شـود. 
 چگونه می توان افکار عمومی را برای پذیرش این نوع 

اقتصاد آماده کرد؟
در وهله اول مساله مهم اراده عمومی است. ما باید این اراده 
عمومی را برانگیزیم. ما باید واقعیات اقتصادمان را بیشتر با مردم 
در میان بگذاریم. یعنی یک بخش آن اطالع رسانی و آگاهی دادن 
است. می توان گفت نبود آگاهی از مباحث فرهنگی مربوط به 
اقتصاد دانش بنیان، مشکل اساسی ماست. به عنوان نمونه، وقتی 
در کشور حرف از ثبت نام برای دریافت یارانه می شود، ناگهان 
می بینیم شمار افرادی که ثبت نام کرده اند، بیش از تعداد رسمی 
اعالم شده در نفوس است و این نشان می دهد که این اراده به 
درستی وجود ندارد. دلیل آن خواه نبود اطالع رسانی باشد یا هر 
علت دیگری، این نشان می دهد که هنوز برای پذیرش اقتصاد 
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دانش بنیان اراده نکرده ایم. امروز کسانی که باید در مورد اقتصاد 
دانش بنیان قانون گذاری و آن را اجرا کنند، باید برخی تصمیمات 

سخت بگیرند که طبیعتا این تصمیمات زیاد عامه پسند نیست. 
یک مثال ساده می زنم. دانشگاه های ما هنوز وابستگی جدی به 
درآمدهای دولتی و نفتی دارند و اگر این مسیر ادامه یابد، نباید 
انتظار داشت شرایط دانشگاه هایمان هم تغییر کند. صنعت ما هم 
عادت کرده همراه با پولی که برای تجهیزات پرداخت می کند، 
دانش فنی اش را هم وارد کند. در مقابل، بازار ما و همه ضوابط و 
قواعد آن نیز طوری تعریف شده که طبق آن کسی تجهیزاتی را 
وارد و تاسیساتی راه اندازی کند. همه این ها نشان می دهد که ما 
بسترهای حقوقی و قانونی الزم را برای اقتصاد دانش بنیان نداریم 
که به جد باید به آن بپردازیم و این بستر را ایجاد کنیم. مثال اگر 
االن شما قصد داشته باشید از بهترین و معتبرترین شرکتی که 
تکنولوژی روز را دارد اقدام به انتقال تکنولوژی کنید و بخواهید این 
فعالیت خود را برای کسی توضیح دهید، آن ها متوجه نمی شوند 
که منظور شما از انتقال تکنولوژی دقیقا چیست بنابراین ترجیح 
می دهید گزینه راحت تر، یعنی خرید تجهیزات را انتخاب کنید. 

 یعنی معتقدید این بحث، یعنی انتقال تکنولوژی، هنوز 
برای بانک ها جا نیفتاده است؟ 

نه تنها برای بانک ها، بلکه برای هیچ کس جا نیفتاده است. مثال در 
حال حاضر مناقصه ای برای انتقال تکنولوژی برگزار نمی کنیم و به 
درستی نمی دانیم برای آن چه میزان اعتبار الزم است در حالی که 
به راحتی می توانیم مناقصه برگزار کنیم و ماشین آالت و تجهیزات 
الزم را بخریم. در واقع، در محتوا، یعنی داشتن دانایی مورد نیاز، 

مشکل داریم. 
اقتصاد دانش بنیان یک ماهیت اقتصادی - اجتماعی و یک روش 
یا مدل توسعه جدید در دنیاست که از دهه هشتاد میالدی غالب 
شده است و در بسیاری از کشورهای دنیا الزامات خاص خودش 
را دارد. اگر ما بخواهیم در آن موفق باشیم، به جز بحث علم و 
فناوری، باید سراغ الزامات حقوقی و قانونی الزم برای این جنس 
اقتصاد هم برویم. این جنس اقتصاد به  گونه ای است که در آن 
میزان دارایی ملموس و مشهود نیست. در این اقتصاد، دارایی 
 Human( ناملموس است و سرمایه اصلی در آن نیز انسانی
Capital( و فکری است. ما باید به این موضوع توجه داشته 

باشیم و دنبال مالحظات مربوط به آن باشیم.
 ارتباط اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد مقاومتی را چطور 
می بینید؟ آیا اقتصاد دانش بنیان می تواند بسترساز اقتصاد 

مقاومتی باشد؟ 
در مورد اقتصاد مقاومتی هنوز باید کارهای تئوریک و مبنایی 
سنگینی انجام شود. یعنی اول ببینیم اقتصاد مقاومتی دقیقا 
چیست و بعد چطور می خواهیم آن را اجرا کنیم. ابتدا باید 
خبره های این موضوع روی آن کار کنند. اما یکی از مولفه های 
اقتصاد  در  است.  دانش بنیان  اقتصاد  مقاومتی،  اقتصاد  اصلی 
مقاومتی باید در نحوه ایجاد ثروت و درآمد برای کشور و منابع آن 
تنوع داشته باشیم. یکی از این موارد، اقتصاد دانش بنیان است. ما 
در اقتصاد دانش بنیان اتکا و وابستگی خود را برای انجام فعالیت به 
سایرین کمتر می کنیم و به  جای منابع، به نیروی انسانی خودمان 
تکیه می کنیم. به تدریج در حال کار کردن روی مولفه هایی 

هستیم که کمتر دچار آسیب می شوند.  

در خیلی از سخنرانی ها، به خصوص در سخنرانی هایی که مقام 
معظم رهبری داشته اند، یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد دانش بنیان معرفی شده است. دلیلش هم این است که 
اقتصاد دانش بنیان به اقتصاد تنوع می بخشد و آن را از ضربه پذیری 

مصون می کند. 
متاسفانه عمده راهبردهایی که بعد از انقالب اسالمی داشته ایم، 
محدود به عرضه یک محصول دانش بنیان بوده در حالی که 
مشکل عمده ما این است که در بخش تقاضا کمتر کار کرده ایم. 
یعنی در ایجاد تقاضا برای محصوالت دانش بنیان فعالیت چندانی 
نداشته ایم. همان طور که پیش تر اشاره کردم، قوانین، مقررات 
و دستورالعمل های ما به  گونه ای تنظیم نشده اند که محصول 
دانش بنیان در داخل کشور تولید کنیم، بلکه عمدتا به  گونه ای 
تنظیم شده اند که ما محصولی را از خارج وارد کنیم. البته، در 
بسیاری از اوقات هم ما اصال احساس نمی کنیم که به یک 
برای مثال، ما  نیاز داریم.  باال  یا  فناوری متوسط  با  محصول 
سال های بسیاری است که از اتومبیل  هایی استفاده می کنیم که 
به تکنولوژی کم کردن یا کنترل آالینده های هوا مجهز نیستند. 
دلیل این مساله توجه نکردن ما به منابع بین نسلی ماست و 
این که هیچ قیمت و ارزشی برای آن تعیین نکرده ایم. اگر ما به 
تغییرات زیست محیطی و اثرات جدی این تغییرات بر آینده مان 
توجه داشتیم، قطعا به گونه دیگری رفتار می کردیم. در بحث 
خشکسالی و استفاده از منابع آبی یا در بحث کیفیت هوا، دلیل 
اصلی این که به سراغ تکنولوژی روز نمی رویم این است که از یک 
سو ارزش منابع را درک نکرده ایم و از سوی دیگر نیز هنوز این 
مساله برایمان مهم نشده است. بنابراین آن قدر این مساله را به  
حال خود رها می کنیم و به  تدریج به  حدی بزرگ می شود که 
دیگر به هیچ طریقی نمی توان آن را جمع و جور کرد. البته، خیلی 
اوقات هم ما احساس نیاز و اهمیت آن را درک می کنیم، اما این 
اتفاق اغلب در نیازهای دم دستی تر نظیر واکسن رخ داده می دهد. 
در مورد واکسن و برخی داروها یا تجهیزات مخابراتی و بسیاری از 
اقالم دیگر، نیاز خود را به  صورت سنتی از خارج از کشور تامین 

می کنیم که این  هم دالیل متنوعی دارد. 
 واردات محصوالت دانش بنیان چه وضعیتی دارد؟

در حال حاضر حدود 10 تا 14 درصد واردات ما را آن دسته 
از محصوالتی تشکیل می دهند که به آن ها محصوالت دارای 
فناوری برتر یا High Tech می گوییم، ولی بخش بسیار بزرگی 
 Mid Tech از واردات ما محصوالت دارای فناوری های متوسط یا
هستند. ما کمابیش برای تولید محصوالت )اعم از کاال یا خدمات( 
با فناوری متوسط با مشکل علمی و کمبود فنی و تخصصی مواجه 
نیستیم بنابراین ما هم می توانیم این تجهیزات را بسازیم. به عبارت 
دیگر، مشکل ما این نیست که اطالعات علمی به دستمان برسد، 
بلکه مشکل از بخش دیگری نشأت می گیرد که در این جا الزامات 
مدیریتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز است. به طور مثال، یکی از 
الزامات آن، اقتصاد مقیاس است. نمی شود که یک بخش فعالیت 
علمی، تحقیقاتی و مبتنی بر فناوری و نیز تولید داشته باشد و پس 
از 5 تا 10 سال بتواند محصول کارش را ببیند. همین مثال در 
مورد تولید خودرو و سایر محصوالت در کشور نیز صدق می کند، 
بدین صورت که برای تولید کننده صرف ندارد برای یک سال یک 
خودروی عمومی نسبتا ارزان تولید کند، بلکه باید تیراژ تولید در 
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هر سال و برای هر محصول از میزانی معین باالتر برود تا هم تولید 
برای تولیدکننده و هم خرید محصول برای مصرف کننده به صرفه 
باشد. در بسیاری موارد دیگر نیز هنگامی که محصول از حدی 
ارزان تر باشد، برای تولیدکننده صرفه تولید ندارد. در این زمان 
بخصوص که قیمت ارز پایین است، عمال به واردکننده سوبسید 
داده می شود که در این صورت صادرات مقرون به صرفه نیست 
در حالی که تولیدکننده رقیب نیز ساالنه یک میلیون از همان 

محصول را تولید می کند. 
 به نظر شما در این زمان از بُعد تکنولوژی و فنی در این 

بخش مشکل و کمبودی وجود ندارد؟
در این بخش بیشتر مشکالت اقتصادی، مدیریتی، مالی و پولی 
و کسب  و کار )بیزنسی( است. در بخش اقتصاد مقیاس به نرخ 
ارز اشاره شد، اما در مورد اقتصاد سرمایه باید بگویم که نباید 
سرمایه های این بخش گران باشند چرا که در کشور ما چند طبقه 
وجود دارد و در مقابل نیز نرخ بهره در بانک ها زیاد است، از این رو 
مردم به خود می گویند که برای چه سرمایه گذاری کنند. البته در 
این بخش ریسک های حساب شده هم وجود دارد که مشکل را 
تشدید می کند بدین صورت که در نهایت یک سرمایه گذار وقتی 
پولش را در بانک می گذارد، 21 یا 22 درصد کارمزد دریافت 
می کند، اما مشخص نیست که اگر به فعالیت تولیدی وارد شود، 
چه میزان سود می کند زیرا این اطمینان وجود ندارد که آیا 

می تواند سود 30 تا 40 درصد یا بیشتر کسب کند یا خیر. 
متمرکز شدن بر این موارد، ما را به این فکر فرو می برد که نگاه و 
راهبرد ما از ابتدای انقالب تاکنون بیشتر معطوف به عرضه بوده 
است تا تقاضا. به عبارت دیگر، به این بخش بیشتر از زاویه علمی 
و فناوری نگاه کرده ایم تا از زاویه بازار و اقتصاد. از این رو باید در 
این باره تصمیماتی گرفته شود که البته اصالح آن یک شبه و 
با تصویب یک قانون میسر نیست، بلکه مسیری است که باید 
به تدریج طی و روی آن کار شود. یکی از قوانین خوبی که در 
این زمینه به تصویب مجلس رسیده است، الیحه ای تحت عنوان 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است. در این قانون چند 
اصل پذیرفته شده است. اولین اصل این است که برای این که در 
اقتصاد دانش بنیان فعالیت خوبی انجام شود، باید یک شرکت ثبت 
شود یعنی مبنا را »شرکت« قرار داده ایم. در حال حاضر در برخی 
موارد مخترعان یا همان Invertor ها از دولت گالیه دارند و دلیل 
آن هم این است که در بخش تئوریک ضعف وجود دارد زیرا 
مخترع کسی نیست که الزاما تجاری سازی کند، بلکه کسی که 
کار تجاری سازی می کند، نوآور یا Innovator است. اینورتر با 
اینوویتر با یکدیگر متفاوتند از این رو قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان تعریف و طی آن اعالم شد که شرط ورود به بخش 

اختراعات، ثبت شرکت است. 
 این قانون، پتنت ها را هم در زیرمجموعه قرار می دهد؟

قبول این شرایط، پذیرفتن الزامات بازار است. به طور مثال، 
هنگامی که فردی می خواهد مسابقه اتومبیلرانی برگزار کند باید 
الزامات آن مسابقه را به همراه الزامات آموزشی بپذیرد. یعنی فرد 
باید گواهینامه کسب کند، قوانین و مقررات بازی را بداند و از 
نحوه داوری مطلع باشد. همچنین، بداند کار را از کجا آغاز کند 
و برای آمادگی در مسابقه چه مراحل و کالس هایی را بگذراند. 
اقتصاد دانش بنیان نیز همین گونه است. فعاالن این بازار که بخش 

عمده ای از آن ها شرکت های دانش بنیان هستند، الزاماتی دارند. 
اگر فردی می خواهد اختراعی را تجاری سازی کند و به نتیجه 
برساند، باید یک شرکت داشته باشد زیرا یک نفر نمی تواند این 
کار را با قبول مسئولیت های اجتماعی اش بپذیرد و انجام دهد، 
بلکه باید در چارچوب شرکت فعالیت داشته باشد. این شرکت باید 
توانایی های متنوعی داشته باشد که البته آن ها به توانایی های فنی 
و علمی معطوف نمی شود و باید توانایی های اقتصادی هم وجود 
داشته باشد. موسس شرکت باید فعالیت های بازاریابی، مذاکره، 
 عقد قرارداد و چگونگی صادرات محصوالتش را بداند و توانمندی 
خود را در این زمینه - در کنار سایر توانایی های علمی، فناورانه و 

کسب و کار - ارتقا دهد. 
گاه دیــده شــده اســت شــرکت  ها، کارخانجــات و کارگاه هایــی 
ــه  ــم ارائ ــی ه ــه محصــوالت خوب ــه - گرچ ــد ک ــود دارن وج
می دهنــد - در کســب ســود توانایــی باالیــی ندارنــد و 
نمی تواننــد بــه ســود قابــل توجهــی برســند. ممکــن اســت 
ــی، تبلیــغ و ســایر  ــوع بســته بندی، بازاریاب ایــن ضعــف در ن
ــت از  ــون حمای ــن رو در قان ــوارد نمــود داشــته باشــد. از ای م
شــرکت های دانش بنیــان، این کــه اصــل و مبنــا یــک 
ــش  ــن بخ ــا گاه در ای ــده. ام ــه ش ــت، پذیرفت ــرکت اس ش
ــه  ــد توج ــویم. بای ــتی می ش ــار رودربایس ــان دچ ــا مخترع ب
شــود کــه مخترعــان کســانی نیســتند کــه مســتقیما وارد 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــا وقت ــوند. آن ه ــازی ش ــث تجاری س بح
ــات  ــه الزام ــند ک ــود باش ــات خ ــازی اختراع ــر تجاری س فک
ــن  ــوارد ای ــن م ــی از ای ــد. یک ــازار را بپذیرن ــازی و ب تجاری س
اســت کــه اقدامــات خــود را در قالــب یــک شــرکت اجرایــی 
کننــد کــه البتــه ایــن امــر در مــورد پژوهشــگران و محققــان 

ــد.  ــدق می کن ــز ص نی
 بازارسازی برای اختراعات چگونه باید صورت بگیرد؟

ما مدام به دنبال تولید محصول بوده ایم و کمتر به بازار فکر 
ماده  دانش بنیان دو  از شرکت های  قانون حمایت  کرده ایم. 
از حمایت های  دسته ای  به  مربوط  مواد،  این  از  یکی  دارد. 
معافیت گمرکی  یا  مالی  مثل حمایت های  است؛  مستقیم 
و مالیاتی. ماده دیگر این قانون به مواردی مربوط می شود 
که در قسمت های قبلی هم به آن ها اشاره شد؛ مثال این که 
شرکت های دانش بنیان بتوانند در مناقصات راحت تر فعالیت 
کنند. فعالیت هایی که ما در دولت انجام می دهیم، یا امکاناتی 
که داریم، بیشتر در دسترس بخش خصوصی قرار می گیرد. 
ما از دو سال پیش، بخش اول را خیلی خوب پیگیری کرده و 
به نتایج خوبی هم رسیده ایم. یعنی اکنون دبیرخانه تشخیص 
صالحیت شرکت های دانش بنیان تشکیل شده است. امروز 
بیش از 1600 تا 1700 شرکت دانش بنیان داریم. در واقع، 
اندازه ای  تا  را  گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  توانسته ایم 
اعمال کنیم. حتی تا جایی پیش رفته ایم که اگر فردی در 
بتواند خدمت  دارد،  کلیدی  نقش  دانش بنیان  یک شرکت 
سربازی خود را در همان شرکت پشت سر بگذارد یا معافیت 
سربازی بگیرد که این اتفاق خوبی است. ولی باید سراغ آن 
بخش دوم هم برویم که بیشتر فعالیت در حوزه ایجاد بازار 
و فراهم آوردن شرایط بهتر برای افرادی است که در قالب 
یک شرکت دانش بنیان قصد فعالیت دارند. از این منظر، باید 
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یادمان باشد که ما در این جا به دنبال ایجاد رانت یا امتیاز 
ویژه برای شرکت دانش بنیان نیستیم. در واقع قصد داریم 
فضای رقابتی را به نفع شرکت های دانش بنیان کمی متعادل تر 
می کنیم. شرکت دانش بنیان ما در فضایی رقابت می کند که 
رقبای - مثال - چینی اش بسیاری از مشکالت آن را ندارند. 
نخست این که شرکت رقیب، حجم بزرگی از بازار بین المللی 
را در اختیار دارد بنابراین بسیاری از هزینه های آن سرشکن 
می شود. دوم این که شرکت رقیب - به  عنوان مثال - مالیات 
بر ارزش افزوده پرداخت نمی کند. سوم این که شرکت رقیب 
بسیاری از محدودیت های داخلی را که ما داریم، ندارد و با 
مجبوریم  ما  بنابراین  نمی کند.  مبارزه  هم  باال  خیلی  تورم 
شرایط را طوری تغییر بدهیم که تعادل به وجود بیاید. پس 
در کشور  دانش بنیان  به شرکت های  ویژه  امتیاز  دادن  این 
نیست. البد می پرسید چرا باید این کار را کرد؟ چون به طور 
خاص در کشور ما این تضمین وجود ندارد که وقتی به توان 
خارجی اتکا می کنیم، این همکاری همیشگی باشد و ادامه 
پیدا کند. از طرف دیگر نیز ما طیف عظیمی سرمایه انسانی 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی داریم که این مساله ترکیب افراد 
جویای کار ما را تغییر داده است. بنابراین ما هم مجبور هستیم 
به این سمت برویم. هر چقدر هم ما در مواردی که از آن ها با 
عنوان حمایت مستقیم - مانند حمایت های مالیاتی و گمرکی 
- یاد کردیم، موفق عمل کنیم، اگر شرکت های دانش بنیان 
نتوانند وارد بازار شوند، این حمایت ها راه به جایی نخواهد برد 
و آن ها نمی توانند حتی تسهیالتی را هم که از ما گرفته اند، 
بازگردانند. بنابراین ما به یک فضای کسب و کار دانش بنیان یا 
اصطالحا یک زیست بوم یا اکوسیستم مناسب دانش بنیان نیاز 
داریم که در آن افراد بتوانند به راحتی محصول دانش بنیان 

خود را عرضه کنند. 
در واقع، این جا صحبت از شرکتی است که دانایی الزم را برای 
تولید محصول خود، اعم از کاال و خدمات، دارد به همین دلیل، 
در کشور ما باید این شرکت با شرکتی که صرفا آن محصول را از 
جایی وارد می کند و تنها به  فروش می رساند و نصب می کند، فرق 
داشته باشد. ما در این جا در واقع دارایی ناملموس را به رسمیت 
می شناسیم که این نکته مهمی است و در مورد قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به آن توجه می کنیم. ما امروز در بیش 
از 30 تا 33 پارک علم و فناوری حدود 160 مرکز رشد و تعداد 
زیادی شرکت های دانش بنیان داریم، ولی اکثر این شرکت ها 
معتقدند مساله اصلی آن ها ایجاد بازار است که حرف آن ها نیز 
درست و منطقی است. ما باید بتوانیم برای این ها بازار به وجود 
بیاوریم و مسیر را باز کنیم پس این یکی از موارد مهم برای توسعه 

شرکت های دانش بنیان است. 
نکته دیگری که می خواهم به آن بپردازم، این است که ما در حوزه 
اقتصاد دانش بنیان به تجاری سازی فناوری هایی که در اختیار 
داریم، یعنی به نوآوری های فناورانه، توجه کرده ایم  در صورتی 
 که ما یکسری نوآوری - مثال در کسب و کار - هم داریم که 
شاید الزاما فناورانه نباشند، ولی به شدت می توانند مشکالت کالن 
کشور را حل و ثروت تولید کنند. روش هایی که ما اکنون در 
خریدهای الکترونیکی و بر مبنای آی تی )IT Based( داریم، 
نوآوری های اصطالحا فناورانه نیستند. نرم افزاری که این کار را 

می کند نیز چیز پیچیده و عجیبی نیست. این یک نوآوری در 
نحوه کسب  و کار است.  برای مثال، می توانیم کیفیت روش های 
ارائه خدمات معمولی کنونی را با تکنیک هایی نظیر ایجاد برندها 
که در خارج از کشور به آن اصطالحا »فرانشیز« می گویند، باال 
ببریم و در عوض قیمت ها را پایین بیاوریم. مثال خدمتی مانند 
تعویض روغن خودروها را در نظر بگیرید. اگر بتوانیم مثال دو هزار 
مرکزی که این خدمات را ارائه می دهند در یک قالب و به  صورت 
مجتمع گرد هم  آوریم، استانداردها و کیفیت باال می رود. در این 
صورت مطمئن می شوید اگر به هر یک از شعب آن در هر نقطه 
از کشور مراجعه کنید، در نهایت با کیفیت یکسانی مواجه خواهید 
بود. از سوی دیگر، قیمت ها هم به دلیل حجم باالی خرید یا 
دریافت خدمات پایین می آید. این ها مواردی نیست که از آن غافل 
شویم. یادمان نرود که اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر نوآوری 
است و اقتصاد مبتنی بر علِم صرف نیست، بلکه اقتصاد مبتنی بر 
دانایی است و ما باید به این نکته توجه کنیم. امروز در کشورمان 
نمونه های خوبی برای این موضوع داریم که حداقل می تواند به ما 

جهت و امید بدهد. 
یکی از بحث هایی که امروز در کشورمان مطرح و فراگیر شده، 
همین استارت آپ  هاست که این گونه ایده ها و نوآوری ها را پیدا 
کنند. البته باید بدانیم که وقتی حرف از استارت آپ ها می زنیم، 
بیشتر یک جریان ترویجی و فرهنگی است و طبیعتا توقعی 
هم که از آن داریم، همین است. اما بین این ها ایده هایی هم 
وجود دارد که در مواقعی می تواند کمک کند. اما این کمک 
مشروط به این است که در مورد نوآوری، شرایط محیطی را در 
نظر بگیریم. یعنی نوآوری در این بخش، اتفاق جدیدی نیست 
که تاکنون در دنیا نیفتاده باشد، بلکه خیلی اوقات، وقتی حرف 
از نوآوری می زنیم، بدین معنی است که این اتفاق قبال هم 
افتاده، ولی کسی به آن و کاربردش اهمیتی نداده و توجهی 
نکرده است. نوآوری اصوال این است که بتوانیم از یک ایده یا 
فعالیت که دارای ویژگی خاصی است، درآمد کسب کنیم. مثال 
در همین بحثی که درباره فروش الکترونیکی کردیم، در حال 
حاضر همه شرکت های فعال در این حوزه، به یک نوع عمل 
نمی کنند. دلیلش هم این است که روش همه آن ها یکی نیست 
و بازاری را هم که هدف می گیرند، مشابه نیست. همچنین، 
مدل گسترش آن ها متفاوت است. مثال »دیجی کاال« در ابتدا 
یک شرکت جمع و جور و کوچک بوده که رشد خیلی خوب و 
موفقی داشته است. ولی دلیل موفقیت این شرکت و تفاوتی که 
با خیلی های دیگر دارد این است که صاحبان آن، کار خود را 

بلدند. اما نوآوری آن ها هم مساله مهمی است. 
باید به این نکته توجه کنیم که وقتی از اقتصاد دانش بنیان حرف 
می زنیم، فقط به مباحث تکنولوژیک و علمی نپردازیم. خیلی 
اوقات این ها می توانند به نوآوری در حوزه کسب و کار بسیار کمک  
کنند. مثال خیلی ساده تر و ملموس تر می تواند در مورد تولید و 
عرضه میوه باشد که در کشورمان در این بخش مشکل داریم. 
فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بیش از اندازه زیاد 
است. چنین روشی را می شود این جا هم به  کار برد که احتماال 
خوب هم جواب می دهد. ولی این مساله نیازمند افرادی فعال و 
عالقه مند در بخش خصوصی است که تمایل داشته باشند آن را 

 .پیگیری کنند و به نتیجه برسانند
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چالش های فراروی اقتصاد
و شرکت های دانش بنیان در ایران 

 محمود مهرداد شکریه
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران 
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امــروزه اقتصــاد پررونــق و پررقابــت جهــان بــر پایــه علوم 
و فنــاوری شــکل گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه ســودهای 
از محصــوالت  بــاالی حاصــل  افــزوده  ارزش  و  کالن 
شــرکت هایی  چنیــن  نصیــب  کــه  دانش بنیــان 
می شــود، در کشــورمان نیــز مدتــی اســت مفاهیــم 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــت. ــی اس ــی و خصوص ــای دولت ــث بخش ه ــوع بح موض

ــرکت ها و  ــور ش ــط ام ــده توس ــه ش ــار ارائ ــن آم آخری
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان  موسســات 
ــزار  ــدود 10 ه ــام ح ــی از ثبت ن ــت جمهوری حاک ریاس
شــرکت بــرای اخــذ تائیدیــه دانش بنیــان اســت. از 
میــان آن هــا 4300 شــرکت وارد فراینــد ارزیابــی شــدند 
ــت  ــه دریاف ــرکت تاییدی ــز 1870 ش ــداد نی ــن تع و از ای
کرده انــد. قابــل ذکــر اســت کــه مبلــغ معافیــت مالیاتــی 
معــادل   1392 ســال  در  دانش بنیــان  شــرکت  های 
ــزان  ــه می ــال 1393 ب ــود و در س ــان ب ــارد توم 6 میلی
50 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت. ایــن آمــار حکایــت 
شــرکت های  و  اقتصــاد  مفهــوم  توســعه  و  رشــد  از 

دارد. دانش بنیــان 
ممکــن اســت برخــی تحلیل گــران، انــدازه گــردش 
حــال  در  کــه  را  دانش بنیــان  شــرکت های  مالــی 
حاضــر در حــد و انــدازه شــرکت های بــزرگ داخلــی یــا 
ــرای اثربخشــی  بین المللــی نیســتند، یــک نقطه ضعــف ب
ــه  ــن نگاهــی عجوالن ــد. ای ــوق تلقــی کنن شــرکت های ف
اســت کــه بایــد تصحیــح شــود. دانــش و فنــاوری 
ــی  ــامل چگونگ ــان ش ــرکت های دانش بنی ــود در ش موج
ــت.  ــی )Know-how and Know-why( اس و چرای
ســبب  دانش بنیــان  شــرکت های  خصیصــه  ایــن 
افزایــش ســرعت توســعه فنــاوری، ارتقــای کیفیــت 
شــرکت های  رقابت پذیــری  افزایــش  محصــوالت، 
ــاوری  ــال فن ــهولت انتق ــی، س ــای خارج ــا رقب ــی ب داخل
ــاوری  ــال فن ــکان انتق ــور و ام ــل کش ــه داخ ــارج ب از خ
ــا  ــن مزیت ه ــود. ای ــور می ش ــارج کش ــه خ ــل ب از داخ
از مشــخصه های شــرکت  های دانش بنیــان محســوب 
ــنتی  ــرکت های س ــا را در ش ــر آن ه ــه نظی ــود ک می ش

ــت. ــوان یاف ــدرت می ت ــه ن ب
بــا وجــود تمــام نقاط قــوت مفهــوم اقتصاد و شــرکت های 
اســت-  غــرب  آن،  زادگاه  البتــه  -کــه  دانش بنیــان 
ــرکت های  ــده ش ــاده از ای ــرداری س ــک کپی ب ــا ی قطع
بین المللــی  دانش بنیــان  فوق تخصصــی  و  تخصصــی 
و پیاده ســازی آن در ایــران، بــدون در نظــر گرفتــن 
فضــای حاکــم بــر صنعــت، دانشــگاه و اقتصــاد کشــورمان 
ــران در جهــان، راهــکار  ــگاه سیاســی ای و همچنیــن جای
ــرکت  ها و  ــای ش ــردن از مزای ــره  ب ــرای به ــی ب صحیح
ــران  ــه در ای ــرا ک ــود چ ــد ب ــان نخواه ــاد دانش بنی اقتص
ــه  ــذا ب چالش هــای فــراروی ایــن مفهــوم بومــی اســت ل
راهکارهــای بومــی بــا نگاهــی جهانــی بــرای رفــع آن هــا 

ــم.  ــاز داری نی
راه  ســر  بــر  مختلفــی  چالش هــای  و  معضــالت 

شــرکت های دانش بنیــان در راســتای رســاندن ایــده 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــه ب ــازار وجــود دارد ک ــه ب ــه ب اولی
داخــل کشــور بایــد در جهــت رفــع آن هــا گام برداشــت. 
برخــی از معضــالت و چالش هــای مختلــف فــراروی 

از:  عبارتنــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــای  ــا فناوری ه ــع ب ــی از صنای ــتن بعض ــنایی نداش  آش
ایده هــای  زدن  پــس  ســبب  )کــه  جهــان  بــه روز 

می شــود(. دانش بنیــان 
 نبــود اســتاندارد های ملــی )کــه ســبب پذیرفتــه 
ــا فنــاوری جدیــد در عرصــه صنعــت  نشــدن محصــول ب

می شــود(.
 کمبــود ســرمایه در شــرکت های جــوان و نوپــای 
ورشکســتگی  و  توقــف  ســبب  )کــه  دانش بنیــان 

می شــود(. دانش بنیــان  شــرکت های 
 نبــود ســرمایه گذاری خطرپذیــر در کشــور )کــه ســبب 
ــرکت های  ــای ش ــو و نوآوری  ه ــای ن ــن ایده ه ــدر رفت ه

دانش بنیــان می شــود(.
 بیرو نــی تلقــی کــردن شــرکت های دانش بنیــان از 
دایــره شــرکت های کارفرمــا کــه عمدتــا دولتــی هســتند. 
بــرای شــرکت های  بــازار  ایجــاد نشــدن کشــش   

دولتــی. کارفرمایــان  طریــق  از  دانش بنیــان 
گمرکــی  حقــوق  و  بیمــه ای  مالیاتــی،  مشــکالت   

دانش بنیــان. نوپــای  شــرکت های 
 کنتــرل نشــدن واردات کاالهــای دانش بنیــان خارجــی 
ــری  ــه داخــل کشــور )کــه ســبب مشــکالت رقابت پذی ب
ــی  ــوالت خارج ــا محص ــی ب ــان داخل ــای دانش بنی کااله

می شــود(.
ــه  ــان ب ــات دانش بنی ــادرات کاال و خدم ــکالت ص  مش
خــارج از کشــور )کــه ســبب محــدود شــدن شــرکت های 
دانش بنیــان داخلــی بــه بــازار داخلــی بــا انــدازه کوچــک 

می شــود(.
 لحــاظ نکــردن پیوســت فنــاوری در اســناد الزم بــرای 
ــا در نظــر گرفتــن  ــزرگ دولتــی ب تصویــب پروژه هــای ب

ــان. ــرکت های دانش بنی ــش ش نق
ــر موضــوع اقتصــاد دانش بنیــان  شــرایط فعلــی حاکــم ب
و شــرکت های دانش بنیــان بیانگــر ایــن اســت کــه 
ــراوان  ــای ف ــور و تالش ه ــاال در کش ــوان ب ــود ت ــا وج ب
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  خصــوص  بــه  دولــت، 
ــه  ــح در مقابل ــای صحی ــود راهکاره ریاســت جمهوری، نب
ــرکت های  ــاد و ش ــد اقتص ــور، رش ــای مذک ــا چالش ه ب
اســت.  کــرده  روبــه رو  کنــدی  بــا  را  دانش بنیــان 
لــذا اگــر ایــن روال عــوض نشــود، تاثیــر اقتصــاد و 
ــی و  ــص مل ــد ناخال ــر تولی ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
شــکوفایی اقتصــاد کشــور جــدی نخواهــد بــود. برطــرف 
ــه و  ــت یکپارچ ــی و حرک ــزم مل ــع، ع ــن موان ــردن ای ک
ــی  ــای خصوص ــی و بخش ه ــز دولت ــازمان یافته مراک س
ــتراتژی کالن  ــک اس ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــور ب را در کش
بومــی بــر مبنــای اقتصــاد مقاومتــی دانش بنیــان طلــب 

 می کنــد.
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 شما در مرکز رشد چکار می کنید و چطور از صاحبان ایده حمایت می کنید؟ 
مرکز رشد و مرکز کارآفرینی در واقع یک مجموعه به هم پیوسته است و فعالیت هایی 
که ما در این مجموعه انجام می دهیم، سابقه چهارده، پانزده ساله دارد. کل کارهای ما 
در قالب چهار برنامه انجام می شود. برنامه اول، ترویج کارآفرینی و فرهنگسازی برای 
آن است چون در دانشگاه شریف تعداد دانشجویان و نخبگان بسیار زیاد است و حتما 
نیاز داریم ذهنیات بچه ها را نسبت به موضوع کارآفرینی تغییر دهیم. پس برنامه اولمان 
از جنس فرهنگسازی و ترویج است و سعی می کنیم در قالب سمینارهای آموزشی، 
همایش، کنفرانس، نشریه و روزنامه و فعالیت های مرتبط یک مقدار ذهن بچه ها را 
برای کارآفرینی آماده کنیم چون قشر جوان ما خیلی با این مسائل آشنا نیستند و توجه 

چندانی به آن ها نمی کنند. 
برنامه دوم، ارتقای توانمندی های کارآفرینانه است. منظور این است که اگر مِن دانشجو 
عالقه مند شدم به حرکت در مسیر کارآفرینی، چه توانمندی ها و مهارت هایی را باید 
کسب کنم؟ ببینید، در فضای دانشگاه یک سری مهارت های سخت به دانشجویان 
آموزش داده می شود. بر این اساس، بچه های ما اصوال مهندسین خوبی هستند ولی آیا 
در بحث مهارت های نرم یا soft skills هم قوی هستند؟ بررسی ها نشان می دهد که 

نه؛ در این زمینه دانشجویان ما ضعف های زیادی دارند. 
 این مهارت های نرم شامل چه چیزهایی می شود؟ 

فن سخن گفتن، ارتباط برقرار کردن، سخنرانی کردن در یک جمع، نوشتن بیزینس پلن 
و این که اصال بیزینس مدل چیست و... به طور کلی، مهارت های نرم یعنی مهارت هایی 
که بیشتر در فضای اجتماعی و در زندگی کاربرد دارند. این ها مواردی است که کمتر 
به آن ها توجه می شود. ما در قالب برنامه دوممان که ارتقای توانمندی های کارآفرینانه 
است، سعی می کنیم این طور مهارت ها را هم به بچه ها یاد بدهیم. قالبش هم کالس های 

آموزشی است. 
می دهیم.  ارائه  دانشجویان  به  کارآفرینی  آموزش  نفرساعت  هزار  حدود 10  ساالنه 
»جشنواره کارآفرینان« که ساالنه داریم آن را برگزار می کنیم و االن هفتمین دوره 
وی سی کاپ آن است، در همین راستاست. بحث »مدرسه اشتغال« را هم داریم که در 
یک بازه زمانی 9 ماهه، بچه ها طی بحث های خودشناسی و تیپ شناسی اول خودشان 
را می شناسند، بعد یک سری مهارت ها را یاد می گیرند و در نهایت هم در یک دوره 
کارآموزی 3 ماهه شرکت می کنند. عالوه بر این، بازدیدهای صنعتی داریم که دانشجوها 
با صنایع مختلف آشنا می شوند. یک استاد هم همراه آن ها هست و طی این بازدید 
یک سری مسائل را برایشان توضیح می دهد. بنابراین، اگر برنامه اول ما از جنس ترویج 

بود، برنامه دوم از جنس ارتقای توانمندی است. 
 یعنی تنها مشکل دانشجوهای ما ضعف در مهارت های نرم است؟ می خواهم 
بدانم دانشگاه های ما از نظر سطح علمی واقعا چه جایگاهی دارند و مهندسانی 

که تربیت می کنند، در چه سطحی از مهارت هستند؟ 
من احساس می کنم که ما در زمینه کیفیت و محتوای آموزشی فاصله ای با دانشگاه های 
برتر دنیا نداریم. این را بر مبنای شواهد و مستندات خدمتتان می گویم و گفته خود 
آن هاست. از لحاظ کیفیت آموزشی و تئوری مهندسی، سرفصل های دروسی که در برق 
شریف داریم، قطعا از هیچ دانشگاهی با رنک باال، پایین تر نیست. این را می توانید بررسی 
بکنید. خود من هم حداقل دو، سه تا شاهد برای این مساله دارم. نکته ای که وجود دارد 
این است که ما در مرکز باید کمی فعال تر عمل کنیم چون اگر بچه های ما در زمینه 
تئوری های مهندسی قوی هستند، باید در مورد یاد دادن مهارت های نرم هم به آن ها 
بیشتر دغدغه داشته باشیم و بیشتر کار کنیم. ولی این ضعف دانشجو نیست. ضعف 

ماست که این کار را نکرده ایم. 
به نظر من، به میزانی که دانشگاه دارد مهارت های فنی و مهندسی دانشجو ها را تقویت 
و مهندس خوب تربیت می کند، باید به همین میزان توانمندی های کارآفرینی آن ها را 
ارتقا بدهد که وقتی دانشجو از مقطع لیسانس یا فوق لیسانس فارغ التحصیل می شود، 
این مهارت ها را یاد گرفته باشد. خالصه بگویم که تطابق نداشتن مهارت های سخت با 

مهارت های نرم ضعفی است که عمال بچه ها با آن مواجه هستند. 

پیش  از این گفت و گو، 
البه الی صحبت هایم با 
برخی از مدیران شرکت های 
دانش بنیان، تعریفشان را 
شنیده بودم. همان مدیرانی 
که کارشان را از دفتر 
کوچکی شروع کرده بودند 
که »مرکز رشد شریف« در 
اختیارشان گذاشته بود. 
در اصل، این مرکز اولین 
جایی بود که حرف هایشان 
را جدی گرفته و به آن ها 
فرصت داده بود تا خودشان 
را اثبات کنند. کم و بیش 
می دانستم که مرکز رشد 
از کمک به شرکت ها و 
راهنمایی کردن آن ها دریغ 
نمی کند. اما آن طور که 
مجید دهبیدی پور مدیر 
مرکز رشد فناوری های 
پیشرفته شریف می گوید، 
آن ها هدف های بزرگ تری 
را دنبال می کنند و مرکز 
رشد تنها بخشی از یک 
اکوسیستم بزرگ تر است. 
با دهبیدی پور درباره 
ماموریت ها و نقاط قوت 
و ضعف این اکوسیستم 
گفت و گو کرده ایم که 
ماحصل آن را می خوانید. 
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 از برنامه های دیگرتان بگویید. 
مرکز  اصل،  در  است.  مربوط  رشد  مرکز  به  ما  سوم  برنامه 
کارآفرینی و مرکز رشد دو حلقه به هم پیوسته هستند. اما 
در مرکز رشد چه اتفاقی می افتد؟ این جا در اصل بحث ایجاد 
کسب و کار دانش بنیان مطرح است. برنامه سوم، ایجاد کسب و 
کارهای دانش بنیان در قالب مرکز رشد و حمایت از آن  هاست. 
در این مرکز، چهار سرویس ارائه می شود. سرویس اول، فضای 
استقرار است. یعنی هر تیمی که به مرکز رشد درخواست 
می دهد و پذیرفته می شود، فضای اداری در اختیارش قرار 
می گیرد. سرویس دوم، خدمات آموزشی و مشاوره ای است. 
تیم درخواست دهنده در طول دوره ای که این جا مستقر است، 
می تواند هم از آموزش های مرکز و هم از خدمات مشاوره ای 
آن به صورت رایگان استفاده کند؛ مثالدر مورد این که مدیریت 
یک شرکت دانش بنیان چگونه است، بحث مالیات، بیمه، قانون 
کار و... این موارد را در طول دوره ای که این جا مستقر هستند، 
یاد می گیرند. خدمت سومی که در مرکز رشد ارائه می شود، 
خدمات مالی و اعتباری است که ما آن را از طریق صندوق 
ارائه می دهیم. یعنی هر شرکتی که  پژوهش و فناوری مان 
این جا هست، مطابق با مصوبه هیات امنا می تواند دو اعتبار 
بگیرد؛ یکی اعتبار خدماتی و دیگری اعتبار فناوری که دومی 
به صورت وام قرض الحسنه است. بحث چهارم هم کمک به 

بازاریابی و بازارسازی  برای این شرکت هاست. 
برنامه نهایی ما نیز پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان 
است. یعنی فقط ایجاد یک شرکت و کسب و کار برای ما 
مالک نیست و عالقه مند هستیم تیم هایی که در مرکز رشد 
مستقر می شوند، حتما به یک سری کسب و کارهای پایدار 
تبدیل شوند. چون کسب و کارهای پایدار و موفق هستند که 
می توانند باعث ایجاد شرکت های جدید بشوند، ارزش سازی 

کنند و مسیرهای موفق بسازند. 
 آماری هم از فعالیت های مجموعه تان دارید؟ 

بله. تقریبا 160 واحد فناور را در طول زمانی که مرکز رشد در 
حال فعالیت است، پذیرش کرده ایم. در بحث پایدارسازی هم 
دو مجتمع فناوری با کمک معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور در اطراف دانشگاه ایجاد شده که در یکی، 11 و در 
دیگری، 12 مجموعه مستقر شده اند. مجتمع سوم ا ن شا ءاهلل 
با همکاری معاونت علمی صندوق نوآوری و شکوفایی تا اواخر 
آذر افتتاح می شود که حدود 36 واحد فناور می توانند در آن 

مستقر شوند. 
ما عالقه مند هستیم که دور و اطراف دانشگاه را پر کنیم از 
شرکت های دانش بنیان موفق و رشدیافته که از این اکوسیستم 
بیرون می آیند. در ارتباط با ترویج و فرهنگسازی که برنامه 
رویداد  یک  دانشگاه  در  که  نیست  هفته ای  هم  بود  اولمان 
مرتبط با کارآفرینی نداشته باشیم. در سال حداقل 50 رویداد 
برگزار می شود و هر هفته حداقل یک رویداد کارآفرینی داریم؛ 
از نشست های تخصصی گرفته تا معرفی کارآفرینان موفق، 

مناظره و.... 
به جای این که بپرسیم مرکز رشد چکار می کند، باید بپرسیم 
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه شریف چکار می کند که پاسخش 
این است: ترویج و فرهنگسازی، ارتقای توانمندی، ایجاد کسب 

و کارهای دانش بنیان و پایدارسازی این کسب و کارها. این 
اکوسیستم یک سری نهاد دارد که عبارتند از مرکز کارآفرینی، 
مرکز رشد، صندوق پژوهش و فناوری، مجتمع های فناوری و 
شتاب دهنده شریف. این آخری نهادی جدید است و یک سال و 
نیم است با کمک معاونت علمی ایجاد شده. این برنامه ها توسط 

نهادهایی که گفتم مدیریت می شود و پیش می رود. 
 این مدل اکوسیستم را از جایی الگو گرفته اید؟ چقدر 

الگوبرداری است و چقدر نوآوری خودتان؟ 
نمی توانم بگویم همه این ها الگوبرداری شده از جاهای موفق 
اکثر  تقریبا  داشته ایم.  الگوبرداری  که خیلی  البته  دنیاست. 
مراکز  و  پارک ها  و  کرده  بررسی  را  کارآفرین  دانشگاه های 
فناوری را دیده ایم. بنابراین قطعا بخش عمده ای از چیزی که 

االن داریم، الگو گرفته از تجربیات خارجی هاست. 
 بیشتر از کدام کشورها و دانشگاه ها الگو گرفته اید؟ 

دانشگاه های مختلفی را بررسی کردیم. مثال در آمریکا می توانم 
استنفورد و ام آی تی را مثال بزنم یا دانشگاه ملی سنگاپور که 
یکی از دانشگاه های کارآفرین موفق دنیاست و از آن خیلی 
در  مثال  داشت.  برایمان  زیادی  فایده های  و  گرفتیم  درس 
در  را  شتاب دهنده   50 حدود  چیزی  شتاب دهنده ها  مورد 
دنیا بررسی کردیم که ببینیم چکار می کنند. به طور کلی، 
هر جا که احساس کردیم رویکردهای دانشگاهی کارآفرینانه یا 
نهادی هست که در دل آن درسی دارد، سعی کردیم استفاده 
کنیم. طبیعتا کار آسانی هم نیست چون فضای کسب و کار 
ما با فضای آن ها خیلی فرق دارد. نکته دیگر این که متناسب 
با تجربه و نیازمان هم کار کرده ایم. یعنی خیلی از نهادهایی 
که ما ایجاد کرده ایم به این دلیل بوده که راهی را رفته و به 
یک مشکل برخورد کرده و مجبور شده بودیم آن نهادها را 

ایجاد کنیم. 
 می شود مثال بزنید؟ 

بله. سال 79 این جا مرکز کارآفرینی ایجاد شد. بعد از دو، سه 
سال به این نتیجه رسیدند که بچه هایی که جذب مجموعه 
می شوند و عالقه مند هستند، نیاز دارند یک جایی جمع شوند، 
تیم سازی کنند و روی ایده شان کار کنند، در عین حال هم 
آن مکان هزینه اجاره نداشته باشد و تازه کمک فکری بتوانند 
بگیرند و... بر همین اساس، سال 82 برای مجوز مرکز رشد اقدام 
و سال 83 اولین شرکت را پذیرش شد. پس نیاز بود که ما در 
ادامه فعالیت های ترویجی مان محیطی داشته باشیم برای کسب 
و کار که مرکز رشد ایجاد شد. سال 88 به خاطر خدمات مالی و 
اعتباری که طبق اساسنامه مرکز رشد موظف بودیم به واحدهای 
فناور بدهیم و از طرفی ساز و کارهای داخل دانشگاه هم برای 
این کار مساعد نبود - چون دانشگاه جایی نیست که بخواهد 
وام بدهد و اصال ماموریت دانشگاه این نیست و خدمات مالی و 
اعتباری را باید نهادهای مالی بدهند - از قانون ماده 100 برنامه 
سوم توسعه استفاده کردیم و مجوز صندوق پژوهش و فناوری 
را برای دانشگاه گرفتیم. سال 92 دیدیم حجم درخواست هایی 
که به مرکز رشد ارسال می شود، باالست. مثال اگر در هر سال 
100 درخواست داریم، 10 تایشان را پذیرش می کنیم. 90 
درصد این ها یا طرح های مناسبی نیستند یا به خاطر کمبود 
فضایی که داریم، موفق نمی شوند باال بیایند. کاری که ما این جا 
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انجام دادیم، این بود که یک دوره آماده سازی ورود به مرکز رشد 
برای بچه ها برگزار کنیم. آن موقع بحث شتاب دهنده مطرح 
شد؛ این که نهادی داشته باشیم که در یک بازه زمانی 6 ماهه 
طرح های حوزه آی سی تی آن جا جذب شوند و خدمات بگیرند و 
خروجی های آن ها را ما به عنوان ورودی های مرکز رشد پذیرش 
کنیم. االن دو نمونه شرکت داریم که به همین طریق وارد مرکز 

رشد شده اند و دارند فعالیت می کنند. 
و  می شوند  خارج  رشد  مرکز  از  که  شرکت هایی  از  بسیاری 
موفق هستند، دنبال جایی می گردند که بروند و کنار همدیگر 
مستقر شوند تا گاهی بتوانند یک سری همکاری های استراتژیک 
با هم داشته باشند. آن زمان بود که بحث مجتمع های فناوری 
را دنبال کردیم که اشاره کردم دوتا ایجاد شده و سومی هم تا 
آخر آذر افتتاح خواهد شد. البته یک نکته را هم بگویم. هنوز 
اکوسیستم کارآفرینی مان و فرایندهایی که در مجموعه دانشگاه 
دنبال می کنیم، نیاز به کار دارد و متناسب با استعدادی که در این 
دانشگاه هست، دانشجوها و توانمندی هایی که دارند، نیست. واقعا 
من اعتقاد دارم که این جا معدن طالست و ما در حد شایستگی 
و لیاقت یک معدن طال کار نکرده ایم. استعداد بچه ها و توانمندی 
اساتیدمان خیلی بیشتر و فراتر است. بنابراین نیازمند توسعه کیفی 

و کمی برنامه هایمان هستیم و خیلی جای کار داریم. 
 االن نقاط ضعف به نظرتان کجاست؟ همین جاهایی 

که می گویید باید خیلی رویش کار کنیم؟ 
ببینید، نکته اول باال بردن ضریب نفوذ برنامه های ما در میان 
دانشجویان است. یعنی اگر 11 هزار دانشجو در دانشگاه داریم، 
همه این ها باید به نوعی با فعالیت های ما آشنا باشند. آشنا نه 
به این معنی که شنیده باشند، بلکه بدانند عمال چه اتفاقی 
دارد این جا می افتد و درگیر باشند. ضعف دومی که حتما ما 
باید برایش فکری بکنیم، این است که کسب و کارها - علی 
الخصوص کسب و کارهای دانش بنیان - نیازمند خدمات 
منتورشیپ هستند. ما در فضای کسب و کارمان منتورهای 
مجرب و دقیق کم داریم. بنابراین، برخوردار نبودن از یک سری 
منتورهای مجرب که بتوانند کار هدایت و مشاوره را انجام 
دهند، ضعف دیگر ماست. گاهی هم مشاهده شده که مِن 
کارآفرین که صاحب ایده هستم، ادعای خیلی باالیی دارم و 
بعضی وقت ها فکر می کنم به تنهایی می توانم این کار را انجام 
بدهم. بنابراین جا انداختن این فرهنگ که کارآفرینی نیازمند 

تیم است و به تنهایی عملی نیست، موضوع بعدی است. 
بحث دیگری هم که ما با آن مواجه هستیم، توسعه فضای 
فیزیکی است که واقعا از آن رنج می بریم. ما سال 93، 146 
درخواست برای ورود به مرکز رشد داشتیم که حجم عمده ای 
از این ها را من مجبور شدم به خاطر کمبود فضای فیزیکی رد 
کنم. این موضوع واقعا اجتناب ناپذیر است. ما نمی توانیم کسب 
و کاری راه اندازی کنیم که حداقل یک فضای فیزیکی برای 
استقرار نداشته باشد. بحث آخر را هم، توسعه کیفی خدمات 
تجاری سازی اکوسیستم کارآفرینی است. به بیان دیگر، در 
تجاری سازی  خدمات  توسعه  نیازمند  مختلف  بخش های 

هستیم که بخشی از آن را هم انجام داده ایم. 
فناور مستقر  در مجتمع های  که  بین شرکت هایی   
شده اند، کدام حوزه ها بیشتر فعال هستند و توانسته اند 

موفق تر عمل کنند؟ 
ولی چند حوزه که  متنوع هستند  و  حوزه ها خیلی وسیع 
بر مبنای  را  این  بوده -  در آن ها دستاوردهای ما پررنگ تر 
خروجی های موفق می گویم - یکی حوزه آی سی تی یا همان 
فناوری اطالعات و ارتباطات است، بعدی نانو و مواد پیشرفته 
و متالورژی و پلیمر و حوزه سوم هم بهینه  سازی مصرف انرژی 
اتوماسیون هم شرکت های  اپتیک و  لیزر و  است. در حوزه 

موفقی داریم. 
 علت این که در این سه حوزه درجه موفقیت باالتر 

بوده، چیست؟ 
دالیل مختلفی می تواند داشته باشد. مثال وقتی شایستگی های 
محوری دانشگاه شریف را هم بررسی می کنیم، می بینیم در 
حوزه آی سی تی از شایستگی بیشتری برخوردار هستیم. یا در 
حوزه انرژی - وقتی از انرژی حرف می زنم مهندسی انرژی، 
برق و همه این ها را شامل می شود - از یک سو دانشکده برق را 
داریم و از سوی دیگر دانشکده مکانیک با گرایش تبدیل انرژی، 
دانشکده مهندسی انرژی، پژوهشکده انرژی، چندتا قطب فعال 
و  مکانیک  فیزیک،  مواد،  دانشکده های  نانو  حوزه  در  یا  و... 
پژوهشکده نانو از نهادهای موفق و فعال و پرتالش دانشگاه 
تاثیرگذار  عوامل  از  یکی  این ها  بگویم  می خواهم  هستند. 
بوده اند؛ یعنی توانمندی های محوری انباشته شده در دانشگاه 

در این حوزه هایی که گفتم. 
موضوع دوم این است که به نظر می رسد افرادی که در این 
فضاها بوده اند، بیش از بقیه، مهارت های کارآفرینی را کسب 
کرده و ارتقا داده اند. در واقع، در این حوزه ها افراد بیشتری به 
فکر کارآفرینی افتاده اند. و نکته سومی هم که می توانم به آن 
اشاره کنم، حداقل در مورد آی سی تی، این است که شاید - و 
نه لزوما – راه اندازی کسب و کار و تجاری سازی محصول در 

حوزه ای مثل فناوری اطالعات ساده تر و سریع تر است. 
با توجه به شرکت هایی که در این مجموعه بزرگ   
شده اند، می توانید بگویید در حال حاضر فاصله بین 

دانشگاه و صنعت به چه صورت است؟ 
این موضوع خیلی مفصل است و خودش یک سمینار چند 

ساعته می طلبد! 
 اجازه بدهید طور دیگری مطرح کنم. این شرکت ها 
که از اکوسیستم شما خارج شده اند، چقدر توانسته اند 

نیازها را برآورده کنند و در صنعت موفق باشند؟ 
موفق بوده اند. اصال شرکت دانش بنیانی موفق است که برود 
و یک نیازی را از جامعه یا صنعت رفع کند. اگر این کار را 
نکند، حیات نخواهد داشت. بگذارید این طور به شما بگویم 
که شرکت دانش بنیان مجبور است بازار خودش را تامین کند 
پس به اجبار باید برود با صنعت و جامعه تعامل کند. از طرف 
دیگر، این شرکت باید مزیت رقابتی داشته باشد پس مجبور 
است با دانشگاه و مراکز دانش و پژوهش ارتباط داشته باشد. 
یعنی یک شرکت دانش بنیان چون مجبور است هم مزیت 
رقابتی اش را حفظ کند و هم به بازار دسترسی داشته باشد، 
چاره ای جز ارتباط با صنعت و دانشگاه نخواهد داشت. یعنی 
می توانیم بگوییم شرکت دانش بنیان واسطی است که به طور 

.خودکار این ارتباط را برقرار می کند



کلید اقتصاد دانش بنیان
ادها�ی نقش دانش در اقتصاد را تضعیف یم کنند؟  چه �ن

 میالد محمدی



دانش بنیان  شماره اول آذر ماه 1394

37

کارشناســان حــوزه اقتصــاد آمــوزش معتقدنــد بــرای 
اســتفاده  و  دانش بنیــان  اقتصــاد  مســیر  در  حرکــت 
از مزیت هــای چنیــن نظامــی، توجــه بــه نهادهــای 
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــش ه ــی نق ــور و بررس ــود در کش موج
ــژه ای  ــت وی ــش اهمی ــاد دان ــی نه در شــکل گیری و کارای
دارد. در ایــن زمینــه، نتایــج طیفــی از تحقیقــات صــورت 
ــن اســت کــه ســه نهــاد »ریســک و  ــه حاکــی از ای گرفت
نااطمینانــی«، »ضعــف حقــوق مالکیــت و آزادی اقتصادی« 
و »ضعــف ســاختاری آمــوزش نیــروی انســانی« در ایــران 
ــاد  ــق اقتص ــر راه تحق ــر س ــدی ب ــی ج ــوان موانع ــه عن ب
دانش بنیــان در ایــران اثــر کرده انــد بــه طــوری کــه 
می تــوان چنیــن مــواردی را نمونه هایــی از شکســت 
بــازار دانــش در ایــران دانســت و خواهــان دخالــت دولــت 
بــرای جبــران آثــار منفــی ایــن موانــع شــد. در مقابــل این 
ــا آثــار  نهادهــای بهره کــش، برخــی از نهادهــای فراگیــر ب
ــا  ــأ آن ه ــر، خ ــال حاض ــه در ح ــتند ک ــم هس ــت ه مثب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــی ش ــار محسوس دارای آث
ــاد  ــق اقتص ــه تحق ــد ب ــه می توان ــا ک ــن نهاده ــی از ای یک
دانش بنیــان کمــک کنــد، ایجــاد حلقه هــای واســط بیــن 
ــه  ــت ک ــه اس ــی جامع ــای بیرون ــگاه و نهاده ــاد دانش نه
ــل  ــه ح ــم ب ــد ه ــن دو، می توان ــن ای ــاط بی ــت ارتب تقوی
مســائل، هــم بــه تدویــن الگوهــای فکــری بــرای دانشــگاه 
ــاس  ــر اس ــگاه ب ــه دانش ــی ب ــع مال ــا ورود مناب ــم ب و ه
ــاداش و در  ــزم پ ــد مکانی ــه رتبه بنــدی، تمهی کارآمــدی ب

ــاند.  ــاری برس ــگاه ی ــت دانش ــای کیفی ــه ارتق نتیج

اثر دانش تنها بر رشد اقتصادی نیست
طــی چنــد دهــه گذشــته تحــوالت بنیــادی در جوامــع رخ 
داده اســت کــه یکــی از آن هــا ظهــور اقتصــاد دانش محــور 
یــا اقتصــاد دانش بنیــان اســت. در ایــن دوره، دانــش بیــش 
ــی را در  ــش مهم ــت و نق ــه اس ــت یافت ــته اهمی از گذش
ــا  ــا رشــد، تنه ــد. ام ــا می کن ــع ایف رشــد اقتصــادی جوام
اثــر اقتصــاد دانایــی نیســت. تغییــرات ســاختاری عمیــق 
در اقتصــاد و بــه دنبــال آن در جامعــه از آثــار بســیار مهــم 
ــور،  ــاد دانش مح ــر اقتص ــت. در عص ــی اس ــاد دانای اقتص
ــه وقــوع پیوســته کــه دســتاورد های  تحــوالت عظیمــی ب
ــه  ــور      هایی ک ــی و کش ــور های صنعت ــرای کش ــی ب فراوان
ــه همــراه آورده  ــا خــود ب ــه ایــن مســیر وارد شــده اند، ب ب
اســت. عــدم توجــه بــه ایــن تحــوالت، شــکاف های 
افزایــش عمــق  باعــث  و  ایجــاد می کنــد  را  تــازه ای 
ــرای نشــان دادن  ــی ب نابرابری هــای گذشــته می شــود. ول
ــه تحــوالت ایجــاد شــده  ــه موقــع و مناســب ب واکنــش ب
ــاد  ــت اقتص ــتاورد های مثب ــا و دس ــدی از مزای و بهره من
ــه  ــاد ب ــن اقتص ــای ای ــد ویژگی ه ــدا بای ــور، ابت دانش مح
ــاوت  ــرات متف ــه اث ــه ب ــا توج ــود. ب ــایی ش ــی شناس خوب
ــدن  ــان ش ــه دانش بنی ــی ک ــاختاری عمیق ــرات س تغیی
ــرات  ــن اث ــزای ای ــی مج ــراه دارد، بررس ــه هم ــاد ب اقتص
ــد  ــه رش ــه جنب ــم ب ــرات مه ــن اث ــی از ای الزم اســت. یک
و درآمــد ملــی مرتبــط می شــود و در این جــا نتایــج 

ــن موضــوع  ــه ای ــه ب ــا توج ــان شــدن اقتصــاد ب دانش بنی
بررســی می شــود. 

جبران فاصله و عقب ماندگی؟ 
یکــی از مســائل و موضوعــات مهــم اقتصــادی، اجتماعــی 
ــن  ــی بی ــد واگرای ــف، رون ــای مختل و سیاســی در دوره ه
کشــورهای توســعه یافته و توســعه نیافته بــوده اســت. 
ماهیــت و انــدازه ایــن واگرایی و شــکاف در در هر دوره ای 
ــوده اســت. ایــن شــکاف  ــا دوره هــای دیگــر متفــاوت ب ب
بــه شــکل معنــی دار از زمــان وقــوع انقــالب صنعتــی آغاز 
شــد و در طــی زمــان رونــد فزاینــده ای یافــت تــا این کــه 
ــاره آن  ــدید دوب ــث تش ــی باع ــالب صنعت ــوج دوم انق م
شــد. امــروز نیــز جهــان بــا مــوج ســوم انقــالب صنعتــی 
ــری  ــه عص ــاز ورود ب ــر زمینه س ــن ام ــت. ای ــه اس مواج
ــی  ــات، دانای ــا عناوینــی چــون عصــر اطالع شــده کــه ب
و اقتصــاد دانش بنیــان شــناخته می شــود. در عصــر 
ــودی  ــای صع ــه بازدهی ه حاضــر، انقــالب دانش محــور ب
و رشــد فزاینــده کشــورهایی منجــر شــده اســت کــه وارد 
ــی  ــعه اقدامات ــال توس ــِع در ح ــر جوام ــده اند. اگ آن ش
ــد،  ــام ندهن ــور انج ــاد دانش مح ــق اقتص ــت تحق در جه
ــعه یافته و در  ــور های توس ــن کش ــه بی ــکاف ک ــن ش ای
حــال توســعه وجــود دارد - در مقایســه بــا گذشــته - بــا 
ــن ضــروری  ــد. بنابرای شــدت بیشــتری گســترش می یاب
ــای  ــز زمینه ه ــعه نی ــال توس اســت در کشــور های در ح
ــود و  ــم ش ــور فراه ــاد دانش مح ــق اقتص ــرای تحق الزم ب
سیاســت های الزم در ایــن رابطــه اتخــاذ شــود. اقتصــاد 
بــر پایــه دانایــی بــه ایــن کشــورها کمــک خواهــد کــرد 
کــه جایــگاه خــود را در اقتصــاد جهانــی بهبــود بخشــند، 
ــران  ــی را جب ــاه مل ــد و رف ــود و عقب ماندگــی درآم کمب

کننــد و وارد عرصــه رقابــت جهانــی شــوند. 

وقتی از دانش حرف می زنیم 
ــدی در رشــد و  ــش نقــش کلی ــاز دهــه 1990، دان از آغ
ــش  ــت. دان ــته اس ــی داش ــادی و اجتماع ــوالت اقتص تح
ــر از  ــه ای عمیق ت ــه مرحل ــت، بلک ــات نیس ــا اطالع تنه
اطالعــات اســت کــه شــامل تفســیر و تحلیــل اطالعــات 
نیــز می شــود. دانــش، شــناختن روشــی اســت کــه 
ــد.  ــم می کن ــت را فراه ــتقل و باکیفی ــد مس ــکان تولی ام
در اصــل، بخــش مهمــی از خلــق دانــش بــه روش هــای 
ذهنــی و تجــارب انســانی بــاز می گــردد. دانــش تنهــا در 
آگاهــی از امــور خالصــه نمی شــود، بلکــه آموختــن روش 
چگونگــی انجــام مؤثــر آن امــور را نیــز در بــر می گیــرد. 
دانــش از طریــق فراینــد یادگیــری حاصــل می شــود کــه 
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــه و تجرب ــات، نظری ــد اطالع ــی آن بای ط

تلفیــق شــوند. 
از جنبـــه انتقال پذیـــری و مبادلـــه، دانـــش بـــه دو 
ــیم  ــی تقسـ ــا ضمنـ ــکار یـ ــکار و غیرآشـ ــته آشـ دسـ
ـــا  ـــال ب ـــم و انتق ـــل تنظی ـــکار قاب ـــش آش ـــود. دان می ش
ـــی  ـــت و دانش ـــد اس ـــان نظام من ـــمی و زب ـــای رس ابزاره
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اســـت کـــه در اســـناد علمـــی ماننـــد کتاب هـــا، 
مقاله هـــا یـــا پایگاه هـــای علمـــی مکتـــوب شـــده 
اســـت. ایـــن دانـــش از طریـــق کتاب هـــای آموزشـــی، 
ســـی دی و یـــا صفحـــات اینترنـــت کســـب می شـــود، 
ـــت.  ـــی آن اس ـــوع ضمن ـــش، ن ـــر دان ـــش مهم ت ـــا بخ ام
ـــم  ـــد از حج ـــش از 90 درص ـــا، »بی ـــاس برآورده ـــر اس ب
ـــراد از  ـــد«. م ـــکیل می ده ـــی تش ـــش ضمن ـــش را دان دان
دانـــش ضمنـــی، بخـــش مکتوب نشـــده دانـــش اســـت. 
ـــد  ـــتفاده می کنن ـــی از آن اس ـــش ضمن ـــده دان ـــراد دارن اف
و آن را در کنتـــرل خـــود می گیرنـــد بنابرایـــن بـــا 
تجربـــه و کنـــش مســـتقیم توســـعه می یابـــد. ایجـــاد 
انگیـــزه کافـــی در افـــراد بـــرای ارائـــه افـــکار، ایده هـــا 
و تجربیاتشـــان، بـــه انتقـــال دانـــش ضمنـــی کمـــک 
ــه  ــش بـ ــوع دانـ ــن نـ ــال ایـ ــن انتقـ ــد. بنابرایـ می کنـ
مناســـبات رســـمی و مبـــادالت صریـــح محـــدود 
ــمی  ــط غیررسـ ــتره ای از روابـ ــه گسـ ــود، بلکـ نمی شـ
نیـــز شـــامل می شـــود. در  را  انگیزه هـــا  ســـازنده 
ــال  ــی در انتقـ ــی و اجتماعـ ــل فرهنگـ ــه، عوامـ نتیجـ

دانـــش ضمنـــی بیشـــترین نقـــش را دارنـــد. 

ریشه های مفهومی اقتصاد دانش محور 
توســط  بــار  اولیــن  دانش بنیــان  اقتصــاد  اصطــالح 
ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه مطــرح 
ــاد  ــی، »اقتص ــی بین الملل ــاد علم ــن نه ــر ای ــد. از نظ ش
ــد،  ــاس تولی ــر اس ــه ب ــت ک ــادی اس ــان اقتص دانش بنی
ــه و  ــکل گرفت ــات ش ــش و اطالع ــرد دان ــع و کارب توزی
]در آن[ ســرمایه گذاری در دانــش و صنایــع دانــش 
ــه  ــا توج ــرد«. ب ــرار می گی ــاص ق ــه خ ــورد توج ــه م پای
بــه چنیــن تعریفــی، در ایــن اقتصــاد شــاهد رشــد 
ــاوری  ــوع فن ــن ن ــه از ای ــی ک ــرمایه گذاری در صنایع س
اســتفاده می کننــد و نیــز رشــد نیــروی کار ماهــر و 

دســتاوردهای بهــره وری هســتیم. 

در واقــع، امــروزه در هــر زمینــه و بخشــی، نهــاده دانــش 
حــرف اول را می زنــد و نحــوه و میــزان اســتفاده از ســایر 
ــه  ــش ب ــرد و »دان ــرار می گی ــر آن ق ــا تحــت تاثی نهاده ه
شــکل پیشــرفته اش، بــا شــتاب جانشــین عوامــل تولیــد 
ــر و  ــر و ســرمایه می شــود« )تافل ــن، کارگ ــی، زمی صنعت
ــل  ــش از عوام ــش بی ــر، دان ــن عص ــر، 1388(. در ای تافل
ــود.  ــد می ش ــب تولی ــرمایه موج ــر کار و س ــنتی نظی س
بــه همیــن دلیــل اســت کــه میــر و اســتیگلیتز )1384( 
ــیار  ــادی بس ــای اقتص ــا کااله ــد ایده ه ــد می کنن تاکی
مهمــی هســتند؛ بســیار مهم تــر از عواملــی کــه در 
ــود.  ــد می ش ــا تاکی ــر آن ه ــادی ب ــای اقتص ــر الگو ه اکث
اقتصــاد دانش محــور گرچــه بــه منابــع کمتــری احتیــاج 
ــه  ــت. ب ــد اس ــتری نیازمن ــارت بیش ــه مه ــی ب دارد، ول
همیــن دلیــل، ماهیــت کار در ایــن عصــر اساســا تغییــر 
ــم  ــای ک ــای مهارت ه ــاد ج ــای زی ــد و مهارت ه می کن

می گیــرد.  را 
ــوی  ــزوده در الگ ــق ارزش اف ــور خل ــش، موت ــد دان تولی
اقتصــاد دانش محــور اســت. بــرای آن کــه علــم بــه 
ــه ای توســعه  ــر جامع ــی در ه ــاد اجتماع ــک نه ــوان ی عن
یابــد، نیــازی کارکــردی بــه حمایــت نهادهــا و ارزش هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی دارد. از بعــد هستی شــناختی تولیــد 
دانــش، بــا این کــه ایده هــا توســط افــراد ســاخته و 
ــراد اســت  ــن اف ــط بی ــن رواب ــا ای ــوند، ام ــه می ش پرداخت
ــد  ــش و تولی ــه دان ــه نقشــی اساســی در شــکل دهی ب ک
آن ایفــا می کنــد. در واقــع، دانــش در حکــم یــک کارگاه 
ــی  ــناخت و درک چگونگ ــرای ش ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع
شــکل گیری آن بایــد جنبه هــای جمعــی اش را نیــز 
ــت.  ــر داش ــران - در نظ ــغ و متفک ــش نواب ــد نق - همانن
ســازمان علــم در عصــر حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگری 
ــاد گوناگــون آن در  ــه در ابع ــا ســاخت و ســازمان جامع ب
ارتبــاط اســت، بــه طــوری کــه اساســا ممکــن نیســت از 

ــه ســخن گفــت.  ــدون جامع ــد ب ــم جدی عل
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امــروزه ایجــاد ســازش میــان آنچــه زاده نیازهــای اقتصــادی، 
ــی  ــل ذات ــو و تکام ــک س ــت از ی ــی اس ــی و سیاس اجتماع
ــده  ــل ش ــم تبدی ــاله ای مه ــه مس ــر ب ــوی دیگ ــش از س دان
ــاوری مــدرن بخــش  ــم و فن ــرا عل ــال، 1380( زی اســت )برن
تفکیک ناپذیــری از جامعــه و در کنــش متقابــل بــا آن اســت. 
بــه ایــن ترتیــب، مشــخص می شــود کــه دانایــی مــورد نیــاز 
ــی  ــوع دانای ــط از ن ــور فق ــاد دانش مح ــاختن اقتص ــرای س ب
ــی و  ــی، اجتماع ــی فرهنگ ــت و دانای ــض نیس ــاوری مح فن
مدیریتــی را نیــز در بــر می گیــرد. در نتیجــه، نقــش نهادهــا 
در تولیــد دانایــی مــورد نیــاز ایــن الگــو بســیار مهــم اســت. 
ــه وســیله تعامــل و ارتبــاط بیــن سیســتم  ایــن اقتصــاد »ب
تولیــد، مقامــات دولتــی، دانشــگاه ها و بخش هــای آموزشــی 
کــه فراینــد نــوآوری بنگاه هــا، ســازمان ها و اقتصــاد را تحــت 

ــرد.  ــکل می گی ــد«، ش ــرار می دهن ــر ق تاثی

نهادهای منفی موجود در ایران 
بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده و اهمیــت مســاله نهادها، 
ــه برخــی از موانــع اســتقرار اقتصــاد دانش بنیــان  می تــوان ب

در کشــور اشــاره کــرد. 
1- هزینه هــای مبادلــه از کانــال نااطمینانــی: وقتــی مبادله ای 
ــازار صــورت می گیــرد، دو بســته از حقــوق مالکیــت رد  در ب
و بــدل می شــود. تعییــن حقــوق مالکیــت و حمایــت از ایــن 
حقــوق مســتلزم صــرف هزینه      هایــی اســت کــه از آن هــا بــه 
عنــوان هزینــه مبادلــه نــام بــرده می شــود. بــا وقــوع انقــالب 
ــده  ــه قاع ــی را ب ــای مبادالت ــش هزینه ه ــور، افزای دانش مح
دگرگونی هــای عظیمــی کــه در ایــن عصــر در شــرایط 
ــن  ــاهدیم. ای ــت، ش ــده اس ــاد ش ــاری ایج ــی و رفت محیط
ــوند و  ــر می ش ــی منج ــش نااطمینان ــه افزای ــا ب دگرگونی ه
عمدتــا از ایــن طریــق بــر هزینــه مبادلــه اثــر می گذارنــد و بــه 
عــدم شــکل گیری مبــادالت در عصــر دانایــی می انجامنــد، در 
صورتــی کــه کاربســت فنــاوری جدیــد در عصر فعلــی نیازمند 
تخصصــی شــدن و تقســیم کار در مقیــاس قابــل توجه اســت. 
بنابرایــن بــرای ورود بــه عصــر دانایــی بایــد شــرایط نهــادی 
ــا و  ــدم اطمینان ه ــن ع ــه ای ــد ک ــه ای باش ــه گون ــه ب جامع

هزینه هــای مبادلــه تــا حــد ممکــن کاهــش یابــد. 

ایــن در حالــی اســت کــه از لحــاظ نااطمینانی هــای بــا منشــأ 
طبیعــی، ایــران هنــوز در زمــره مهم تریــن کانون هــای 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــود. ب ــوب می ش ــی محس ــد ناامن بازتولی
وزارت رفــاه و تامیــن اجتماعــی )1384(، ایــران یکــی از 10 
کشــوری محســوب می شــود کــه باالتریــن میــزان بالخیــزی 
در جهــان را دارد. همچنیــن، از لحــاظ نااطمینانی هــای 
ــان  ــال 1385 نش ــماری س ــج سرش ــانی، نتای ــأ انس ــا منش ب
می دهــد کــه از یــک طــرف وزن و ســهم جمعیت شهرنشــین 
بــه باالتریــن میــزان خــود در طــول تاریــخ اقتصــادی رســیده 
)بــا ســهمی حــدود 70 درصــد( و در عیــن حــال از کل ایــن 
ــر 50 درصــد  ــغ ب جمعیــت انبــوه و متراکــم شهرنشــین بال
ــی،  ــد )مؤمن ــکونت دارن ــزرگ س ــهر ب ــا در 7 ش ــا تنه آن ه
ــا  ــی ب ــده نااطمینان ــای ایجادکنن ــن تعامل ه 1388(. بنابرای
ــت،  ــز در کشــور بســیار باالســت. در نهای منشــأ انســانی نی
ــای  ــی راهنم ــه بین الملل ــای موسس ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــاظ  ــه لح ــران ب ــر ای ــال های اخی ــورها، در س ــک کش ریس
میــزان ریســک در میــان 140 کشــور دنیــا، در نیمــه 
ــال  ــه 80 در س ــال رتب ــوان مث ــه عن ــف )ب کشــورهای ضعی
1388 و تضعیــف ایــن رتبــه در ســال های بعدتــر تــا 1392( 
قــرار داشــته اســت. شــاخص ریســک محاسبه شــده توســط 
ایــن موسســه، ترکیبــی از ریســک های اقتصــادی، سیاســی 
ــای  ــل وجــود درآمد ه ــه دلی ــه ب ــی اســت. از آن جــا ک و مال
نفتــی، شــاخص ریســک اقتصــادی و مالــی در ایــران وضعیت 
مناســبی دارد، عمده تریــن دلیــل بــاال بــودن ریســک، وجــود 

ــاالی سیاســی اســت.  ریســک ب
2- نیــاز بــه حقــوق مالکیــت قــوی: هســته مرکــزی اقتصــاد 
ــت  ــش اس ــرداری از دان ــار و بهره ب ــد، انتش ــور تولی دانش مح
ــرو  ــا در گ ــازمان ها و بنگاه ه ــت س ــه موقعی ــوری ک ــه ط ب
ــا  ــن مولفه ه ــه ای ــزان ب ــا چــه می ــن مســاله اســت کــه ت ای
پایبنــد باشــند. این کــه مدیریــت جامعــه تــا چــه حــد قــادر 
ــه از  ــرداری بهین ــرای بهره ب ــراد ب ــویق اف ــج و تش ــه تهیی ب
ــاد،  ــه اعتم ــه درج ــد ب ــود باش ــای خ ــا و قابلیت ه توانایی ه
حمایــت و ضمانــت پــاداش تالش هــای آن هــا بســتگی دارد. 
بــه عبــارت دیگــر، تــالش افــراد در تولیــد دانــش تابــع تامین 
و تضمیــن حقــوق مالکیــت آن هاســت. حقــوق مالکیــت یکی 
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ــه  ــت ک ــادی اس ــرد اقتص ــده عملک ــای تعیین کنن از نهاد ه
ــرد  ــره وری و عملک ــد، به ــده باش ــاد ش ــی ایج ــه خوب ــر ب اگ

ــد.  ــا می ده ــادی را ارتق اقتص
در اقتصاد دانش محور، حقوق مالکیت نقش مهم تری را به عهده 
دارد و بدون آن، تولید دانش که موتور محرک اقتصاد های مدرن 
است، امکان ناپذیر می شود زیرا از جمله ویژگی های دانش این 
است که اثرات خارجی وسیعی از ناحیه سرریزها دارد در نتیجه، 
بازدهی فعالیت های مرتبط با دانش بسیارند. در حضور اثرات 
خارجی، مخترعان انتظار دارند که کمتر از بازدهی اجتماعی 
اختراعشان پول دریافت کنند و در نتیجه کمتر سرمایه گذاری 
می کنند. بنیاد هریتیج گزارش هایی ارائه کرده است که نشان 
»آزادی  درجه  نظر  از  ایران  گذشته،  سال های  در  می دهد 
فعالیت های اقتصادی« رتبه های بسیار پایینی داشته است و به 
عنوان مثال در سال 1392 میالدی از میان 177 کشور، رتبه 
168 را کسب کرده است. اجزای این شاخص نشان می دهد که 
شرایط اقتصادی ایران از نظر امنیت فعالیت ها، ثبات فضای کسب 
و کار و تضمین حقوق مالکیت اصال مناسب نیست حال آن که 
برای وجود انگیزه در افراد جامعه برای تولید دانش باید حقوق 
مالکیت )فکری( به خوبی در جامعه تعریف و اجرا شود. وضعیت 
بد حقوق مالکیت در ایران باعث شده است میزان تولید دانش 
در آن کم باشد. )مومنی 1392( اگر تعداد درخواست های ثبت 
اختراعات افراد ساکن در ایران را معیاری برای تخمین انگیزه افراد 
در خلق دانش در نظر بگیریم، این شاخص نشان می دهد که 

انگیزه افراد در ایران برای تولید دانش بسیار پایین است. 

3- ضعف توسعه سرمایه انسانی: در اقتصاد دانش محور که از 
ویژگی های بارز آن تغییرات مداوم در بازار کار و تغییرات در فناوری 
است، سرمایه انسانی اهمیت فزاینده دارد. در اقتصاد دانش محور، 
تقاضا برای مهارت      هایی که بتوانند با سیستم های پیچیده کار کنند، 
افزایش می یابد. به همین دلیل نیروی کار بسیار ماهر بخش اعظم 
عوامل تولید و اقتصاد جدید را تشکیل می دهد. بنابراین دولت های 
جهان - اعم از صنعتی و در حال توسعه - مصمم شده اند آموزش 
و کسب مهارت ها را به سمت اقتصاد دانش محور متحول کنند. این 
در حالی است که بررسی شاخص آموزش در سال 2013 گویای 
این است که متاسفانه ایران در مقایسه با کشور های جهان و حتی 
در مقایسه با کشور های منطقه از رتبه مناسبی برخوردار نیست. 
شاخص آموزش ایران )4/61( نیز از میانگین شاخص آموزش در 

کل جهان )4/95( کمتر است. بر اساس گزارش های موجود، از نظر 
شاخص آموزش، ایران بین کشورهای منطقه در جایگاه پانزدهم 
است و در سطح جهانی نیز تقریبا90 کشور از لحاظ شاخص سواد، 

در رتبه ای باالتر از ایران قرار دارند )باقری لنکرانی و همکاران(. 

نهادهای مثبت ناموجود 
شکست  ملت ها  »چرا  کتاب  تقسیم بندی  که  صورتی  در 
می خورند« را برای نهادها و آثار آن ها بر اقتصاد بپذیریم، می توان 
گفت نهادهای گفته شده - که در حال حاضر بیشتر در قالب 
اقتصاد  از طریق  به رشد  برای دستیابی  موانع و چالش هایی 
دانش بنیان عمل می کنند - بیشتر نهادهایی »بهره کش« هستند 
و باید آثار منفی آن ها را شناسایی و کمرنگ کرد.  با این حال، 
تعدادی نهادهای مفقود و ناموجود نیز هست که تعبیه آن ها 
در اقتصاد می تواند به عنوان یک وظیفه برای دولت تلقی شود. 
از جمله این نهادها، واسطه های بین نهاد دانشگاه و بخش های 
بیرون از دانشگاه است و وظیفه آن قاعدتا باید توسعه کانال های 
ارتباطی بین این دو بخش باشد. در نتیجه این موضوع، می توان 
امید داشت که دانشگاه مسائل واقعی برای چاره جویی و تفکر 
داشته باشد و مطابقت مسیر آن با مسیر بخش های واقعی، 
اقتصاد و جامعه را بهره مند کند. از سوی دیگر، به دلیل ارزشی 
که حل این مسائل ایجاد می کند، می توان امید داشت که منابع 
مالی بیشتری به بخش های آموزش و پژوهش برسد و تناسب 
درآمدها با کارکردها به ایجاد نظام تخصیص مناسب منابع بر 

 .اساس پاداش و کارایی منجر شود

پی نوشت: 
ــی  ــی و چگونگ ــرمایه اجتماع ــن از »س ــن مت ــه ای در تهی
و  نجفــی  محمدباقــر  ســید  اثــر  آن«  نقش آفرینــی 
ــالب در  ــه، 1392(، »انق ــه و بودج ــه برنام ــران )فصلنام دیگ
ثروت آفرینــی« اثــر آلویــن تافلــر و هیــدی تافلــر )انتشــارات 
ــانی در  ــعه انس ــاخص توس ــر ش ــی ب ــرا، 1388(، »تحلیل ف
ــی و دیگــران )انتشــارات  ــر کامــران باقــری لنکران ــران« اث ای
ــاد  ــر فرش ــعه« اث ــیل توس ــنه آش ــر، 1392(، »پاش امیرکبی
ــه و اقتصــاد، 1388(، »پیشــگامان  ــالنامه جامع ــی )س مومن
اقتصــاد توســعه« اثــر میــر و اســتیگلیتز )نشــر نــی، 1384( 
ــال )انتشــارات امیرکبیــر،  و »علــم در تاریــخ« اثــر جــان برن

ــت.  ــده اس ــتفاده ش 1380( اس
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ن نبودند  صاحبان دات اکم ها در حلظه خلق آن ها آن قدر     ها مه به آینده مطم�ئ

کت های دات اکم  چون هیچ پلت فرم مطمئ�ن در دست نداشتند. تشویق �ش

ل و فوربس توجه مهه کسا�ن را که در  یت ژور�ن ت وال اس�ت �ی از طرف ن�ش

حال �مایه گذاری بودند، به خود جلب کرد.

رویداد کارآفرینی
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ظرفیت سوزی یا ظرفیت سازی؟
ی�ن ای رویداد اکرآفر ان �ب م ا�ی ش�ت به  �ن �ب

 مائده گیوه چین
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 نقش مراکز شتابدهی در ایجاد کسب  و  کارهای نوپا چیست؟ 
نقی پور: برای ایجاد یک شرکت باید زنجیره ارزش به ثمر رسیدن 
یک ایده را بررسی کنیم. در سال های گذشته فعالیت های متعددی 
در کارآفرینی و این که چطور می توان یک ایده را به ثمر رساند، صورت 
گرفته است. قبال بحث این بود که مراکز رشد داشته باشیم. در حال 
حاضر مراکز رشد در اغلب قسمت های کشور وجود دارند. نکته این 
است که گاهی صاحب ایده فکر می کند صاحب همه چیز است و 
توجه نمی کند که ایده رکن های دیگری نیز دارد. مراکز رشد نیز در 
واقع تالش می کنند که فقط حمایت کنند. اگر بخواهیم مثال بزنیم که 
در مرکز رشد چه اتفاقی می افتد، باید این گونه نگاه کنیم که کودکی 
که به دنیا می آید تحت حمایت پدر و مادرش بزرگ می شود، به 
مدرسه و دانشگاه می رود... مراکز رشد نیز ماهیت حمایتی دارند. اما 
این مساله وجود دارد که اگر زیاد از حد از این بچه حمایت شود، لوس 
می شود و نمی تواند با مشکالت درگیر شود و ممکن است مانند نهالی 
که ابتدا در یک فضای کنترل شده نگهش داشته اید و بعد ناگهان آن را 
در یک محیط جدید دیگر قرار داده اید، به دلیل شوک حرارتی نتواند 
خودش را تطبیق دهد. در دنیا سالیان سال است که برای این حمایت 
ـ به خصوص  زمان مشخصی در نظر )مثال 6 تا 9 ماه( می گیرند، زیرا 
ـ زمان شکوفایی ایده تا رسیدن به بازار  در صنعت آی تی و آی سی تی 
کوتاه شده است. سرعت رشد تکنولوژی به  گونه ای است که نمی توان 
چند سال روی یک ایده کار کرد. در زنجیره نوآوری که از ایده شروع 
می شود، »کافه آی تی« در مراحل اولیه است. کسی که ایده دارد و 
اصال نمی داند باید چه کند، می تواند به این مرکز مراجعه کند. کافه 
آی تی این جاست تا نخبگان در آن حضور داشته باشند و به صورت 

رایگان کمک بگیرند. 
 کافه آی تی تقریبا تازه تاسیس است و شاید برای خیلی ها 
 Trig سوال باشد چه کارکرد و جایگاهی در مرکز شتابدهی

Up دارد؟
نقی پور: ایده راه اندازی کافه آی تی آن بود که فضایی را درست کنیم 
تا نخبگان آی تی آن جا رفت  و آمد داشته باشند. مثل خیلی از فضاهای 
دیگری که در کشور به  وجود آمده؛ مانند کافه نادری که در برهه ای 
محل رفت  و  آمد نویسندگان، ادبا و شعرا شد. در واقع کافه نادری یک 
مکان فیزیکی، اما تاثیرگذار بوده است. چرا؟ چون افراد نخبه آن جا 
حضور پیدا کردند. ما هم کافه آی تی را با همین ایده راه انداختیم. 
صاحبان ایده می توانند این جا ثبت نام کنند و در یک بازه یک ماهه 

این جا حضور داشته باشند. 
 این رفت  و  آمد چه کمکی به آن ها می کند؟

نقی پور: به عنوان مثال، کسی که رشد نسبتا خوبی در بیزینس 
 cofounder دارد و برنامه نویس هم است، از ما می پرسید چرا باید
داشته باشم؟ خودم تنهایی کار را پیش می برم. در دنیای امروز وقتی 
می خواهید کار بزرگی انجام دهید، بدون داشتن شریک آن کار 
انجام پذیر نیست. ممکن است بگویید من به تنهایی می توانم کار را 
انجام دهم، ولی کاری که یک نفره انجام شود، یک مغازه است، نه یک 
شرکت یا بیزینس بزرگ. وقتی قرار است ایده به کسب  و  کار بزرگی 
مانند فیسبوک، توییتر، مایکروسافت و... تبدیل شود، یک نفر کافی 
نیست. همه آن ها یک فاندر دارند و یک یا چند کوفاندر. موسسان 
گوگل دو نفری )لری پیج و سرگئی برین( با هم یک ایده را عملیاتی 
کردند و بعد نیروهایی که کارمند صرف نیستند و به نوعی شریک 
آن ها بودند به خودشان اضافه کردند، زیرا کسی که شریک است، علقه 

هر رویداد کارآفرینی )کسب  و  کار 
نوپا( که راه اندازی می شود، داستانی 
پشت سرش دارد که از تشخیص 
یک نیاز بدون پاسخ در جامعه 
شروع و به ارائه خدمت یا محصولی 
برای رفع آن نیاز ختم می شود. 
این داستان  یک داستان معمولی 
نیست، بلکه درست مانند یک رمان 
خواندنی و جذاب پر شده است از 
پیچ و خم ها و تکه هایی که فقط یک 
نویسنده ماهر می تواند آن ها را کنار 
هم بچیند. زوایای پنهان و آشکار 
تبدیل هر ایده ای به یک محصول 
یا خدمت، داستانی منحصر به فرد 
در دلش دارد که شاید قهرمان 
اصلی داستان )ایده پرداز( آن ها را 
نبیند، به همین دلیل هم بیشتر 
استارت آپ ها محکوم به شکست 
هستند. در سال های اخیر برای 
کمک به استارت آپ ها و تکمیل 
چرخه تبدیل آن ها به شرکت های 
موفق، راه هایی در نظر گرفته 
شده که تاسیس مرکز شتاب دهی 
نوآوری معاونت علمی یکی از 
آن هاست. این مراکز، همان طور که از 
نامشان پیداست، هدفی جز تقویت 
اکوسیستم کارآفرینی و بر اساس 
مدل بومی ایرانی ندارند. درباره 
نقش این مراکز و راه پرفراز و نشیب 
تبدیل یک ایده به شرکتی موفق، 
با مهندس مصطفی نقی پور مدیر 
ارشد مرکز نوآوری فناپ و دکتر 
حامد ساجدی مدیرعامل شناسا در 
کافه آی تی به گفتگو نشستیم. 
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بیشتری به مجموعه پیدا می کند. 
ولی صاحبان ایده گاهی با همین مفاهیم ساده آشنایی ندارند و 
الزم است که به آن ها مشاوره داده شود. این به  این معنی نیست 
که کسی مدرک یا سواد علمی کافی ندارد. بسیاری از افرادی که 
دانش کافی دارند واقعا اطالعاتی درباره بیزینس پلن )طرح تجاری( 
ندارند. خیلی وقت ها نمی دانیم محل درآمد یک ایده کجاست؟ در 
مدارس و دانشگاه ها این ها آموزش داده نمی شود. بیشتر دوستانی 
که در کشور استارت آپ راه انداخته اند، دچار آفت هایی هستند که 
همه استارت آپ های سراسر دنیا با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
مثال ایده ای را شروع می کنند که محل درآمد خوبی ندارد، ولی 
چون به آن ایده عالقه دارند روی آن تمرکز می کنند و در واقع 
وقت، انرژی، سرمایه و عمرشان را تلف می کنند. ما در این یک ماه 
)رفت  و آمد صاحبان ایده در کافه آی تی( صاحبان ایده را آماده 

می کنیم که بدانند چه نیازهایی دارند. 
 در مرحله بعد چه اتفاقی می افتد؟

نقی پور: در زنجیره ارزش، بعد از این که ایده به قسمتی از بلوغ 
رسید، یک سری event برگزار می شود که در آن ها رقابت ایجاد 
می شود و نت  ورکینگ به افراد آموزش داده می شود؛ خودشناسی 
و این که به چه افرادی نیاز دارند؛ مثال اگر برنامه نویس خوبی 
هستند به گرافیست خوب احتیاج دارند. در واقع، ایده های برگزیده 
در رویدادها می توانند هم تیمی های مورد نیاز خود را از میان افراد 
حاضر در آن رویداد پیدا کنند. بعد از آن که تیم ها تشکیل شد، 
در چند جلسه فشرده به آن ها آموزش داده می شود که چگونه 
می توانند یک بیزینس  پلن خوب بنویسند. مربی در اختیار این 
افراد قرار می گیرد که می توانند به اختیار خود )اجباری نیست( 
از آن ها مشورت بگیرند. فرق مرکز رشد و این زنجیره ارزش 
جدید همین است که در مرکز رشد به شما اجبار می شود که از 
این آدم ها استفاده کنید و مربی به شما سر می زند، اما در مرکز 
شتابدهی خودشان می توانند از میان متخصصانی که در مرکز 
هستند، یکی را انتخاب کنند. خود صاحب ایده باید احساس نیاز 

کند که در چه زمینه ای احتیاج به مشاوره دارد. 
 چرا فکر می کنید در یک کشور جهان سومی در حوزه 
نوآوری می شود کاری کرد؟ و چرا به این حوزه وارد شدید؟ 
نقی پور: جسته گریخته نوآوری هایی در کشور اتفاق می افتد. 
تصور کنید این ها در فضای کاری کشور همین طور رها شوند. 

هدف این است که این افراد درست هدایت شوند. 
ساجدی: ما بزرگ ترین  صادرتمان نفت است که خودمان بلد 
نیستیم از آن استفاده کنیم. یا مثال زعفران را مفت می فروشیم 
و اسپانیایی ها بسته بندی می کنند. انسان ها را نیز تربیت می کنیم، 
پول در جیبشان می گذاریم و با منت می فرستیمشان به کشورهای 
دیگر تا از آن ها استفاده کنند. به همان دلیل که خام فروشی 
زعفران خوب نیست، خام فروشی انسان هم خوب نیست. پس اگر 
این پارادایم ذهنی را مبنا قرار دهیم، می ارزد که روی این انسان ها 
کار کنیم، اما باید بدانیم که آدم ها چه دارند و چه ندارند. نکته 
خیلی مهم، تناسب با شرایط خودمان است. متاسفانه این تناسب 
وجود ندارد. ما به عنوان پدر و مادر وقتی می خواهیم بچه خود را 
تربیت کنیم، می گوییم آب توی دل بچه تکان نخورد، بنشیند 
درسش را بخواند. تا سی سالگی هم پول توجیبیش را می دهیم 
که بچه مان خوب درس بخواند. پس اصال او را برای ارزش آفرینی 

تربیت نمی کنیم. بدیهی است که این آدم را جوری تربیت کرده ایم 
ـ چون پول وجود دارد  که باید بگذارد برود. صنعت هم عادت کرده 
ـ به جای ریسک کردن روی ایده، محصول خارجی بخرد. این 
عدم تناسب باعث شده که نه بچه هایمان به درد صنعت بخورند، 
نه صنعت تشنه آن ها باشد. به نظرم یکی از مهم ترین کارهایی که 
باید انجام شود، این است که resource و request به یکدیگر 
متصل شوند. مراکز رشد و پارک های فناوری بسیار قابل احترام 
هستند، اما خاستگاه آن ها دانشگاه ها و وزارت علوم است؛ یعنی 
جاهایی که افراد را باسوادتر می کند. از طرفی هم سرمایه گذارهای 
ما به شیوه کالسیک کار می کنند و سراغ کارهای کم دردسر 
می روند. پس به مراکزی نیاز است که بتوانند به این دو فضا 
وارد شوند. بهتر است توجهمان بیشتر از این که به عشق و عالقه 

انسان ها به ایده شان باشد، به ارزش آفرینی و نیازسنجی باشد.
 وجه تمایز شما با دیگر مراکز شتابدهی چیست؟

نقی پور: این جا همه ایده ها و استارت آپ ها با یک سری آدم ها که 
در فضای واقعی و مثل خودشان تالش می کنند، طرف هستند. 
از کسی مشورت می گیرند که آن فرد دقیقا در همان بیزینس یا 
مشابه آن کار می کند و مشکالت آن را در واقعیت می داند. در 
 Accelerator زنجیره ارزش، بعد از این که ایده ای شروع و وارد
می شود، چه می شود؟ در دنیا اکسلیتور به خودی خود وجود دارد 
و تعریف دارد که چه کسانی وارد آن و چه کسانی از آن خارج 
می شوند. برای آن ها مهم نیست که بعدا برای ایده چه اتفاقی 
می افتد، ولی ما این دید را نداریم. دید ما این است که این ایده ها 
بتوانند به بازار بروند. ما اجباری نداریم، ولی آن ها را رها نمی کنیم. 
کمکشان می کنیم که مشکل بازارشان را حل کنند. یکی از 
مشکالت عدیده ای که استارت آپ ها دارند و فکر می کنم شاید 
کمتر به آن  توجه می شود، مساله بازار است. یعنی ایده هایی وجود 
دارند که بیزینس پلن آن ها نوشته شده، تیم وجود دارد، حتی 
سرمایه گذاری اولیه انجام شده و رسیده به جایی، اما نمی تواند 
وارد بازار هدفش شود. این فرق ما با دیگران است. بنابراین مزیت 
اصلی که می توانیم به استارت آپ های خودمان بدهیم وصل کردن 

سریع تر آن ها به بازار مورد نظر است. 
نکته ای که ما توجه می کنیم این است که آیا می توان برای این 
ایده بازاری تصور کرد؟ در حالی که در مراکز شتاب دهی  دیگر 
می گویند این اصال برای ما مهم نیست و این وظیفه خود ایده پرداز 

است که وارد بازار شود. 
درست است که کشور جوانی داریم، اما متاسفانه تعداد زیادی از 
جوانان خوش فکر ما که مدارج عالی دارند، مهاجرت می کنند. این 
خطر بزرگی است. اگر ما در این اکوسیستم نوآوری، فضای مناسب 
کافی برای تداوم حیات این استارت آپ ها را فراهم نکنیم، چه بسا 
که بی توجهی به این مشکل اصلی استارت آپ ها )یعنی بازار( باعث 
شود آن ها سریع تر مهاجرت کنند. اما اگر بازار کافی در کشور به 
وجود بیاوریم، خیلی از افراد نخبه ای که از کشور رفته اند و دانش 

خوبی کسب کرده اند می توانند به داخل وصل شوند. 
 فکر می کنید چگونه می توان از نیروی متخصصی که 
از کشور خارج شده  است، استفاده کرد و فضا را برای 

مهاجرت معکوس فراهم آورد؟ 
ـ چه در داخل کشور و چه خارج  نقی پور: وظیفه ما است که 
ـ فضای مناسب کسب  و  کار را برای افرادی که مستعد  از کشور 
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هستند، تامین کنیم. زنجیره ارزش و اکوسیستم وقتی درست 
شکل بگیرد، به صورت طبیعی مهاجرت معکوس اتفاق می افتد و 
الزم نیست به دانشجویی که قصد دارد برای دانشگاهی در خارج از 
کشور اپالی کند، فشار بیاورید که تو حق نداری بروی. کافی است 
به او نشان بدهی که داخل کشور هم فضای کافی وجود دارد. این 
امکان وجود دارد که برای یک زندگی بهتر همین جا، داخل کشور، 
بمانی. شما وقتی می خواهید یک زندگی خوب داشته باشید، 
دنبال یک کسب  و  کار خوب هستید. ما امکان این را داریم که در 
کشور خودمان بهشتی را برای استارت آپ ها ایجاد کنیم به شرطی 
که این اکوسیستم درست شکل بگیرد. سعی نکنیم به یک قسمت 
از این اکوسیستم خیلی بها دهیم و به بقیه قسمت ها بها ندهیم. 
باز هم می گویم که اکوسیستم از یک ایده شروع می شود و به 
یک شرکت بالغ ختم می شود. گاهی به شرکت های بزرگی که در 
کشور داریم بی توجهیم در حالی که اگر از همین شرکت ها حمایت 
کنیم، می توانند کمک کنند تا این اکوسیستم شکل بگیرد. لری 
پیج و سرگئی برین، گوگل را راه می اندازند و سپس با سرمایه 
خود کمک می کنند تا اکوسیستم شکل بگیرد. یعنی روی ایده ها 
سرمایه گذاری می کنند، به شتاب دهنده ها کمک می کنند، به 
شرکت های کوچک کمک می کنند و به وی سی ها کمک می کنند 
که به زنجیره ارزش خودشان اضافه شود. اگر اکوسیستم از یک 
جایی شکسته شود، یعنی از یک جایی نشتی دارید. آن شرکت 
بزرگ کم کم ضعیف می شود یا مهاجرت اتفاق می افتد. این یک 

حلقه بسته و اکوسیستم رقابتی بسیار جدی  در دنیاست. 
 آقای ساجدی به نظر می رسد این جاست که نقش شرکت 
مشخص  خطرپذیر  سرمایه گذار  یک  عنوان  به  شناسا 
می شود. درباره چگونگی همکاری یک سرمایه گذار و یک 

مرکز رشد بیشتر توضیح دهید.
ساجدی: شرکت شناسا وقتی که شکل گرفت یک VC یا همان 
Venture Capital برای موجودیت خود متصور بود. وی سی 
یا سرمایه گذار ماجراجویانه، به رشد کسب  و  کارهای قابل رشد 
ـ با تزریق مالی )مدل مشارکتی(  ـ ولی فعال کوچک  خوش آتیه 
کمک می کند. شاید ایده هایی وجود داشته باشند که به آمادگی 
الزم برای این نحوه مشارکت نرسیده باشند. می توانیم بگوییم به 
ما ربطی ندارد که در این صورت تعداد زیادی فرصت از دست 
می رود. اما این جا نهادهای واسطی می توانند وجود داشته باشند 
تا به کمک آن ها، در هر مرحله ادبیات و اینترفیس مناسب با آن 
مرحله طراحی شود. مراکز شتاب دهی پیمودن این مسیر را تسهیل 
می کنند. یعنی تیِم ایده هایی که نوپا هستند و هنوز با رسیدن به 
یک کسب و کار جدی فاصله دارند، می توانند وارد این مراکز شوند 
تا چاالک تر با آن ها برخورد شود. طبیعتا تزریق مالی که این جا 
اتفاق می افتد، می تواند کمتر از تزریقی مالی  باشد که یک کسب 
و کار جدید می خواهد. مثال در وی سی ما مشارکت می کنیم )در 
سهام و هیات مدیره آن کسب و کار نقش خواهیم داشت( و همه 
چیز چارچوب رسمی و حقوقی دارد، ولی ممکن است الزم باشد 
روی نحوه کار کردن این آدم ها در مرحله قبل از وی سی کار 
شود؛ مثال فرهنگ کتابخوانی در آن ها نهادینه شود، منظم و مرتب 
کار کردن به آن ها آموزش داده شود و فنون مذاکره به آن ها یاد 
داده شود؛ یعنی آن ها را برای سرمایه گذاری جدی آماده کنیم. 
واضح است که هر کدام از این دو حلقه بدون هم کارشان سخت 

می شود. اگر ارتباط ارگانیکی بین این دو وجود داشته باشد، امید 
بیشتری برای عرضه به سرمایه گذار وجود دارد، زیرا سرمایه گذار 
هم خیلی نزدیک است هم می تواند بعضی از نظراتش را زودتر 
به گوش صاحبان کسب و کار برساند. سرمایه گذار ممکن است 
بخواهد مواجهه جدی تری با بازار داشته باشد، شاید از همین االن 
بتواند کامنت هایش را به مرکز شتاب دهی بدهد که بهتر است در 
این حوزه توانمندتر شوند، یا ایده هایشان به کدام سمت برود تا 
بتوانند طیف وسیعی از جامعه هدف یا کاربران را هدف گذاری 
کنند. خیلی وقت ها صاحبان ایده به لحاظ تکنولوژیک توانمند و 
بسیار خوش فکر هم هستند، اما ممکن است فضای بازار واقعی را 

نشناسند. 
 با توجه به صحبت هایی که شد، شما مشارکت را به 

حمایت ترجیح می دهید. 
نقی پور: ما مشارکت واقع بینانه داریم. ما به صاحبان ایده کمک 
می کنیم که در فضای بازار جایگاه خودشان را پیدا کنند. ممکن 
است به محض این که به بلوغ کافی برسند، وارد زنجیره ارزش 

وی سی شوند. 
ساجدی: آدم ها باید باور کنند که یک درصد از یک چیزی بهتر از 
صد درصد از هیچ چیزی است. مفهوم مشارکت خودش را این جا 
نشان می دهد؛ مانند ازدواج که یک چیزهایی از دست می دهید 
و یک چیزهایی به دست می آورید. این مهم ترین کانسپتی است 
که در مشارکت موضوعیت دارد. البته مراکزی که به شیوه دیگر 
کار می کنند هم برای جامعه استارت آپی نیاز هستند و باید وجود 
داشته باشند زیرا هر رشدی به نفع همه است و چه بهتر که هر 

مرکزی مدل خودش را داشته باشد. 
 روند ارزیابی شما برای انتخاب یک ایده چیست؟

ساجدی: اصالت موضوع برایمان مهم است. تناسب تیم ایده از 
دیگر عوامل است. نمی توانیم سراغ هر چیزی که دوست داریم، 
برویم. برآوردهای مالی که در این جا وجود دارد، عامل دیگر است. 
خیلی وقت ها خالصه صحبت دوستان این است که یک میلیارد 
تومان به آن ها بدهیم که نهایت یک میلیارد و صد میلیون تومان 
درآمد ایجاد کنند. این یعنی ظرفیت سوزی به جای ظرفیت سازی. 
گاهی ممکن است دوستان هزینه های پنهان و آشکار را نبینند. 
ظرفیت های بازار یکی از نکات کلیدی است. مالحظات حقوقی 
هم برای ما اهمیت زیادی دارد که بدانیم اجازه انجام چنین کاری 
را دارند یا خیر. ایده نباید کپی غیرقانونی باشد. خیلی وقت ها 
ناآگاهی به مسائل حقوقی باعث ایجاد مشکالتی می شود. در 
نهایت هم تکمیل کنندگان این پازل کسب  و  کاری را بررسی 
می کنیم. به عنوان مثال، اگر من می خواهم یک محصول عرضه 
کنم، آیا تکنولوژی کفایت می کند یا بسته بندی زیبا هم همین قدر 
اهمیت دارد؟ این که چه کسانی )حقیقی یا حقوقی( می توانند این 
پازل را تکمیل کنند اهمیت دارد. ما وقتی وارد مساله مشارکت 
می شویم که این ها را بررسی  کرده باشیم و بگوییم حاال با کنار 
آن ها قرار گرفتن می توانیم این پازل را تکمیل کنیم. ممکن است 
پول نداشته باشند؛ ما پول می گذاریم. ممکن است توانایی چانه زنی 

و پروژه گرفتن نداشته باشند که ما نیرو اضافه می کنیم... 
 اگر ایده ای شکست بخورد چه؟

ساجدی: آدم های قبل و بعد از ورود به این فرایند با هم فرق 
می کنند؛ یعنی مستقل از این که آخرش چه اتفاقی بیفتد، آدمی 
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که به این پروسه وارد شده، با قبلش متفاوت می شود چون تازه 
سوال هایی برایش پیش آمده که قبل از این اصال به آن ها توجه 
نکرده است. بنابراین دفعه بعد هر کاری که بکند، موفق تر است. 
به همین دلیل هم خیلی از مواردی که آن ها را رد می کنیم، به ما 

نامه تشکر می نویسند! 
 چند درصد از استارت آپ ها به موفقیت می رسند؟

نقی پور: درصد رسیدن از یک ایده به یک شرکت موفق به شدت 
پایین است. در آمارهای دنیا شاید این رقم 30 درصد باشد. ما 
روی ایده هایی سرمایه گذاری می کنیم که درصد موفقیتشان باالتر 
است. به کمیت خیلی اهمیت نمی دهیم و کیفیت برایمان مهم تر 
است. تبدیل ایده ها به شرکت مهم نیست، این که می توانند زنده 

بمانند و موفق شوند، مهم است. 
 مشارکت در ایده ها یک سری هزینه ها برای شما دارد 
که اصال هم کم نیستند. از طرف دیگر، با توجه به آماری که 
ارائه شد، خیلی از استارت آپ ها ممکن است به ثمر نرسند. 
سوالی که این جا مطرح می شود این است که سودی که 
قرار است از این مشارکت برای شما حاصل شود، چیست؟ 
ساجدی: هر نیازی که شناسایی شود یک کسب و کار راه می افتد. 
اگر این نیاز تازه باشد و ایده بکر، مارجین )حاشیه سود( این کسب 
و کار احتماال بیشتر است چون شما قدرت رقابت بیشتری دارید. 
هر چقدر تکیه شما به یک نوآوری بیشتر باشد باز این مارجین 
می تواند بیشتر باشد. اگر یک بنگاه اقتصادی ظرفیت های متعارف 
 High risk,« کسب  و  کارهای مرسوم را سنجیده باشد، به شعار
High get« عالقه مند است و ریسک بزرگ تری می کند به این 
امید که برداشت بیشتر اتفاق بیفتد و سراغ حوزه هایی می رود که 
احتماال مارجین های بزرگ تری دارند. اما طبیعتا ممکن است بعضی 
از آن ها نیز شکست بخورند. سبد باید جوری چیده شود که بتوانیم 
مزیت هایی را به کسب و کار مورد نظر اضافه کنیم که دوتایی با هم 

موفق شویم. او تنهایی نمی تواند، ما هم تنهایی نمی توانیم. 
در واقع چند عامل برای ما بسیار مهم است. اول این که این 
کسب و کار پایدار خواهد بود. دوم این که پویا باشد. در فضای 
رقابتی نوآوری شما نمی توانید به امید ایده اولیه خود بمانید، 
بلکه باید هر روز زاینده باشید. پس ما بررسی می کنیم که آیا 
این مجموعه توانایی زایش درونی و دائم و رصد تحوالت را 
دارد؟ و سوم این که آیا انگیزه  و رغبتی برای رشد و جاه طلبی 
وجود دارد؟ نکند ماشین خوب و اولین خانه شان را که خریدند، 

ارضا شوند. 
 به نظر من، یکی از مشکالت استارت آپ های کشور 
اپلیکیشن  یا  بازی  تیم،  برای مثال، یک  همین است. 
و  می کند  گل  آن محصول  و  می کند  تولید  را  موفقی 
به  زیادی  پول  و  می شود  دانلود  زیادی  دفعات  برای 

صاحب ایده می رسد، ولی بعد از گذشت یک سال دیگر 
هیچ کس سراغ آن بازی یا برنامه نمی رود و درآمد حاصل 

از آن استارت آپ نیز از بین می رود. 
ساجدی: یک مساله دووجهی وجود دارد. اگر صاحبان کسب  
و  کارهای نوپا رویا نداشته باشند، همین مساله ای که شما اشاره 
کردید، پیش می آید. بگذارید مثالی بزنم. سه نفر مشغول یک 
کار واحدند. به اولی می گویند چکار می کنی؟ می گوید آجر 
و  می سازم  دیوار  می دهد  پاسخ  دومی  می گذارم.  آجر  روی 
سومی می گوید بزرگ ترین معبد تاریخ را می سازم. هر سه آن ها 
یک کار را انجام می دهند، ولی نفر سوم رویا دارد و اگر حین 
کار دست هایش زخم شد، ناراحت نمی شود چون می خواهد 
بزرگ ترین معبد تاریخ را بسازد. این جا ما مدلی مترقی  داریم 
که در آن وقتی کسب  و  کاری یک میلیارد تومان را به 100 
میلیارد تومان می رساند، اگر من 50 درصد سهام آن را داشته 
باشم، می گویم 20 درصد سود برای من، 80 درصد برای تو 
چون او بوده که یک میلیارد تومان را کرده 100 میلیارد تومان.  
حال تصور کنید شرکت مشترک شکل گرفته؛ تازه اول کار 
است. چیزی تمام نشده؛ تازه شروع شده است. از این جا به 
بعد ما وارد فرایند راهبری می شویم. در بحث های مدیریت 
به خصوص  مالی،  مدیریت  انسانی، ساختار سازمانی،  منابع 
نت ورکینگ و... سعی می کنیم کنار این کسب و کار باشیم. 
پول ما تنها و حتی مهم ترین آورده ما نیست. کمکی که داریم 
می کنیم ارزش بیشتری دارد. ما قدرت چانه زنی بیشتری برای 
ما  اعتبار  از  می توانند  می کنیم. کسب  و  کارها  فراهم  آن ها 

استفاده کنند.
بیاید، چه  از سرمایه گذاری مشکلی پیش  اگر پس   

راهکاری در نظر گرفته می شود؟ 
ساجدی: ممکن است به این نتیجه برسیم که هر دو اشتباه 
کرده ایم، ولی کسی کوتاهی نکرده و تقصیری ندارد. مهم ترین 
نکته وی سی همین است که ما به کسی وام نمی دهیم که 
طلبکار شویم. ما شریک شده ایم؛ یا با هم می بریم یا با هم 

می بازیم. 
گاهی نیز متوجه می شویم که حتی با هم نمی توانیم این پازل 
را تکمیل کنیم و پارتنر جدید اضافه می کنیم. یعنی بخشی از 
سهاممان را واگذار می کنیم. در این حالت ما به یک سرمایه گذار 
خاموش تبدیل می شویم و ممکن است دیگر در هیات مدیره 
دخالت نکنیم. یا بیزینس الین را عوض می کنیم و تغییرات 
کسب  و  کاری اتفاق می افتد. حتی ممکن است صد درصد سهام 
خود را واگذار کنیم و برویم سراغ یک کسب و کار دیگر چون کار 
ما همین است که کسب  و  کارهای نوپا را پیدا کنیم. اگر این ها 
 .جواب نداد، به سمت انحالل یا خروج از مشارکت می رویم
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ن  ان خشک است و حاصلخ�ی �ن مناطق ا�ی به طور یلک، از آن جا که �ب

ن مساهل قدری  نیست، �ن توان�ی در حوزه کشاورزی توسعه پیدا کن�ی و ا�ی

 دارد که به 
گ

ان بیش�ت آماد� ن اساس، ا�ی بعید به نظر یم رسد. �ب مه�ی

بد.  مست صنع�ت  شدن سوق �ی

بود وضعیت  ن قواعدی به �ب انتظار است رعایت چن�ی

ور کسب  وابسته فعیل و �ن کسب و اکرهای کوچک و غ�ی

و اکرهای اکرآمد�ت در اقتصاد منجر شود

ارت مبت�ن �ب  ب
ت

طرف خواهد شد و � ن موانع �ب ر�ی ها، ا�ی
ت

�ب لغو �

ارت �ب مبنای اسناد اعتباری  ب
ت

د و شناخت جای خود را به � اع�ت

ن امللل خواهد داد. ن ب�ی و قوان�ی

کسب و کار
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ایران می تواند
در جمع هفت کشور صنعتی باشد، اگر ...

ن امللل وند، استاد حقوق و روابط ب�ی گفت وگو �ب داوودهرمیداس �ب

 سعیده فهری
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تاثیر  درباره  مقدمه ای  لطفا  صحبت،  شروع  برای   
عرصه  در  کشورها  برداشتن  گام  نحوه  بر  اقتصاد 

بین المللی در مسیر توسعه و پیشرفت بیان کنید.  
اقتصاد از نظر مارکسیست ها زیربنای تمام تحوالت اجتماعی 
بوده است. به عبارت دیگر، دگرگونی  ابزارهای تولید از نظر 
آن ها با انقالب کشاورزی و دامداری آغاز شد که این تحوالت، 
مازاد تولید و تحوالت اجتماعی در جوامع را به دنبال داشت 
و زمینه ساز ایجاد طبقات اقتصادی، تقسیم نسبی کار و امور 
 شد. از طرف دیگر، اولین تحولی که در تمدن بشری رخ داد، 
انقالب کشاورزی بود. آبیاری مناطق خشک در جهانـ  مانند 
فالت قاره ایرانـ  باعث شد کشورهایی مانند ایران در ساخت 
قنات و کاریز پیشگام شوند که به قول مارکسیست ها، این 
انقالب زمینه ساز پدید آمدن نظام برده داری شد و این جریان 

ادامه پیدا کرد. 
در اروپا سه یا چهار عنصر باعث تغییرات زیربنایی در این 
قاره  شده که یکی از این عناصر، رنسانس است. اروپایی ها با 
استفاده از آرای فالسفه یونانی و رومی فضا را برای گسترش 
علم می گشایند. سپس کشف راه های دریایی باعث می شود که 
اروپایی ها به آمریکا بروند و پرتغالی ها از طریق آفریقا با کشف 
دماغه امید نیک به راه ابریشم آسیا راه یابند. بدین ترتیب، 
انقالب بازرگانی و در کنار آن، انقالب عقیدتی رخ می دهد 
که باعث تمام شدن نظام فئودالیسم در اروپا و زمینه ساز آغاز 
نظام بورژوازی )ارباب ـ رعیتی( در این قاره می شود. در این 
مقطع، حاکمیت خالصه می شود به اقتدار امپراطور و پادشاه 
که بر اساس آن، پادشاه فقط در برابر خداوند مسئول است و 

در برابر هیچ کس دیگری خود را مسئول نمی داند. 
بعد از انقالب کبیر فرانسه، با بروز انقالب صنعتی و اختراع 
صنعت چاپ، عصر جدیدی آغاز می شود و به دنبال آن کشف 
راه های دریایی دوران استعماری را شاهد هستیم. پرتغالی ها 
در صدر کشورهای اروپایی به نقاط مختلف جهان مانند آفریقا، 
خلیج فارس و آسیای شرقی می روند و استعمارگری را آغاز 
می کنند و پس از آن کشورهای دیگر مانند انگلیس و فرانسه 
این راه را در پیش می گیرند و برخی نقاط جهان را زیر سلطه 
سرمایه داری،  نظام  مفاهیم  ترتیب،  بدین  درمی آورند.  خود 
طبقه کارگر و بورژوازی و نگاه مارکسیستی در تضاد با آن 
مطرح می شود. سپس دوران بورژوازی به دوران امپریالیسم و 
سرمایه داری تبدیل می شود. در مقابل، تالش هایی برای ایجاد 
جنبش هایی بر اساس نظرات مارکس، لنین و استالین علیه 

نظام سرمایه داری نیز صورت می گیرد. 
به طور کلی، تحوالت اقتصادی زیربنای تحوالت جوامع بشری 
است. امروزه در سراسر جهان از سوی بسیاری از اقتصاددانان 
و صاحب نظران به نظام سرمایه داری و اصول آن و همچنین 
تا حدودی به دیدگاه های مارکسیسم انتقادهایی وجود دارد، 
اما در مقابل، برای این که نظام سرمایه داری در جهان پایدار 
باقی بماند، تالش می شود این نظام اندکی تعدیل شود. در 
همین راستا، در جهت منافع کارگران، سازمان بین المللی کار 
در سال 1922 تاسیس شد و با ایجاد سهام و توزیع آن میان 
طبقه متوسط مردم، تالش شد از تحقق اعتقاد مارکس و 
طرفدارانش مبنی بر این که در این نظام روز به روز ثروتمندان 

در دنیای امروز با توجه به پیچیدگی های موجود در 
ساز و کار اداره کشورها، به  ویژه در عرصه تعامالت 
بین المللی، بی شک نقش موثر اقتصاد در توسعه کشورها 
در سطح منطقه ای و بین المللی بر هیچ کس پوشیده 
نیست. کشورها تالش می کنند با بهبود شاخص های 
اقتصادی خود نظیر نرخ تولید ناخالص داخلی، میزان 
ذخایر ارزی، واردات و صادرات، بدهی خارجی، درآمد 
سرانه، نرخ بیکاری و نرخ تورم، همچنین اصالح ساز و 
کارهای اقتصادی و مالی نظیر اصالح نظام پولی و بانکی، 
گمرکات، بیمه و بازار کسب و کار و مهم تر از این ها 
کنترل شاخص های مربوط به فساد اداری و اقتصادی و 
از سوی دیگر به کارگیری یک دیپلماسی فعال و تعاملی 
بتوانند صاحب جایگاه واالیی در جهان بشوند و حرفی 
برای گفتن در محافل بین المللی داشته باشند. در واقع، 
امروز این قدرت اقتصادی کشورهاست که به آن ها 
در عرصه های گوناگون بین المللی و منطقه ای قدرت و 
جرأت چانه زنی می دهد. ایران نیز به نوبه خود به عنوان 
یکی از قدرت های مطرح منطقه ای در تالش است 
که اکنون و به  ویژه با استفاده بهینه از فرصتی که به 
واسطه حصول توافق هسته ای با 1+5 و شکسته  شدن 
ساختار تحریم ها به دست آمده است، با توسعه اقتصادی 
جای پای خود را در عرصه جهانی مستحکم تر کند. 
دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه، بر این 
اعتقاد است که ایران سال هاست به عنوان یک کشور 
دارای پتانسیل آماده رشد و توسعه اقتصادی است. 
او در عین حال می گوید که اگر دولت کنونی واقعا 
اراده ای برای تقسیم کار متناسب، شایسته ساالری 
بر مبنای تخصص گرایی واقعی و همچنین مشارکت 
 دادن نسبی مردم در اداره امور جامعه داشته 
باشد، می تواند در بازه زمانی بسیار کوتاهی یک 
گام بزرگ در مسیر صنعتی  شدن بردارد. او ضمن 
بیان تاریخچه ای از تحوالت جهانی که منتهی به 
قدرت  گرفتن و اهمیت  یافتن مقوله اقتصاد در 
جهان شده است، به مورد خاص ایران در این زمینه 
می پردازد و با یادآوری ظرفیت های فراوان کشورمان 
در عرصه اقتصادی و بیان برخی راهکارها، ابراز 
امیدواری می کند که با رفع سوءمدیریت ها، ایران 
حتی در جمع هفت کشور بزرگ صنعتی جهان 
قرار گیرد. مشروح گفتگوی ماهنامه »دانش بنیان« 
با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید. 
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پولدارتر و قدرتمندتر و در مقابل افراد طبقات پایین جامعه 
فقیرتر می شوند و در نهایت از انقالب مارکسیستی جلوگیری 
شود. ولی اخیرا در بحران های جدیدی که به وجود آمده است، 
نوعی بازنگری در اقتصاد جهان انجام و نوعی سوسیالیسم 
خاص در اروپا آغاز شده است. پیش از بحران های اخیر مالی، 
بسیاری از تحلیلگران و دولتمردان اروپایی بر این باور بودند 
که اقتصاد باز می تواند همانند دستی نامرئی بازار جهان را به 

نفع جامعه تنظیم کند، اما این گونه نشد. 
 با توجه به اظهارات شما مبنی بر این که اقتصاد عالوه 
قدرت  زیربنای  بودن،  اجتماعی  تحوالت  زیربنای  بر 
کشورها نیز هست و از اقتصاد می توان به عنوان ابزاری 
برای نفوذ در کشورهای دیگر استفاده کرد، سوال این 
است که آیا این ظرفیت اقتصادی در ایران هم وجود 
دارد که با تکیه بر اقتصاد بتواند با ایجاد قدرت نرم، 
مانند کشورهای دیگر به خصوص ژاپن، جای پای خود 

را در عرصه منطقه ای و بین المللی محکم تر کند؟ 
دقیقا؛ بسیاری از تحلیلگران و روزنامه نگاران خارجی پس 

از رصد شرایط حاکم بر ایران و ویژگی های این کشور 
بر این باورند که گرچه چین و هند از نظر جمعیت 
نیرومند هستند، ولی تنها کشوری که پتانسیل 
صنعتی  عرصه های  در  می تواند  و  دارد  واقعی 
و تکنولوژیک موفق باشد، ایران است زیرا این 

کشور هم جمعیت نسبتا جوان و منابع طبیعی 
غنی دارد و هم از نظر ژئوپلتیک و جغرافیایی در 

موقعیت خوبی است. برخی کشورها مانند کره شمالی، 
برمه و میانمار از نظر ژئوپلتیک در انزوای جغرافیایی قرار 
دارند، اما ایران این گونه نیست. همچنین، نرخ باسوادی در 
ایران باالست. بنابراین تنها ضعف در ایران، ضعف مدیریت 
است. اگر این کشور بتواند با مدیریت صحیح از این امکانات 
در چهارراه های تعامالت بین المللی استفاده کند، می تواند به 
جایگاه واقعی اش دست یابد. تهران به تنهایی امکانات بالقوه 
تحوالت  آن ها  از  بهره گیری  با  می تواند  که  دارد  بسیاری 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطلوبی را رقم بزند.  
در سطح مدیریت اگر درستی، پاکدامنی، خرد و دیگر اصول 
مهم مدیریتی وجود داشته باشد، آن وثت این اصول به جامعه 
هم تسری پیدا می کند. مشکل مدیریتی از گذشته وجود 
دارد. یکی از مصداق های بارز در مقوله سابقه سوءمدیریت از 
گذشته تاکنون، انقالب مشروطه است. هنگام وقوع این انقالب 
توسط مردم ایران در سال 1906، تنها چند کشور مستقل 
در کل آسیا وجود داشت که شامل چین، عثمانی و ایران 
می شد و در آفریقا هم دو کشور حبشه و لیبریا بودند. انقالب 
ما مواجه شد با  نفوذ استعمارگران و تقسیم ایران به مناطق 
نفوذ آن ها. در آن دوران استعمارگران اصال موافق شکوفایی 
مشروطیت نبودند و آن را خطری برای هند می دانستند و 

نگران بودند که در این کشور انقالبی شکل بگیرد. 
حوزه ها  برخی  در  است  ممکن  گذشته،  سالیان  طول  در 
آن  توسعه  و  رشد  باعث  و  رفته  پیش  خوبی  به  مدیریت 
حوزه شده باشد، اما از آن جا که هر یک از حوزه ها با دیگری 
هماهنگ نیست، نمی تواند نمودی در جامعه و حتی در سطح 

بین المللی داشته باشد و به شاخص باالیی تبدیل شود که 
دیگر عرصه ها را به دنبال خود بکشاند، لذا مدیریت تنها به 

یک رویداد کوتاه مدت و نافرجام تبدیل شده است. 
 با مد نظر قرار دادن نکات مطرح شده در اظهارات 
کشور  در  مدیریتی  مشکالت  اصالح  فرض  با  شما، 
حوزه های  در  می توانیم  عرصه ای  چه  در  ایران، 
باشیم  برای گفتن داشته  اقتصادی و صنعتی حرفی 
و از این ظرفیت برای نفوذ خود در کشورهای دیگر 

استفاده کنیم؟ 
تحوالت  به  توجه  با  شد،  دگرگونی  دچار  که  زمانی  اروپا 
و  زغال سنگ  صنعت  کارگیری  به  جای  به  جهان،  سریع 
حرکت بسیار کند به سمت صنعتی  شدن، بر پایه اقتصاد 
ترنسپلنتیشن )Transplantation( توانست به توسعه و 
پیشرفت دست یابد. پس از مدتی، ایرانیان در کنار کشورهایی 
مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی با الگوگیری از 
اروپا توانستند اقتصاد ترنسپلنتیشن را اجرا کنند. بر پایه این 
اقتصاد، کشور سرمایه گذار شعبه ای از کارخانه مادر را با 
تمام خصوصیاتش در کشور هدف ایجاد می کند به 
گونه ای که این کارخانه مازاد تولید داشته باشد 
و هم برای کشور مقصد و هم برای کشور پایه 
به فروش  را  مازاد خود  بتواند  و  باشد  سودآور 
برساند. اکنون کره جنوبی این روند اقتصادی را 
طی کرده است و به عنوان یک کشور صنعتی و 
مدرن دیگر مونتاژ نمی کند، بلکه به عنوان مثال، 
به  بین المللی  صادرات  می کند،  تولید  خودرو  خودش 
کشورهای مختلف جهان دارد و به جایی رسیده است که 
یکی از رقبای نزدیک ژاپن در صنعت خودروسازی محسوب 
می شود. البته کشورهای دیگر مانند تایوان نیز در این راه گام 
برداشته اند، اما از آن جا که چین ادعاهایی در مورد آن دارد، 

چندان هیاهویی در عرصه بین المللی به پا نمی کند.  
به طور کلی، از آن جا که برخی مناطق ایران خشک است 
توسعه  در حوزه کشاورزی  نمی توانیم  نیست،  و حاصلخیز 
پیدا کنیم و این مساله قدری بعید به نظر می رسد. بر همین 
اساس، ایران بیشتر آمادگی دارد که به سمت صنعتی  شدن 
سوق یابد. در آن دوران قرار بود ایران نیز همانند این کشورها 
با استفاده از اقتصاد ترنسپلنتیشن و اعمال قوانین آن، به 
سرعت به سمت صنعتی  شدن حرکت کند، اما دیگر کشورها 
توانستند با این الگو موفق شوند که باز هم ایران عقب ماند و 

این به همان بحث سوءمدیریت بازمی گردد. 
اکنون هم اگر بر اساس تقسیم کار، تخصص واقعی و مشارکت 
نسبی مردم در اداره امور جامعه حرکت کند، می تواند در بازه 
زمانی بسیار کوتاهی این جهش بزرگ به سمت صنعتی  شدن 
را داشته باشد و به کشوری تبدیل شود که در زمره هفت 
ایران  کشور تصمیم گیرنده جهان هستند. در حال حاضر، 
حتی میان بیست کشور صنعتی و نوظهور جهان مانند برزیل، 
هند، ترکیه و... هم قرار ندارد، ولی ما این پتانسیل را داریم 
که به چنان موفقیتی در حوزه صنعت دست یابیم که هم در 
ردیف بیست کشور صنعتی و هم حتی در میان هفت کشور 

 .بزرگ صنعتی دنیا قرار گیریم
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جوانه های امید

سیاست های اقتصادی دولت جانب 
ه خواهد داشت؟ 

گ
کدام طیف را ناک

 میالد محمدی



دانش بنیان  شماره اول آذر ماه 1394

52

انتظارات؛ این واژه ای است که از شروع معضل ارزی سال 
فضای  پرکاربرد  اصطالحات  از  یکی  به  بعد،  به   1390
انتظارات،  شدن  بدبینانه  و  شد  تبدیل  کشور  اقتصادی 
جای  ارزی،  و  تورمی  جهش  اصلی  عامل  یک  عنوان  به 
ثابتی در تحلیل ها یافت. اما از سال 1392 و با جوانه زدن 
انتظارات  بحث جدیدی حول  اقتصاد،  به چشم انداز  امید 
سر برآورد که برخالف قبل، از خوش بینانه شدن افراطی 
انتظارات هراس داشت و از این رو، بر لزوم  واقع بینی در 

انتظارات سخن می گفت.
بر  حاکم  واقعی  تصویر  از  صحبت  فضایی،  چنین  در 
است؛  روبه رو  با دشواری هایی  کار کشور،  و  فضای کسب 
با  حتی  کارها،  و  کسب  افول  شاهد  وقتی  خصوص،  به 
محدودیت های  رفع  به  نسبت  انتظارات  شدید  بهبود 
در  افول  جدید  موج  مثال،  عنوان  به  هستیم.  خارجی، 
منظر  این  از  هسته ای،  توافق  اعالم  از  بعد  سرمایه  بازار 

نشان  را  خود  در  نهفته  پارادوکس  از  جدیدی  جنبه  نیز 
می دهد. همچنین، گزارش های جدیدی که از منفی شدن 
مجدد رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری و 
همچنین عمق گرفتن بحران در بخش های اصلی اقتصاد 
یعنی مسکن، خودرو و تولید در بخش های وابسته به نفت 
و گاز منتشر شده، یافتن تصویری صحیح از وضعیت کسب 

و کار را با سواالت بیشتری مواجه می کند. 
شاخص های  به  ابتدا  می توان  مساله  این  به  ورود  برای 
فعالیت های  وضعیت  تبیین  در  که  کرد  اشاره  رایجی 
و  متداول ترین  زمینه،  این  در  دارند.  کاربرد  اقتصادی 
گزارش های  در  که  است  آمارهایی  شاخص ها،  کلی ترین 
درج  اقتصاد  واقعی  بخش  و  اقتصادی  رشد  به  مربوط 
با تاخیر منتشر شد ـ به  می شود و آمار فصل بهار ـ که 
اقتصادی داللت  بر منفی شدن مجدد رشد  نظر می رسد 
دارد و نشان می دهد اعالم خروج قطعی از رکود، با نوعی 
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خوش بینی همراه بوده است. 
ولی آیا به طور کلی در اقتصاد ایران رشد منفی را می توان 
پرسش  هم  این  دانست؟  کارها  و  کسب  در  رکود  نشانه 
دیگری است که پاسخ دقیق به آن، نیازمند توجه بیشتری 
به بخش های اصلی اقتصاد ایران است چرا که از مجموع 
از  بیش  قلمداد می شود،  ملی کشور  ناخالص  تولید  آنچه 
نیمی از آن به نفت و گاز و بخش های وابسته به آن یا به 
بنگاه های بزرگی مثل بانک ها، پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها 
و کسب  و کارهای بزرگ مربوط می شود. واضح است که 
افول در این بخش های خاص به دلیل ابعاد بزرگ و سهم 
کالن  شاخص های  افول  به  اقتصاد،  کلیت  از  عمده شان 
منجر می شود. اما آیا می توان قائل به همپوشانی افول این 
بخش ها با افول در همه کسب  و کارها بود؟ پرسش بعد 
لزوما  بخش ها،  این  در  اصالحی  و  موقت  افول  آیا  این که 

قابل اجتناب و حتی نامطلوب است؟ 
بـه عنـوان مثـال، می تـوان بـه یکـی از چالش هـای فعلـی 
اقتصـاد یعنـی یکسان سـازی نـرخ ارز پرداخـت. یکـی از 
مخالفت هایـی کـه بـا ایـن سیاسـت می شـود، ایـن اسـت 
کـه اقـدام بـه یکسان سـازی، بـه دلیـل این کـه برخـی از 
بنگاه هـا مثـل پتروشـیمی ها و پاالیشـگاه ها نهـاده خـود را 
بـا ارز دولتـی می خرنـد و محصـول خـود را بـا ارز آزاد بـه 
فـروش می رسـانند، منجـر بـه کاهـش سـود و حتـی زیان 
بنگاه هـای بـزرگ می شـود و از ایـن ناحیـه روی سـرمایه 
یـا کل اقتصـاد، اثـر منفـی دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
ضـرورت اجـرای چنین سیاسـتی، از دیدگاه نظـری و قابل 
اثبـات اقتصـاد، کامـال واضح اسـت. حتی چهـار وزیر دولت 
هـم در نامـه خـود بـه رئیس جمهور، بـه آن به عنـوان یک 
عامـل ایجـاد شـرایط شـبیه بـه بحـران در بـورس اشـاره 
و مخالفـت تلویحی شـان را بـا آن اعـالم می کننـد. حـال 
آن کـه چنین سیاسـتی قاعدتـا نباید زیانی بـرای بنگاه های 
غیررانتـی موجود در اقتصاد یا بنگاه هایی داشـته باشـد که 
قرار اسـت تاسـیس شـوند. در واقـع، نه تنها سیاسـت هایی 
از ایـن دسـت، زیانـی بـرای بنگاه هـای طبیعـی موجـود 
در یـک اقتصـاد ندارنـد، بلکـه بـا شـفاف کـردن قیمت ها، 
قابـل پیش بینـی کـردن سیاسـت ها، حـذف رانـت بـرای 
بنگاه هـای خـاص و ارتقـای حـوزه تمرکـز سیاسـت گذار 

ارزی، بـه سـود ایـن بنگاه هـا نیز هسـتند. 
کـه  اسـت  تـورم  کاهـش  زمینـه،  ایـن  در  دیگـر  مثـال 
و  انضباطـی  سیاسـت های  اعمـال  آن،  اجـرای  پیش نیـاز 
غیرانبسـاطی اسـت. امـا حتی رسـیدن به تـورم 15 درصد 
هـم بـا مقاومـت زیـادی از سـوی بنگاه هـای عـادت کـرده 
بـه نرخ هـای تـورم بـاال در شـرایط دسترسـی بـه منابـع 
ارزان و رانتـی بانکی روبه رو شـده اسـت. اما شـکی نیسـت 
کـه تحمـل دوره گـذار از تورم هـای بـاال بـه سیاسـت های 
اقتصـادی منضبـط مسـتلزم تـورم پاییـن، با سـختی هایی 
در کوتاه مـدت همـراه اسـت کـه البته، در مقایسـه با منافع 

پایـدار بلندمـدت آن، قابـل چشم پوشـی اسـت. 
از سـوی دیگـر، بـا نگاهـی بـه بررسـی های صـورت گرفته 
در خصـوص دیـدگاه حاکـم بـر فضـای کسـب و کارهـا 

می تـوان دریافـت که از نـگاه آنان، مشـکالت اصلی اقتصاد 
عمدتـا از نهادهـای ناکارآمد آن نشـأت می گیـرد. به عنوان 
مثـال، عمـده صاحبـان کسـب  و کارهـا از مسـائلی مثـل 
سـاختار ناکارآمـد تامیـن مالـی، وجـود مفاسـد اقتصـادی 
در دسـتگاه های حکومتـی )طبـق آخریـن گـزارش مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس در زمینـه پایـش محیـط کسـب و 
کار( و ضعـف زیرسـاخت ها به عنوان مشـکالت اصلی خود 

یـاد می کننـد.
در ایـن شـرایط، می تـوان از دو نـوع تعـارض در اقتصـاد 
ایـران بـرای گـذار از وضعیـت فعلی سـخن گفـت: تعارض 
منافـع بنگاه هـای حاکـم بـا بنگاه هـای کوچـک و تعـارض 
منافـع حاصـل از ماهیت متفـاوت سیاسـت های کوتا مدت 
و بلندمـدت. بـا وجـود نفـوذ انتقـادات حتی بـه درون خود 
دولـت نیـز راهبرد اصلـی قوه مجریـه تاکنون پافشـاری بر 
اصـول و اهـداف اصالحـی بـوده اسـت و اصـالح نهادهـای 

ناکارآمـد قیمت، شـفافیت و رقابت به عنـوان مبنای اصلی 
در نظـر گرفته شـده اسـت. 

انتظـار اسـت رعایـت چنیـن قواعـدی بـه بهبـود وضعیت 
کسـب و کارهـای کوچـک و غیروابسـته فعلـی و ظهـور 
کسـب و کارهـای کارآمدتـر در اقتصـاد منجـر شـود. هـر 
چنـد با رقابتی کـردن فضا، الجرم کسـب و کارهای دیگر 
نیـز بـرای اصـالح بهـره وری خود در شـرایط بـدون رانت، 
کار دشـواری در پیـش خواهنـد داشـت و هزینه هایـی را 
هـم برای رسـیدن به منافع گفته شـده خواهنـد پرداخت. 
ایـن تعارض هـا و مسـاله انتخـاب دولت، چارچـوب اصلی 
بحـث در محافـل اقتصـادی ماه هـای آینده خواهـد بود و 
کسـب و کارهـای مختلـف هم، هر یک بسـته بـه ماهیت 
آتـی  انتخاب هـای  از  زیـادی  اثرپذیـری  متفـاوت خـود، 
خواهنـد داشـت. در ایـن میـان، مسـلما رویـدادی مثـل 
رفـع تحریم هـا بـا افزایـش منابع مالـی در اختیـار دولت، 
دسـت او را بـرای تداوم اجـرای سیاسـت های اصولی بازتر 

 .خواهـد کرد
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ــن  ــون مهم تریـ ــما هم اکنـ ــر شـ ــه نظـ  بـ
چالش هـــای فضـــای کســـب  و کار در کشـــور 

ـــتند؟  ـــواردی هس ـــه م چ
ـــی  ـــای مختلف ـــا در وجه ه ـــب و کار در دنی ـــای کس فض
تشـــریح می شـــود کـــه یکـــی از آن هـــا بخـــش 
ــا  ــران عمدتـ ــا در ایـ ــت. امـ ــررات اسـ ــن و مقـ قوانیـ
ایـــن فضـــا بـــا بخـــش قوانیـــن و مقـــررات شـــناخته 
ـــرمایه گذاری  ـــه س ـــه وجه ـــی ب ـــر کس ـــود و کمت می ش
در فضـــای و کســـب و کار توجـــه دارد. امـــروز کـــه 
وضعیـــت اقتصـــادی در حـــال تجربـــه رکـــود اســـت، 
بحـــث ســـرمایه گذاری در فضـــای کســـب و کار بایـــد 

ــود.  ــال شـ ــر دنبـ جدی تـ
ــران  ــب و کار در ایـ ــای کسـ ــر، فضـ ــال حاضـ در حـ
ـــده  ـــاد در آن دی ـــودن اقتص ـــه آزاد نب ـــت ک ـــی اس فضای
ــه،  ــن زمینـ ــدام در ایـ ــن اقـ ــود و ضروری تریـ می شـ
حرکـــت بـــه ســـمت اقتصـــاد آزاد اســـت. همچنیـــن 
چالـــش مجلـــس شـــورای اســـالمی در ایـــن حـــوزه 
تلفیقـــی از معضـــالت مربـــوط بـــه بخـــش قوانیـــن 
و مقـــررات و البتـــه عـــدم توانایـــی بخش هـــای 
ـــرمایه و  ـــرش س ـــور در پذی ـــب و کار کش ـــف کس مختل
ســـرمایه گذاری توســـط خـــود فعـــاالن اســـت. یکـــی 
نقدینگـــی  تامیـــن  نیـــز  بحث هـــا  مهم تریـــن  از 
ـــادی  ـــار زی ـــورد فش ـــن م ـــا در ای ـــه تحریم ه ـــت ک اس

ــت.  ــرده اسـ ــدی وارد کـ ــای تولیـ ــه بنگاه هـ بـ
در چنیـــن فضایـــی، بـــه دلیـــل بســـته بـــودن 
ــای تولیـــدی نمی تواننـــد  ــوییفت بانکـــی، بنگاه هـ سـ
خطـــوط اعتبـــاری بـــاز کننـــد و ایـــن موضـــوع بـــه 
ــی  ــد نقدینگـ ــد درصـ ــن صـ ــدن تامیـ ــاری شـ اجبـ
می شـــود.  منجـــر  تولیـــدی  بنگاه هـــای  توســـط 
ــا کـــه پیـــش از ایـــن  ایـــن در حالـــی اســـت آن هـ
می توانســـتند فقـــط بـــا داشـــتن 10 درصـــد از 
ــاری  ــوط اعتبـ ــق خطـ ــی را از طریـ ــرمایه، مابقـ سـ
تامیـــن کننـــد. همچنیـــن، بایـــد توجـــه کـــرد کـــه 
ــن  ــرای تامیـ ــی بـ ــت خوبـ ــون وضعیـ ــا اکنـ بانک هـ
ــا ندارنـــد، زیـــرا بدهـــی دولـــت بـــه  مالـــی بنگاه هـ
ــال های  ــکوک الوصول سـ ــهیالت مشـ ــا و تسـ بانک هـ
قبـــل، ایـــن توانایـــی بانک هـــا را زیـــر ســـوال بـــرده 

اســـت. 
ــی از  ــی یکـ ــرمایه های خارجـ ــذب سـ  جـ
راهبردهـــای دولـــت عنـــوان شـــده اســـت. 
ســـرمایه گذاران  ورود  موانـــع  مهم تریـــن 
ــران  ــاد ایـ ــه اقتصـ ــی بـ ــی و خارجـ داخلـ

ــت؟  چیسـ
ــن و  ــور و قوانیـ ــادی کشـ ــای اقتصـ ــفانه فضـ متاسـ
ـــب و کار از  ـــای کس ـــه فض ـــوط ب ـــف مرب ـــررات مختل مق
ـــث  ـــوع باع ـــن موض ـــت. ای ـــوردار نیس ـــی برخ ـــات کاف ثب
ــی در  ــود و بازدهـ ــب سـ ــان از کسـ ــود اطمینـ می شـ
بـــازار ایـــران بـــرای ســـرمایه گذاران بـــه وجـــود 
ــود دارد،  ــه وجـ ــری کـ ــم دیگـ ــوع مهـ ــد. موضـ نیایـ

از ابتدای کار دولت یازدهم، رکود 
تورمی حجم وسیعی از ادبیات اقتصادی 
دولتمردان و فعاالن اقتصادی کشور 
را به خود اختصاص داده به طوری  
که تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفته 
برای ریشه کن کردن این مشکل، با 
سیاست های انقباضی به جنگ تورم برود 
و پس از آن، به ریشه کن کردن رکود 
بپردازد. هر چند دولت در این موضوع 
توفیق نسبی به دست آورده و توانسته 
است تورم 40 درصدی را به کمتر از 
15 درصد برساند، اما برخی کارشناسان 
بر این باورند که در پیش گرفتن 
سیاست های انقباضی و تزریق نکردن 
نقدینگی به جامعه، رمق را از تولید گرفته 
است. از سوی دیگر، بحث هایی حول 
محور نبود شفافیت در فضای کسب و 
کار کشور هست که عمده ترین چالش 
درباره آن، وجود مقررات دست و پاگیر و 
بی ثباتی این قوانین است. این موضوع 
هر چند به تولیدکننده داخلی فشار زیادی 
آورده است و بعضی مواقع تولیدکننده 
داخلی متحمل ضررهای هنگفتی نیز شده 
است، اما آنچه امروز مهم تر شناخته 
می شود، تهدیدی است که این فضای 
مبهم برای ورود سرمایه گذاران خارجی 
به کشور ایجاد می کند. سید حمید 
حسینی، رئیس پیشین کمیسیون بهبود 
فضای کسب و کار اتاق بازرگانی ایران 
و عضو فعلی اتاق بازرگانی، در گفت وگو 
با دانش بنیان، به آسیب شناسی این 
موضوع پرداخته و توجه نکردن به بخش 
سرمایه گذاری در فضای کسب  و کار را 
مهم ترین آفت این حوزه عنوان کرده 
است. 
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ـــی  ـــت پیش بین ـــران قابلی ـــاد ای ـــه اقتص ـــت ک ـــن اس ای
در  پیش بینـــی  قابلیـــت  وجـــود  عـــدم  نـــدارد. 
ــود  ــث می شـ ــوری باعـ ــر کشـ ــادی هـ ــه اقتصـ عرصـ
کـــه تصمیم گیری هـــای بلندمـــدت در آن اقتصـــاد 
دچـــار اختـــالل شـــود. در نتیجـــه افـــراد بـــه جـــای 
بهـــره وری  بـــه  کـــه  بلندمـــدت  ســـرمایه گذاری 
ــه  ــد، بـ ــک می کنـ ــی کمـ ــعه ملـ ــادی و توسـ اقتصـ
ـــوع  ـــن موض ـــد. ای ـــی می رون ـــوداگری و دالل ـــمت س س
در کوتاه مـــدت و بلندمـــدت بـــه اقتصـــاد کشـــور 
آســـیب می زنـــد و مشـــهودترین آســـیب آن نیـــز 

افزایـــش نوســـانات قیمت هاســـت. 
بحـــث دیگـــر، تحریم هـــای مالـــی و حمـــل و نقلـــی 
اســـت کـــه شـــامل حمـــل و نقـــل ریلـــی، دریایـــی، 
زمینـــی و هوایـــی و همچنیـــن نقـــل و انتقـــاالت 
بانکـــی شـــده اســـت بـــه صورتـــی کـــه هـــر ســـال 
حـــدود 20 تـــا 30 میلیـــارد دالر از درآمـــد کشـــور 
صـــرف هزینه هـــای تحریـــم می شـــود. ایـــن موضـــوع 
ــار وارد می کنـــد و  بـــه بخـــش خصوصـــی نیـــز فشـ
هزینه هـــای تولیـــد و صـــادرات را بـــرای فعـــاالن 
بخـــش خصوصـــی بـــه انـــدازه ای بـــاال می بـــرد کـــه 

توجیـــه اقتصـــادی تولیـــد زیـــر ســـوال مـــی رود. 
ــکالت  ــه مشـ ــه ریشـ ــرد کـ ــه کـ ــد توجـ ــه بایـ البتـ
ــاد  ــت: اقتصـ ــش اسـ ــه بخـ ــور در سـ ــاد کشـ اقتصـ
دولتـــی، اقتصـــاد نفتـــی و تحریـــم. تحریم هـــا آثـــار 
اولیـــه داشـــته و آثـــار ثانویـــه نیـــز بـــه مدیریت هـــا 
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــد. بـ ــل کرده انـ ــا تحمیـ و روش هـ
بیشـــترین مشـــکالت تولیـــد، صنعـــت و تجـــارت 
ــر از 50  ــد و کمتـ ــی دارنـ ــل داخلـ ــه در عوامـ ریشـ
ــی  ــای خارجـ ــی از تحریم هـ ــکالت ناشـ ــد مشـ درصـ

ــتند.   هسـ
 پیامـــد ایـــن اتفاقـــات در بـــازار چگونـــه 

مشـــاهده می شـــود؟ 
ـــاد  ـــه اقتص ـــازار ب ـــه ب ـــودی ک ـــیگنال رک ـــن س مهم تری
ـــرای کاال  ـــا ب ـــه تقاض ـــت ک ـــن اس ـــد، ای ـــان می ده نش
ـــد،  ـــته باش ـــود نداش ـــا وج ـــی تقاض ـــدارد. وقت ـــود ن وج
تولیدکننـــدگان مجبـــور بـــه انبـــار کـــردن تولیـــدات 
خـــود می شـــوند. از ســـوی دیگـــر، در بازارهـــای 
کشـــورهای منطقـــه، عـــراق و افغانســـتان مهم تریـــن 
اهـــداف صادراتـــی ایـــران بودنـــد. امـــا در ســـال گذشـــته، 
ـــای  ـــراق و درگیری ه ـــش در ع ـــود داع ـــل وج ـــه دلی ب
ـــت  ـــود را از دس ـــت خ ـــا امنی ـــن بازاره ـــتان، ای افغانس
ــاالی  ــه بـ ــار هزینـ ــوع در کنـ ــن موضـ ــد. ایـ داده انـ
تولیـــد باعـــث شـــده اســـت کـــه امســـال صـــادرات 
ـــش ارزش و وزن  ـــل، کاه ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــور، نس کش
ـــد  ـــز نمی توان ـــت نی ـــد. دول ـــه کن ـــگیری را تجرب چمش
ــد  ــن کنـ ــه تامیـ ــی بودجـ ــای عمرانـ ــرای پروژه هـ بـ
ــی  ــای قبلـ ــا بدهی هـ ــود نه تنهـ ــث می شـ ــه باعـ کـ
ـــی  ـــه کارآفرین ـــردازد، بلک ـــکاران را نپ ـــه پیمان ـــود ب خ
بـــرای آن هـــا صـــورت نگیـــرد و از ایـــن لحـــاظ نیـــز 

بـــه پیمانـــکاران فشـــار وارد شـــود. 
 بخـــش خصوصـــی چقـــدر می توانـــد بـــه 
ـــن  ـــل ای ـــرای ح ـــت ب ـــتقل از دول ـــورت مس ص

ـــد؟  ـــدام کن ـــکالت اق مش
هیچ یـــک از ایـــن چالش هـــا ارتباطـــی بـــه مدیریـــت 
داخلـــی بنگاه هـــا ندارنـــد. بنگاه هـــا، در بهتریـــن 
ــود را  ــی خـ ــای داخلـ ــد چالش هـ ــت، می تواننـ حالـ
ـــار  ـــت، در کن ـــردن کیفی ـــاال ب ـــا ب ـــا ب ـــد و ی ـــل کنن ح
ــدرت  ــوالت، قـ ــت محصـ ــتن قیمـ ــه داشـ ــت نگـ ثابـ
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــد. البت ـــتر کنن ـــری را بیش رقابت  پذی
هـــم بـــا حمایـــت و سیاســـت گذاری های دولـــت 
ـــش کالن  ـــت در بخ ـــا دخال ـــتقیم دارد. ام ـــاط مس ارتب
ـــرف  ـــه ح ـــی ک ـــه زمان ـــن بره ـــل در ای اقتصـــادی، حداق
بخـــش خصوصـــی بـــرش زیـــادی در تصمیم ســـازی 
دولـــت نـــدارد، از عهـــده بخـــش خصوصـــی خـــارج 

ـــت.  اس
البتـــه اگـــر تولید کننـــدگان مـــا در بـــازار رقابتـــی 
ـــات،  ـــی و تبلیغ ـــزار بازاریاب ـــتفاده از اب ـــا اس ـــروز، ب ام
بـــه معرفـــی کاالهـــای خـــود اقـــدام و بهتریـــن کانـــال و 
ـــد  ـــد، می توانن ـــاب کنن ـــازار را انتخ ـــه ب ـــیوه ورود ب ش
ــم  ــادی را کـ ــل کالن اقتصـ ــک عوامـ ــی ریسـ اندکـ
ـــدگان  ـــن صادرکنن ـــه اول ای ـــن، در وهل ـــد. بنابرای کنن
ـــتن  ـــا داش ـــند و ب ـــمند باش ـــد هوش ـــه بای ـــتند ک هس
ـــی  ـــدف، بازاریاب ـــای ه ـــی از کاال، بازار ه ـــناخت کاف ش
مناســـب، تبلیغـــات و حتـــی بهبـــود کیفیـــت کاال و 
ــی  ــوان رقابتـ ــته بندی تـ ــت بسـ ــرفت در صنعـ پیشـ
خـــود را در بازارهـــای جهانـــی افزایـــش دهنـــد. 
البتـــه در زمـــان تحریم هـــا و بـــه خصـــوص در 10 
ـــل و  ـــه در نق ـــی ک ـــت ممنوعیت ـــه عل ـــر، ب ـــال اخی س
انتقـــاالت بانکـــی و پولـــی ایجـــاد شـــده ، بنگاه هـــای 
ـــار  ـــا تج ـــکاری ب ـــه هم ـــل ب ـــم تمای ـــه  رغ ـــی ـ ب خارج
ایرانـــی، ســـرمایه گذاری در ایـــران و اســـتفاده از 
جذابیت هـــای بـــازار ایـــران و کاالهـــای ایرانـــی 
ـ قـــادر بـــه معاملـــه و تجـــارت در بســـیاری از 
ــی  ــار ایرانـ ــا تجـ ــی بـ ــی و معدنـ ــای صنعتـ حوزه هـ

نـــد.  نبوده ا
بـــا لغـــو تحریم هـــا، ایـــن موانـــع برطـــرف خواهـــد 
ـــای  ـــناخت ج ـــاد و ش ـــر اعتم ـــی ب ـــارت مبتن ـــد و تج ش
ـــاری و  ـــناد اعتب ـــای اس ـــر مبن ـــارت ب ـــه تج ـــود را ب خ
ـــرایطی،  ـــن ش ـــد داد. در چنی ـــل خواه ـــن بین المل قوانی
ــام  ــی انجـ ــه راحتـ ــرمایه گذاری ها بـ ــالت و سـ معامـ
بیمـــه،  شـــرکت های  بانک هـــا،  و  می شـــود 
بنگاه هـــای بازرســـی و حمـــل و نقـــل کـــه در ایـــن 
ـــدود و  ـــی مح ـــای جهان ـــا بازاره ـــان ب ـــال ها روابطش س
ـــران و  ـــرعت مدی ـــه س ـــد ب ـــود، بای ـــده ب ـــع ش ـــا قط بعض
ـــد  ـــای جدی ـــش و نرم افزاره ـــا دان ـــود را ب ـــان خ کارکن
ـــان  ـــی از کارشناس ـــتا حت ـــن راس ـــد و در ای ـــنا کنن آش
یـــا  مشـــاور  عنـــوان  بـــه  بین المللـــی  ورزیـــده 

کارشـــناس آمـــوزش اســـتفاده کننـــد. 
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بدیهـــی اســـت کـــه در ســـال های اخیـــر، بـــه 
دلیـــل موانـــع موجـــود بـــر ســـر راه تجـــار ایرانـــی، 
ــد  ــم و بایـ ــب مانده ایـ ــی عقـ ــای بین المللـ از بازارهـ
ــی را  ــن عقب ماندگـ ــرعت ایـ ــه سـ ــم بـ ــالش کنیـ تـ
ـــرای  ـــل ب ـــرایط بین المل ـــه زودی ش ـــم. ب ـــران کنی جب
مـــا مهیـــا می شـــود، امـــا بایـــد شـــرایط داخلـــی را 

نیـــز مهیـــا کـــرد. 
ـــود  ـــرای بهب ـــت ب ـــه دول ـــما ب ـــنهاد ش  پیش

ـــت؟  ـــاع چیس ـــن اوض ای
ــدود  ــط محـ ــور فقـ ــادی کشـ ــکل اقتصـ ــر مشـ  اگـ
بـــه رکـــود و تـــورم داخلـــی بـــود، قطعـــا دو ســـال 
پیـــش ایـــن مشـــکالت حـــل می شـــد. امـــا دقیقـــا 
ــاز  ــه فـ ــال ورود بـ ــه مشـــکالت در حـ در جایـــی کـ
اتمـــام بـــود، مشـــکل کاهـــش قیمـــت نفـــت پیـــش 
ـــن  ـــادی چی ـــران اقتص ـــاق، بح ـــن اتف ـــار ای ـــد. در کن آم
و پـــس از آن، رکـــود جهانـــی اقتصـــاد باعـــث شـــد 
ـــد  ـــی بمان ـــود باق ـــران در رک ـــود ای ـــار رک ـــور دچ کش
ــش  ــروج از آن در پیـ ــرای خـ ــخت تری را بـ و راه سـ

داشـــته باشـــد. 
ــا در  ــود تقاضـ ــا، کمبـ ــی مـ ــن چالـــش فعلـ مهم تریـ
همـــه بازارهاســـت. دولـــت اکنـــون وظیفـــه دارد بـــا 
واگـــذاری پروژه هـــا، بازگشـــت منابـــع و امکانـــات را 
ـــردازد،  ـــود را بپ ـــین خ ـــای پیش ـــد، بدهی ه ـــر کن میس
ـــط  ـــع فق ـــاند و در واق ـــل برس ـــه حداق ـــی را ب کارفرمای
در نقـــش یـــک سیاســـت گذار خـــوب وارد کارزار 
ـــق  ـــه تعمی ـــت ب ـــری دول ـــش تصدیگ ـــود. نق ـــاد ش اقتص

ـــدت  ـــش م ـــه افزای ـــت، ب ـــن حال ـــا، در بهتری ـــود ی رک
ـــد.  ـــن می زن ـــود دام ـــروج از رک ـــرای خ ـــاز ب ـــورد نی م
ـــود  ـــون بهب ـــر قان ـــه زودت ـــد هرچ ـــت بای ـــن دول همچنی
فضـــای کســـب و کار را بـــا تدویـــن آیین نامه هـــای 
ــا  ــت بـ ــد اسـ ــه امیـ ــد کـ ــی کنـ ــی عملیاتـ اجرایـ
ایـــن کار، بـــه زودی در عرصه هـــای اقتصـــادی، 
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی نیـــز بـــه صـــورت یـــک 
و  تصمیم گیـــری  در  مداخله کننـــده  عامـــل 
داشـــته  حضـــور  اقتصـــادی  سیاســـت گذاری های 
ــز  ــد نیـ ــع تولیـ ــع موانـ ــون رفـ ــه قانـ ــند. البتـ باشـ
کـــه در مجلـــس بـــه تصویـــب رســـیده اســـت، 
بایـــد هرچـــه زودتـــر از طریـــق تدویـــن آیین نامـــه 
توســـط دولـــت اجرایـــی شـــود تـــا بتـــوان اندکـــی 
از مشـــکالت بخش هـــای مختلـــف تولیـــدی کشـــور 

کـــم کـــرد. 
نکتـــه دیگـــر ایـــن اســـت کـــه دولـــت بـــه انجـــام 
ــه  ــا بدنـ ــت دارد، امـ ــر مثبـ ــور نظـ ــیاری از امـ بسـ
ــی  ــای باالیـ ــت های رده هـ ــوز از سیاسـ ــت هنـ دولـ
ـــت  ـــی دول ـــای تدوین ـــت، برنامه ه ـــه  اس ـــر نپذیرفت تاثی
بـــه صـــورت جامـــع عملیاتـــی نمی شـــود. از ســـوی 
دیگـــر، اکنـــون فرصـــت مناســـبی در حـــوزه روابـــط 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــده اس ـــش آم ـــی پی ـــی بین الملل سیاس
بـــا هماهنگـــی بیـــن بخش هـــای اقتصـــادی، از ایـــن 
ـــوان  ـــود، می ت ـــتفاده ش ـــن اس ـــو احس ـــه نح ـــط ب رواب
ـــوب و  ـــب و کار مطل ـــط کس ـــه محی ـــتیابی ب ـــان دس زم
 .بازگشـــت رونـــق بـــه اقتصـــاد را کوتـــاه کـــرد
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دن کوبلـی یکـی از مدیـران موفق حوزه فروش در شـرکت 
گـوگل بـود. او همـواره تـالش کـرده اسـت رابطـه میـان 
مشـتری و فضـای کسـب و کار را بـه نحوی برقـرار کند تا 
هـر کـس بتواند نیازهای خـود را در دنیـای تکنولوژی های 
مـدرن برطـرف کنـد. ایـن مدیـر موفـق در یک سـخنرانی 
بسـیار جـذاب  از رابطـه میـان علـم فیزیـک و مارکتینـگ 
چـه  تجـارت  و  کار  و  کسـب  دربـاره  فیزیـک  و  این کـه 
درس هایـی بـه او آموخته اسـت، سـخن گفته اسـت. آنچه 

می خوانیـد، خالصـه ای از ایـن سـخنرانی اسـت. 
مـن در حـال حاضـر در حـوزه مارکتینـگ کار می کنـم و 
 ایـن چیزی اسـت کـه واقعـا بـه آن عالقه منـدم. اما پیش 
از  ایـن، فیزیـک دغدغـه ذهنـی مـن بـود. مـن بـا کمـک 
یکـی از معلم هـای مدرسـه ام بـه  ایـن درس عالقـه  پیـدا 
کـردم و در واقـع ریشـه  ایـن عالقه بـه روزهـای نوجوانی 
مـن بازمی گـردد. معلمـم در مدرسـه بـه مـن آموخت که 
دلیـل خوبـی علـم فیزیک  این اسـت کـه نکات زیـادی را 
دربـاره دنیـای اطرافمـان بـه مـا می آمـوزد و امـروز مـن 
می خواهـم به شـما نشـان بدهم کـه فیزیک چـه نکاتی را 

دربـاره مارکتینـگ بـه مـا یـاد می دهد. 
اگـر موافـق هسـتید، از نقطـه ای وارد بحـث بشـویم کـه 
سـاده تر اسـت. همـه شـما بـا  ایـن فرمول کـه نیـرو برابر 
اسـت بـا جرم ضربدر شـتاب، آشـنا هسـتید و اگـر اجزای 
 ایـن رابطـه را جا به جـا کنیـم، بـه  ایـن فرمـول می رسـیم 
کـه شـتاب مسـاوی اسـت بـا نیرو تقسـیم بـر جـرم.  این 
بـه معنـای آن اسـت کـه هرچـه جسـمی  بزرگ تـر یـا 
سـنگین تر باشـد، بـرای تغییـر جهـت حرکـت آن بایـد 
نیـروی بیشـتری وارد کنیـم.  ایـن اصـل بـه همین شـکل 
در مـورد برندهـای مختلـف هـم صـادق اسـت؛ یعنـی هر 
چقـدر برنـدی بزرگ تـر باشـد و اجـزای بیشـتری داشـته 
باشـد، بـرای تغییـر جایگاهـش هـم باید تالش بیشـتری 

کنیـد چـون بـا نیـروی بیشـتری روبه رو هسـتید. 
ایـن همـان دلیلـی اسـت کـه آرتور اندرسـون را واداشـت 
تـا شـرکت جدیـد »اکسـنچر« را تاسـیس کنـد در حالی 
کـه هدفـش اصال  این نیسـت که بـه دیگران نشـان بدهد 
او در زمینه هـای دیگـری غیـر از حسـابداری هـم امـکان 
فعالیت دارد! یا مثال برای شـرکت »هوور« بسـیار سـخت 
بـود کـه بخواهـد بـه دنیـا نشـان دهـد غیـر از جاروبرقی 
می توانـد محصـوالت متنـوع دیگـری داشـته باشـد. یا به 
عنـوان مثـال، شـرکت های خیلـی بزرگی مثـل »یونیلور« 
یـا »پی اند جـی« برندهای خـود را از یکدیگر جدا کردند 
یـا برندهـای »پرینـگل« و »داو« و... از هـم جـدا هسـتند 
و همه شـان تحـت یـک نـام تجـاری فعالیـت نمی کنند. 

پـس تـا  ایـن جـای کار متوجـه شـدیم کـه بـر اسـاس 
قوانیـن فیزیـک، هـر چقدر یک جسـم سـنگین تر باشـد، 
بایـد نیـروی بیشـتری بـرای تغییر جهت حرکـت آن وارد 
کنیـم و در علـم مارکتینـگ می گوینـد هر چقـدر برندی 
بزرگ تـر باشـد، تغییـر دیـدگاه مـردم نسـبت بـه آن برند 
دارد،  مصرف کننـدگان  میـان  کـه  جایگاهـی  یـا  خـاص 
دشـوارتر اسـت. بنابرایـن صاحبان برند راه حل را در سـبد 

برنـد یـا  ایجـاد یـک برند جدیـد بـرای فعالیـت می بینند. 
چـه کسـانی اصـل عـدم پایـداری  هایزنبـرگ را بـه خاطر 
می آورنـد؟ بیاییـد کمـی  چاشـنی علمـی  بحـث را زیـاد 
کنیـم. اصـل عـدم پایـداری  هایزنبـرگ بـه مـا می گویـد 
کـه غیرممکـن اسـت مـا بتوانیـم بـه طـور دقیـق حالـت 
یـک جسـم یـا مقـدار حرکـت آن را اندازه گیـری کنیـم 
چـون خـود فراینـد محاسـبه باعـث  ایجـاد تغییراتـی در 
جسـم مـورد نظر می شـود. بگذاریـد کمی  بیشـتر توضیح 
بـرای  و  بگیریـد  نظـر  در  تاریکـی  در  را  ذره ای  بدهـم. 
دیـدن آن شـروع بـه تابانـدن نـور کنیـد. در  ایـن حالـت، 
فوتون هـای نـور کـه دارای نیـروی جنبشـی هسـتند بـا  
بـه  ایـن ذره  انـرژی کـه  و  ایـن ذره برخـورد می کننـد 
وارد می کننـد باعـث تغییـر حالـت قبلـی آن می شـود. به 
عبـارت دیگـر، شـما بـرای دیـدن ذره مدنظر خـود به آن 
نـور وارد می کنیـد و فراینـد تابـش نـور بـرای دیـدن ذره 
باعـث تغییـر حالـت قبلـی ذره ای می شـود کـه پیـش از 
 ایـن تاریک بـوده اسـت.  این مسـاله دقیقـا در مارکتینگ 
هـم اتفـاق می افتـد و همیـن کـه مـا عملیاتـی را بـرای 
بررسـی رفتـار مصرف کننـدگان طراحـی کنیـم، تغییراتی 
را در رفتـار آن هـا  ایجـاد می کند. بـرای درک بیشـتر  این 
مسـاله، گروهـی از مـادران را در نظـر بگیرید کـه در یک 
بـا  می تواننـد  مشـتری ها  کـه  )گروهـی  متمرکـز  گـروه 
کننـد(  اظهارنظـر  مـورد محصـوالت مختلـف  در  آزادی 
در مـورد عـادات غذایـی خـوب کـودکان خـود صحبـت 
زیـادی  مقـدار  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  امـا  می کننـد، 
هله هولـه می خرنـد. یـا مک دونالـد را در نظـر بگیریـد که 
سـاالنه میلیون هـا سـاندویچ برگـر بـه دسـت مشـتری ها 
می دهـد. یـا مشـتریان سـوپرمارکت هایی که بـا گروه های 
تحقیقـات بـازار همکاری دارند، سـبد خرید خـود را مملو 
از انـواع و اقسـام میوه هـا و سـبزیجات تـازه می کننـد در 
حالـی کـه در روزهـای عـادی چنیـن کاری نمی کننـد. 
بگذاریـد یـک مثـال دیگـر بزنـم. تعـداد افـرادی کـه در 
بررسـی های مختلـف می گوینـد در  اینترنـت بـه دنبـال 
اسـت  انـدک  بسـیار  غیراخالقـی می گردنـد  سـایت های 
در حالـی کـه آمـار سـایت های جسـت وجو شـده گـوگل 
بـه مـا نشـان می دهـد کـه  ایـن سـایت ها در رتبـه اول 
جسـت و جوی کاربـران هسـتند! امـا خوشـبختانه فیزیک، 
نـه ببخشـید مارکتینـگ، تـا حـد زیـادی  ایـن مشـکل را 
حـل کـرده اسـت و مـا در حـال حاضـر ابزارهـای دقیقی 
در اختیـار داریـم کـه بـا دقـت بیشـتری می توانیـم رفتار 
ابزارهـای دیجیتـال  مشـتری ها را بررسـی و بـه کمـک 
رفتـار واقعـی مشـتری ها را درک کنیـم. در واقـع، دیگـر 
چطـور  بپرسـیم  مشـتری ها  خـود  از  کـه  نیسـت  الزم 
رفتـار می کننـد. پـس فیزیـک بـه مـا می گویـد هیچ وقت 
نمی  توانیـم خـواص یـک ذره را به طور دقیـق اندازه گیری 
کنیـم برای این کـه خود فرآینـد اندازه گیـری باعث تغییر 
تـا جایـی کـه  ذره می شـود. مارکتینـگ هـم می گویـد 
می توانـی، تـالش کن کـه بفهمـی  مصرف  کننـدگان واقعا 
چـه رفتـاری دارنـد، نه این کـه در مورد رفتارشـان از خود 
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آن ها سـوال بپرسـی. 
موضـوع بعـد  ایـن اسـت کـه روش تحقیـق علمـی یـک 
اصـل قطعـی در علـم فیزیـک - و بـه طـور کلـی همـه 
نمی توانیـم  مشـاهده  بـا  مـا  می گویـد   - تجربـی  علـوم 
هیـچ فرضیـه ای را اثبـات کنیـم و بـا مشـاهده، مـا تنهـا  
ایـن امـکان را داریـم کـه یک فرضیـه خـاص را رد کنیم. 
معنـی اش  ایـن اسـت کـه وقتـی مـا شـواهد و اطالعـات 
مختلـف را در مـورد یـک فرضیـه خـاص جمـع می کنیم، 
فقـط می توانیـم فرضیه مـان را قوی تـر کنیـم، نـه  این کـه 
آن را اثبـات کنیـم در حالـی کـه یـک داده یا یک سـری 
بـه  را  اطالعـات مخالـف می توانـد همـه زحمـات شـما 
بـاد بدهـد. بـه عنـوان مثـال، بطلمیـوس شـواهد زیـادی 
در رابطـه بـا تئـوری اش کـه کـرات دیگـر بـه دور زمیـن 
می گردنـد، جمـع آوری کـرده  بـود، امـا کوپرنیـک فقـط 
یـک شـاهد مخالـف آورد و بـا اسـتفاده از همـان یـک 
شـاهد مخالـف هرچـه را بطلمیـوس در  ایـن مدت رشـته  
کـرده بـود، پنبـه کـرد. در مارکتینـگ هـم همیـن اتفاق 
می افتـد؛ شـما می توانیـد مـدت زیـادی روی یـک برنـد 
خـاص سـرمایه گذاری کنیـد، ولـی بـا یه حرکـت مخالف 
یـا یـک اشـتباه، دیـدگاه مشـتری بـه آن برنـد بـه طـور 

کامـل تغییـر پیـدا می کنـد. 
شـرکت نفـت انگلیـس را در نظـر بگیریـد. مسـئوالن این 
شـرکت میلیون ها پوند در طول سـال های گذشـته هزینه 
کرده انـد تـا نشـان بدهنـد که دوسـتدار واقعـی طبیعت و 
محیـط زیسـت هسـتند در حالـی کـه یک اتفـاق کوچک 
عکـس  ایـن قضیـه را نشـان داد! تویوتا را در نظـر بگیرید. 
بـه  ایـن شـرکت  بـرای مدت هـای طوالنـی محصـوالت 
عنـوان خودروهـای قابـل اعتماد نزد مشـتری ها شـناخته 
می شـدند، امـا یـک اتفـاق این دیـدگاه را تغییـر داد. پس 
در فیزیـک  ایـن اصـل را داریـم کـه شـما نمی توانید هیچ 
فرضیـه ای را اثبـات کنیـد، امـا بـه سـادگی می توانید آن 
را رد کنیـد و هـر فرضیـه ای ممکـن اسـت روزی از بیـن 
بـرود. در مارکتینـگ هـم  ایـن اصـل را داریـم کـه خیلی 

مهـم نیسـت تا االن چقـدر روی برند خود سـرمایه گذاری 
کرده ایـد چـون یـک دوره کوتـاه بـا اتفاقـات ناخوشـایند 
می توانـد سـرمایه و حاصـل سـال ها تـالش شـما را به باد 
دهـد. بـه همیـن خاطر، ما بایـد خیلی حواسـمان را جمع 
کنیـم تا حسـن شـهرت برندمان به سـادگی از بیـن نرود. 
در آخـر می خواهـم کمـی  هـم در مـورد قانـون انتروپـی 
)قانـون دوم  ترمودینامیـک( صحبـت کنـم. بر اسـاس  این 
قانـون، آنتروپـی کـه همان میـزان بی نظمی یک سیسـتم 
اسـت، همیشـه در حال افزایش اسـت و ما  این مسـاله را 
در مارکتینـگ هـم داریم. اگر به 20 سـال قبـل برگردیم، 
فرآینـد  بـه خوبـی می توانسـت  مارکتینـگ  مدیـر  یـک 
ارسـال یـک پیـام بـه مشـتری را کنتـرل کنـد، بنابرایـن 
می توانسـت بـه خوبی برند شـرکت خـود را تعریـف کند، 
ولـی امـروز اوضـاع خیلـی فـرق کـرده اسـت. شـما یـک 
ذهنیـت خیلـی قـوی از یـک برند می سـازید یا یـک پیام 
تبلیغاتـی خـوب را آمـاده و منتشـر می کنید، ولـی بعد از 
انتشـار آن، دیگـر هیـچ چیـز در اختیـار شـما نیسـت. در 
واقـع، با ایـن همه ابزارهـای دیجیتال که بـرای نظر دادن 
و بازنشـر اطالعـات در اختیـار همـه قـرار دارد، کنتـرل 
کردن پیام شـما به مشـتری بسـیار مشـکل شـده اسـت. 
پـس برنـد شـما شـروع بـه پراکنـده  شـدن می کنـد - و 
شـاید کامـال بـه چیـز دیگـری تغییر پیـدا کنـد - و دیگر 
دسـت شـما نخواهـد بـود. هـر چنـد  ایـن مسـاله ممکـن 
اسـت بـرای بازاریابـان نگرانی هایـی را  ایجـاد کنـد، ولـی 
در واقـع چیـز خوبـی اسـت. ایـن نوع انتشـار برنـد، آن را 
بـه جایـی کـه باید ببـرد، یعنـی بین مـردم، می بـرد. این 
نـوع انتشـار بـه نوعـی همه پرسـی تبدیل می شـود که در 
نهایـت برای برند شـما خـوب خواهد بود. پـس از فیزیک 
یـاد می گیریـم کـه آنتروپـی همیشـه در حـال افزایـش 
اسـت و  ایـن یک قانون زیربنایی اسـت. دانـش مارکتینگ 
هـم بـه مـا می گویـد وقتـی یـک برنـد در حـال پراکنـده 
شـدن اسـت، نمی توانیـم بـا آن مقابلـه کنیـم، بلکـه باید 
 .بـا آن همراهـی کنیـم و این قابلیـت را بـه کار بگیریم
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ند در مورد آن صدق یم کند،  ندها�ی که عنوان مرگ �ب ییک از �ب

 )aiwa( ند مبوب آیوا ور ندارند که �ب آیواست. شاید هنوز خییل ها �ب

مدت هاست وجود خار�ب ندارد.

ا�ن نداشتند، اما �ب  در دوران جنگ، مردم رایه جز مرصف اکالهای ا�ی

ن جنگ، ورود اکالهای خار�ب ـ چه به صورت قاچاق و چه  ف�ت ن �ی �ی �پ

فت. قانو�ن ـ افزایش �ی

یک دیده �ن شود  رس الک�ت م و نشا�ن از مصوالت �پ ن روزها دیگر �ن ا�ی

ر 
گ

ند به گوش �ن رسد. اناک ن �ب ی از تولید مصوالت جدید �ب ا�ی و خ�ب

ا�ن ندارد. ند ا�ی کت و �ب ن �ش ره ا�ی دیگر ک� مه مییل به راه اندازی دو�ب

فرصت درنگ
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مرگ برندها
مرده ای که از گور بلند نشد

 صدرالدین شریعتمداری
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البـد بارهـا از خود پرسـیده اید کـه چرا برندهـای معروف 
ناگهـان ناپدیـد می شـوند. در واقـع، برندها هـر چقدر هم 
قدرتمنـد باشـند، بـاز هم تضمینـی وجود نـدارد که آن ها 
روزی شکسـت نخورنـد و نابود نشـوند. کارشناسـان برای 
نابـودی نام هـای تجـاری عواملـی را مطـرح می کننـد که 
تغییـر مسـیر،  نادرسـت،  مهم تریـن آن هـا هدف گـذاری 
نقدینگـی،  انـرژی، کمبـود  قیمـت  ارزش هـا،  نشـناختن 
بی نظمـی، تغییـر سـاختار و نبـود تخیـل و نـوآوری و نیز 

اسـت.   تمایز 
بسـیاری از محققین در ایران شـروع به نوشتن مقاله هایی 
در زمینـه مـرگ برنـد کرده انـد. بـرای دیدن آن هـا کافی 
اسـت جسـتجویی در اینترنـت بـا کلیدواژه »مـرگ برند« 
انجـام دهیـد. سـوال کلیـدی بـرای من این اسـت کـه آیا 
مـا بـه مرحله خلـق برند رسـیده ایم که نگران مـرگ برند 
شـده ایم؟ جـز مـواردی انـدک در هـر صنعـت کـه همـه 
کـم و بیـش بـا آن هـا آشـنا هسـتیم، نمونه هایـی جدیـد 
و بـه روز از برندهـای در حـال مـرگ نداریـم. بـه عنـوان 
مثـال، در صنعـت تولیـد کفـش جـز کفـش ملـی، بـال و 
ویـن نمی توانیـم نمونـه دیگـری بـرای برندهـای در حال 

مـرگ متعلق بـه دوره نوین صنعت 
کفـش معرفـی کنیـم. به نظـر من، 
ایـن روزهـا باید بیشـتر نگـران این 
بـود که چـرا برنـدی مردنـش مهم 

نیسـت تـا نگران آن باشـیم. 
برندهـا در سـیکل تولد، شـکوفایی 
و از بیـن رفتـن دارای ارزش هـای 
افـزون بر محصـول خود می شـوند. 

دقیقـا در نقطـه ای کـه برنـدی دارای ارزش ماهوی شـده 
اسـت، مـرگ آن اهمیـت پیـدا می کند چـرا که ایـن برند 
دارای ارزش قابـل محاسـبه اسـت. از بیـن رفتـن نام های 
تجـاری مختلـف کـه دارای ارزش برنـد نشـده اند، نکته ای 
قابـل تامـل اسـت، اما ایـن روند را مـرگ برند نـام نهادن 
بسـیار قابـل تامل تر اسـت. یکـی از مهم ترین مسـائلی که 
امـروز باید بـه آن بپردازیم، رسـیدن به ارزش برند اسـت. 
امـروز از تاثیرگذارتریـن مـوارد در صنعـت، بررسـی رونـد 
تولد، رشـد، رسـیدن به شـکوفایی و سـرانجام برندهاست. 
داسـتان هایی  آن هـا  رفتـن  بیـن  از  و  برندهـا  خلـق 
تکرارپذیـر و مشـابه هسـتند بـه همیـن دلیـل با بررسـی 

آن هـا می تـوان بـه راهکارهایـی درخور رسـید. 
یکـی از برندهایـی کـه عنـوان مـرگ برنـد در مـورد آن 
بـاور  خیلی هـا  هنـوز  شـاید  آیواسـت.  می کنـد،  صـدق 
آیـوا )aiwa( مدت هاسـت  محبـوب  برنـد  کـه  ندارنـد 
وجـود خارجـی نـدارد. ایـن مسـاله زمانـی تایید شـد که 
در وبـگاه ایـن برنـد ژاپنـی دیـدم سـونی هـم از زیـر بـار 
آن شـانه خالـی کـرده و تاریـخ کپی رایتـش را روی نـام 
آیـوا تـا سـال 2014 نمایش داده اسـت. با کمی جسـتجو 
در میـان صفحـات وب متوجـه شـدم کـه این نـام اکنون 
متعلـق بـه یـک کمپانـی آمریکایی اسـت، اما ایـن، همان 

نیسـت.  آیـوای قبلی 

از جنـگ جهانـی دوم،  در سـال 1951 میـالدی، پـس 
کمپانـی آلکودنکـی سـانجیو در ژاپـن برنـد آیـوا را ایجاد 
کـرد. ایـن کمپانـی سـازنده میکروفن در سـال 1959 نام 
خـود را بـه آیوا تغییـر داد. بیـش از 89 درصد محصوالت 
ایـن برنـد در کشـورهای مالـزی، سـنگاپور و اندونزی که 
هزینه هـای تولیـد پایینـی داشـتند، تولید می شـد. حیات 
ایـن برنـد وابسـته به فـروش بین المللـی آن بود تـا جایی 
کـه 43 درصـد درآمـد آن از فروش در بازارهـای آمریکای 
شـمالی و جنوبـی، 25 درصـد از اروپـا و نهایتـا 13 درصد 
از آسـیا و خـارج از مرزهـای ژاپـن تامیـن می شـد. تـا 
سـال 1982 میـالدی سـونی 54/6 درصـد سـهام آیـوا را 
بـه دسـت آورده بـود، امـا بـا ورشکسـتگی آیوا، ایـن برند 
بـزرگ در مـاه اکتبـر سـال 2002 بـه صـورت کامـل بـه 
سـونی فروختـه شـد. در سـال 1979 میـالدی، زمانی که 
واکمـن سـونی، بـه عنـوان محصولـی منحصر به فـرد، در 
حـال معرفـی بـه بازارهـای جهانی بود، سـونی بیشـترین 
سـهم برنـد آیـوا را داشـت. یکـی از بزرگتریـن مشـکالت 
ایـن دو برند، نزدیکی بسـیار زیاد محصوالتشـان و تداخل 
آن هـا بـا هـم بـود؛ نکتـه ای تامل برانگیـز و خطرآفرین. با 
رقابتـی  نبـض  این کـه  بـه  توجـه 
آیـوا در دسـتان سـونی بـود، ایـن 
سـونی  قدرتمنـد  دولبـه  شمشـیر 
بی رقیـب،  کـه  سـاخت  موفـق  را 
بگیـرد.  خـود  دسـت  در  را  بـازار 
از  بیـش  هوشـمندی  بـا  سـونی 
از  دور  بـه  داشـت،  کـه  انـدازه ای 
اذهـان عمومـی و کامـال مخفیانـه، 
از سـال های ابتدایـی شـکوفایی آیـوا، به تدریـج به جرگه 
سـهامداران ایـن برنـد پیوسـت و تـا سـال 1979 یکی از 
سـهامداران عمـده ایـن برنـد به شـمار می رفـت. تولیدات 
آیـوا هیچ کـدام از نظر قیمـت و طراحی در شـرایط مقابله 
بـا سـونی قـرار نمی گرفتند، امـا سـونی از این برنـد برای 
پـر کـردن خأ رقیـب برای خود اسـتفاده می کرد. سـونی 
و آیـوا هیـچ گاه بـه جدالـی مسـتقیم نپرداختنـد و نهایتـا 
بایـد بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مـرگ آیـوا، یـک مـرگ 
خودخواسـته بوده اسـت. سـونی با هوشـمندی سرشارش 
سـهام باقیمانـده آیـوا را خرید. به راسـتی چرا باید سـونی 
سـهام یـک شـرکت ورشکسـته را بخـرد و سـیزده سـال 
بعـد، پـس از این کـه آب هـا از آسـیاب افتـاد، آن را بـه 
کل از دایـره کاری خـود خـارج کنـد؟ اطالعـات کمـی از 
سـوی روابط عمومی سـونی و آیوا در اینترنـت وجود دارد. 
حتـی در سـایت آیـوای آمریکایـی جدیـد قیـد شـده که 
ایـن برنـد هیـچ نسـبتی بـا سـونی نـدارد. ضمنـا سـایت 
aiwa.com هـم در اختیـار ایـن برند جدید قـرار نگرفته 
اسـت. سـونی فکر همـه چیـز را کرده بـود. مـرگ برندها 
در دنیـای امـروز آن قدرهـا هـم تصادفـی نیسـت. بـه نظر 
نمی رسـد کـه برندهایـی سـاخته شـده بـر پایـه منطق و 
علـم به سـادگی اسـیر مرگ شـوند و حتما در پـس هر از 

 .بیـن رفتنـی، داسـتانی نهفته اسـت
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پارس چگونه ایران را گرفت؟
ا�ن ند ا�ی گزار�ش از فراز و نشیب یک �ب

 زهرا کریمی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
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ورود بــه صنعتــی کــه دولتــی باشــد بــرای ســرمایه گذار 
ــدارد، بنابرایــن پیش شــرط حضــور  ــه ای ن خارجــی جاذب
ســرمایه گذاران خارجــی در صنعــت، خصوصی ســازی 
اســت. بخــش خصوصــی عالقه منــد بــه حضــور در 
عرصــه تولیــد می توانــد فنــاوری وارد کنــد یــا بــا 
ــترک  ــرمایه گذاری مش ــرای س ــی ب ــرکت های خارج ش
وارد مذاکــره شــود، امــا جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی زمانــی امکان پذیــر اســت کــه در فعالیــت 

ــی وجــود نداشــته باشــد.  ــب دولت ــورد نظــر، رقی م
ـــیونال، در  ـــه ناس ـــام اولی ـــا ن ـــک، ب ـــرکت پارس الکتری ش
ـــی،  ـــی و ژاپن ـــرمایه ایران ـــی از س ـــا ترکیب ـــه1340، ب ده
ــان  ــرد. در آن زمـ ــاز کـ ــی را آغـ ــوازم خانگـ ــد لـ تولیـ
ایـــن شـــرکت توانســـت بـــا تبلیغـــات گســـترده بـــازار 
ــردم  ــتقبال مـ ــورد اسـ ــت آورد و مـ ــه دسـ ــی بـ خوبـ
ـــال  ـــی در س ـــوک نفت ـــن ش ـــس از اولی ـــرد. پ ـــرار بگی ق
ـــی  ـــت و ســـطح زندگ ـــش یاف ـــردم افزای ـــد م 1352، درآم
ــارس  ــن پـ ــد، بنابرایـ ــراه شـ ــرفت هایی همـ ــا پیشـ بـ
الکتریـــک )ناســـیونال( بـــازار خوبـــی پیـــدا کـــرد. در 
ـــر  ـــارت ب ـــی نظ ـــرمایه گذار خارج ـــور س ـــان، حض آن زم
ـــردم  ـــت م ـــرد و رضای ـــن می ک ـــد را تضمی ـــت تولی کیفی
از تولیـــدات داخلـــی قابـــل توجـــه بـــود، امـــا پـــس از 
اینکـــه ایـــن شـــرکت ملـــی شـــد، ژاپنی  هـــا ســـرمایه 
خـــود را از ایـــران خـــارج کردنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب، 
نه تنهـــا کیفیـــت تولیـــدات پارس الکتریـــک ـ بـــه 
دلیـــل اســـتفاده نکـــردن از فناوری هـــای پیشـــرفته ـ 
ـــادر  ـــی ق ـــرکت حت ـــن ش ـــه ای ـــرد، بلک ـــدا نک ـــا پی ارتق
بـــه حفـــظ کیفیـــت قبلـــی محصـــوالت خـــود نبـــود 
ـــر  ـــا منج ـــت آن ه ـــش کیفی ـــه کاه ـــارت ب ـــف نظ و ضع
ــک ـ بـــرای  ـــوالت پارس الکتریـ ــی محص ــد. برخـ شـ
ـــاله  ـــد س ـــا چن ـــک ت ـــای ی ـــروش ـ ضمانت ه ـــش ف افزای
داشـــتند، ولـــی  کیفیـــت آن هـــا بســـیار پاییـــن آمـــده 
ـــت  ـــای دارای ضمان ـــال کااله ـــدات در قب ـــه تعه ـــود و ب ب
ـــانی  ـــی کس ـــب، حت ـــن ترتی ـــد. بدی ـــل نمی ش ـــز عم نی
ـــتند، از  ـــی را داش ـــای داخل ـــت از کااله ـــد حمای ـــه قص ک

خریـــد ایـــن کاالهـــا دلســـرد شـــدند. 
ــای  ــرف کااله ــز مص ــی ج ــردم راه ــگ، م در دوران جن
ــگ، ورود  ــن جن ــان یافت ــا پای ــا ب ــتند، ام ــی نداش ایران
ــه  ــاق و چ ــورت قاچ ــه ص ــه ب ــی ـ چ ــای خارج کااله
قانونــی ـ افزایــش یافــت. بنابرایــن بســیاری از کاالهــای 
ــدات  ــی وارد کشــور شــدند و ســهم تولی ــره ای و چین ک
ــران  ــردم ای ــی م ــوازم خانگــی در ســبد مصرف ــی ل داخل
بــه نحــو قابــل توجهــی کاهــش یافــت. حتــی هنگامــی 
ــی 60  ــوازم خانگ ــرای واردات ل ــی ب ــه گمرک ــه تعرف ک
درصــد بــود، بــاز هــم کاالهــای ایرانــی تــوان رقابــت بــا 
ــره ای، را  ــوالت ک ــژه محص ــه وی ــی، ب ــوالت واردات محص

ــتند.  نداش
بایـــد توجـــه کـــرد کـــه در صـــادرات، انـــدازه بـــازار 
نقـــش مهمـــی ایفـــا می کنـــد و هرچـــه میـــزان 
تولیـــد افزایـــش یابـــد، هزینه هـــای ثابـــت سرشـــکن 

ـــود  ـــا وج ـــرد. ام ـــت ک ـــر رقاب ـــوان بهت ـــود و می ت می ش
ــنگین  ــرمایه گذاری های سـ ــع سـ ــدود مانـ ــازار محـ بـ
بـــرای تولیـــد لـــوازم خانگـــی در ایـــران شـــده اســـت 
ـــردن  ـــتفاده نک ـــرمایه گذاری و اس ـــود س ـــل نب ـــه دلی و ب
کیفیـــت  بر تـــر،  و  پیشـــرفته  تکنولوژی هـــای  از 
ــن  ــا پاییـ ــت آن هـ ــدرت رقابـ ــی و قـ ــدات داخلـ تولیـ
ـــور  ـــوالدی دور کش ـــوار ف ـــر دی ـــدم، اگ ـــن معتق ـــت. م اس
ـــی رود، در  ـــروش م ـــار ف ـــه اجب ـــه ب ـــود، آنچ ـــیده ش کش
ـــه  ـــادر ب ـــی ق ـــای واردات ـــا کااله ـــه ب ـــت، در مواجه   نهای
ـــد  ـــوار بلن ـــن دی ـــر ای ـــود و اگ ـــد ب ـــات نخواه ـــه حی ادام
برداشـــته شـــود، ایـــن شـــرکت ها از پـــا درمی آینـــد؛ 
چنانچـــه ایـــن اتفـــاق نیـــز بار هـــا در ایـــران رخ داده 
ـــد  ـــز چن ـــر، ج ـــال حاض ـــده، در ح ـــور بن ـــه تص ـــت. ب اس
ــدات  ــی تولیـ ــی، مابقـ ــر آبـ ــه کولـ ــول، از جملـ محصـ
داخلـــی لـــوازم خانگـــی دیگـــر بـــازاری ندارنـــد. بـــا 
ـــا در  ـــرگ برند ه ـــل م ـــی از دالی ـــه یک ـــال، گرچ ـــن ح ای
ـــاورم  ـــن ب ـــر ای ـــت، ب ـــی اس ـــش بازرگان ـــوِد بخ ـــران نب ای
ــود،  ــال شـ ــادرات فعـ ــی و صـ ــازار داخلـ ــر بـ ــه اگـ کـ

قـــدرت رقابتـــی نیـــز بیشـــتر می شـــود. 
امــکان  رفتــن  بیــن  از  و  تحریم هــا  وجــود  اکنــون 
واردات تجهیــزات پیشــرفته، امــکان ارتقــای ســطح 
ــش داده  ــدت کاه ــه ش ــی را ب ــوالت داخل ــی محص کیف
ــی از  ــد برخ ــان می دهن ــز نش ــازار نی ــم ب ــت. عالئ اس
کارخانجــات کــه بــا گســترش شــهر ها بــه بافــت شــهری 
ــا  ــاری ی ــای تج ــه مجتمع ه ــده اند، ب ــر ش ــز نزدیک ت نی
ــودآوری  ــن کار س ــرا ای ــوند زی ــل می ش ــکونی تبدی مس
نســبتا باالیــی دارد. بــه همیــن دلیــل اســت که گرایشــی 
ــان  ــدارد. صاحب ــود ن ــدات وج ــی تولی ــای کیف ــه ارتق ب
ــد؛ مگــر  ــت را ســاده نمی بینن ــکان رقاب ســرمایه هــم ام
ــای 40 و  ــد دهه ه ــا ـ همانن ــع تحریم ه ــا رف ــه ب این ک
ــی  ــی آمیختگ ــی و خارج ــرمایه گذار ایران ــان س 50 ـ می
ــه ســطح  ایجــاد شــود و بتــوان کیفیــت محصــوالت را ب

 .ــاند ــا رس ــاوری روز دنی فن
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قـدم بـه قـدم، حافـظ و جمهـوری تـا امین حضـور را رنـگ و 
لعـاب اجناس چینی  و کره ای فرا گرفته اسـت. سـمت راسـت 
خیابان جمهوری در تسـخیر چشم بادامی هاست و سمت چپ 
خیابـان را هم چشـم بادامی های دیگـر پرکرده اند؛کره ای ها. هر 
روز ویتریـن مغاز ه هـا بـه اجنـاس جدیـد مزین می شـود و روز 
بعـد، جنس هـای قبلـی بـه انتهـای مغـازه بـرده می شـوند. از 
تلویزیون های فوِق باریک گرفته تا نمایشـگرهای قابل انعطاف، 
همگـی در رقابتـی سرسـختانه میان آسـیایی ها در بـازار ایران 
قـد علـم کرده اند. مشـتریان در همهمه  رنـگ و روی این همه 
جنـس جدیـد از مغـازه ای به مغازه دیگـر می روند و سـردرگم 
پرتـاب رنگ ها بـه صفحات نمایشـند. انگار در میـان این همه 
تنـوع گـم شـده اند. تفـاوت قیمـت و رقابـت فنـاوری در میان 
محصـوالت، بازار را به تسـخیر خـود درآورده و تبلیغات رنگین 
بـر در و دیـوار شـهر، حتـی کسـانی را کـه محصوالتی مشـابه 

دارنـد، بـه خرید محصولـی جدید ترغیـب می کند. 
 رونـق در بـازار لـوازم خانگـی مـوج می زنـد. امـا مردمـی کـه 
در  می زننـد،  قـدم  امین حضـور  و  حافـظ  فروشـگاه های  در 
پـس ذهنشـان تصاویـر سـیاه و سـفید اولیـن سـری هر یک 
از محصـوالت امـروزی را بـه یـاد دارنـد؛ تلویزیون هـا، کولرهـا، 
یخچال هـا و همـه لـوازم خانگـی ضـروری که 50 سـال پیش 
بـرای خـود برو بیایـی داشـتند؛ روزی که خیابـان جمهوری با 
چند فروشـگاه لوازم خانگی چند کاالی برقی بیشـتر نداشت و 
تنـوع محصوالت به تعداد انگشـتان دو دسـت هم نمی رسـید. 
همـان زمانـی کـه ایـران دروازه هایـش را بـه روی فنـاوری بـاز 
کـرده بـود و نهایِت فناوری هم تلویزیون های سـیاه  و سـفید و 
رادیو هـای متنوع بود. همان سـال هایی که نـام پارس الکتریک 
و حمایـت از کاالی داخلـی در تمـام ایـران مـوج تـازه ای را بـه 
وجـود آورده بود؛ نامی که به واسـطه پارسـی بودنش، با افتخار 
بـر سـر زبان هـا می چرخید. امـا حاال دیگـر خبـری از آن همه 

نام و اعتبار نیسـت. 
نـام پارس الکتریـک، برنـد نه چندان قدیمـی لـوازم خانگی، به 
ویـژه تلویزیون های سـیاه و سـفید، ایـن روزها در تاریـخ ایران 
خـاک می خـورد. شـرکتی عظیـم که توانسـته بـود بـا انعقاد 
همـکاری بـا ژاپنی هـا، محصـوالت داخلی تولیـد کنـد و آن را 
بـه سراسـر ایران بفرسـتد تا دیگـر راهـی بـرای ورود برندهای 
خارجی به کشـور باز نشـود، امروز به فراموشـی سـپرده شـده 
اسـت و دیگر کسـی منتظـر تولیـد محصوالتش نیسـت. این 
روزهـا دیگـر نه تنهـا نامـی از پارس الکتریک در فروشـگاه ها به 
چشـم نمی خورد، بلکـه این برند جایگزین کـره ای و ژاپنی هم 
پیـدا کـرده  اسـت. کارخانجات عظیم تولیـد تلویزیـون و رادیو 
درهایشـان بسـته اسـت و در خاطـرات مـردم کهنـه شـده اند. 
دیگـر به جـای نام هـای ایرانـی، تلویزیون ها با نام هـای دیگری 
در بـازار لـوازم خانگی ایران خودنمایـی می کنند؛ برندهایی که 
نـه فقط ایران، بلکه بازار جهانی را به تسـخیر خـود در آورده اند 
چـرا که هـر روز رنگ و لعابی جدید به محصوالتشـان می زنند 
تـا مشـتری بیشـتری جـذب کننـد. شـاید آخریـن فنـاوری 
تلویزیون های پارس الکتریک کنترلی شـدن و شـکل و شمایل 
جعبه ایـش بـود که دیگر امـروز در هیـچ خانه ای جایی نـدارد. 
حدود چهار سـال پیش خبر تعطیلـی کارخانه پارس الکتریک 

بـه گـوش رسـید و 300 کارگـر در یک روز بیکار شـدند. هیچ 
شـرکتی هـم حاضـر نشـد بـا دولـت همـکاری کنـد تـا نـام 
پارس الکتریـک در بـازار بمانـد. چنـد جلسـه و مذاکـره بـرای 
بهبـود وضعیـت پارس الکتریـک و شـرکت های وابسـته به آن 
برگـزار شـد، امـا خبـری از بازگشـایی مجـدد ایـن کارخانه به 
گـوش نرسـید و فعالیت پارس الکتریک رسـما و بـه طور کامل 

متوقف شـد. 

پارس الکتریک چه بود و چه شد؟
 شـرکت پارس الکتریـک پنجم اسـفند سـال 1341 تأسـیس 
شـد و بـه منظـور تولید و مونتـاژ رادیـو و تلویزیون با سـرمایه 
اولیه 500 هزار تومان آغاز به کار کرد. 22 اسـفند سـال 1346 
این شـرکت از مسـئولیت محدود به سـهامی و پـس از آن، در 
28 فروردیـن سـال 1352 به سـهامی خاص و سـپس در نهم 
اسـفند 1354 به سهامی عام تبدیل شد. ظرفیت تولید ساالنه 
کارخانجات پارس الکتریک در اردیبهشت سـال  55، 170 هزار 

دسـتگاه تلویزیون و 190 هزار دسـتگاه رادیو برآورد شـد.
ژاپـن  و  ایـران  کاله  انـگار  اسـالمی،  انقـالب  از  پـس 
امـا  خـورد.  هـم  بـه  شراکتشـان  و  رفـت  هـم  تـوی 
پارس الکتریـک بـه صـورت کامـال دولتـی حیاتـش را ادامـه 
 داد و ایـن برنـد بـه یـک برنـد کامـال دولتـی تبدیـل شـد.
پیرو پیروزی انقالب اسـالمی و به وجود آمدن تحوالت بسـیار 
در وجوه مختلف و سـاختار کشـور، استقبال از برنامه های صدا 
و سیما اوج گرفت و همه به دنبال تهیه رادیو و تلویزیون بودند 
تا اوضاع مملکت را پیگیری کنند. به تبع آن، رونق محصوالت 
پارس الکتریـک رقم خـورد. اما با ورود رقبای خارجی، داسـتان 

کمی تغییر کرد. 
بخشـی از سـهام شـرکت پارس الکتریـک در سـال 1371 بـه 
تامیـن اجتماعـی )شسـتا( واگـذار  شـرکت سـرمایه گذاری 
شـد و سـال 1384 نیـز بـا واگـذار شـدن 7/7 درصـد دیگـر از 
سـهام دولـت، مالکیت تامیـن اجتماعی بر ایـن کارخانجات به 
بیـش از 55 درصـد رسـید. در مجمـع عمومـی سـال 89 نیز، 
بـه دالیـل گوناگـون و پـس از 9 سـال زیان دهـی، هیات مدیره 
ـ تصویـری را فاقد  پارس الکتریـک فعالیـت در صنعـت صوتی 
توجیـه اقتصـادی دانسـت بنابرایـن فعالیـت  ایـن کارخانجات 

متوقـف و خطـوط تولیـد آن ها فروخته شـد. 
ایـن روزها دیگـر نام و نشـانی از محصـوالت پارس الکتریک 
دیـده نمی شـود و خبـری از تولیـد محصوالت جدیـد با این 
برنـد بـه گـوش نمی رسـد. انـگار دیگر کسـی هـم میلی به 
راه انـدازی دوبـاره ایـن شـرکت و برنـد ایرانـی نـدارد. شـاید 
بـرای دولـت آسـان تر اسـت کـه محصـوالت مشـابه وارد 
کشـور شـود. این در حالی اسـت که بارهـا تولید محصوالت 
داخلـی و حمایـت  مردم از کاالی ایرانـی مورد تاکید مقامات 
دولتـی و تولیدکننـدگان قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن  مورد، 
کمـی حـرف و عمـل بـا یکدیگـر مغایـرت دارند. شـاید هم 
نبـود فناوری هـای جدیـد، مصرف کننـده را بـه خرید کمتر 
و حمایـت نکـردن از کاالی داخلـی سـوق داده اسـت. به هر 
حـال، دیگـر فرقـی نمی کنـد چـون پارس الکتریـک بـرای 

 .مصرف کننـده ایرانـی تمام شـده اسـت
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خداحافظی با پارس
یک رس الک�ت دول�ت بودن؛ سد راه موفقیت �پ

 حبیب اهلل انصاری
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

پارس الکتریـک سـال های زیـادی تولیدکننـده تلویزیـون 
در ایـران بـود. بـا نگاهـی بـه سـابقه ایـن شـرکت که چه 
محصوالتـی و بـا چـه کیفیتـی تولیـد می کـرد و از یـک 
ایـن  بـود، می تـوان گفـت  نیـز برخـوردار  بدنـه دولتـی 
شـرکت نتوانسـت بـا شـرکت های مشـابه خـود در دنیـا 
رقابـت کنـد زیرا دولتی بودن آن دسـت و پایش را بسـت 
و دلیـل اصلـی موفـق نبودنـش شـد؛ دلیلـی کـه راه را بر 
نـوآوری در ایـن شـرکت بسـت؛ همـان مفهـوم رضایـت 
دولتـی  بروکراسـی  و  پیچیـده  سـاختارهای  مشـتری. 
همـواره مانـع نوآوری در صنعت می شـود و ایـن تجربه ای 
اسـت.  مسـیر  ایـن  در  شـده  آزمـوده 
نمی توانـد  دولتـی  سـاختار  معتقـدم 
و  کیفیت سـازی  در  موثـری  نقـش 
تولیـدی  محصـوالت  کّمـی  توسـعه 
داشـته باشـد. اما برندهایی هم هسـتند 
کـه بـا وجـود دولتـی بـودن، پابرجـا مانده انـد و بـه تولید 
ادامـه می دهنـد و هنـوز هـم در برخـی منـازل نـام آن ها 
بـرده می شـود. بـا ایـن حـال، در مـورد پارس الکتریـک، 
مشـخصا آنچـه دلیـل اصلـی موفق نبـودن این برند شـد، 

دولتـی بـودن آن بـود. 
در یـک دوره زمانـی خـاص، پارس الکتریـک نامـی آشـنا 
در کشـور بـود کـه محصوالتـش در همـه خانه هـا وجـود 
داشـت و در اقصـی نقـاط کشـور شـناخته شـده بـود. در 
واقـع، ایـن نـام تداعی کننـده تلویزیـون در ایران بـود. اما 
ایـن برنـد، در سـیر تحـول و تکامـل خـود، از آنچـه در 
دنیـا اتفـاق می افتـاد، تبعیـت نکـرد کـه همیـن مسـاله 
بـه فراموشـی آن منجـر شـد. پارس  الکتریـک سـال ها در 
مدل هـای تولیـدی خـود درجـا زد. امـروز تلویزیون هـای 
نظـر  از  گسـترد ه ای  تغییـرات  دنیـا  در  تولیدشـده 
تکنولـوژی، ارگونومـی، مـدت اسـتفاده، زیبایـی و کیفیت 

تصویـر دارنـد، امـا آیا واقعا آخریـن تولیدات ایـن کارخانه 
واجـد چنیـن شـرایطی بودنـد؟ آیـا واقعـا آن تولیـدات با 
محصـوالت روز دنیـا کـه همگـی بـه سـمت فناوری هـای 
می کردنـد؟  رقابـت  رفتنـد،  »ال ای دی«  و  »ال سـی دی« 
خیـر. بـا نگاهـی بـه تولیـدات این شـرکت دیده می شـود 
نام هـای  تحـت  البتـه  ـ  هنـوز هـم  پارس الکتریـک  کـه 
اسـت.  جعبـه ای  تلویزیون هـای  تولیـد  حـال  در  دیگـرـ 
ایـن شـرکت در طـول سـال های متمـادی تولیـدات خود 
را بـه   همـان تلویزیون هایـی کـه چندیـن  سـال پیش تـر 
تولیـد می  کـرد، محـدود کـرده بـود و همیـن هـم باعـث 
شـد از رقبـا عقـب بمانـد. بـا توجـه بـه آنچـه گفته شـد، 
یکـی از دالیلـی کـه پارس الکتریـک نتوانسـت همـگام بـا 
رقبـا پیـش بـرود، قطعـا مدیریـت دولتـی آن بـود. اگـر 
ایـن شـرکت در دسـت بخش خصوصـی بود، ایـن بخش، 
خـود، حافـظ سـرمایه اش می  شـد و مسـیر و رونـد تکامل 

و کیفیت سـازی را بـا موفقیـت طـی می کـرد. 
پارس الکتریـک،  نبـودن  موفـق  دالیـل  از  دیگـر  یکـی 
بی توجهـی بـه مشـتری مداری بـود که این هم از سـاختار 
دولتـی آن نشـأت می گرفـت. بـا این کـه در حـال حاضـر 
صنایعـی وجـود دارند کـه دولتی و موفق هسـتند، همواره 
گفته شـده اسـت دولـت نبایـد تولیدکننده باشـد و تولید 

بایـد بیشـتر بـه بخش خصوصی سـپرده شـود.  
پـارس الکتریـک در کل کشـور شـهرت داشـت و اگر این 
شـرکت بـه ایـن روز افتـاد،  بـه دلیـل رقابـت نکـردن بـا 
برندهـای دیگـر بـود. مـن معتقـدم، اگـر ایـن شـرکت از 
ابتـدای فعالیتـش رونـدی تحول گـرا در پیـش می گرفـت 
و بـا نگاهـی بـه روند تولیـد سـایر برند ها در دنیـا حرکت 
محصـول  مصرف کننـدگان  کـه  بـود  متوجـه  و  می کـرد 
از هـر گـروه و طبقـه ای ـ  ـ  تولیـدی اش عمـوم مـردم 

 .هسـتند، قطعـا بـا پیشـرفت همـراه می شـد
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بد،  ن افزایش یم �ی ره وضعیت اقتصاد چ�ی دیدها در�ب مهان طور که �ت

د. ال یم گ�ی ن �ب ن زمینه ن�ی ن اکرشناسان در ا�ی اختالف نظر ب�ی

ات دهد،  ب
ن

شد ک� را � گر سیاست های پویل انبسایط قرار �ب ا

ره �ت صفر  خ �ب ای اکهش �ن ا هنوز �ب ینه است ز�ی ن گز �ی �ت ن �ب چ�ی

دی در پیش دارد.  راه ز�ی

دایره مینا
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اژدهای نابالغ
ن ت الشعاع مصائب چ�ی

ت
ان � �ب

 مینا جوشقانی
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در ماه هـای گذشـته دو اقتصـاد بـزرگ  جهـان، یعنـی آمریـکا 
و چیـن، بازارهـای بین المللـی را بـه حالـت تعلیـق درآورده و 
سـرمایه گذاران را بـه چالـش کشـیده اند. تصمیـم فـدرال  رزرو 
آمریـکا بـرای افزایـش نـرخ بهـره بعـد از 9 سـال از یک سـو و 
پریشـانی بـازار چیـن از سـوی دیگـر، تحلیلگـران را به تعجب 
واداشـته اسـت زیـرا بـا توجه به نشـانه ها و عالئم ضـد و نقیض 
و درهمـی کـه از جانـب فـدرال  رزرو می رسـد، کسـی نمی داند 
افزایـش نـرخ بهره در واقع چه زمـان صورت می گیرد و متعاقب 

آن مشـخص نیسـت چـه آینـده ای در انتظار چین اسـت. 
فـدرال رزرو همـواره تأکید کـرده که متکی بر داده هاسـت و در 
میـان تمـام عوامل، بیش از هر چیـز، بر تورم و اشـتغال تمرکز 
دارد. اکنـون به نظر می رسـد بسـیاری از کارشناسـان معتقدند 
که داده های اقتصادی حکایت از آمادگی آمریکا برای برداشـتن 
قـدم بعـدی و افزایش نـرخ بهـره دارد؛ هر چند مقامـات فدرال 
رزرو تصمیـم گرفته انـد ایـن کار را بـه تعویق انداختـه و در ماه 
سـپتامبر نـرخ بهـره را بـاال نبرنـد. جانـت یلـن، رئیس فـدرال 
رزرو، در سـخنرانی روز 17 سـپتامبر خـود تأکیـد کرد کـه او و 
همکارانـش در گرفتـن این تصمیم، اقتصاد چیـن را نیز در نظر 

گرفته اند. 
شـی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز جمعه 18 سپتامبر، 
به آمریکا سـفر کرد و گفته می شـود بخشـی از اهداف سـفرش 
بـه مسـائل اقتصـادی مربـوط بـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد 
رئیس جمهـور شـی بخواهد از فـدرال رزرو به خاطـر باال نبردن 
نـرخ بهره تشـکر کنـد و به آن هـا بفهماند که آمریـکا اقتصادی 
جدا از دنیا نیسـت و نمی تواند هر زمان که دلش خواسـت نرخ 

بهره را بـاال ببرد. 
بـا رکـود بـازار و کاهـش تقاضـا، چیـن، بـه عنـوان بزرگ ترین 

متقاضـی نفـت و یکـی از بزرگ تریـن واردکننده هـای کاالی 
جهـان، رعشـه بر انـدام تولیدکننـدگان نفـت و صادرکنندگان 
کاال انداخـت و می تـوان گفت اقتصاد پریشـان چین در کاهش 
قیمت کاالها بی تأثیر نبوده اسـت؛ اگرچه گفته می شـود میزان 
تقاضا هنوز به اندازه کافی باالسـت و مشـکل اصلی، عرضه مازاد 
و البتـه موجـودی زیاد انبارهاسـت. دولت چین مدت هـا بود در 
بـازار محـرک ایجاد می کرد، اما نتیجه  مـورد توقع را نمی گرفت 
تـا این که چند هفته پیـش در یک اقدام ناگهانـی ارزش برابری 
یـوآن را نزدیـک به 3 درصد کاهش داد. احتمال کاهش بیشـتر 
ارزش برابـری یـوآن زیـاد اسـت و دولت تـا جایی کـه بتواند، از 
بـازار حمایـت می کنـد. مـارک تینکـر، رئیس بخش آسـیایی 
شـرکت »آکسـا فراملینگتـون«، دربـاره وضـع کنونـی چیـن 
گفته مسـئله مهمـی که ایـن روزها از انظـار پنهان مانـده، این 
اسـت کـه اقتصـاد چیـن از صادرات محوری بـه مصرف محوری 
گـذار می کنـد و داده های اخیر نشـان  دهنده رشـد بیـش از 10 
درصدی خرده فروشـی در این کشـور اسـت. بیشـتر مشـکالت 
چین در کمبودهای زیرسـاختی خالصه می شـود، اما متأسفانه 
نوسـانات بـازار بـه این مشـکالت دامـن زده و به احسـاس عدم 
امنیت مصرف کننده منجر شـده اسـت. اکنون وظیفه سنگین 
بر دوش دولت و بازار چین این اسـت که احسـاس اعتماد را به 

مصرف کننده چینـی بازگردانند. 
همان طـور کـه تردیدهـا دربـاره وضعیت اقتصاد چیـن افزایش 
می یابـد، اختالف نظـر بیـن کارشناسـان در ایـن زمینـه نیـز 
بـاال می گیـرد. عـده ای معتقدند بازار چیـن قربانی نابخـردی و 
تصمیمـات اشـتباه دولتش اسـت و عده ای دیگـر ادعا می کنند 
کـه دولـت چیـن کامـال سـوار بر اقتصـاد اسـت و کنـد کردن 
رشـد اقتصـادی این کشـور تعمدی بوده اسـت؛ گرچـه به نظر 
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می رسـد هـر دو گـروه بر سـر ایـن موضـوع توافق نظر داشـته 
باشـند که در ماجرای چین بیش از حد بزرگنمایی شـده است. 

آیا ماجرای چین را زیادی بزرگ  کرده ایم؟ 
کارستن برژسکی، اقتصاددان ارشد بانک »ING Germany«، طی 
مصاحبه ای با تلویزیون »بلومبرگ« به بررسی آشفتگی بازار چین 
و آثار آن بر اقتصاد جهان پرداخته است. او معتقد است ترس جهان 
از ماجرای چین بیش از اندازه بوده است و اگرچه اقتصاد این کشور 
رو به رکود رفته، اما سقوط آزاد نداشته است. البته شاهد گذار چین 
به مصرف بوده ایم و در حال حاضر ابعاد تجارت الکترونیک در چین 
از آمریکا نیز بیشتر است. همچنین، می بینیم که بخش خدمات 
چین بهبود یافته و حتی با روند رشد کنونی، این کشور هر سال 
به اندازه کل سوئیس به اقتصادش توسعه می بخشد. او می گوید: 
»چین هنوز یک اقتصاد بزرگ و قدرتمند است که ُکند شده اما 

لب پرتگاه نیست.« 
بی اهمیت  و  نمی توان کوچک  نیز  را  بازار چین  آشفتگی  اما 
پنداشت. این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران و بازارها به 
سیاست گذاران و بانک خلق چین اعتماد کافی نداشته یا گمان 
 کرده اند که آمارها و داده های اقتصادی واقعی نیستند. برژسکی 
می گوید: »نکته ای که همه به آن واقف هستیم، این است که 
ارتباط میان بازار سهام و اقتصاد واقعی در چین، مانند آمریکا و 
اروپا، نزدیک نیست. عالوه بر آن، مردم نگران این نیز هستند که 
ارقام دستکاری شده باشند؛ هر چند ما نمی توانیم این را تأیید 
کنیم. البته کمی ترس وجود دارد زیرا سال پیش هم متوجه 
کندی رشد اقتصادی چین شدیم.« به گفته برژسکی، اگر رکود 
ادامه یابد، واهمه نیز افزایش خواهد یافت، اما چین اقتصادی است 
رو به بلوغ، بنابراین ارقاِم نشان دهنده کندی رشد اقتصادی آن 

کامال عادی هستند. او همچنین، به »بلومبرگ« می گوید:  »نگرانی 
من در مورد اقتصاد جهان این است که درباره چین اشتباه کرده 
باشم و در واقع این کشور در آستانه سقوط باشد. نگرانی دیگرم 
این است که رکود مدت زیادی طول بکشد و این موضوع بر نظام 

بهداشت و درمان و بازنشستگی و غیره تأثیر منفی بگذارد.« 
اقتصاددان ارشد بانک ING Germany معتقد است ریسک انفجار 
ناگهانی اقتصاد جهان وجود ندارد، بلکه سقوط چین باعث کند 
شدن رشد اقتصاد جهان طی چند سال آینده خواهد شد. وی 
همچنین درباره نرخ پایین تورم از ماریو دراگی، رئیس بانک 
مرکزی اروپا، نقل می کند که »با نرخ پایین  تورم می توان چیزهای 
بیشتری خرید.« و می افزاید: »اکنون نیز قضیه از همین قرار 
است. نرخ پایین تورم، حتی انقباض قیمت ها که از قیمت  کاالها 
ناشی شده، می تواند برای مصرف کننده خوب باشد، به ویژه برای 
اروپایی ها، زیرا ما در منطقه واردکننده کاال هستیم و کاهش تورم 

به نفع ما خواهد بود.«
ترزا بارگر، از اعضای تیم »شرکت مالی بین المللی«، بود که عبارت 
»بازار نوظهور« را برای اولین بار به جهان معرفی کرد. او، در گفتگو با 
تلویزیون »فایننشال تایمز«، نقص های بازارهای نوظهور را این طور 
برمی شمرد: »بازارهای نوظهور، به خاطر جوانی و نابالغی شان، 
تجربه زیادی در سرمایه اولیه بین المللی ندارند و در نتیجه تقریبا 
تمامی شرکت ها در زمینه های شفاف سازی، فاش سازی و گزارش 

بخش ها مشکالت فراوان داشته اند.« 
بارگر می گوید که ماهیت بازارهای نوظهور با ماهیت بازارهایی از 
قبیل آمریکا فرق دارد و نوع فعالیت در آن ها نیز باید متفاوت باشد. 
وی همچنین تصریح می کند که 85 درصد شرکت ها در بازارهای 
نوظهور توسط یک شخص، سهام دار، خانواده و یا دولت کنترل 

 .می شوند
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دنیا به یک بازار متحد تبدیل می شود 
د؟ ن دنیا را به کدام مست یم �ب اقتصاد چ�ی

 مینا جوشقانی
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می خواهیم یک تصویر جامع و کلی درباره پریشانی  اخیر بازارهای 
جهانی و مسبب آن و آینده نامعلوم اقتصاد چین در اختیارتان 
قرار دهیم. دیگر دوران آن گذشته که اقتصاد ملل مختلف را 
جدا از هم بدانیم. شاید چین، در کل، مازاد تجاری قابل توجهی 
داشته باشد،  اما توسعه صنعتی و ساخت  و ساز سرسام آور آن به 
مواد خام نیز احتیاج دارد؛ مقادیر عظیمی فوالد از برزیل، آهن از 
استرالیا، نفت از اندونزی و خدا می داند چه از کجاهای دیگر. در 
نتیجه با رکود اقتصاد چین، کشورهای در حال توسعه دچار رکود 
شده اند. باال و پایین  شدن های دالر آمریکا نیز تأثیرش را روی 
جهان در حال توسعه گذاشته است زیرا سرمایه  با سرعت زیاد به 
این کشورها وارد شده و با همان سرعت از آن ها خارج می شود. 
اروپا نیز با اقتصاد رو به سقوط خودش و بحران یونان دست و 
پنجه نرم می کرد که سر و کله روسیه و رکود اقتصادی اش پیدا 

شد. 
در همین حال، سود اوراق قرضه دولتی در دنیای توسعه یافته با 
سر به زمین سقوط می کند و نشان  می دهد که سرمایه گذاران 
برای پارک کردن پولشان به هر جای امنی رضایت می دهند. به 
طور خالصه، کل دنیا به یک مدل غریب جهانی اتحادیه اروپا 
می ماند؛ در واقع یک اقتصاد، اما بدون سیاست منسجمی که 
بتواند با مشکالت مقابله کند. و چیزی که این مدل غریب جهانی 
اتحادیه اروپا را بیش از هر چیز دیگری آزار می دهد، کمبود 

مصرف  است. 
در یک دیدگاه جامع تر، اقتصاد یعنی ایجاد تعادل بین تولید و 
مصرف. در مفهوم تخصصی، نمی توان تولید بیش از تقاضا داشت. 
یک اقتصاد تهاتری را در نظر بگیرید که در آن کاالهای تولید 
شده ابزاری هستند که با آن کاالهای دیگر را خریداری می کنید. 
اما اقتصاد های امروزی از پول استفاده می کنند، به این معنا که 
می توان خود منبع پول را نیز کنترل کرد؛ مردم به جای استفاده 
از پول و تبادل آن با چیزهای دیگر، آن را صرفا به خاطر خودش 
ذخیره می کنند. نتیجه آن عمال مازاد تولید است. در نهایت 
می توان گفت رکود اقتصادی نیز همین است؛ چه در بعد ملی و 

چه در ابعاد بین المللی. 
شیوه توزیع رشد اقتصادی جهان از اوایل دهه 80 میالدی تقریبا 
غیرعادی است. دوسوم پایینی دنیا، مانند طبقه ممتاز جهانی، 
اوضاع خوبی دارند. اما آن یک سومی که در زمره طبقه ممتاز 
نیستند، طبقه باالی جهانی که همان طبقه پایین و متوسط 

اروپایی ها و آمریکایی ها هستند، واقعا ضعیف عمل کرده اند. 
واقعا باید از خودمان بپرسیم آیا ماجرا این قدر جدی است؟ بیشتر 
جمعیت جهان از فقیرترین مردم آمریکا نیز فقیرترند، بنابراین باید 
چشم انداز درآمد آن ها را در اولویت قرار دهیم. مشکل این جاست 
که طبقه باالی جهانی مقدار زیادی از مصرف جهانی را نیز به 
خودش اختصاص داده و اگر درآمد آن  کاهش یابد، معلوم نیست 
چه کسی می خواهد کاالهای تولید شده را بخرد تا دوسوم رده 
پایین دنیا بتوانند درآمدشان را افزایش دهند. مسلما این پدیده 
با  ممتاز  است. طبقه  توسعه یافته  در جهان  نابرابری  از  ناشی 
سیستم مالی حریص و خارج از کنترل جهانی پول روی پول 
می گذارد؛ پولی که قرار بود به دست طبقه باالی جهان برسد در 
حالی که توزیع این  پول می توانست اختالف طبقاتی را کمتر کند. 
خرید  کافی  اندازه  به  می توانند  که  مردمی  می رسد  نظر  به 

کنند، دیگر رو به اتمام هستند، به خصوص که بخش بزرگی 
از رشد اقتصادی اخیر چین را استقراض تأمین می کرد؛ یعنی 
شرکت های دولتی برای تولید هر چیزی پول قرض می کردند تا 
جایی که کمیت تولید از تحمل اقتصاد جهان خارج شد. اروپا هم 
توان کمک کردن ندارد و اگرچه بهبود اقتصادی آمریکا واقعیت 
دارد، اما هنوز آن قدر ُشل است که نمی تواند رشد اقتصاد داخلی 
خودش را سفت و مستحکم کند، چه برسد به این که بار بقیه 
دنیا را نیز به دوش بکشد. اگر کاهش رشد اقتصاد چین جدی 
شودـ  که هنوز خوشبختانه معلوم نیست این طور باشدـ  مدعی 

دیگری باقی نمی ماند. 

چه می توان کرد؟
برخالف کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بقیه کشورهای اروپایی 
و آمریکا خوشبختانه هنوز اختیار پول های خودشان را دارند. اما 
آن گونه که سود اوراق قرضه نشان می دهد، این پول ها نیز به 
تدریج همین رفتار را از خود نشان می دهند. نرخ بهره در آمریکا 
سال هاست که نزدیک به صفر مانده و حوزه یورو نیز اخیرا به 
این جمع پیوسته است. موفقیت برنامه تسهیل کمی در بهترین 
حالت نسبی بوده و لذا معلوم نیست اوضاع می تواند تا چه اندازه 

آشفته تر شود. 
اگر سیاست های پولی انبساطی قرار باشد کسی را نجات دهد، 
چین بهترین گزینه است زیرا هنوز برای کاهش نرخ بهره تا 
صفر راه زیادی در پیش دارد. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی 7 
درصدی اش هم پروپاگاندا باشد، به هر حال نرخ رشد این کشور 
از آمریکا و کل غرب خیلی باالتر است. شانس این که چین بتواند 

خودش را از این مخمصه بیرون بکشد هنوز زیاد است. 
روش دیگر می تواند هزینه بدهی باشد. در این روش، هدف اصلی 
آن است که پول بیشتری در اختیار جمعیت کل اروپا،  آمریکا 
و چین قرار دهیم تا دوباره بتوانند هزینه کنند. رادیکال ترین 
اصالحات در سیاست گذاری پولی نیز شیوه مشابهی را پیشنهاد 
می کنند. چین اکنون نیز مشکل بدهی دارد و مشخص نیست 
که آیا نهادهای سیاسی اش برای جهت دهی مخارج راه مناسبی 
در نظر گرفته اند یا خیر. اروپا نیز سیاست مالی فراگیری برای 
کل قاره ندارد و هر کشور قانون خودش را دارد، بنابراین اگر هم 

بخواهد، نمی تواند پول کافی جابه جا کند. 
آمریکا تنها کشوری است که هم جمعیت زیادی دارد و هم 
سیاست مالی فدرال جامع که تمام جمعیت را در بر می گیرد. 
برخالف نظر عموم، دنیا هنوز برای استقراض بیشتر جا دارد و 
سود اوراق قرضه بین المللی نیز با رفتارشان نشان داده اند که 
بیشتری  قرضه  اوراق  مردم  می کنند  التماس  مالی  بازارهای 

خریداری کنند. 
واضح است که تالش برای تبدیل آمریکا به موتور مصرف جهانی 
توفیری به حال تراز تجاری دنیا نخواهد داشت، اما هدف این 
است که تقاضای آمریکا را آن قدر باال ببریم که هرگونه کسری 
تجاری بزرگ تری را که در اقتصاد وجود دارد، تحت الشعاع قرار 
دهد. البته این نظریه از لحاظ سیاسی واقع گرایانه نیست، اما از هر 
روش جایگزین دیگری واقع گرایانه تر به نظر می رسد. تنها کاری 
که از ما بر می آید، این است که بنشینیم و امیدوار باشیم خود 

 .دولت چین بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد
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ت به عنوان موتور  اندیشمندان توسعه معتقدند دوران تسلط صنایع سن

م و خالق است  ن رسیده و امروز، عرص صنایع �ن �ی مرک توسعه به �پ

ت قرار دارند. که در نقطه مقابل صنایع سن

ن  ن مع�ن که لبه ت�ی انیمیشن یک ه�ن و عمل های تک است به ا�ی

ا دیگر در دنیا مرز میان واقعیت و خیال  ست ز�ی تکنولوژی در سی�ن

کنون جای خایل  ن رفته است. سی�ن در کشور ما تکراری شده و ا از ب�ی

ییل در آن مسوس است. ن کشن و �ت فیمل های ا

صنایع خالق
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به کارگیری دارایی های فرهنگی

اقتصاد خالق رایه به سوی
توسعه اقتصاد بدون نفت )1(

 رسول بیدرام 
استادیار گروه اقتصاد هنر

 دانشگاه هنر اصفهان
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ــود  ــا وجـ ــی بـ ــران، حتـ ــاد ایـ ــی اقتصـ ــت اصلـ مزیـ
نفـــت، در هنـــر و میـــراث فرهنگـــی اســـت و از ایـــن 
ـــت؛ بنابرایـــن  ـــور اول دنیاس ـــزو ده کش ـــران ج ـــر ای نظ
مســـاله توســـعه گردشـــگری از ســـویی و توســـعه 
صـــادرات فراورده هـــای غیرنفتـــی از ســـوی دیگـــر 
در تمامـــی اســـناد باالدســـتی توســـعه کشـــور، نظیـــر 
ســـند چشـــم انداز بیست ســـاله توســـعه و اســـناد 
ــرار  ــد قـ ــورد تاکیـ ــاله، مـ ــعه پنج سـ ــای توسـ برنامه هـ
ــودن  ــر بـ ــه پایان پذیـ ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــه اسـ گرفتـ
ذخایـــر نفتـــی و چشـــم انداز مبهـــم بـــازار آن در 
ســـال های پـــس از 2020، ضـــروری اســـت کـــه 
مســـئوالن و برنامه ریـــزان کشـــور از هم اکنـــون در 
ــن  ــند. در ایـ ــت باشـ ــدون نفـ ــال های بـ ــه سـ اندیشـ
ــده  ــد در آینـ ــالق می توانـ ــع خـ ــوزه صنایـ ــان، حـ میـ
ـــت  ـــه نف ـــته ب ـــاد وابس ـــرای اقتص ـــبی ب ـــن مناس جایگزی

باشـــد. 
ــه  ــه چگونـ ــت کـ ــی آن اسـ ــاله اساسـ ــن مسـ بنابرایـ
می تـــوان درآمـــد صنایـــع خـــالق )اقتصـــاد خـــالق( را 
ـــالش  ـــرد. ت ـــت( ک ـــاد نف ـــت )اقتص ـــد نف ـــن درآم جایگزی
می شـــود در هـــر شـــماره از دریچـــه ای بـــه ایـــن 
ــه بخش هایـــی از آن  ــرد و بـ ــاله اساســـی ورود کـ مسـ

پاســـخ داد. 
ـــع  ـــلط صنای ـــد دوران تس ـــعه معتقدن ـــمندان توس اندیش
ــه  ــعه بـ ــرک توسـ ــور محـ ــوان موتـ ــه عنـ ــخت بـ سـ
ـــالق  ـــرم و خ ـــع ن ـــر صنای ـــروز، عص ـــیده و ام ـــان رس پای
اســـت کـــه در نقطـــه مقابـــل صنایـــع ســـخت قـــرار 
یعنـــی آن دســـته  فناوری هـــای ســـخت  دارنـــد. 
از فناوری هایـــی کـــه ریشـــه در علـــوم طبیعـــی 
و  شـــیمی  فیزیـــک،  )زیست شناســـی،  فیزیکـــی  و 
ریاضیـــات( دارنـــد و ابـــزار تولیـــد کاالهـــای مـــادی و 
فیزیکـــی بـــه شـــمار می آینـــد. امـــا فنـــاوری نـــرم آن 
ـــوم  ـــه در عل ـــه ریش ـــتند ک ـــی هس ـــته از فناوری های دس
غیرطبیعـــی )علـــوم انســـانی، هنـــر و غیـــره( دارنـــد و 
ـــان  ـــن انس ـــر و ذه ـــای فک ـــا دنی ـــی آن ه ـــوزه عملیات ح
اســـت. در جریـــان تحـــول اقتصـــاد جهـــان در عصـــر 
ـــده  ـــرح ش ـــرم مط ـــاد ن ـــون اقتص ـــی چ ـــد، مفاهیم جدی
اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر، اقتصـــاد از دوران صنایـــع 
فیزیکـــی و ســـخت گذشـــته و وارد دوران اقتصـــاد 
نـــرم شـــده اســـت. از جملـــه بخش هـــای مهـــم و رو 
بـــه گســـترش ایـــن اقتصـــاد نویـــن، صنایـــع خـــالق 
اســـت کـــه موضـــوع عصـــر چهـــارم - بعـــد از اعصـــار 
کشـــاورزی، صنعـــت و اطالعـــات و دانایی محـــوری 

اســـت. 
موضـــوع صنایـــع خـــالق در بســـتر مفهـــوم صنایـــع 
ـــی  ـــی عبارت ـــع فرهنگ ـــت. واژه صنای ـــا گرف ـــی پ فرهنگ
آشناســـت کـــه شـــاید اولیـــن بـــار توســـط فعـــاالن 
مکتـــب فرانکفـــورت در دهه هـــای 30 و 40 یعنـــی 
ـــه شـــد. ایـــن مفهـــوم در گـــذر  ـــو و همفکرانـــش ارائ آدورن
زمـــان کم کـــم بـــار معنایـــی خـــود را تغییـــر داد و در 

ـــه  ـــاید نقط ـــد. ش ـــرح ش ـــون مط ـــری گوناگ ـــع فک مجام
ـــود؛  ـــالدی ب ـــه 80 می ـــن واژه در ده ـــوم ای ـــف مفه عط
ـــات  ـــری اقدام ـــی یک س ـــه ط ـــت فرانس ـــه دول ـــی ک زمان
اقتصـــادی - اجتماعـــی تصمیـــم بـــه حمایـــت از 
فعالیت هایـــی گرفـــت کـــه درون مایه شـــان خالقیـــت 
ــع  ــا صنایـ ــن فعالیت هـ ــود. ایـ ــری بـ ــی و هنـ فرهنگـ
ـــه بعـــد، کم کـــم  ـــن زمـــان ب فرهنگـــی لقـــب گرفـــت. از ای
ــع  ــوان صنایـ ــه عنـ ــی بـ ــع فرهنگـ ــه صنایـ ــه بـ توجـ
پیشـــرو مطـــرح می شـــود. یونســـکو فعالیت هایـــی 
ـــد  ـــام می ده ـــع انج ـــن صنای ـــد ای ـــی و رش ـــرای معرف ب
و اســـترالیا در اقدامـــی بی ســـابقه صنایـــع فرهنگـــی را 
ـــی و  ـــادی، اجتماع ـــرفت اقتص ـــور پیش ـــوان موت ـــه عن ب
ـــد.  ـــم برمی گزین ـــت و یک ـــده بیس ـــود در س ـــی خ فرهنگ
یونســـکو صنایـــع فرهنگـــی را آن صنایعـــی می دانـــد 
کـــه محصـــوالت خالقانـــه ملمـــوس و ناملمـــوس 
هنـــری تولیـــد می کننـــد و دارای پتانســـیل بازتولیـــد 
ـــای  ـــری دارایی ه ـــه کارگی ـــق ب ـــروت از طری ـــد و ث درآم
فرهنگـــی و تولیـــد کاال هـــا و خدمـــات دانـــش پایـــه 
ـــترک  ـــی مش ـــتند. ویژگ ـــر هس ـــنتی و معاص ـــم از س اع
ــری از  ــف، بهره گیـ ــن تعریـ ــی در ایـ ــع فرهنگـ صنایـ
خالقیـــت دانـــش فرهنگـــی و مالکیـــت معنـــوی بـــه 
منظـــور تولیـــد محصـــوالت و خدمـــات بـــا محتـــوای 
ــم  ــه مهـ ــک جنبـ ــت. یـ ــی اسـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ
صنایـــع فرهنگـــی، بنـــا بـــه تعریـــف یونســـکو، ایـــن 
ـــت  ـــج و حراس ـــث »تروی ـــع از حی ـــن صنای ـــه ای ـــت ک اس
ـــک  ـــی دموکراتی ـــن دسترس ـــی و تضمی ـــوع فرهنگ از تن
ـــت  ـــن ماهی ـــد. ای ـــز اهمیتن ـــیار حائ ـــگ« بس ـــه فرهن ب
ــادی  ــی و اقتصـ ــای فرهنگـ ــب جنبه هـ ــه ترکیـ دوگانـ
ســـیمای متفاوتـــی بـــه صنایـــع فرهنگـــی می  بخشـــد. 
ـــد  ـــالش می کردن ـــه ت ـــری ک ـــع فک ـــا مجام ـــان ب همزم
بـــه تعریفـــی مشـــترک از مفهـــوم صنایـــع فرهنگـــی 
ـــی از  ـــط برخ ـــالق« توس ـــع خ ـــارت »صنای ـــند، عب برس
ــتفاده  ــاد اسـ ــگ و اقتصـ ــش فرهنـ ــزان بخـ برنامه ریـ
می شـــد. شـــاید نخســـت اســـترالیایی ها بودنـــد کـــه از 
ـــدت  ـــای بلندم ـــن برنامه  ه ـــالق در تدوی ـــاد خ واژه اقتص
ـــالق  ـــع خ ـــارت صنای ـــداع عب ـــد. اب ـــتفاده کردن ـــود اس خ
ــوم  ــه مفهـ ــی این کـ ــود. یکـ ــم بـ ــور مهـ ــه دو منظـ بـ
صنایـــع فرهنگـــی در ذهـــن برخـــی از اربابـــان نظـــر 
ــر  ــت و مهم تـ ــی  داشـ ــی منفـ ــار معنایـ ــان بـ همچنـ
ایـــن گنجایـــش را  این کـــه واژه صنایـــع خـــالق 
ـــون  ـــور همچ ـــای نوظه ـــاره ای از حوزه ه ـــه پ ـــت ک داش
رســـانه های جدیـــد مبتنـــی بـــر وب، بازی هـــای 
رایانـــه ای و حتـــی فعالیت هـــای مبتنـــی بـــر تحقیـــق 
و پژوهـــش بـــه قصـــد تولیـــد دانـــش را نیـــز در بـــر 
ــاوت  ــا، تفـ ــم برخی هـ ــر هـ ــال حاضـ ــرد )در حـ بگیـ
ایـــن دو مفهـــوم را در همیـــن مســـاله می  داننـــد(. 
همان طـــور کـــه دیـــده می شـــود، صنایـــع فرهنگـــی 
اســـتخوان بندی صنایـــع خـــالق را تشـــکیل می دهنـــد 
بـــا ایـــن حـــال، ایـــن توضیـــح ضـــروری اســـت کـــه 
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اســـتفاده از عبـــارت صنایـــع خـــالق نیـــز منتقدانـــی 
ـــیار  ـــت بس ـــتره خالقی ـــف گس ـــد تعری ـــه معتقدن دارد ک

دشـــوارتر از گســـتره فرهنـــگ اســـت. 
وزارت فرهنـــگ، رســـانه و ورزش بریتانیـــا صنایـــع خـــالق 
ــت،  ــد خالقیـ ــه نیازمنـ ــی کـ ــوان »صنایعـ ــه عنـ را بـ
مهـــارت و اســـتعداد اســـت و پتانســـیل باالیـــی بـــرای 
تولیـــد ثـــروت و شـــغل از طریـــق بهره بـــرداری از 
ــون  ــد. تاکنـ ــف می  کنـ ــری دارد«، تعریـ ــت فکـ مالکیـ
ــالق  ــع خـ ــدی صنایـ ــرای طبقه بنـ ــدل بـ ــن مـ چندیـ
ـــانه  ـــگ، رس ـــدل وزارت فرهن ـــه م ـــت ک ـــده اس ـــه ش ارائ
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــن مدل هاس ـــی از ای ـــا یک و ورزش بریتانی
ـــت:  ـــرده اس ـــیم ک ـــته زیـــر تقس ـــع را بـــه 9 دس صنای
ـــاری 3- صنایع دســـتی  ـــی 2- معم ـــات  و  بازاریاب  1- تبلیغ
ــد( 5-  ــی  مـ ــک، طراحـ ــد، گرافیـ ــی )تولیـ 4- طراحـ
انتشـــارات 6- فیلـــم، عکـــس، تلویزیـــون و رادیـــو 7- 
نرم افـــزار و خدمـــات کامپیوتـــری، فنـــاوری اطالعـــات 
ـــی  و  ـــای  نمایش ـــه 9-  هنره ـــری و کتابخان ـــوزه، گال 8- م

ـــیقی  ـــری و موس  بص
ـــعه  ـــارت و توس ـــازمان تج ـــف س ـــق تعری ـــن، طب همچنی
ـــر  ـــای زی ـــالق دارای ویژگی ه ـــع خ ـــد، صنای ـــل متح مل

ـــت:  اس
1. خالقیـــت و ســـرمایه فکـــری، مـــاده خـــام چرخـــه 

ابـــداع، تولیـــد و توزیـــع کاالهـــا و خدمـــات اســـت. 
2. مجموعـــه ای از فعالیت هـــای دانش بنیـــان متمرکـــز 
ـــوان  ـــه ت ـــه آن - اســـت ک ـــه محـــدود ب ـــا ن ـــر - ام ـــر هن ب

ـــد.  ـــوی را دارن ـــت معن ـــوق مالکی ـــی از حق درآمدزای

3. متشـــکل از محصـــوالت مـــادی و غیرمـــادی و 
ملمـــوس و ناملمـــوس بـــا محتـــوای خـــالق هســـتند 

ــد.  ــادی دارنـ ــه ارزش اقتصـ کـ
طبـــق ایـــن تعریـــف، صنایـــع خـــالق بـــه 4 دســـته 

تقســـیم می شـــوند:
1- میراث

2- انواع هنر
3- رسانه ها

4- آفرینش های کارکردی 

1- میـــراث: میـــراث فرهنگـــی بـــه عنـــوان منشـــأ 
ـــالق  ـــی و خ ـــع فرهنگ ـــر صنای ـــر و مظه ـــواع هن ـــه ان هم
ــای  ــی دیدگاه هـ ــراث فرهنگـ ــوند. میـ ــناخته می شـ شـ
تاریخـــی، مردم شـــناختی، قومـــی، زیبایی شـــناختی 
ــر  ــد، بـ ــد می زنـ ــم پیونـ ــه هـ ــناختی را بـ و جامعه شـ
خالقیـــت تاثیـــر می گـــذارد و منشـــأ شـــماری از 
ـــی  ـــای فرهنگ ـــن فعالیت ه ـــات و همچنی ـــا و خدم کااله
اســـت. مفهـــوم دانـــش ســـنتی و تجلیـــات فرهنگـــی 
نهفتـــه در هنرهـــا و صنایـــع  دســـتی و همچنیـــن در 
ــراث  ــه میـ ــنتی بـ ــن های سـ ــه و جشـ ــگ عامـ فرهنـ
ـــامل  ـــود ش ـــروه خ ـــن گ ـــن، ای ـــود. بنابرای ـــوط می ش مرب
ـــنتی  ـــی س ـــات فرهنگ ـــی تجلی ـــت: یک ـــروه اس ـــر گ دو زی
ـــن های  ـــاد و جش ـــتی، اعی ـــع دس ـــا و صنای ـــامل هنره ش
قومـــی و ملـــی و آیینـــی و دیگـــری مکان هـــای فرهنگـــی 
ــا،  ــا، کتابخانه هـ ــتانی، موزه هـ ــای باسـ ــامل مکان هـ شـ

و...  نمایشـــگاه ها 
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ــع  ــامل صنایـ ــروه شـ ــن گـ ــر: ایـ ــواع هنـ 2- انـ
خـــالق و تمامـــا مبتنـــی بـــر هنـــر و فرهنـــگ اســـت. 
ـــمی  ـــای تجس ـــش، هنره ـــن بخ ـــده ای ـــروه عم دو زیرگ
ــای  ــی و...( و هنرهـ ــازی، عکاسـ ــی، مجسمه سـ )نقاشـ
نمایشـــی )تئاتـــر، موســـیقی زنـــده، اپـــرا و...( اســـت. 
ـــروه  ـــامل دو زیرگ ـــز ش ـــروه نی ـــن گ ـــانه ها: ای 3- رس
ـــا  ـــالق ب ـــوای خ ـــد محت ـــا تولی ـــرد آن ه ـــه کارک ـــت ک اس
ـــت.  ـــوه اس ـــان انب ـــا مخاطب ـــاط ب ـــراری ارتب ـــدف برق ه
زیرگروه هـــای ایـــن بخـــش نیـــز یکـــی فعالیت هـــای 
ـــو و...  ـــون و رادی ـــم، تلویزی ـــد فیل ـــری مانن ـــمعی - بص س
ــاب،  ــریات )کتـ ــی و نشـ ــانه های چاپـ ــری رسـ و دیگـ

مطبوعـــات و... ( اســـت. 
4- آفرینش هـــای کارکـــردی: ایـــن گـــروه شـــامل 
صنایـــع عمومـــا تقاضامحـــور بـــرای آفرینـــش کاالهـــا 
و خدمـــات بـــا اهـــداف کارکـــردی اســـت و بـــه ســـه 
زیرگـــروه عمـــده تقســـیم می شـــود: طراحـــی شـــامل 
ــرآالت،  ــد، جواهـ ــای داخلـــی، گرافیـــک، مـ طراحی هـ
شـــامل  جدیـــد  رســـانه های  و...،  اســـباب بازی ها 
محتواهـــای  ویدئویـــی،  بازی هـــای  نرم افـــزار، 
ـــر  ـــالق نظی ـــات خ ـــا خدم ـــالق و نهایت ـــی و خ دیجیتال
معمـــاری، تبلیغـــات، پژوهش هـــا و تحقیقـــات خـــالق. 

مزیت های این صنایع عبارت است از: 
1- ســـبز بـــودن: بـــه همیـــن دلیـــل خوشـــه های 
اغلـــب می تـــوان  را  فرهنگـــی  و  صنایـــع خـــالق 
درون بافت هـــای شـــهری برپـــا کـــرد. ایـــن امـــر 
ــراه  ــه همـ ــی بـ ــاختی فراوانـ ــای زیرسـ صرفه جویی هـ
ــهر ها  ــه شـ ــترش بی رویـ ــه از گسـ ــن آن کـ دارد؛ ضمـ

می کنـــد.  جلوگیـــری 
2- اشـــتغال زایی بـــاال و ارزان: ســـرمایه گذاری 
ـــات انجـــام شـــده - دو  ـــق مطالع ـــع خـــالق - طب در صنای
ـــد.  ـــاد می کن ـــغل ایج ـــنتی ش ـــع س ـــر صنای ـــه براب ـــا س ت
ایـــن چیـــزی نیســـت کـــه بتـــوان از آن چشم پوشـــی 

ـــرد.  ک
3- رشـــد اقتصـــادی بـــاال: بـــر پایـــه مطالعـــات، 
نـــرخ رشـــد ســـاالنه اقتصـــادی صنایـــع خـــالق 
فرهنگـــی دو برابـــر بخـــش خدمـــات و چهـــار برابـــر 

ــت.  ــنتی اسـ ــع سـ ــش صنایـ بخـ
ــدت  ــک مـ ــرای یـ ــه بـ ــم این کـ ــن و علی رغـ بنابرایـ
ــوان  ــه عنـ ــالق، بـ ــی و خـ ــع فرهنگـ ــی صنایـ طوالنـ
ـــی  ـــه تحقیقات ـــورد عالق ـــوع م ـــادی، موض ـــده اقتص پدی
ـــت  ـــرن بیس ـــه ق ـــا ورود ب ـــروزه و ب ـــد، ام ـــی نبودن خاص
ـــده اند  ـــت ش ـــز اهمی ـــیار حائ ـــع بس ـــن صنای ـــم ای و یک
و صنایعـــی قلمـــداد می  شـــوند کـــه خالقیـــت علمـــی، 
هنـــری، اقتصـــادی و فناورانـــه را توأمـــان در بـــر 
می گیرنـــد و باعـــث افزایـــش اشـــتغال، انســـجام 
اجتماعـــی و رونـــق اقتصـــادی می شـــوند. در یـــک 
ـــعه  ـــان توس ـــور همزم ـــه ط ـــع ب ـــن صنای ـــعه ای کالم، توس
ـــه  ـــی دارد. ب ـــی را در پ ـــی و فرهنگ ـــادی - اجتماع اقتص
عبارتـــی، تـــا حـــدود بیســـت ســـال پیـــش مفاهیـــم 

ـــا  ـــتند ام ـــود نداش ـــالق وج ـــاد خ ـــالق و اقتص ـــع خ صنای
ـــاد  ـــد اقتص ـــال رش ـــم و در ح ـــا، مه ـــش پوی ـــروزه بخ ام
جهانـــی بـــه شـــمار می    آینـــد. بـــه دلیـــل پیشـــرفت 
ــرای  ــه ای بـ ــای خالقانـ ــت، روش هـ ــاوری و اینترنـ فنـ
تولیـــد، توزیـــع و مصـــرف کاالهـــا بـــه وجـــود آمـــده 
ــار رشـــد گردشـــگری در جهـــان،  اســـت کـــه در کنـ
پیشـــرانه مهـــم اقتصـــاد خـــالق بـــه شـــمار می                                آینـــد. 
کشـور ایـران نیـز بـا برخـورداری از فرهنـگ و هنـر چند 
هـزار سـاله و تنـوع فرهنگـی فـراوان و نیـز نیـروی جوان 
انـواع مختلـف صنایـع  در  بسـیار، مهـارت  تحصیلکـرده 
دسـتی، تنـوع و فراوانـی جاذبه های گردشـگری و مواردی 
از ایـن دسـت، قابلیـت زیـادی در پرداختـن بـه صنایـع 
فرهنگـی و خـالق دارد؛ موضوعـی کـه بـه نظـر می رسـد 
صنایـع  در  کـه  بی نظیـری  پتانسـیل  وجـود  علی رغـم 
میـراث  موزه هـا،  دسـتی،  )صنایـع  خـالق  و  فرهنگـی 
فرهنگـی، هنرهـای نمایشـی، موسـیقی و...( وجـود دارد، 
مـورد توجـه جـدی قـرار نگرفتـه اسـت و لـذا می تـوان 
مدعـی شـد که توسـعه و رشـد اقتصـاد متکی بـه صنایع 
فرهنگـی و خـالق راهـی اسـت بـه سـوی توسـعه اقتصاد 

نفت.  بـدون 
ــالق  ــع خـ ــعه صنایـ ــد و توسـ ــال، رشـ ــن حـ ــا ایـ بـ
ــادی،  ــه اقتصـ ــرمایه های پنج گانـ ــود سـ ــتلزم وجـ مسـ
ـــای  ـــن، مهارت ه ـــی و نمادی ـــی، فرهنگ ـــانی، اجتماع انس
کارآفرینـــی، زیرســـاخت های الزم و همچنیـــن قوانیـــن 
ــت - و  ــق کپی رایـ ــا حـ ــری - مخصوصـ ــت فکـ مالکیـ
نیـــز انجـــام اقدامـــات موثـــر در ایـــن زمینـــه اســـت 
کـــه تـــالش می  شـــود در شـــماره های بعـــدی بـــه آن 

 .پرداختـــه شـــود

پی نوشت:
1- نویســـنده تـــالش دارد بـــا ایـــن عنـــوان کلـــی و در 
چندیـــن شـــماره، در راســـتای فرهنگ ســـازی و ترویـــج 
ـــان چیســـتی  ـــی و بی ـــر معرف ـــالوه ب ـــان ع اقتصـــاد دانش بنی
ـــه  ـــم آن از جمل ـــط و مه ـــای مرتب ـــالق و واژه ه ـــاد خ اقتص
صنایـــع خـــالق، شـــهر خـــالق، گردشـــگری خـــالق و...، 
ـــی  ـــی و چگونگ ـــوص چرای ـــی در خص ـــه راهکارهای ـــه ارائ ب
ـــا اقتصـــاد خـــالق نیـــز بپـــردازد.  جایگزینـــی اقتصـــاد نفـــت ب

منابع:
- ملکی فـــر، عقیـــل و کیقبـــادی، مرضیـــه )1393(. 
ـــالق(.  ـــع خ ـــی )صنای ـــع فرهنگ ـــی صنای ـــت تاریخ فرص

تهـــران: آینده پـــژوه 
- حســـین پور، ســـید علـــی و قریـــب، امیـــد و اکبـــری 
مطلـــق، مصطفـــی و نجفـــی، محدثـــه )1391(. شـــهر 
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نیاز به دانش بومی برای ساخت انیمیشن
ات الزم است ن ه�ی ب

ت
ت افزار و � ساخت انیمیشن در کشور نیازمند سن

 ساقی احتشام زاده
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 انیمیشن سینمایی شاهزاده روم به کارگردانی شما 
توضیح  کمی  آن  درباره  شد.  اکران  امسال  آبان ماه 

دهید. 
کار، پاییز یا زمستان سال 92 آغاز شد و تا پیش از جشنواره 
فجر سال 93 به اتمام رسید و موفق به حضور در جشنواره 
شد. تولید این کار 15 ماه به طول انجامید و حدود 105 نفر 

در آن فعالیت کردند. 

 برای تولید این اثر دولت تا چه اندازه از شما حمایت 
کرد؟ 

این  ساخت  بودن  خصوصی  دلیل  به  طبیعی،  طور  به 
انیمیشن، تا بعد از تولید حمایتی از سوی دولت صورت 
نگرفت زیرا در فضای انیمیشن کشور اعتماد وجود نداشت و 
کاری با کیفیت و استانداردهای جهانی به این صورت تولید 
نشده بود. از این رو مراکز فرهنگی - هنری هم از ساخت 
این اثر چندان حمایت نکردند. حال که این کار تمام شده، 
این اعتماد به بخش انیمیشن برگشته است. حال که اهالی 
فرهنگ و سینما نتیجه کار را دیده اند، فضا کمی بهبود یافته 
تا جایی که پیشنهادهایی برای کارهای بعدی نیز دریافت 

کرده ایم. 

که  است  توجه  قابل  آن قدر  اثر  این  نظر شما  به   
بتواند به جشنواره های هنری بین المللی راه یابد؟ 

بله، همین طور است. به دلیل این که بیش از نیمی از کار در 
جامعه مسیحیت روایت می شود، استقبال بیشتری هم از 
آن خواهد شد. به نظر می رسد در جشنواره های خارجی هم 
حضور خواهد یافت به این شرط که به خوبی معرفی شود. 

 اثر بعدی تان نیز با مضمون مذهبی است؟ 
از 13  که  انیمیشن  این  اکران  اول  هفته  در  داریم  قصد 
آبان ماه آغاز می شود، پروژه بعدی را اعالم کنیم، چرا که 
در حال حاضر چند پروژه و طرح مد نظرمان است، اما هنوز 

هیچ یک نهایی نشده است. 

 نقش دولت در زمینه افزایش تولید انیمیشن های 
موفق و با کیفیت ساخت باال چقدر است؟ 

انیمیشن یک هنر و علم های تک است به این معنی که لبه تیز 
تکنولوژی در سینماست زیرا دیگر در دنیا مرز میان واقعیت 
و خیال از بین رفته است. سینما در کشور ما تکراری شده و 
اکنون جای خالی فیلم های اکشن و تخیلی در آن محسوس 
است. حال اگر انیمیشن های سینمایی در کشور تولید شود، 
نه تنها به پیشرفت سینما بلکه به جذب مخاطب نیز کمک 
می کند زیرا در حال حاضر بیشترین آمار فروش فیلم ها در 
سینما به فیلم های تخیلی و انیمیشن مربوط است. از این 
رو امید داریم که هم حمایت از سوی بخش خصوصی و هم 
بخش دولتی صورت گیرد تا همه عالقه مندان به این بخش 
وارد شوند و از انیمیشن حمایت کنند تا سینمای ایران رشد 
کند. سینما ابزار قوی فرهنگ سازی در هر کشوری است و 
قابلیت های اجتماعی، ارتباطی و اقتصادی هم دارد. از این 

کارگردان شاهزاده روم می گوید 
که اگر روزی در خارج از کشور 
امکانات ساخت انیمیشن به صورت 
رایگان هم در اختیار تیمش قرار 
گیرد، اجرای کار داخل کشور را - با 
وجود همه مشکالتش - به وابستگی 
به سایر کشورها ترجیح می دهد. 
هادی محمدیان معتقد است که 
ساخت انیمیشن در کشور نیازمند 
سخت افزار و تجهیزات الزم است 
اما در زمینه نیروی انسانی هیچ 
کمبودی وجود ندارد. وی می گوید که 
اگر قرار است در کشورمان دانشی 
ایجاد شود، بهتر است آن دانش 
بومی باشد. همچنین با اتفاقات 
رخ داده در کشور و اقتصاد به این 
نتیجه می رسیم که موضوع اقتصاد 
مقاومتی در کشور و سرکردن با 
شرایط موجود برای کشور مهم است. 
در ادامه، گفت وگوی دانش بنیان 
را با کارگردان انیمیشن سینمایی 
»شاهزاده روم« می خوانید. 
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رو امیدواریم هر کسی که قادر به تامین هزینه ها و عالقه مند 
به انیمیشن است، وارد این عرصه از سینمای کشور شود. 

تجهیزات  و  تکنولوژی  بخش  در  ایران  سینمای   
انیمیشن  یک  برای ساخت  آیا  دارد؟  کمبود  چقدر 

مشکل جدی در بخش سخت افزاری وجود دارد؟ 
انیمیشن همه مولفه های سینما را در بر می گیرد. تصویر، 
صدا و غیره همگی - همانند یک فیلم سینمایی - الزمه 
ساخت انیمیشن است، اما خأیی همچون کمبود تکنولوژی 
در این بخش وجود دارد. در حال حاضر در کشور ما از نظر 
نیروی انسانی و فنی هیچ کمبودی وجود ندارد، اما ساخت 
انیمیشن به لحاظ سخت افزاری دچار مشکالت متعددی 
است. برای این که بتوانیم با فیلم های اول دنیا رقابت کنیم، 
باید تصویر و کیفیت ساخت را به حد قابل رقابت برسانیم اما 
چون سخت افزار این قابلیت را در ایران ندارد یا اگر هم دارد، 
آن گونه ساماندهی نشده است که بتوان از آن استفاده کرد، 
رسیدن به کیفیت مطلوب به لحاظ تصویری کار سختی 

است. 
در ساخت  با سایر کشورها  ایران  تفاوت  نظر می رسد  به 
انیمیشن، در تکنولوژی است. البته تجهیزات زیادی در ایران 
وجود دارد، اما به دلیل ساماندهی نشدن، امکان استفاده از 
آن ها برای همه وجود ندارد. در حال حاضر بسیاری از مراکز 
دانشگاهی، نظامی و دولتی این تجهیزات را دارند اما بخش 

خصوصی به راحتی امکان استفاده از آن ها را ندارد. 

 دلیل آن چیست؟ هزینه باال یا محدودیت ساخت، 
دلیل استفاده نکردن بخش خصوصی از این تجهیزات 

است؟ 
قطعا هزینه باال مانع است. ممکن است برای مراکز دولتی 
این هزینه ها زیاد نباشد، اما هزینه ساخت با این تکنولوژی ها 

تاسیس  مرکزی  اگر  باالست.  برای شرکت های خصوصی 
شوند،  راه اندازی  نیز  انیمیشن  بزرگ  شرکت های  و  شود 
می توان خدماتی به این بخش ارائه داد. حداقل در زمینه 
هزینه ها تخفیف هایی داده شود که بتوان در تولید موفق 
بود و از تولیدات جهانی عقب نماند. شاید در شرایطی بتوان 
بر مشکالت ساخت چیره شد زیرا نیروی انسانی باهوش 
و کارآمدی در کشور وجود دارد، اما در زمینه سخت افزار، 

کمبود امکانات و نیاز به حمایت جدی وجود دارد. 

 اگر این رویه ادامه یابد، به نظر شما تولیدکننده 
انیمیشن به خارج از کشور می رود؟ 

در حال حاضر کشورهایی همچون امارات این امکانات را 
دارند، اما هیچ بهره ای از آن نمی برند و به نظر می رسد 
قدرت استفاده از آن را هم ندارند. ما هم به انجام کار 
در این کشورها فکر کرده ایم، اما صرفه اقتصادی ندارد 
و همچنین ترجیح می دهیم با امکانات کمتر اما داخل 
این  به  ما  پیش  ببریم.  را  اجرایی  کار  خودمان  کشور 
فکر می کنیم که اگر قرار است در کشورمان از دانشی 
استفاده شود، آن دانش بومی باشد و با اتفاقات رخ داده 
نتیجه می رسیم که موضوع  این  به  اقتصاد  در کشور و 
برای  موجود  شرایط  با  کردن  سر  و  مقاومتی  اقتصاد 
موقعیت  شاید  انیمیشن  کار  در  است.  مهم  کشورمان 
اما  باشد،  داشته  وجود  کشورها  سایر  از  گرفتن  کمک 
هدف اجرای کار بومی و ایرانی است. من و تهیه کننده 
شاهزاده روم اگر روزی در خارج از کشور امکانات ساخت 
انیمیشن به صورت رایگان هم در اختیارمان قرار بگیرد، 
این  در  تا  می دهیم  ترجیح  را  کشور  داخل  کار  اجرای 
زمینه به سایر کشورها وابسته نباشیم. اگر این کار در 
کشور خودمان انجام نشود، نباید انتظار بومی شدن آن 

 .را داشته باشیم
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زه  ن را گف�ت خدمتتان. �ت . س�ن ت بود و ما جوان بود�ی اکر که خییل سن

مرد بود�ی و بقیه مهاکران ح�ت سنشان از ما مه مك�ت  ه ها پ�ی پ ن �ب ماها ب�ی

ت.  زار بسیار سن بود! در آن موقع مه �مایه مدود بود و مه اکر در �ب

قیقات 
ت

ن زمینه داشت و � تل�ن در ا�ی گزارکننده جلسات من ت�ی �ب

ام شد �ت به فراخور موضوع، افرادی را انتخاب کن�ی که  ب
ن

ده ای ا� گس�ت

جسته هستند. ره های شاخص و �ب ن حوزه جزو �پ در ا�ی

به هستند که از نظر فکر و  ن کت دانش بنیان معموال خالق و �ن وهای یک �ش ن�ی

الی جامعه مسوب یم شوند. طبییع است  ندی جزو طبقات �ب
ن
استعداد و توا�

ی�ت خاص خود را یم طلبد ن افراد روش مد�ی که اکر کردن �ب ا�ی

ن طور نیست که �ش ح�ت و  یت یک فن �ی ه�ن عام است. ا�ی اصوال مد�ی

شید.  یت داشته �ب یه مد�ی
گ

ید لیسانس �ی مدرک دانشاک �ب

باشگاه کارآفرینان
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وقتی نخبه ها با هم 
شراکت می کنند

وز ن فرداد؛ املپیادی د�ی گفت وگو �ب ممدحس�ی
ن ق�ش  کت حص�ی و ییک از موسسان �ش

 مستانه تابش

زی
عزی

ضا 
س: ر

عک
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  شــرکت حصیــن چطــور شــکل گرفــت و چــه  
ایــده ای پشــتش بــود؟ 

شــکل گیری شــرکت برمی گــردد بــه زمــان حضــور 
مــا در گروه هــای پژوهشــی باشــگاه دانش پژوهشــان 
جــوان کــه متولــی برگــزاری المپیادهــای علمــی  در 
ــای  ــور المپیاده ــال در کل کش ــر س ــت و ه ــور اس کش
ــه  ــده را ب ــوزان برگزی ــد و دانش آم ــزار می کن ــی برگ علم
مســابقات جهانــی اعــزام می کنــد. ســال 79 یــا 80 بــود 
کــه بنــده بــا چندتــا از بچه هایــی کــه المپیــادی بودنــد و 
مــدال داشــتند طرحــی را بــه ریاســت وقــت باشــگاه ارائــه 
کردیــم. در اساســنامه باشــگاه آمــده اســت کــه عــالوه بــر 
انتخــاب دانش آمــوزان بــرای حضــور در المپیادهــا و... 
بایــد بــرای بعــد از المپیــاد هــم برنامــه داشــته باشــد. مــا 
ــی  ــای پژوهش ــه گروه ه ــم ک ــنهاد دادی ــگاه پیش ــه باش ب
ــن  ــا  ای ــود ب ــت ش ــی  درس ــات علم ــام مطالع ــرای انج ب
ــل  ــول تبدی ــه محص ــادی و ب ــا اقتص ــه طرح ه ــدف ک ه
ــا  ــد. ب ــروت کنن ــد ث ــند و تولی ــروش برس ــه ف ــوند و ب ش
 ایــن طــرح موافقــت شــد و باالخــره گروه هــا را تاســیس 
ــم.   ــاط گرفتی ــم ارتب ــف ه ــای مختل ــا نهاده ــم و ب کردی
ایــن گروه هــا خیلــی جامــع بودنــد و در صنایــع مختلــف 
از جملــه خــودرو و نفــت و نیــرو و... وارد شــدیم. بنــده و 
یک ســری از دوســتانم کــه در مباحــث  آی تــی وارد بودیــم 
هــم یک گــروه پژوهشــی کامپیوتــر راه انــدازی و یــک  ایده 
اولیــه هــم در حــوزه امنیــت اطالعــات بــه دو، ســه ارگان 

ــم.  ــه کردی ــف ارائ مختل
  چه سالی بود؟ 

ــکاری  ــر هم ــه دفت ــم ب ــرح را ه ــود. ط ــال 1380 ب س
توســعه  موسســه  هــم  و  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
فنــاوری نخبــگان کــه آن زمــان آقــای دباغــی مســئولش 

ــم.  ــه کردی ــد، ارائ بودن
  طرحتان چه بود؟ 

ایــده اولیــه مــا کامپیوتــر امــن بــود کــه خیلــی هــم از آن 
اســتقبال شــد. البتــه قبلــش هــم روی  ایــن  ایــده در آن 
گروه هــای پژوهشــی کار کــرده بودیــم و کار را تبدیــل بــه 
طــرح کردیــم و نهایتــا قــرار شــد ســال 82 شــرکتی بــرای 
تبدیــل  ایــن طــرح بــه محصــول راه بیندازیــم. یعنــی ما از 
ســال 80 تــا 82 داشــتیم روی  ایــن طــرح کار می کردیــم 
ــرار شــد شــرکت تاســیس شــود. البتــه  و در ســال 82 ق
قــرار شــد 70 درصــد شــرکت متعلــق به موسســه توســعه 
فنــاوری نخبــگان و 30 درصــدش هــم متعلــق بــه بنــده و 

دو نفــر از دوســتان کــه صاحــب  ایــده بودیــم، باشــد. 
  با چقدر سرمایه؟ 

ــا  ــش را م ــرار شــد 18 میلیون ــه ق ــان ک ــون توم 60 میلی
تامیــن کنیــم و 42 میلیونــش را هــم موسســه تقبــل کند 

و باالخــره در ســال 83 شــرکت را بــه ثبــت رســاندیم. 
  بر اساس همان  ایده کامپیوتر امن؟ 

ــن  ــاد،  ای ــط افت ــن وس ــه  ای ــم ک ــی  ه ــاق مهم ــه، اتف بل
بــود کــه مــا بــا 30 میلیــون تومــان ســرمایه اولیــه آن کار 
ــه  ــول را عرض ــی و محص ــم و کار را عملیات ــام دادی را انج

امنیت شبکه، مخابراتی و 
بانکی سه محور فعالیت های 
شرکت »حصین قشم« است 
که توسط سه دانشجوی نخبه 
حوالی سال های 83-82 و بر 
اساس  ایده هایی که در گروه های 
پژوهشی باشگاه دانش پژوهشان 
جوان شکل گرفته بود، تاسیس 
شد و بعد از حدود یک دهه به 
شرکتی چند میلیاری تبدیل 
شد. محمدحسین فرداد که از 
چهره های جوان علمی  کشور 
است و گرفتن مدال در المیپاد 
جهانی را نیز در کارنامه خود 
دارد، یکی از همان سه نفر 
است که با تالش و مدیریت 
دقیقشان  این شرکت را به وجود 
آوردند. او از مسیری برایمان 
می گوید که برای رسیدن به 
 این موفقیت طی کرده است. 
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کردیــم. محصــول هــم بــه جاهــای مختلــف ارائــه شــد و 
اصــال دیگــر الزم نشــد کل 60 میلیــون تومــان ســرمایه ای 
کــه از ابتــدا قــرار گذاشــته بودیــم، هزینــه شــود و شــرکت 

ــت.  آرام آرام جــان گرف
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــه ب ــرح چ ــاس ط   اس
موسســه توســعه فنــاوری نخبــگان قــرار گرفــت 
و حاضــر شــدند بــرای اجرایــی شــدن آن 

کننــد؟  ســرمایه گذاری 
حوالــی ســال 80  این طــوری بــود کــه اگــر شــما 
ــید  ــته باش ــخصی داش ــر ش ــک کامپیوت ــتید ی می خواس
ــد  ــه می کردی ــازار تهی ــه از ب ــه دان ــش را دان ــد قطعات بای
ــه  ــم ک ــاپ و... ه ــتفاده از لپ ت ــد. اس ــمبل می کردی و اس
رواج آنچنانــی نداشــت. خــب،  ایــن سیســتم کــه قطعاتش 
ــرار  ــود، ق ــده ب ــع آوری ش ــف جم ــرکت های مختل از ش
بــود وارد نهادهــای مختلــف از جملــه نهادهــای امنیتــی و 
شــرکت های بــزرگ و... شــود و طبیعــی اســت کامپیوتــری 
کــه بــه  ایــن ترتیــب تهیــه شــده بــود شــرایط امنیتــی را 
نداشــت.  ایــده مــا  ایــن بــود کــه هــم از نظــر ســخت افزاری 
و هــم از نظــر نرم افــزاری امکاناتــی در کامپیوتــر بــه وجــود 
بیاوریــم کــه امنیــت باالتــری داشــته باشــد. البتــه بخــش 
ــی بخــش ســخت افزاری  ــود ول ــر ب ــزاری کار جدی ت نرم اف
ــت.  ــخص اس ــه مش ــم ک ــرح ه ــت ط ــت. اهمی ــم داش ه
ــا  ــد ی ــی می کن ــادی کار امنیت ــی نه ــال وقت ــر ح ــه ه ب
شــرکت تجــاری بزرگــی اطالعــات ارزشــمندی روی 
ــار داشــته  ــه را در اختی ــن گزین ــد  ای سیســتمش دارد بای
ــد امنیــت اطالعاتــش را تامیــن کنــد؛ از  باشــد کــه بتوان
انــواع سنســورها گرفتــه تــا انــواع سیســتم های رمزنــگاری 
ــد،  ــر  هارددیســک را دزدیدن ــال اگ ــوان مث ــه عن ــا ب و... ت
ــا سیســتم سنســور داشــته  ــد. ی نتواننــد دیتاهــا را بردارن
باشــد کــه اگــر بــاز شــد، کلیدهــای رمزنــگاری اش بپــرد 
و... یــک نکتــه مهــم دیگــر طــرح هــم  ایــن بــود کــه مــا 
بــرای رمزنــگاری از کارت هوشــمند اســتفاده کردیــم کــه 
اثــر انگشــت الزم بــود تــا شــما بتوانیــد الگین بکنیــد و به 
ــی  ــش دسترس ــای مختلف ــتم عامل و بخش ه ــود سیس خ
داشــته باشــید و هــم  این کــه بــرای هــر کاربــر یــک کارت 
ــه  ــگاری روی آن تعبی ــای رمزن ــه و کلیده ــمند تهی هوش
شــد چــون کلیدهــای رمزنــگاری خیلــی طوالنــی هســتند 
و بایــد حداقــل 50 کاراکتــر داشــته باشــند بنابراین کســی 
نمی توانــد آن هــا را مثــل رمــز عبــور حفــظ کنــد. بالطبــع 
ــد و بیشــتر  اشــخاص کمتــر مخاطــب محصــول مــا بودن
ــتمی  ــن سیس ــه چنی ــه ب ــد ک ــا بودن ــازمان ها و نهاد ه س

 احتیــاج داشــتند. 
ــتم های  ــد سیس ــی و تولی ــور وارد طراح   چط

ــدید؟  ــی ش بانک
 آن زمــان مــا محصولمــان را آمــاده کردیــم و تعــدادی هــم 
فــروش داشــتیم ولــی در کنــارش کارهــای تحقیقاتــی هم 
ــه در  ــی ک ــن دانش ــم همی ــال دیدی ــم. مث ــام می دادی انج
حــوزه اســمارت کارت یــا کارت هــای هوشــمند بــه دســت 
آورده ایــم یــا دانشــی کــه در حــوزه رمزنــگاری و امنیتــی 

بــه وجــود آمــده چقــدر در بازارهــای بــزرگ دنیــا تقاضــا 
دارد و  این طــوری بــود کــه بــه نوعــی زمینه کاری شــرکت 
ــای  ــش کارت ه ــان دان ــه کار هم ــه پای ــد. البت ــوض ش ع
هوشــمند بــود ولــی دیدیــم کــه همیــن اســمارت کارت ها 
ــوان  ــه عن در سیســتم بانکــی اســتفاده بســیاری دارد و ب
ــا  ــی از آن ه ــتم بانک ــوان در سیس ــمند می ت کارت هوش
اســتفاده کــرد. آن موقــع بانــک ملــت و پاســارگاد از  ایــن 
کارت هــای هوشــمند اســتفاده می کردنــد و متوجــه 
ــود دارد  ــرای آن وج ــی ب ــازار بزرگ ــدر ب ــه چق ــدیم ک ش
ــک  ــن ی ــت. بنابرای ــک دنیاس ــودش ی ــرای خ ــال ب و اص
ــی در  ــن حــوزه کار کــرد یعن ــژن از شــرکت روی  ای دیوی
ــش  ــای بانکــی، برنامه نویسی شــان و اتصال ــه کارت ه زمین
بــه سیســتم های بانکــی و پرداخــت و...  ایــن دیویــژن االن 
خیلــی بــزرگ شــده و دیویــژن امنیتــی شــاید االن فقــط 
5 درصــد شــرکت باشــد و 40 درصــد شــرکت در اختیــار 
آن بخشــی اســت کــه روی بازارهــای بانکــی کار می کنــد 

ــد.  ــول را می فروش ــا محص ــه بانک ه و ب
  شــما محصــوالت مخابراتــی هــم داریــد. 

درســت اســت؟ 
بلــه. همیــن کارت هــای هوشــمند بــه صــورت ســیم کارت 
در سیســتم مخابراتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و یــک 
ــن  ــم در  ای ــژن ســی، چهــل درصــدی از شــرکت ه دیوی
ــا  ــه 30 ت ــک ب ــا االن نزدی ــاید ت ــد. ش ــوزه کار می کن ح
ــرات فروختــه باشــیم و  ــه مخاب 40 میلیــون ســیم کارت ب
االن هــم کــه خــط تولیــدش را بــه  ایــران آورده ایــم. اما آن 
موقــع نرم افزارهــای مربوطــه و دانــش  ایــن کار در کشــور 
در حــد صفــر بــود؛ هــر چند کــه االن هــم دانشــش خیلی 
شــکل نگرفتــه اســت. آن زمــان مــا روی نرم افزارهایــی که 
روی خــود ســیم کارت - و نــه تلفــن همــراه - می نشــیند 
هــم کار می کردیــم و بعــد دیدیــم کــه فضــای مخابــرات 
و تلــکام بــه ســرعت در حــال توســعه اســت و موبایل هــای 
ــن وارد  ــود بنابرای ــازار می ش ــه روز وارد ب ــمند روز ب هوش
ــه  ــدیم. ب ــم ش ــل ه ــن های موبای ــد اپلیکیش ــوزه تولی ح
 ایــن ترتیــب، شــرکت بــه مــرور بــزرگ شــد و بــه  این جــا 
رســید کــه امــروز بــا حــدود 300 تــا 400 نفــر و تعــدادی 

ــازار فعالیــت می کنــد.  زیرمجموعــه در ب
  کار کــردن بــا نخبه هــا و تیم ســازی بــا 
ــود؟  ــخت نب ــر س ــتعداد برت ــای دارای اس بچه ه
ــه طــرح  ــم ک ــر بودی ــا ســه نف ــم، م ــه گفت همان طــور ک
اولیــه را شــروع کردیــم. بــه نظــر مــن، یــک اتفــاق خیلــی 
مهــم کــه در شــرکت حصیــن افتــاد و خیلــی ارزشــمند 
ــدل  ــک م ــا ی ــم ب ــعی کردی ــا س ــه م ــود ک ــن ب ــود،  ای ب
مشــارکتی تیــم را توســعه بدهیــم بــه طــوری کــه امــروز 

ــن هســتند.  ــهامدار شــرکت حصی ــر س 14، 15 نف
ــارکتی  ــدل مش ــن م ــه  ای ــه ب ــد ک ــور ش   چط

ــیدید؟  رس
 بعــد از یــک مــدت همــکاری بــا موسســه توســعه فناوری 
ــه  ــم ک ــا خریدی ــهام را از آن ه ــد س ــگان، 70 درص نخب
اتفاقــا ســود خوبــی هم کردنــد چــون در ابتــدا 30 میلیون 
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ــال  ــرف دو س ــد و ظ ــرده بودن ــرمایه گذاری ک ــان س توم
ــا  ــد. طبیعت ــت کردن ــان برداش ــون توم 200، 300 میلی
ــی  ــا هــم ســرمایه گذاری خیل ــرای م ــد سهامشــان ب خری
ــهامداری  ــی از س ــای مختلف ــپس الیه ه ــود. س ــی ب خوب
ــن  ــه نوعــی در  ای ــم کــه همــه ب ــت  ایجــاد کردی و مدیری
سیســتم درگیــر باشــند. یعنــی همــان ســال، عــالوه بــر 
بنــده و آقــای کشــاورز و آقــای شــیخ عطــار، دو، ســه نفــر 
ــای  ــریف و رتبه ه ــگاه ش ــوب دانش ــای خ ــر از بچه ه دیگ
برتــر کنکــور و المپیــاد را درگیــر کار کردیــم و بعــد 
 این هــا ســهامدار شــرکت شــدند. خــود مــن دو ســال اول 
- یعنــی تــا ســال 85 - مدیرعامــل شــرکت بــودم و بعــد از 
آن آقــای آراســته کــه از ابتــدا بــا مــا در  ایــن تیــم بودنــد، 
ــارکتی  ــدل مش ــن م ــرم  ای ــه نظ ــدند. ب ــل ش مدیرعام
ــع،  ــود. در واق ــی مهمــی  ب ــه خیل ــت سیســتم نکت مدیری
مــا ســعی کردیــم آن تیــم ســه نفــره را تبدیــل بکنیــم بــه 
یــک تیــم 15 نفــره کــه االن همــه آن 15 نفــر شــرکت 
ــتیم  ــه خواس ــد ک ــد. بع ــان می دانن ــه خودش ــق ب را متعل
ــم.  ــود آوردی ــه وج ــه دوم را ب ــم، الی ــعه بدهی کار را توس
ــن ترتیــب، در حــال حاضــر شــرکت حصیــن کــه  ــه  ای ب
ــا 7 زیرمجموعــه دارد و  شــرکت خوبــی هــم هســت، 6 ت
در هــر کــدام از آن هــا هــم مــدل کار بــه  این شــکل اســت 
ــا 50 درصــد ســهامدار اســت و  کــه حصیــن 70، 60 و ی
باقــی ســهام هــم متعلــق بــه ســه، چهــار نفــر از بچه هــای 
نخبــه دانشــگاه شــریف و... اســت. بــه همیــن خاطــر االن 
ــه اول  ــه الی ــم ک ــم، می بینی ــگاه می کنی ــم را ن ــه تی ک
تیــم شــاید 14، 15 نفــر باشــند ولــی در الیــه دوم شــاید 

ــرکت های  ــران ش ــه مدی ــد ک ــور دارن ــر حض 30،40 نف
ــا هــم از  ــن هســتند و عمدت ــه حصی ــف زیرمجموع مختل
ــان  ــه خودش ــق ب ــرکت را متعل ــه ش ــه ک ــای نخب بچه ه
می داننــد. کار در یــک فضــای خیلــی دوســتانه و بــا 
همدلــی و همــکاری جلــو مــی رود و بــه نظــرم  ایــن یکــی 

از دالیــل موفقیــت حصیــن اســت. 
ــدل  ــن م ــا  ای ــگاه ی ــن ن ــه  ای ــور ب ــا چط   ام
مشــارکت رســیدید؟ یعنــی جوانــان 24، 25 ســاله 
کــه تجربــه مدیریتــی جــدی هــم قبــال نداشــتند 
چطــور بــه  ایــن نــگاه رســیدند کــه بایــد چنیــن 
سیســتمی  را بــرای موفقیــت شرکتشــان طراحــی 

کننــد؟ 
مـن و آقـای شـیخ عطـار کـه آن موقـع 23 سـالمان بود. 
آقـای کشـاورز هـم فکـر کنـم 27 یـا 28 سـاله بودنـد 
)بـا خنـده(. امـا در مـورد پاسـخ سـوالتان، اول  این کـه 
واقعـا خواسـت و لطـف خـدا بـوده چـون مـا خیلـی جاها 
اشـتباهاتی کردیـم امـا لطـف خـدا شـامل حال مـا بود و 
زود متوجـه شـدیم. در وهلـه دوم، مـا احسـاس کردیـم 
بـا  ایـن مـدل مشـارکت امـکان توسـعه بیشـتر اسـت. ما 
سـه نفـر که شـرکت حصیـن را به وجـود آوردیـم، همان 
موقـع دو، سـه شـرکت دیگـر را هـم بـه وجـود آوردیم و 
احساسـمان  ایـن بـود کـه بـرای توسـعه الزم اسـت یـک 
جاهایـی آدم هـای دیگـر را درگیـر بکنیـم تـا بتوانیـم کار 
بزرگ تـری انجـام دهیـم.  ایـده اولیه کـه در ذهن مـا بود، 
 ایـن بـود کـه کار بزرگی در کشـور بکنیم. هـدف ما صرفا  
ایـن نبـود کـه یک شـرکت بزنیم. مـا گفتیم بـرای  این که 
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بشـود بـزرگ کار کـرد، بایـد افق دید کار وسـیع داشـت. 
اولـش هم که سـرمایه زیادی نداشـتیم پـس بهترین ابزار 
بـرای  این کـه آدم هـا را درگیـر کار کنیـم،  این بـود که در 
کار سـهیم شـوند. در یـک برهـه ای دیدیـم پول هایمـان 
تمـام شـده. خودمان کـه پول نداشـتیم و از موسسـه هم 
کـه نمی خواسـتیم پـول بگیریـم. باالخـره افـرادی بودنـد 
کـه بـا مـا کار می کردنـد و بایـد یـک حقوقـی می گرفتند 
و هزینه هایـی بـود و... بـا خودمـان فکـر کردیم کـه چکار 
بایـد بکنیـم. حتـی فکـر کردیم شـرکت را تعطیـل بکنیم 
یـا نـه. باالخـره یـک روز همـه را جمـع کردیـم و گفتیـم 
شـما االن دو، سـه مـاه از مـا حقـوق طلب داریـد. یک راه  
ایـن اسـت کـه ما شـرکت را تعطیـل کنیم و یـک راه هم  
ایـن اسـت که بـه جای دو، سـه مـاه حقوقتان از شـرکت 
سـهام برداریـد. عمـال آن جا بود که  ایده مشـارکت شـکل 
گرفـت و بـا پول هـای کوچکـی کـه آن زمـان جمع شـد، 
شـرکت حصیـن تبدیل به شـرکتی شـد که امـروز ارزش 

چنـد ده میلیارد تومانـی دارد. 
ــما در  ــه ش ــده ای ک ــم،  ای ــتباه نکن ــر اش   اگ
شــرکت حصیــن اجــرا کردیــد و محصوالتــی کــه 
ــرای  ــتند و ب ــی نداش ــه  ایران ــد، نمون ــه کردی ارائ
اولیــن بــار بــود کــه در  ایــران عرضــه می شــدند. 
ــازار  ــن ب ــی در  ای ــرکت های خارج ــا ش ــت ب رقاب

ــود؟  ــخت نب س
کار کــه خیلــی ســخت بــود و مــا جــوان بودیم. ســنمان را 
گفتــم خدمتتــان. تــازه ماهــا بیــن بچه هــا پیرمــرد بودیــم 
و بقیــه همــکاران حتــی سنشــان از مــا هــم کمتــر بــود! 
در آن موقــع هــم ســرمایه محــدود بــود و هــم کار در بــازار 
ــد و صنایعــی  ــاد بودن بســیار ســخت. رقبــای خارجــی زی
ــد. البتــه  ــم، حســاس بودن هــم کــه روی آن کار می کردی
کار در صنعــت امنیتــی شــاید آســان تر باشــد چون بیشــتر 
رویکــرد داخلــی دارد ولــی در صنعــت بانکــی و مخابــرات 
ــدارد و حساســیت های  ــدر فضــای امنیتــی وجــود ن  این ق
ــات بســیار بیشــتر  ــه کیفیــت خدم مشــتری ها نســبت ب
ــد،  ــان آپ باش ــه خدمتم ــد همیش ــا بای ــی م ــت. یعن اس
ــا  ــی م ــزار بانک ــی و اب ــیم کارت و کارت بانک ــه س همیش
ــدا  ــر خ ــف دیگ ــک لط ــا ی ــد و...  این ج ــترس باش در دس
شــامل حــال مــا شــد و توانســتیم در  ایــن مســیر مدیــران 
ــه  ــه حاضــر باشــند ب ــم ک ــدا بکنی ــی در صنعــت پی خوب
عــده ای جــوان بــا اســتعدادهای برتــر اعتمــاد بکننــد و مــا 
ــی  ــم و خیل ــه می دانی ــای مجموع ــزو ارزش ه ــن را ج  ای
هــم بــه آن افتخــار می کنیــم و هنــوز هــم ارتباطاتــی بــا 

 ایــن مدیــران داریــم. 
  چطور توانستید  این اعتماد را جلب کنید؟ 

آن چیــزی کــه باعــث شــد مدیــران بــه مــا اعتمــاد کنند، 
خدماتــی بــود کــه ارائــه می کردیــم. یــک موقــع هســت 
ــور  ــز وارد کش ــین بن ــک ماش ــد ی ــما می خواهی ــه ش ک
کنیــد کــه در  ایــن حالــت خدمــات پشــتیبانی اش شــاید  
ــی  ــما می خواه ــی ش ــی وقت ــد ول ــم نباش ــدر مه این ق
ــه  ــی عرض ــتم مخابرات ــا سیس ــی ی ــتم بانک ــک سیس ی

بکنــی، پشــتیبانی اش خیلــی مهــم اســت. شــرکت 
خارجــی هیــچ موقــع مهندس هــای درجــه یکــش 
ــن  ــتد. بنابرای ــران نمی فرس ــه  ای ــتیبانی ب ــرای پش را ب
عاملــی کــه در آن زمــان مدیــران را متقاعــد می کــرد تــا 
بــه جــای رقبــای خارجــی - که در نــگاه اول محصولشــان 
از محصــول مــا بهتــر بــود - از شــرکت حصیــن محصــول 
ــود و  ــران ب ــرکت در  ای ــن ش ــه ای ــود ک ــن ب ــد،  ای بگیرن
محصولــش را توســط یــک تیــم درجــه یــک پشــتیبانی 
می کــرد کــه کیفیتــش از تیمــی  کــه شــرکت فرانســوی 

ــود.  ــر ب ــتاد، بهت ــره ای می فرس ــا ک ی
  بــه عنــوان یــک کارآفریــن، ســخت ترین 
مانعــی را کــه ممکــن اســت در  ایــن مســیر پیــش 
ــد؟  ــه می دانی ــرد چ ــرار بگی ــی ق ــر کس روی ه

شـما اگـر بـه همـه مجموعه هایـی نـگاه کنیـد کـه امروز 
و  اپـل  از   - شـده اند  بـزرگ  مجموعه هـای  بـه  تبدیـل 
خصـوص  بـه  داخلـی  نمونه هـای  تـا  و...  مایکروسـافت 
 - کردنـد  شـروع  کوچـک  جـای  یـک  از  کـه  آن هایـی 
می بینیـد کـه همیشـه برهه هایـی بـوده کـه دچـار یـک 
تنگنـا شـده اند.  ایـن تنگناهـا هـم در جاهـای مختلـف 
پیـش می آیـد و بعیـد می دانـم کـه شـرکتی درگیـر  ایـن 
تنگناهـا شـود. امـا مهم تریـن بحـث  ایـن اسـت که شـما 
در آن شـرایط بتوانیـد یـک تصمیم درسـت بگیرید؛ مثل 
همـان وقتی کـه ما آدم ها را جمع و سهامدارشـان کردیم. 
بنابرایـن تنگناها خودشـان می توانند عامل رشـد شـرکت 
باشـند؛ اگـر شـما درسـت تصمیـم بگیریـد و موضـوع را 
مدیریـت کنیـد. البتـه با یک تصمیـم نادرسـت می توانید 
منجر به سـقوط شـرکت شـوید.  این تنگناهـا هم مختلف 
اسـت. البتـه معمـوال بحث هـای مالـی اسـت ولـی خیلی 
وقت هـا ریشـه اش در جاهـای دیگـر اسـت. بعضـی اوقات 
اختـالف بیـن مدیـران پیـش می آیـد، بـازار رکـود پیـدا 
می کنـد یـا حتـی ممکـن اسـت فنـاوری جدیـدی بیایـد 
امـا شـما زود و بـه موقـع تشـخیص ندهی و از بـازار عقب 

بمانـی و الزم باشـد جبـران کنـی. 
ــدی  ــن ج ــرکت حصی ــات در ش ــدر تحقیق   چق

ــود؟  ــه می ش گرفت
بســیار زیــاد. اصــال شــرکتی کــه کار فناورانــه می کنــد، بــه 
خصــوص در صنایعــی کــه تحــول در آن هــا زیــاد اســت، 
لزومــا بایــد دانش محــور باشــد. در شــرکت حصیــن همــه 
مدیــران ارشــدمان افــراد دانش محــور از بچه هــای خــوب 
دانشــگاه شــریف هســتند و چنــد ســالی اســت در صنعــت 
ــران  ــی مهــم اســت. خــود مدی ــن خیل ــد و  ای کار می کنن
ــند.  ــوری باش ــای دانش مح ــا آدم ه ــد حتم ــرکت بای ش
همچنیــن بایــد هســته های تحقیقاتــی و علمــی  در 
شــرکت شــکل بگیــرد و مدیــران بتواننــد  ایــن هســته ها 
را هدایــت کننــد. بــه نظــر مــن، یکــی از رازهــای موفقیــت 
ــران  ــه مدی ــت ک ــن اس ــور  ای ــرکت های دانش مح در ش
ارشــد - حداقــل بــاالی 50 درصدشــان - بایــد آدم هــای 
حــوزه فنــاوری باشــند. البتــه نــگاه اقتصــادی و مدیریتــی 

 .هــم در  ایــن زمینــه مهــم اســت
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به تماشای دنیای قشنگ نو
ران ه �ت

گ
گزاری تدکس دانشاک گفت وگو �ب کیا�ن الکن�ت دب�ی �ب

 مسیح فقیهی

حدود بیست و شش سال قبل گروهی از 
افراد خالق و نوآور، ایده پرداز و طراح در 
کالیفرنیای آمریکا دور هم جمع شدند تا 
در کنفرانسی چهار روزه درباره نوآوری و 
شیوه های حمایت از آن در حوزه های مختلف با 
هم گفت و گو کنند. حاصل این کنفرانس حجم 
باالیی از گفته هایی جالب درباره نوآوری بود. 
اما قضیه به همین جا ختم نشد و از دل آن 
سازمانی غیرانتفاعی شکل گرفت که امروز 
همه دنیا آن را به اسم »تد« می شناسند. 
این سازمان غیرانتفاعی شعاری مشهور دارد 
که پایه و اساس کار آن را تشکیل می دهد: 
»ایده هایی هست که ارزش گسترش دارند.« 
نام  ted از سه کلمه تکنولوژی، اینترتیمنت 
)سرگرمی( و دیزاین )طراحی( گرفته شده 
است. جایزه جهانی تد، وب سایت ویدئویی، 
پروژه آزاد ترجمه، تدکس و... همه از 
برنامه هایی هستند که به تد وابسته اند و 
تحت نظر این سازمان فعالیت می کنند. اما کار 

اصلی و هیجان انگیز تد، برگزاری همایش ها 
و سخنرانی های هجده دقیقه ای است که در 
آن سخنرانان ایده های خالقانه و ناب خود را 
مطرح می کنند تا همه دنیا از آن ها بهره مند 
شوند. طیف وسیعی از سخنرانی های تد 
تاکنون در کشورهای مختلف دنیا انجام شده 
و ایران هم از آن بی نصیب نمانده است. 
»تدکس کیش« اولین تدکس سال 94 بود که به 
صورت بین المللی در ایران با حضور سخنرانان 
ایرانی و خارجی با مضمون »آستانه تحول« در 
فروردین ماه امسال برگزار شد و در آبان ماه این 
دانشگاه تهران بود که با مضمون و شعار کلی 
»دنیای قشنگ نو« میزبان یکی دیگر از این 
همایش ها شد. در ادامه، گفت وگوی ما را با کیانا 
کالنتر، دبیر این همایش می خوانید تا از چند و 
چون برگزاری آن مطلع شوید. کالنتر دانشجوی 
رشته طراحی صنعتی است و خودش از طریق 
یکی همکالسی هایش با کنفرانس های تد 
آشنا و سپس جذب این برنامه شده است. 
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 چطـــور شـــد کـــه بـــا تـــد و کلیـــات آن 
آشـــنا شـــدید؟ 

یکـــی از همکالســـی های دانشـــگاهم ویدئویـــی از 
تـــد را نشـــانم داد و آن جـــا اولیـــن جرقـــه آشـــنایی 
ــه  ــد. از آن بـ ــخنرانی ها زده شـ ــن سـ ــا ایـ ــن بـ مـ
ــا  ــه واقعـ ــدم کـ ــد دیـ ــخنرانی تـ ــدر سـ ــد آن قـ بعـ
ـــر  ـــه ه ـــود. ب ـــه ب ـــاره چ ـــو درب ـــت آن ویدئ ـــادم نیس ی
حـــال، بـــاب آشـــنایی بـــاز شـــد و کنجـــکاوی مـــن 
ــخنرانی ها  ــن سـ ــاره ایـ ــه دربـ ــرد کـ ــک کـ را تحریـ
بیشـــتر بدانـــم و ببینـــم. بـــا ســـر زدن بـــه ســـایت 
ــخنرانی ها در  ــادی از سـ ــم زیـ ــا حجـ ــد بـ ــی تـ اصلـ
ـــه  ـــه ام روز ب ـــدم و عالق ـــه ش ـــف مواج ـــات مختل موضوع

روز بیشـــتر شـــد. 
ـــه  ـــد ب ـــث ش ـــه باع ـــود ک ـــه ب ـــن عالق  همی
ــس در  ــای تدکـ ــزاری همایش هـ ــر برگـ فکـ

تهـــران و دانشـــگاه تهـــران بیفتیـــد؟ 
ــف  ــورهای مختلـ ــد در کشـ ــخنرانی های تـ ــه. سـ بلـ
انجـــام می شـــود و مـــا بـــا خودمـــان فکـــر کردیـــم 
ـــاده  ـــا افت ـــا ج ـــدر در دنی ـــده این ق ـــن ای ـــی ای ـــه وقت ک
ـــراد برجســـته و نخبـــه هـــر حـــوزه را جلـــب کـــرده،  و اف
چـــرا مـــا ایـــن تجربـــه و ایـــن فضـــا را در کشـــور 
خودمـــان نداشـــته باشـــیم و نتوانیـــم از آن اســـتفاده 
ـــاده  ـــی آم ـــده پروپوزال ـــاس، بن ـــن اس ـــر همی ـــم. ب کنی
ـــه  ـــوع مصاحب ـــم موض ـــت ه ـــردم و در نهای ـــه ک و ارائ

ـــول  ـــرح قب ـــره ط ـــد و باالخ ـــش آم ـــد پی ـــاد ت ـــا بنی ب
ــس  ــزاری تدکـ ــن برگـ ــم همیـ ــه اش هـ ــد. نتیجـ شـ
دانشـــگاه تهـــران بـــا محوریت دنیـــای قشـــنگ نـــو 

بـــا همـــکاری تیـــم اصلـــی برگزارکننـــده بـــود. 
ـــه  ـــور ب ـــو چط ـــنگ ن ـــای قش ـــوع دنی  موض

ـــد؟  ـــاب ش ـــس انتخ ـــور تدک ـــوان مح عن
در حـــال حاضـــر مـــا در قـــرن بیســـت و یکـــم هســـتیم و 
ـــی  ـــه نوع ـــف ب ـــای مختل ـــوم و هنره ـــا، عل تکنولوژی ه
دارنـــد بـــا هـــم همزیســـتی می کننـــد. قطعـــا بـــرای 
همـــه جـــذاب اســـت کـــه بداننـــد بـــرای مدیریـــت 
آینـــده ای کـــه پیـــش رویمـــان اســـت بایـــد چطـــور 
برنامه ریـــزی و آن برنامه هـــا را مدیریـــت کنیـــم و 
ـــن  ـــت. بنابرای ـــان اس ـــی در انتظارم ـــه دورنمای ـــال چ اص
ایـــن موضـــوع بـــه عنـــوان تـــم اصلـــی ســـخنرانی ها 
ـــه  ـــا توج ـــخنرانان ب ـــدام از س ـــر ک ـــد و ه ـــاب ش انتخ
ــورد  ــان در مـ ــی خودشـ ــه کاری و زندگـ ــه زمینـ بـ
ـــت  ـــت، صحب ـــان اس ـــه در انتظارم ـــده ای ک ـــای آین دنی
کردنـــد. همان طـــور کـــه در فراخـــوان تدکـــس 
نوشـــته بودیم، »قالـــب ایـــن همایـــش، جهانـــی 
ــال حرکـــت  ــوی آن در حـ ــه سـ ــا بـ ــه مـ اســـت کـ
ـــه  ـــوژی هم ـــر و تکنول ـــم، هن ـــه عل ـــی ک ـــتیم. جهان هس
ـــند  ـــد و در تالش ـــتی میکنن ـــر همزیس ـــار یکدیگ در کن
تـــا کیفیـــت زندگـــی انســـانی را ذره ذره بهبـــود 
بخشـــیده و تجربـــه زندگـــی را ارتقـــا دهنـــد. ایـــن 
جهـــان توســـط انســـانهای امـــروز ســـاخته می شـــود 
ـــر،  ـــدرت فک ـــا ق ـــم ب ـــا بتوانی ـــدام از م ـــر ک ـــاید ه و ش
ـــهیم  ـــا س ـــن دنی ـــذاری ای ـــکاری در پایه گ ـــل و هم عم

شـــویم.« 
 سخنران ها چطور انتخاب شدند؟ 

تیـــم برگزارکننـــده جلســـات مختلفـــی در ایـــن 
ـــد  ـــام ش ـــترده ای انج ـــات گس ـــت و تحقیق ـــه داش زمین
ـــم  ـــاب کنی ـــرادی را انتخ ـــوع، اف ـــور موض ـــه فراخ ـــا ب ت
ــاخص و  ــای شـ ــزو چهره هـ ــوزه جـ ــه در ایـــن حـ کـ
ـــراد  ـــاب اف ـــد روی انتخ ـــن تاکی ـــتند. ای ـــته هس برجس
ـــروه  ـــود گ ـــط خ ـــه توس ـــت ک ـــی اس ـــخنرانان اصل و س

ــود.  ــج می شـ ــد ترویـ تـ
 در نهایت چه کسانی انتخاب شدند؟ 

ـــد از  ـــر بودن ـــت نف ـــا هف ـــی م ـــخنرانان نهای ـــع س جم
ـــران،  ـــک ای ـــم ژنتی ـــدر عل ـــود پ ـــور فره ـــه پروفس جمل
علـــی ترقی جـــاه کارآفریـــن اجتماعـــی، ترانـــه یلـــدا 
ــراح، لیـــال  ــیان طـ ــاز،  نژده هوانسـ ــار و شهرسـ معمـ
ــه ثمینـــی  ــر نغمـ ــددکار اجتماعـــی، دکتـ ــد مـ ارشـ
نویســـنده و متخصـــص هنرهـــای نمایشـــی و دکتـــر 
کیهان شـــناس.  و  فیزیکـــدان  منصـــوری  رضـــا 
ـــک روزه و از ســـاعت ده و ســـی  ـــه صـــورت ی ـــش ب همای
دقیقـــه صبـــح شـــروع شـــد و هـــر جلســـه حـــدود 
یـــک و نیـــم تـــا دو ســـاعت طـــول  کشـــید و دو تـــا 
ـــم  ـــخنرانی ها ه ـــه س ـــت. در فاصل ـــخنران داش ـــه س س
ویدئوهـــای مربـــوط بـــه ســـخنرانی های تـــد بـــرای 
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پروفســـور فرهـــود در مـــورد دنیـــای ســـالمندی 
صحبـــت کردنـــد و این کـــه بایـــد چـــه برنامه هایـــی 
بـــرای آینـــده افـــراد جامعـــه داشـــته باشـــیم چـــون 
االن پـــر از ایـــده هســـتند ولـــی بعـــدا تبدیـــل بـــه 
ــوند. دکتـــر ثمینـــی در مـــورد  مصرف کننـــده می شـ
بـــر روابـــط  تاثیـــرات آن  رازهـــای گفت و گـــو و 

صحبـــت کردنـــد.
محـــور ســـخنرانی ترقی جـــاه دنیـــای کودکـــی 
و شـــش ســـال اول زندگـــی هـــر فـــرد بـــود و 
ــوه  ــدت در نحـ ــه شـ ــرایط آن دوران بـ ــه شـ این کـ
اســـت.  موضـــوع  تاثیرگـــذار  کـــودک  رشـــد 
ـــی  ـــی و کارآفرین ـــم طراح ـــیان ه صحبت نژده هوانس
ـــر  ـــود. دکت ـــن دو رشـــته ب ـــک ای و رابطـــه بســـیار نزدی
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــی و می ـــای قدیم ـــورد بناه ـــدا در م یل
ــن  ــه ایـ ــد بـ ــه بایـ ــتند و این کـ ــی داشـ صحبت هایـ
ـــد  ـــم ارش ـــود. خان ـــا داده ش ـــن به ـــش از ای ـــا بی بناه
در مـــورد تجربه هـــای خـــود در زمینـــه کاری شـــان 
ــد.  ــخنرانی کردنـ ــیرینی هایش سـ ــختی ها و شـ و سـ
ــن  ــم ایـ ــوری هـ ــر منصـ ــای دکتـ ــور گفته هـ محـ
ــرای  ــا بـ ــش از این هـ ــی بیـ ــد خیلـ ــه بایـ ــود کـ بـ

علـــم هزینـــه کـــرد و بـــه آن پرداخـــت. 
 تدکس بعدی کی برگزار می شود؟ 

ــد و  ــاالنه باشـ ــخنرانی ها سـ ــن سـ ــت ایـ ــرار اسـ قـ
.اســـت انجـــام  حـــال  در  برنامه ریزی هایـــش 

شـــرکت کنندگان پخـــش می شـــد. 
 رونـــد ثبت نـــام بـــه چـــه صورتـــی 
بـــود؟ آیـــا فقـــط دانشـــجوها بودنـــد کـــه 
می توانســـتند در ایـــن تدکـــس شـــرکت 
ـــادی  ـــراد ع ـــرای اف ـــکان ب ـــن ام ـــا ای ـــد ی کنن

هـــم وجـــود داشـــت؟ 
ـــد و  ـــام بـــرای عمـــوم آزاد بـــود ولـــی مـــا تاکی ثبت ن
ـــتیم.  ـــجوها داش ـــرکت دانش ـــتری روی ش ـــز بیش تمرک

 یعنی گزینشی عمل کردید؟ 
ــد  ــه تاکیـ ــور کـ ــون همان طـ ــه. چـ ــی بلـ ــه نوعـ بـ
و  نخبـــه  ســـخنران های  حضـــور  روی  تـــد 
ــویق  ــم تشـ ــاله را هـ ــن مسـ ــت، ایـ ــرداز اسـ ایده پـ
ــراد  ــزو افـ ــم جـ ــرکت کننده ها هـ ــه شـ ــد کـ می کنـ
مســـتعد و خـــالق باشـــند. بنابرایـــن در مرحلـــه 
کـــه  بعـــد  و  شـــد  انجـــام  پیش ثبت نـــام  اول 
رزومه هـــای افـــراد و فرم هایـــی را کـــه در خصـــوص 
عالقه مندی هایشـــان پـــر کـــرده بودنـــد بـــه دســـت 
ـــت  ـــد و در نهای ـــام ش ـــی انج ـــی نهای ـــید، بررس ـــا رس م
از بیـــن 620 متقاضـــی، 100 نفـــر بـــرای حضـــور در 

ــدند.  ــاب شـ ــس انتخـ تدکـ
ــرح  ــای مطـ ــدام ایده هـ ــان کـ ــه نظرتـ  بـ
ـــه  ـــورد توج ـــتر م ـــس بیش ـــن تدک ـــده در ای ش

ـــت؟  ـــرار گرف ق
ایده هـــای زیـــادی مطـــرح شـــد. بـــه عنـــوان مثـــال، 
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  چــه می شــود کــه یــک دانشــجوی ســال دوم 
ــرد  ــم می گی ــه تصمی ــر یک دفع ــته کامپیوت رش
ســراغ حــوزه ای بــرود کــه تــا آن زمــان تقریبــا 
در ایــران ناشــناخته بــوده و کمتــر کســی 
ســراغش رفتــه اســت و بــر اســاس ایــن تصمیــم 
ــم  ــق ه ــد و موف ــیس می کن ــرکت تاس ــک ش ی

می شــود؟ 
ســال 78 یــا 79 بــود کــه تــازه بحــث اینترنــت و 
ارتباطــات اینترنتــی در ســطح عمومــی در ایــران مطــح 
شــد و تــا پیــش از ایــن، فقــط دانشــگاه ها مجهــز 
ــه  ــات ب ــال وزارت ارتباط ــد. در آن س ــت بودن ــه اینترن ب
ــه  ــه ارائ شــرکت های خصوصــی مجــوز داد کــه شــروع ب
ــن  ــد و ای ــی کنن ــطح عموم ــی در س ــات اینترنت خدم
بحــث و ایــن نیــاز از آن جــا شــکل گرفــت و خیلــی هــم 

ــود.  ــاد ب ــش زی ــا برای تقاض
ــزو  ــات ج ــا ارتباط ــط ب ــائل مرتب ــی، مس ــور کل ــه ط ب
چیزهایــی اســت کــه ممکــن اســت در ابتــدا لوکــس بــه 
ــد  ــه بع ــت شــده ک ــا ثاب ــا و باره ــی باره نظــر برســد ول
ــه  ــس ب ــت لوک ــا خدم ــان کاال ی ــی هم ــدت کوتاه از م
شــدت در جامعــه تقاضــا پیــدا می کنــد و جــزو نیازهــای 
مهــم انســان ها می شــود بــه طــوری کــه حاضرنــد انــواع 
ــرای داشــتنش بکننــد؛ مثــل موبایــل کــه  هزینه هــا را ب
ــه  ــود و ب ــت ب ــس و گران قیم ــرویس لوک ــک س ــدا ی ابت
نظــر می رســید مــال عــده خاصــی از مــردم اســت ولــی 
ــده و  ــل ش ــر تبدی ــال فراگی ــاوری کام ــک فن ــه ی االن ب
ــل  ــک خــط موبای ــل ی ــر قشــری حداق ــر کســی از ه ه
دارد. اینترنــت هــم در آن زمــان بــه همیــن شــکل بــود 
ــن  ــرای ای ــاری ب ــورت انفج ــه ص ــا ب ــه تقاض و یک دفع

ــاال رفــت.  خدمــت ب
از طــرف دیگــر، ســرویس دهنده هایی کــه می خواســتند 
ــری  ــه یک س ــد ب ــی بدهن ــرویس اینترنت ــردم س ــه م ب
ــان  ــه در آن زم ــاز داشــتند ک ــا نی ــزات و فناوری ه تجهی
ــزات  ــث تجهی ــور بح ــود. منظ ــران نب ــش در ای تخصص
ــی و ســرورهایی اســت کــه تحــت  تحــت شــبکه و آی پ
ایــن سیســتم کار می کننــد. مــن از قبــل کــه دانشــگاه 
ــالی در  ــد س ــود، چن ــده ب ــت ش ــه اینترن ــز ب ــازه مجه ت
ایــن زمینــه کار کــرده بــودم. اصــال از دوران دبیرســتان 
خیلــی عالقه منــد بــه ایــن مســائل بــودم و تجربــه کاری 
ــز  ــان در مرک ــم در آن زم ــتانم ه ــی از دوس ــتم. یک داش
ــوره  ــالح خ ــه اصط ــرد و ب ــگاه کار می ک ــت دانش اینترن
ــه  ــم در زمین ــی ه ــه خوب ــود و تجرب ــات ب ــن جریان ای
سیســتم های مبتنــی بــر شــبکه داشــت. خــب، مــا 
دیدیــم ایــن نیــاز در جامعــه بــه وجــود آمــده و مــا هــم 
ــن  ــس چــرا ای ــم، پ ــن کار را انجــام بدهی ــم ای ــه بلدی ک

ــم؟  کار را نکنی
این کــه می گویــم نیــاز در بــازار زیــاد بــود بــه ایــن خاطــر 
اســت کــه در آن زمــان شــرکت ها و آی اس پی هــای 
زیــادی بودنــد کــه می خواســتند ایــن تجهیــزات و 
سیســتم ها را راه انــدازی کننــد و از آن طــرف افــراد 

کارآفرین هایی که در حوزه صنایع مخابراتی 
فعالیت می کنند قطعا با نام »صنایع ارتباطی 
آوا« آشنا هستند؛ شرکتی که نه فقط 
در جشنواره های خوارزمی، شیخ بهایی 
یا جشنواره ملی فاوا موفق عمل کرده، 
بلکه کارآفرین برتر سال 93 نیز بوده 
است و تولید یک محصول مخابراتی برای 
یکپارچه سازی ارتباطات مخابراتی در کشور 
جزو افتخاراتش محسوب می شود. این شرکت 
که تا امروز توانسته پا به پای برندهای خارجی 
در بازار رقابت کند و از شتاب کم نظیر این حوزه 
در به روزرسانی محصوالت و خدمات عقب 
نماند، حاصل جرقه ای است که در ذهن چند 
دانشجوی دوره کارشناسی رشته مهندسی 
کامپیوتر زده شده و در طی چهارده سالی که 
از تاسیسش می گذرد، نشان داده که پیوند 
صنعت و دانشگاه کاری غیرممکن نیست. دکتر 
انوشیروان مرات، مدیرعامل صنایع ارتباطی 
آوا، در گپ و گفتی کوتاه از راز و رمز مدیریت 
یک شرکت دانش بنیان، آن هم از نوع موفقش، 
برایمان می گوید و البه الی صحبت هایش 
تاکید می کند که »در شرکت های فناور، 
نقش مدیر نقش یک تسهیل گر است که 
عمده وظیفه اش مهیا کردن زیرساخت ها و 
شرایطی است که نخبگان شرکت بتوانند 
ایده های خودشان را پیاده کنند. در شرکت ما 
هم همه موفقیت هایی که به دست آورده ایم 
حاصل تالش نیروهای نخبه مان در بخش های 
مختلف فنی و بازرگانی تا ستادی است«. 
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زیــادی هــم ایــن کار را بلــد نبودنــد و ایــن بــرای مــا یک 
امتیــاز بــود. امــا یکــی، دو ســال کــه گذشــت، احســاس 
ــرده و  ــدا ک ــت پی ــن و یکنواخ ــت روتی ــم کار حال کردی
دیگــر نــوآوری و خالقیتــی در آن نیســت. بــه هــر حــال، 
کار مــا در آن زمــان فنــی بــود کــه بلــد بودیــم و زودتــر 
ــا آن ســر و کلــه زده بودیــم ولــی خــب، ایــن  از بقیــه ب
ــک  ــار ی ــر ب ــی ه ــراری می شــود. یعن ــد باالخــره تک رون
ــا  ــت و م ــول داش ــای محص ــا تقاض ــد از م ــرکت جدی ش
برایشــان مشــتری ها را  تجهیــزات را می فروختیــم و 
راه می انداختیــم. ایــن مســاله خیلــی زود مــا را خســته 
ــتیم،  ــن داش ــه در آن س ــه ای ک ــا روحی ــون ب ــرد چ ک
ــه گشــتن دنبــال  همخوانــی نداشــت. بنابرایــن شــروع ب
موضوعــات مختلفــی کردیــم کــه ببینیــم بــا اســتفاده از 
ــع داشــتیم، چــه کار  ــه آن موق ــه ک ــش و تجرب ــن دان ای

ــم.  ــام دهی ــم انج ــری می توانی مفیدت
ــه همیــن خدمــات و محصوالتــی رســیدید   و ب

کــه در حــال حاضــر داریــد؟ 
ــام  ــد تم ــه بع ــه از ســال 80 ب ــم ک ــم بگوی ــه، می توان بل
ــر  ــی ب ــران مبتن ــی در ای ــتم های مخابرات ــت سیس فعالی
فنــاوری وب بــوده اســت کــه جرقــه اش هــم بــر مبنــای 

ــد.  ــان زده ش ــی در شــرکت خودم ــاز داخل ــک نی ی
 چطور؟ 

ــا  ــه بچه هـ ــتیم، همـ ــان داشـ ــه آن زمـ در دفتـــری کـ
مهنـــدس  همه شـــان  و  بودنـــد  شـــبکه  کاربلـــد 
ــی  ــاز مهندسـ ــه در فـ ــی کـ ــی کسـ ــر. یعنـ کامپیوتـ
ــرق و  ــی بـ ــنتی آن یعنـ ــای سـ ــه معنـ ــرات بـ مخابـ
الکترونیـــک کار کـــرده باشـــد، نداشـــتیم. مـــا دیدیـــم 
ـــم  ـــر مجبوری ـــان در دفت ـــی خودم ـــات داخل ـــرای ارتباط ب
از تجهیـــزات جنبـــی اســـتفاده کنیـــم در حالـــی کـــه 
منطقـــا زیرســـاخت کار در شـــرکت خودمـــان وجـــود 
داشـــت. مـــا اصـــال فنـــاوری جدیدتـــری را در اختیـــار 
ـــد  ـــود آم ـــه وج ـــان ب ـــوال برایم ـــن س ـــس ای ـــتیم پ داش
کـــه چـــرا از همیـــن زیرســـاخت اســـتفاده نکنیـــم و 
ارتباطـــات تلفنـــی داخـــل دفتـــر خودمـــان را درســـت 

نکنیـــم. 
ـــی  ـــران خیل ـــه در ای ـــت ک ـــی اس ـــال زمان ـــث م ـــن بح ای
رایـــج نبـــود همـــه در دفاترشـــان زیرســـاخت شـــبکه 
اینترنتـــی داشـــته باشـــند در حالـــی کـــه مـــا آن 
زمـــان ایـــن زیرســـاخت را داشـــتیم و اتفاقـــا کامـــل و 
ـــی  ـــم داشـــتیم چـــون اصـــال موضـــوع اصل ـــش را ه مفصل
ـــن  ـــا ای ـــود. ام ـــاخت ب ـــن زیرس ـــر همی ـــی ب ـــا مبتن کار م
فنـــاوری قدیمی تـــر را نداشـــتیم کـــه بتوانیـــم بـــرای 
ـــا از  ـــم ام ـــود بیاوری ـــه وج ـــبکه ای را ب ـــن ش ـــن چنی تلف
ـــاخت  ـــبکه و زیرس ـــن ش ـــاد ای ـــکان ایج ـــی ام نظـــر منطق
ـــن  ـــدیم و ای ـــه کار ش ـــت ب ـــم دس ـــا ه ـــود. م ـــم ب فراه
ـــی  ـــان طراح ـــی خودم ـــتفاده داخل ـــرای اس ـــتم را ب سیس

کردیـــم و در اجـــرا هـــم درســـت و کامـــل بـــود. 
 بعـــد هـــم دیدیـــد کـــه سیســـتم جالبـــی 

اســـت و تصمیـــم بـــه فروشـــش گرفتیـــد! 

بلـــه. بـــه هـــر حـــال مـــا ایـــن زیرســـاخت را بـــرای 
تلفـــن ایجـــاد کـــرده بودیـــم و احســـاس می کردیـــم 
ـــن  ـــد از همی ـــم بخواهن ـــازمان ها ه ـــی س ـــاید باق ـــه ش ک
تکنولـــوژی اســـتفاده کننـــد کـــه نیـــاز مخابراتی شـــان 
رفـــع شـــود. اولیـــن مشـــتری مان هـــم یکـــی از 
ــئوالنش  ــر مسـ ــتیم نظـ ــه توانسـ ــود کـ ــگاه ها بـ دانشـ
ــه  ــن کـ ــم و همیـ ــب کنیـ ــتم جلـ ــورد سیسـ را در مـ
ـــد،  ـــا خری ـــاال از م ـــت ب ـــان در ظرفی ـــول را آن زم محص
ـــوق  ـــت و مش ـــان گذاش ـــادی روی کارم ـــر زی ـــی تاثی خیل
خوبـــی برایمـــان بـــود چـــون احســـاس کردیـــم کـــه 
ـــت  ـــازار هس ـــتم در ب ـــن سیس ـــه ای ـــاز ب ـــا نی ـــس حتم پ
و مـــا بـــه بیراهـــه نمی رویـــم. این کـــه همـــان اوایـــل 
ـــول  ـــه محص ـــم ک ـــدا کردی ـــم پی ـــتری مه ـــک مش کار ی
را بـــا ظرفیـــت دو هـــزار شـــماره از مـــا خریـــد واقعـــا 
تشـــویق خوبـــی بـــود. البتـــه حـــاال هـــم کـــه حـــدود 
چهـــارده ســـال از آن زمـــان می گـــذرد، همچنـــان 
هـــزار و دو هـــزار شـــماره ظرفیـــت باالیـــی محســـوب 

می شـــود. 
ـــدر  ـــا چق ـــد؟ ب ـــرکت را راه انداختی ـــور ش   چط
هزینـــه؟ باالخـــره شـــما دانشـــجو بودیـــد و 
ـــردن  ـــه ک ـــرای هزین ـــادی ب ـــرمایه زی ـــا س قطع

ـــتید.  ـــه نداش ـــن زمین در ای
ـــیصد  ـــا س ـــا ب ـــا تقریب ـــی م ـــود، ول ـــان نش ـــاید باورت ش
هـــزار تومـــان شـــرکتمان را تاســـیس کردیـــم. خـــود مـــن 
ـــازمانی  ـــرای س ـــزار را ب ـــک نرم اف ـــی ی ـــخصا کار طراح ش
انجـــام داده و صـــد هـــزار تومـــان دســـتمزد گرفتـــه بـــودم. 
پنجـــاه هـــزار تومـــان هـــم از پـــدرم قـــرض کـــردم و 
ـــد،  شـــریکم هـــم کـــه آن زمـــان در دانشـــگاه شـــاغل بودن
صـــد و پنجـــاه هـــزار تومـــان آوردنـــد و در مجمـــوع 
بـــا ســـیصد هـــزار تومـــان شـــرکت را راه انداختیـــم. 
اولیـــن کارکنـــان شـــرکت هـــم همکالســـی های مـــن 
در دانشـــگاه بودنـــد کـــه شـــناخت نســـبی از آن هـــا و 
ـــی در  ـــما وقت ـــتم. ش ـــان داش ـــتعدادها و توانایی هایش اس
دانشـــگاه هســـتید، دانشـــجوهای ســـال های پایین تـــر 
یـــا باالتـــر را در رشـــته خودتـــان می شناســـید و 
ـــا  ـــل کاره ـــن قبی ـــه ای ـــانی ب ـــه کس ـــه چ ـــد ک می بینی
عالقـــه دارنـــد. می دانیـــد کـــه بعضـــی از دانشـــجوها 
هســـتند کـــه صرفـــا تئـــوری کار می کننـــد و عالقـــه 
ـــد.  ـــان ندارن ـــه رشته ش ـــی ب ـــوق واقع ـــی و ذوق و ش قلب
شـــما وقتـــی بـــا دانشـــجوها مـــراوده می کنیـــد، 
ــه  ــد کـ ــی می بریـ ــاله پـ ــن مسـ ــه ایـ ــی زود بـ خیلـ
ــان  ــتند. در زمـ ــدام جنـــس هسـ ــا از کـ ــدام آدم هـ کـ
دانشـــجویی کســـانی را دیـــده بـــودم کـــه واقعـــا بـــه 
ایـــن کار عالقـــه داشـــتند و می توانســـتند کار عملـــی 
ـــم و  ـــت کردی ـــا صحب ـــا آن ه ـــن ب ـــد بنابرای ـــام دهن انج
ـــم  ـــع کردی ـــی ها را جم ـــر از همکالس ـــت نف ـــت، هش هف
ـــه  ـــرور ک ـــه م ـــا ب ـــوند. ام ـــاغل ش ـــا ش ـــرکت م ـــا در ش ت
کار جدی تـــر و گســـترده تر شـــد، مجبـــور شـــدیم 
ــای  ــم. نیروهـ ــتفاده کنیـ ــت اسـ ــای تمام وقـ از نیروهـ
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دانشـــجویی پاره وقـــت هســـتند و ایـــام امتحانـــات و... 
ــا حســـاب کـــرد. بنابرایـــن بـــه  نمی شـــود روی آن هـ
تبـــع شـــرایط شـــرکت کـــه رشـــد پیـــدا کـــرده بـــود 
و این کـــه تعهداتمـــان بـــه مشـــتری ها ســـنگین تر 
و حجیم تـــر شـــده بـــود، بـــه ســـمت اســـتفاده از 
نیروی هـــای تمام وقـــت رفتیـــم کـــه می توانســـتند 

اختصاصـــی روی کار وقـــت بگذارنـــد. 
  هنوز هم با دانشجوها کار می کنید؟ 

کم. 
  چـــرا؟ بـــه همیـــن دلیلـــی کـــه توضیـــح 

دادیـــد؟ 
ـــی دانشـــجوهای  ـــم؛ ول ـــروی دانشـــجو داری ـــه نی ـــه. البت بل
مقطـــع فوق لیســـانس کـــه فراغـــت بیشـــتری بـــرای 

ـــد. ـــه کار دارن ـــیدگی ب رس
  شـــرکت شـــما یـــک شـــرکت دانش بنیـــان 
اســـت و از ابتـــدا وارد حـــوزه ای شـــده کـــه 
نمونـــه اش تـــا قبـــل از آن در کشـــور وجـــود 
ـــوده  ـــن ب ـــما ای ـــعی ش ـــم س ـــا ه ـــته. قطع نداش
ــوزه  ــن حـ ــه در ایـ ــای نخبـ ــه از نیروهـ کـ
ــازی  ــور تیم سـ ــا چطـ ــد. امـ ــتفاده کنیـ اسـ
کردیـــد و ایـــن نخبه هـــا را کنـــار هـــم نگـــه 
داشـــتید و مدیریتشـــان کردیـــد چـــون بـــه 
ــی کار  ــاله خیلـ ــن مسـ ــد ایـ ــر نمی رسـ نظـ

ســـاده ای باشـــد؟ 
ــی  ــرمایه و خیلـ ــن سـ ــی، تامیـ ــع مالـ ــن منابـ تامیـ
از مســـائل دیگـــر اهمیـــت خودشـــان را در بحـــث 
بـــازار و جـــذب مشـــتری و... دارنـــد ولـــی بـــه نظـــرم 
ــن  ــه همیـ ــل قضیـ ــان اصـ ــرکت دانش بنیـ ــرای شـ بـ
تیم ســـازی اســـت کـــه شـــما بـــه آن اشـــاره کردیـــد. 
ـــم  ـــذب کنی ـــه را ج ـــرات نخب ـــور نف ـــه چط ـــی این ک یعن
و چطـــور حفظشـــان کنیـــم چـــون بـــه نظـــر مـــن، 
ـــی از  ـــا حت ـــی وقت ه ـــا بعض ـــن نیروه ـــردن ای ـــظ ک حف

ــا هـــم ســـخت تر اســـت.  جـــذب کـــردن آن  هـ
ـــالق  ـــوال خ ـــان معم ـــرکت دانش بنی ـــک ش ـــای ی نیروه
ــتعداد و  ــر و اسـ ــر فکـ ــه از نظـ ــتند کـ ــه هسـ و نخبـ
توانمنـــدی جـــزو طبقـــات بـــاالی جامعـــه محســـوب 
می شـــوند. طبیعـــی اســـت کـــه کار کـــردن بـــا ایـــن 
افـــراد روش مدیریتـــی خـــاص خـــود را می طلبـــد و - 
ـــا مدیریـــت کـــردن کارگـــران یـــک  ـــه عنـــوان مثـــال - ب ب
کارخانـــه خیلـــی متفـــاوت اســـت. در کارخانـــه شـــما 
ـــی  ـــص کمیاب ـــه تخص ـــد ک ـــر و کار داری ـــانی س ـــا کس ب
ـــود  ـــام می ش ـــا انج ـــه آن ج ـــی ک ـــوع فعالیت ـــد و ن ندارن
ـــت  ـــه خالقی ـــاز ب ـــی، نی ـــه عبارت ـــت؛ ب ـــور اس کارگر مح
و نـــوآوری خاصـــی وجـــود نـــدارد. پـــس مدیریـــت در 
ایـــن حـــوزه بـــا یـــک شـــرکت دانش بنیـــان خیلـــی 
متفـــاوت اســـت چـــون شـــما خالقیـــت و نـــوآوری را 
کـــه نمی توانـــی بـــا اجبـــار ایجـــاد کنـــی یـــا برایـــش 
یـــک حـــد از پیـــش تعییـــن شـــده مشـــخص کنـــی 
ــه،  ــک کارخانـ ــد. در یـ ــری باشـ ــل اندازه گیـ ــه قابـ کـ

کارگـــر قـــرار اســـت 8 ســـاعت کار کنـــد و مثـــال تعـــدادی 
ـــد  ـــما می گویی ـــب، ش ـــد. خ ـــته بندی کن ـــول را بس محص
مـــا اندازه گیـــری کردیـــم و دیدیـــم کـــه بســـته بندی 
ـــی  ـــد ط ـــد و بای ـــول می کش ـــه ط ـــول 3 دقیق ـــر محص ه
8 ســـاعت فـــالن قـــدر محصـــول بســـته بندی شـــده 
باشـــد و بعـــد اندازه گیـــری کنیـــم کـــه کارگـــر کارش 
ـــوری  ـــت این ج ـــا خالقی ـــت. ام ـــام داده اس ـــور انج را چط
نیســـت. یعنـــی مـــا نمی توانیـــم بـــه نیروی مـــان 
بگوییـــم کـــه طـــی 8 ســـاعتی کـــه این جـــا هســـتی 

ـــی!  ـــرج ده ـــه خ ـــت ب ـــزان خالقی ـــن می ـــد ای بای
  چطور این مساله را مدیریت کردید؟ 

ـــه  ـــه ب ـــن زمین ـــد در ای ـــه بای ـــائلی ک ـــن مس ـــی از اولی یک
آن توجـــه شـــود، ایـــن اســـت کـــه بفهمیـــد چـــه مســـائلی 
ـــش  ـــی بخ ـــائل مال ـــت. مس ـــراد ارزش اس ـــن اف ـــرای ای ب
آســـان کار اســـت و قســـمت ســـخت کار ایـــن اســـت کـــه 
ببینیـــم چـــه چیـــزی واقعـــا بـــرای ایـــن افـــراد ارزش 
محســـوب می شـــود. گاهـــی وقت هـــا نـــکات کوچـــک 
و پیـــش پـــا افتـــاده ای هســـت کـــه می توانـــد تاثیـــر 
ـــه کار  ـــراد ب ـــل اف ـــی و تمای ـــش کارای ـــادی روی افزای زی
ـــر  ـــراد از نظ ـــن اف ـــرم ای ـــه نظ ـــد. ب ـــته باش ـــردن داش ک
تیـــپ کاری و ویژگی هـــای شـــخصیتی تـــا حـــدودی 
ـــام  ـــری انج ـــای هن ـــه کاره ـــتند ک ـــانی هس ـــبیه کس ش
می دهنـــد. این هـــا آزادی عمـــل بیشـــتری الزم دارنـــد 
ـــان  ـــی را برایش ـــاعات کاری خاص ـــد س ـــما نمی توانی و ش
معیـــن کنیـــد یـــا شـــرایط را بـــرای حضـــور و رفـــت 
و آمـــد و... آن هـــا خیلـــی خشـــک در نظـــر بگیریـــد. 
بنابرایـــن بایـــد بگذاریـــد در ایـــن فاکتورهـــا کـــه 
ـــرایط  ـــزو ش ـــدارد و ج ـــی ن ـــی نهای ـــری روی خروج تاثی
ـــور بیشـــتر داشـــته  ـــدرت مان ـــی کار اســـت، کمـــی ق جنب
ـــان  ـــل خودش ـــد و می ـــه می خواهن ـــور ک ـــند و آن ط باش

ـــد.  ـــو ببرن ـــت کار را جل اس
یـــک مســـاله خیلـــی مهـــم دیگـــر کـــه بـــه نظـــرم 
ـــه  ـــما ب ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــت، ای ـــه اس ـــن قضی ـــد ای کلی
عنـــوان مدیـــر بـــه نحـــوی کار را جلـــو ببریـــد کـــه 
اشـــخاص ثمـــره کار خودشـــان را ببیننـــد چـــون بـــه 
ـــرا  ـــد. چ ـــودن می ده ـــد ب ـــاس مفی ـــما احس ـــای ش نیروه
ـــون  ـــد؟ چ ـــرت می کنن ـــا مهاج ـــای م ـــی از نخبه ه خیل
ـــد.  ـــودن ندارن ـــد ب ـــاس مفی ـــتند احس ـــا هس ـــی این ج وقت
ـــاد  ـــا ایج ـــاس را در آن ه ـــن احس ـــد ای ـــما بتوانی ـــر ش اگ
ـــه  ـــی ک ـــرده و محصول ـــرف ک ـــه ص ـــی ک ـــه وقت ـــد ک کنی
تولیـــد کرده انـــد نیـــازی از کشـــور را برطـــرف کـــرده 
ـــی  ـــیار مثبت ـــر بس ـــت، اث ـــورده اس ـــی خ ـــه درد کس ـــا ب ی
ــه  ــوید کـ ــث می شـ ــد و باعـ ــان می گذاریـ ــر ذهنشـ بـ
ـــد.  ـــدا کنن ـــادی پی ـــی زی ـــزه خیل ـــه کار انگی ـــرای ادام ب
ــد  ــاره کردی ــا اش ــرت نخبه ه ــث مهاج ــه بح   ب
و این کــه در مملکــت خودشــان احســاس مفیــد 
بــودن ندارنــد. بــه نظرتــان چــرا ایــن احســاس 
ــی  ــه اتفاق ــا چ ــد ی ــود نمی آی ــه وج ــا ب در آن ه

می افتــد کــه بــه این جــا می رســیم؟ 
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ــش  ــا پیـ ــی موقع هـ ــرم خیلـ ــه نظـ ــه بـ ــه ای کـ نکتـ
ــره  ــد ثمـ ــراد نتواننـ ــود افـ ــث می شـ ــد و باعـ می آیـ
ـــان  ـــودن بهش ـــد ب ـــس مفی ـــا ح ـــد ی ـــود را ببینن کار خ
دســـت بدهـــد، ایـــن اســـت کـــه در انتظاراتمـــان از 
کاری کـــه داریـــم انجـــام می دهیـــم، دچـــار افـــراط 
و تفریـــط می شـــویم. مـــن رشـــته خـــودم را مثـــال 
می زنـــم کـــه تجهیـــزات مخابراتـــی اســـت. شـــما در 
ایـــن حـــوزه فـــالن شـــرکت غـــول را می بینیـــد کـــه 
ـــان  ـــور خودش ـــا از کش ـــه دنی ـــای نخب ـــی از نیروه خیل
ـــد  ـــرکت بپیوندن ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــرت کرده ان مهاج
و محصوالتشـــان همـــه جـــا عرضـــه می شـــود و... 
برخـــورد افـــراد بـــا چنیـــن چیـــزی دو نـــوع اســـت. 
یـــک عـــده بـــه نظـــرم مرعـــوب فضـــا می شـــوند و 
می گوینـــد مـــا کـــه هیچ وقـــت نمی توانیـــم بـــه 
ـــن  ـــه چنی ـــا ک ـــر م ـــه عم ـــا ب ـــیم ی ـــرکت برس ـــالن ش ف
ــی  ــرم خیلـ ــه نظـ ــن بـ ــد و...  ایـ ــد نمی دهـ کاری قـ
اشـــتباه بزرگـــی اســـت. خـــود مـــن در ایـــن مـــوارد 
این جـــوری بـــه قضیـــه نـــگاه می کنـــم کـــه مگـــر آن 
تشـــکیالت یـــا تاسیســـات یـــا ســـازمانی کـــه آن جـــا 
ـــه، از روز اول  ـــا را گرفت ـــازار دنی ـــده و ب ـــود آم ـــه وج ب
ـــن  ـــت. ای ـــرده اس ـــان ب ـــدر زم ـــا چق ـــش مجموع پیدایش
کار بـــه خصـــوص در حـــوزه  های تـــک زمـــان خیلـــی 

زیـــادی نمی بـــرد. یعنـــی این جـــور نیســـت کـــه 
فـــالن شـــرکت  های تـــک چنـــد صـــد ســـال قدمـــت 
ـــد  ـــوزه ببینی ـــن ح ـــی در ای ـــاید حت ـــد. ش ـــته باش داش
ـــج  ـــت و پن ـــا بیس ـــت ت ـــط بیس ـــرکت فق ـــالن ش ـــه ف ک
ــذرد.  ــش می گـ ــان پیدایشـ ــه از زمـ ــت کـ ــال اسـ سـ
ـــت  ـــم هس ـــر ه ـــان کمت ـــن زم ـــات ای ـــی اوق ـــی بعض حت
و آدم هایـــی هـــم کـــه ایـــن کار را انجـــام داده انـــد، 
از مریـــخ کـــه نیامده انـــد بلکـــه مثـــل خودمـــان 
ـــر  ـــودی از نظ ـــبختانه کمب ـــه خوش ـــم ک ـــا ه ـــتند. م هس
بهـــره هوشـــی و اســـتعداد و... نداریـــم کـــه مرعـــوب 
ـــا  ـــرکت ی ـــالن ش ـــا ف ـــت ب ـــم رقاب ـــر کنی ـــویم و فک ش
رســـیدن بـــه فـــالن جایـــگاه مطلقـــا دســـت نیافتنی 
ـــت و  ـــتباه اس ـــن اش ـــن بزرگ تری ـــرم ای ـــه نظ ـــت. ب اس
ناشـــی از ایـــن اســـت کـــه کوتاه مـــدت بـــه مســـائل 
ـــد  ـــیر بای ـــن مس ـــه در ای ـــی ک ـــم در حال ـــر می کنی فک
کمـــی صبـــر و حوصلـــه داشـــت. شـــما قطعـــا طـــی 
دو ســـال نمی توانیـــد بـــه غـــول دنیـــا برســـید ولـــی 
ــه  ــر نـ ــد؟! مگـ ــر می کنیـ ــاله فکـ ــرا دو سـ ــال چـ اصـ
ــه  ــت کـ ــرو آن اسـ ــد »رهـ ــم گفته انـ ــه از قدیـ این کـ
آهســـته و پیوســـته رود«؟! بنابرایـــن از اول بایـــد بـــا 
حوصلـــه بیشـــتر و بـــا دیـــد وســـیع تر بـــه موضـــوع 
ـــد  ـــن فراین ـــد«ی در ای ـــچ »نش ـــا هی ـــرد. واقع ـــگاه ک ن
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ــان  ــن نشـ ــه مـ ــن را بـ ــه ایـ ــدارد و تجربـ ــود نـ وجـ
داده اســـت. حالـــت مقابلـــش هـــم ایـــن اســـت کـــه 
بعضی هـــا وقتـــی وارد حـــوزه ای می شـــوند و تـــا 
حـــدی موفقیـــت کســـب می کننـــد - بـــه اصطـــالح 
- جوگیـــر می شـــوند و فکـــر می کننـــد کـــه در 
زمـــان بســـیار کوتاهـــی می تواننـــد جهـــان را فتـــح 
ــه کار  ــرادش در ادامـ ــت؟ ایـ ــرادش چیسـ ــد. ایـ کننـ
ـــزه  ـــرژی و انگی ـــت و ان ـــوب اس ـــش خ ـــون اول ـــت چ اس
زیـــادی هـــم پیـــدا می کننـــد ولـــی بـــه ســـرعت بـــا 
یـــأس و ســـرخوردگی مواجـــه می شـــوند چـــون بـــا 
ایـــن دیـــد شـــروع کرده انـــد کـــه مـــا قطعـــا ظـــرف 
دو ســـال دیگـــر می توانیـــم دوشـــادوش فـــالن برنـــد 
جهانـــی باشـــیم و آن را کنـــار بگذاریـــم. چنیـــن تفکـــری 
ـــال  ـــک س ـــم ی ـــراد ه ـــن اف ـــت. ای ـــی اس ـــا غیرواقع قطع
و دو ســـال اول عالـــی کار می کننـــد امـــا پـــس از آن 
افـــت می کننـــد و تیمشـــان دچـــار یـــأس می شـــود. 
ــد در  ــه بودیـ ــما گفتـ ــه ای شـ   در مصاحبـ
مناقصه هایـــی کـــه شـــرکت می کنیـــد هیـــچ 
رقیـــب داخلـــی نداریـــد و همـــه رقبایتـــان 
ـــان  ـــه نفعت ـــاله ب ـــن مس ـــتند. ای ـــی هس خارج

ـــت یـــا بـــه ضررتـــان؟  اس
رقیب نداشتن؟ 

  منظورم نداشتن رقیب داخلی است. 
ــته  ــب نداشـ ــرکت رقیـ ــه شـ ــی این کـ ــور کلـ ــه طـ بـ
ـــذارد  ـــی روی کار بگ ـــی مخرب ـــر خیل ـــد اث ـــد می توان باش
ـــرکت  ـــود ش ـــث می ش ـــب باع ـــور رقی ـــدم حض ـــون ع چ
ــعه  ــد و توسـ ــه رشـ ــاید بـ ــد و شـ ــه بایـ ــدر کـ آن قـ
خـــود توجـــه نکنـــد و درجـــا بزنـــد و یک دفعـــه 
یـــک جـــا غافلگیـــر شـــود. رقیـــب باعـــث می شـــود 
شـــما دائـــم در تکاپـــو باشـــید و خودتـــان را همیشـــه 
جلوتـــر ببریـــد و بیشـــتر ارتقـــا دهیـــد و ســـر جـــای 
ــه  ــویم کـ ــحال می شـ ــا خوشـ ــتید. مـ ــان نایسـ خودتـ
تیم هایـــی داخـــل کشـــور رقیـــب مـــا باشـــند ولـــی از 
ـــا  ـــرای م ـــه ب ـــن قضی ـــا االن ای ـــا ت ـــاری طبیعت ـــر تج نظ
ـــوان  ـــه عن ـــته ایم ب ـــه توانس ـــت ک ـــوده اس ـــت  ب ـــک مزی ی
ـــوزه  ـــن ح ـــران و در ای ـــه در ای ـــم ک ـــل کنی ـــرکتی عم ش
ـــک  ـــه ی ـــت. البت ـــر اس ـــرکت ها جلوت ـــی ش ـــاص از باق خ
ــرح و  ــات طـ ــه جزئیـ ــردد بـ ــم برمی گـ ــدارش هـ مقـ
ویژگی هـــای ایـــن صنعـــت و بـــازار و حساســـیت هایی 
ـــرکت ها و  ـــرا ش ـــه اکث ـــد ک ـــا دارن ـــتری های م ـــه مش ک
ـــان  ـــل تاکیدش ـــه دلی ـــتند و ب ـــزرگ هس ـــازمان های ب س
ـــد  ـــح می دهن ـــوالت ترجی ـــت محص ـــی و امنی روی ایمن

از محصـــول داخلـــی اســـتفاده کننـــد. 
  در مـــورد بخـــش تحقیقـــات شـــرکت هـــم 
کمـــی توضیـــح می دهیـــد؟ از ابتـــدا روال بـــه 
ـــه  ـــن نتیج ـــه ای ـــی کار ب ـــا ط ـــود ی ـــکل ب ـــن ش ای
ـــه  ـــم ب ـــات ه ـــش تحقیق ـــد بخ ـــه بای ـــیدید ک رس

ـــود؟  ـــه ش ـــه اضاف مجموع
ــی  ــته اصلـ ــه هسـ ــم کـ ــم بگویـ ــرات می توانـ ــه جـ بـ

ــت  ــعه مان اسـ ــق و توسـ ــش تحقیـ ــا بخـ ــرکت مـ شـ
و از ابتـــدا هـــم روال همیـــن بـــوده. عمـــده نفـــرات و 
ـــق  ـــوزه تحقی ـــر در ح ـــال حاض ـــم در ح ـــا ه ـــای م نیروه
ـــته ای  ـــرایط رش ـــال ش ـــتند و اص ـــتقر هس ـــعه مس و توس
هـــم کـــه کار می کنیـــم این جـــوری اســـت کـــه 
ـــک  ـــتیم و ی ـــان بایس ـــای خودم ـــر ج ـــم س ـــر بخواهی اگ
ــیم،  ــان را بفروشـ ــال ها همـ ــازیم و سـ ــول بسـ محصـ
ـــال  ـــا دو س ـــک ی ـــش از ی ـــم بی ـــه بتوانی ـــت ک ـــال اس مح

در ایـــن بـــازار بمانیـــم. 
اهمیـــت ایـــن موضـــوع در ایـــن زمینـــه کاری بـــرای 
ــا مشـــخص اســـت و شـــما  شـــرکت های بـــزرگ دنیـ
می بینیـــد کـــه آن هـــا هـــم دائمـــا محصوالتشـــان را 
ـــق  ـــه تحقی ـــت ب ـــا از دو جه ـــه م ـــد. البت ـــه روز می کنن ب
ـــه  ـــی ک ـــرف، محصول ـــک ط ـــم؛ از ی ـــاز داری ـــعه نی و توس
داریـــم روی آن کار می کنیـــم دائـــم در حـــال توســـعه 
اســـت و از طـــرف دیگـــر، اســـکوپ محصوالتمـــان 
هـــم در حـــال گســـترش اســـت یعنـــی داریـــم ســـبد 
ــالی یکـــی،  ــان را تکمیـــل می کنیـــم و سـ محصوالتمـ
ـــا  ـــای م ـــبد کااله ـــه س ـــد ب ـــم و جدی ـــول مه دو محص

ــود.  ــه می شـ اضافـ
ــل  ــما را قابـ ــات شـ ــی خدمـ ــه عاملـ   چـ
ــد  ــی می کنـ ــوالت خارجـ ــا محصـ ــت بـ رقابـ
جـــوری کـــه مصرف کننـــده ایرانـــی ترجیـــح 
می دهـــد ایـــن خدمـــات را از شـــما بگیـــرد، 

نـــه از شـــرکت خارجـــی؟ 
ـــازنده در  ـــم س ـــتیم و ه ـــراح هس ـــم ط ـــان ه ـــا خودم م
ـــتند؛  ـــول هس ـــنده محص ـــا فروش ـــای م ـــه رقب ـــی ک حال
یعنـــی محصولـــی را ارائـــه می کننـــد کـــه جـــای 
ـــعه اش  ـــق و توس ـــه تحقی ـــده و مرحل ـــد ش ـــری تولی دیگ
ـــن  ـــت بنابرای ـــده اس ـــپری ش ـــری س ـــای دیگ ـــم در ج ه
عمـــق دانـــش فنی شـــان در مـــورد آن محصـــول 
ـــم  ـــت را نداری ـــن محدودی ـــا ای ـــی م ـــت. ول ـــدود اس مح
ــل  ــراف کامـ ــاوری اشـ ــن فنـ ــاد ایـ ــه ابعـ ــه همـ و بـ
ـــون  ـــت چ ـــرای ماس ـــم ب ـــاز مه ـــک امتی ـــن ی ـــم و ای داری
ــوع  ــر نـ ــم، از نظـ ــه می کنیـ ــا ارائـ ــه مـ محصولـــی کـ
فنـــاوری و نحـــوه اســـتفاده و... پیچیـــده اســـت. مثـــل 
ـــه  ـــد، جعب ـــما آن را می خری ـــه ش ـــت ک ـــون نیس تلویزی
ــا  ــد یـ ــون را راه می اندازیـ ــد و تلویزیـ ــاز می کنیـ را بـ
حداکثـــر الزم اســـت کـــه دفترچـــه راهنمایـــش را 

بخوانیـــد. 
ـــر  ـــه از نظ ـــی و چ ـــر طراح ـــه از نظ ـــول، چ ـــن محص ای
ــراوان  ــم فـ ــر و بـ ــاد و زیـ ــات زیـ ــازی، جزئیـ بهینه سـ
ـــراف  ـــل و اش ـــی کام ـــش فن ـــر، دان ـــن خاط ـــه همی دارد ب
ــد  ــک می کنـ ــا کمـ ــه بهره بردارهـ ــا بـ ــه مـ همه جانبـ
ـــول  ـــتر از محص ـــلط بیش ـــا تس ـــر و ب ـــی موثرت ـــه خیل ک
ــا در  ــع، مـ ــد. در واقـ ــتفاده کننـ ــبکه اسـ ــا در شـ مـ
ـــه  ـــم ک ـــی را ه ـــی فن ـــم دانش ـــود داری ـــار کاالی خ کن
در ســـطح طراحـــی اســـت، بـــه مشـــتری مان عرضـــه 

 می کنیـــم. 
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با 10 کارگر شروع کردم 
ان  کت سکو ا�ی عامل �ش گفت وگو �ب ا�د پورفالح، مد�ی

 رضا طهماسبی
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کـه  دولـت  کارمنـد  یـک  فرزنـد  شـد  چطـور   
فارغ التحصیـل رشـته حقوق بود، پا بـه عرصه صنعت 

گذاشـت؟ 
سـال 1355 مـن بـرای مدیریـت شـرکت تولیـدی و صنعتی 
»راف« دعـوت شـدم. ایـن شـرکت بزرگ تریـن تولیدکننـده 
رادیاتـور شـوفاژ در آن دوران بـود و سـهامداران بسـیار بزرگی 
داشـت. بـازار رادیاتـور و شـوفاژ فـوالدی هـم در اختیـار آن 
بـود، ولـی وضعیـت خوبـی نداشـت. دلیـل اول ایـن بـود که 
سـهامدارانش آدم هـای بزرگـی بودنـد. وقتی در یک شـرکت 
همه سـهامداران بزرگ هسـتند، مشـکالت بزرگـی هم ایجاد 
خودشـان  بـزرگ،  سـهامداران  ایـن  این کـه  دوم  می شـود. 
مصرف کننـده بودنـد و برای همیـن در مجمع، محصـوالت را 
درسـت قیمت گـذاری نمی کردنـد. به عبارت دیگر، خودشـان 
محصوالت را ارزان می خریدند و به همین دلیل در پایان سـال 
شـرکت زیـان می کـرد. وقتـی مـن مدیریـت راف را پذیرفتم، 
این شـرکت عمال ورشکسـته بود. حـدود 100 هـزار متر مربع 
شـوفاژ در انبـار کارخانـه ایـن شـرکت در کیلومتـر 19 جـاده 
رشـت بـه انزلـی به دلیـل رطوبت بـاال در معـرض زنگ زدگی 
قـرار داشـت. مـن در همـان جلسـه اول اعـالم کـردم فـروش 
محصـوالت بـه سـهامداران بـه طـور مسـاوی با بقیـه خواهد 
بود. در ترکیب سـهامداران ما افراد سرشـناس و خوشنامی هم 
بودنـد؛ مثل مهنـدس بازرگان، مهندس صباغیـان یا مهندس 
سـحابی. بعضـی از این هـا در بازار تاسیسـات فعالیت داشـتند 
و جـزو سـهامداران شـرکت راف هـم بودنـد. از طرفـی، چـون 
بـازار فـروش محدود شـده بود و سـهامداران محصـوالت ما را 
می خریدنـد، این محصوالت در شهرسـتان ها شـناخته نشـده 
بـود. من چند پیکان خریـدم و چند بازاریاب اسـتخدام کردم. 
نمونـه محصـول را بـه این هـا دادم و گفتـم در سراسـر ایـران 
محصـول را معرفـی کنیـد. بعـد نمایندگی گرفتیم و شـبکه 
فروش راف بسـیار گسـترده شـد. مـن در سـال 1355 راف را 
ورشکسـته تحویل گرفتم، اما در سـال 1359، عالوه بر جبران 
تمـام زیان هـا، 27 میلیـون تومـان هم کـه معـادل 70 درصد 
سـرمایه شـرکت بود، سـود بردیم. پیشـنهاد من این بود که با 
توجه به نزدیک شـدن به پایـان دوران رادیاتورهـای فوالدی و 
ورود رادیاتورهای آلومینیومی، ما هم این سـود را صرف تغییر 
سیسـتم شـرکت کنیم، اما تعدادی از سهامداران نپذیرفتند و 
گفتنـد ما سـال ها زیـان دیده ایم و سـود را تقسـیم کنید. من 
همـان موقـع تصمیم گرفتم از راف بروم و سـال 1361 بود که 
از آن جـا بیـرون آمـدم. البته هنوز هم با اعضـای هیات مدیره و 

سـهامداران راف دوسـتی و رفاقت دارم. 
راف دو سـال بـه طـور کامـل تعطیـل شـد. بعـد از آن اتفـاق 
چندیـن بـار سـراغ مـن آمدنـد و اصـرار کردنـد کـه مـن 
برگـردم. وضعیت شـرکت مجددا نامسـاعد شـده بـود و از من 
می خواسـتند که برگـردم و پروژه تغییر محصـول را آغاز کنم، 
امـا مـن دیگر در سـکو ایـران فعالیت داشـتم و نـه عالقه مند 
بـودم و نـه می توانسـتم کـه برگردم. حـدود هفت مـاه بود که 
سـکو ایـران را تحویـل گرفته بـودم و همکاران سـابقم در راف 
دوبـاره سـراغم آمدند و خواسـتار این شـدند که مـن برگردم. 
مـن گفتـم دیگر برنمی گـردم، ولـی می توانم مدیـر توانمند و 

دانش آموز فعالی که در چند رشته 
ورزشی در مسابقات قهرمانی حضور 
داشته و در دانشگاه درس حقوق 
خوانده، امروز یکی از مدیران موفق 
بخش خصوصی است. سال های 
زیادی است که در رأس شرکت 
»سکو ایران« قرار دارد و این شرکت 
را که در اوایل انقالب رو به تعطیلی 
بود، به بنگاهی فعال و پویا تبدیل 
کرده است. »احمد پورفالح« نوه 
محمدخان بلوک باشی مالک و 
باغدار اهل کرج است و فرزند پدر 
و مادری که هر دو کارمند وزارت 
بهداری بودند. طبع شاعرانه ای دارد 
و انسان دوستی اش را می توان از 
فعالیت های اجتماعی  گسترده اش 
به ویژه در »محک«، موسسه خیریه 
حمایت از کودکان سرطانی، دریافت. 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
سکو ایران، سال های متمادی در 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
و ایران حضور داشته و تالش وافری 
برای افزایش تعامل میان دولت و 
بخش خصوصی انجام داده است. 
اگرچه برای تمرکز بیشتر روی کار 
بنگاه تحت مدیریتش و نیز انجام 
فعالیت های اجتماعی خیریه، حضور 
در اتاق تهران را کنار گذاشت، 
اما همچنان به عنوان یکی از 
فعال ترین چهره های بخش خصوصی 
اقتصاد کشور شناخته می شود. 
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تحصیلکرده ای معرفی کنم و آقای دکتر علیمردان شـیبانی را 
که از مدیران شناخته شـده بخش خصوصی هسـتند، معرفی 
کـردم. ایشـان مدتی در راف فعالیـت کردند ولی واقعا وضعیت 
راف آن قـدر خراب شـده بـود که دیگر نمی شـد جمعش کرد 

و نجاتش داد. 
 سکو را چگونه فعال کردید؟ 

یکـی از دوسـتانم کـه می دانسـت در حـال ترک راف هسـتم، 
بـه من گفت یک شـرکت پروفیل سـازی و در و پنجره سـازی 
هسـت کـه بـا وقـوع انقـالب و متوقـف شـدن پروژه هایـش، 
خوابیـده اسـت. او پیشـنهاد داد سـهام شـرکت را بخریـم و 
دوبـاره آن را فعـال کنیم. مجموعه شـرکت های سـکو در دنیا 
بـرای اجـرای پروژه هـای بزرگ ایجاد شـدند. سـکو ایـران هم 
همزمان با آغاز پروژه شـهرک اکباتان راه اندازی شـد. در دوران 
انقـالب که پـروژه اکباتـان و چند پـروژه بـزرگ دیگر متوقف 
شـد، وضعیـت سـکو ایران بـه هم ریخـت. این جا بـود که من 
وارد سـکو شـدم و بخشی از سهام را خریدم و مدیریتش را هم 

گرفتم.  برعهده 
 ترکیـب سـهام سـکو بـه چـه شـکلی اسـت و 
سـهامداران آن از چـه افـرادی تشـکیل شـده اند؟ 
بخشـی از سـهام را مـن خریـدم و بخشـی هـم در اختیـار 
ایتالیایی هاسـت. سـه خانواده که از دوسـتان من هسـتند هم 
سـهامدار هسـتند. ما سـکو ایران را به تدریج توسـعه دادیم و 
ماشـین آالت جدید خریدیم و تکنولـوژی آوردیم. من کارخانه 
را بـا 10 کارگـر تحویـل گرفتم، اما بـه تدریج تعـداد کارگران 
مـا بـه بیش از 300 نفر رسـید. در دفتر مرکـزی هم 70 مدیر 
و مهندس داشتیم. چون از دوران کارم در راف با تجربه شبکه 
فروش آشـنا بـودم، در تمـام مراکز اسـتان ها نمایندگی با تیم 
فنـی دایـر کردم. نهایتا سـکو توسـعه پیـدا کرد بـه نحوی که 
بخـش زیـادی از پروژه هـای بـزرگ در دوران بعـد از انقالب را 
این شـرکت اجرا کـرد. مثل ذوب  آهن اصفهـان، فوالد مبارکه 
و مس سرچشـمه که تمام سـازه های سـبک و نیمه سـنگین 
و  ورودی  درهـای  سـقف،  پارتیشـن ها،  شـامل   - را  آن هـا 
پنجره ها - سـکو ایران تامین کرد. در سـاخت متروهای تهران 
و مشـهد هم سـکو ایران مشارکت دارد. سـاختمان های وزارت 
راه، مسـکن و شهرسـازی و نیز وزارت کشـور و بسـیاری دیگر 
بـا مشـارکت و همـکاری سـکو ایران سـاخته شـده اند. سـکو 
ایـران بعد از سـکوی ایتالیا و سـکوی چین، سـومین سـکوی 
بـزرگ در دنیاسـت. ما محصـوالت را متنوع کردیـم و حتی از 
سیسـتم سکو هم فاصله گرفتیم چون سـکو فقط با گالوانیزه 
رنگ شـده کار می کند. ما با فرانسـوی ها وارد همکاری شـدیم 
و نمایندگی سـامفی فرانسـه را برای در و کرکره های اتوماتیک 
گرفتیـم. تولیـد محصـوالت اداری را هم شـروع کردیم. وقتی 
در و پنجره هـای پی وی سـی آمـد، اوضـاع بازار بـه هم ریخت. 
تـا قبـل از آن فقـط سـه کارخانـه بـزرگ و اصلی بـرای تولید 
در و پنجـره در کشـور بـود: سـکو ایـران، دورال و آلوپـن. بعـد 
از انقـالب کارخانـه کویـر هم وارد این کار شـد. بعـد از این که 
سـازمان بهینه سـازی سـوخت تسـهیالت داد و تبلیـغ کـرد، 
چهار کارخانه بـه 2200 کارگاه، کارخانه و واحدهای زیرپله ای 
افزایـش یافـت کـه بـازار را به هم ریخـت. ما پی وی سـی را در 

کارخانه دیگری به نام سکوپالسـت راه اندازی کردیم. سیسـتم 
سـکو بـا پی وی سـی و آلومینیوم اصـال هماهنگ نبـود و برای 
همین ما در این مورد از سیسـتم سـکو فاصله گرفتیم و جدا 
از کارخانجـات مـادر، کارخانه هـای دیگـری راه انـدازی کردیم 

چـون ایتالیایی ها عالقه ای به مشـارکت نداشـتند.
 غیبـت ایتالیایی هـا چـه مشـکالتی برای شـما به 

وجـود آورد؟
سـهم ایتالیایی هـا در سـکو ایـران کم شـده و در حـال حاضر 
زیـر 5 درصد اسـت. مـا باید محصوالتمان را توسـعه می دادیم 
و تولیـدات را متنـوع می کردیـم مثـال پروفیـل دور در بـرای 
پراید تولید کردیم که تنها محصولی اسـت که در سـکو ایران 
جـوش می خـورد، چـون تمام محصوالت سـکو بـدون جوش 

است. 
 پیـش از آن کـه کار صنعتـی را آغـاز کنیـد، در چه 

شـغلی فعالیت داشـتید؟ 
عضـو هیات علمی بـودم و تدریس می کردم. در دانشـکده های 
تخصصـی دروسـی مثـل مصونیت قضایـی و حقـوق تدریس 
می کردم. بعدا در رشـته مدیریت صنعتـی ادامه تحصیل دادم. 
دوره هـای مدیریتـی و مهندسـی زیـادی هـم گذرانـدم؛ مثل 

مدیریت اسـتراتژیک و مدیریـت اجرایی. 
 شـما رشـته حقـوق خوانده ایـد. چرا سـراغ وکالت 

نرفتیـد و مدیری صنعتی شـدید؟ 
اصـوال مدیریـت یـک فـن یا هنـر عام اسـت. این طور نیسـت 
که شـما حتما و باید لیسـانس یا مدرک دانشـگاهی مدیریت 
داشـته باشـید. دوسـتی که منزلش در مجاورت دفتر مرکزی 
راف بـود، مـرا بـه ایـن شـرکت معرفـی کـرد. ایشـان عضـو 
هیات مدیـره فـرش مشـهد هم هسـتند. اعضـای هیات مدیره 
هـم بـه هـر حال بـا کارهای من آشـنایی پیـدا کـرده بودند و 

یک شـناخت نسـبی داشتند. 
 در اوایـل انقـالب کـه دولتی سـازی در دسـتور کار 

قـرار گرفـت، فعالیت هایتـان چگونـه ادامـه یافت؟ 
از نظر سیاسـی هیچ مشـکلی نداشتیم. مشکل فقط اقتصادی 
بـود. به عنوان مثال، آقای مهندس بازرگان و همفکرانشـان در 
شـرکت های زیـادی سـهامدار بودند. مهنـدس بـازرگان گروه 
یاد را داشـتند. این گروه متشـکل از یازده اسـتاد دانشـگاه بود 
کـه افرادی فرهیخته و اغلب مهندسـان مجربـی در حوزه های 

سـاختمان، سدسازی، تاسیسـات و غیره بودند. 
 در ایـران رسـم نانوشـته ای وجـود دارد کـه یـک 
سـرمایه دار معموال در چنـد بنگاه عضـو هیات مدیره 
می شـود. غیـر از سـکو، در چه بنگاه دیگـری فعالیت 

می کنیـد؟ 
هیچ وقـت دنبال سـرمایه گذاری و سـرمایه اندوزی نبـودم و در 
شـرکت یـا بنگاهی فعالیت نداشـتم مگر ان جی او یـا نهادهای 
اجتماعـی و خیریـه کـه نه تنهـا درآمـدی نـدارد، بلکـه برایم 
هزینـه هم دارد. مثـال یکی از نهادهای مورد عالقه ام موسسـه 
محک اسـت. از همان سـال های اول کار محک، با خانم قدس 
همـکاری کـردم. امـروز محـک واقعـا ماننـد یـک نگیـن بین 
ان جی اوهای دنیاسـت. زمانی از هر 100 کودک سـرطانی 80 
نفـر می مردنـد، اما حـاال، به لطف حضـور محک، ایـن آمار به 
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20 تا 25 رسـیده نفر اسـت. 
واقـع  در  و  بـودم  هیات مدیـره  نایب رئیـس  دوره  دو  مـن 
هیات مدیـره را اداره می کـردم. بعـد چـون این پسـت نیازمند 
بـه صـرف وقـت زیـاد بـود و از طرفـی دوسـت داشـتم ایـن 
صندلی شـناور باشـد و افراد دیگری هم وارد کار شـوند، دیگر 
آن را نپذیرفتـم. اکنون عضو هیات امنا هسـتم کـه مادام العمر 
اسـت. چند بار هم دوسـتانم در محک اصرار کردند مسئولیت 
هیات مدیـره را قبـول کنـم کـه بـه آن هـا گفتـم هـر وقـت 
از اتـاق بازرگانـی کنـاره گرفتـم، ایـن کار را می کنـم و آن هـا 
هـم منتظرند مـن اتاق را کنار بگـذارم. در حال حاضر مشـاور 
هیات مدیره محک هسـتم و روزی نیسـت که بـا همکارانم در 
آن جا در ارتباط نباشـم. هر ماه هم یک جلسـه عـادی داریم و 
جلسـات فوق العـاده هم کـه برگزار می شـود، اصـرار دارند من 

حتما حضور داشـته باشـم. 
 چـه شـد کـه وارد بنیادهـای خیریـه نظیـر محک 

؟ ید شد
دخترشـان  قـدس  سـعیده  خانـم  کـه  می دانیـد  احتمـاال 
سـرطان گرفـت و بـه رغـم داشـتن امکانـات و تـوان مالـی 
دچـار مشـکالت و سـختی های زیـادی شـد به همیـن دلیل 
ایشـان بـه فکـر افتـاد که به کـودکان سـرطانی کمـک کند. 
ایشـان پیشـنهاد داد کـه جمـع شـویم و یک انجمـن خیریه 
درسـت کنیـم. در سـال های اول صرفـا پول جمـع می کردیم 
و بـه بیمارسـتان هایی کـه بخـش سـرطان داشـتند، کمـک 
می کردیـم. پـدر و مادرها را پیـدا می کردیـم و در روند درمان 
کودکانشـان بـه آن هـا کمـک می کردیـم. جلوتر کـه رفتیم، 
برای این که به کار سـر و سـامان بیشـتری ببخشیم، موسسه 
محـک را در سـال 1370 ثبـت کردیـم و بعـد در سـال های 
1383 - 1382 بیمارسـتان محک را راه اندازی کردیم. قبل از 
آن در تمام بیمارسـتان های تهران که بخش سـرطان داشـت 
مددکار مقیم داشـتیم که بتوانیم به کودکان سـرطانی کمک 
کنیـم. بـا کمـک جوان هایـی کـه در محـک حضور داشـتند 
را جبـران می کردیـم.  بچه هـا  آموزشـی  عقب ماندگی هـای 
گردش هـای علمـی بـرای بچه هـا می گذاشـتیم. حتـی برای 

خانواده هـا روانشـناس گرفتیم. 
وقتـی در خانـواده ای یک کودک سـرطانی حضـور دارد، همه 
منابـع خانـواده صرف او می شـود و همین، حسـادت برادرها و 
خواهرهـای او را برمی انگیـزد تـا جایـی کـه حتی پیـش آمده 
آن هـا تـا حـذف فیزیکی کودک سـرطانی هـم جلـو رفته اند. 
یـا زوج هایـی که بـه خاطر داشـتن کودک سـرطانی به طالق 
نزدیـک  شـده  بودنـد. خانواده هـای کـودکان سـرطانی از نظر 
روحـی مشـکل پیـدا می کننـد یـا دچـار مشـکالت شـدید 
اقتصادی می شـوند. بخـش مددیاری و روانشناسـی محک در 
ایـن زمینه کمـک فراوانی بـه خانواده ها کرده اسـت. محک تا 
جایـی پیـش رفته کـه امروز شـعار ما این اسـت کـه در ایران 
هیـچ کودکـی به خاطـر بی پولـی از سـرطان نمی میـرد. االن 
محـک یک ریـال از بیمار پول نمی گیـرد و عمل های جراحی 
سـنگین انجـام می دهـد. مـا پیوند نخـاع انجـام می دهیم که 
در ایـران، غیـر از محـک، فقط یک بیمارسـتان دیگـر توانایی 
انجامـش را دارد و حداقـل 40 میلیون تومان هـم هزینه دارد. 

بـرای بعضـی از سـرطان ها بایـد آمپول هایـی به بیمـار تزریق 
شـود کـه 3 تـا 4 میلیـون تومـان قیمـت دارنـد، امـا محـک 
رایـگان ایـن کار را انجـام می دهـد. بـه نظـر مـن، محک یک 
جـای مقـدس اسـت. محـک امـروز جهانـی شـده و فقـط در 
ایران مطرح نیسـت. در همه جای دنیا محک را می شناسـند. 
محـک جـزو معـدود خیریه هایی اسـت که کمک هـای نقدی 
و غیرنقـدی را تنهـا در صورتـی دریافـت می کند که منبعش 
مشـخص و شفاف باشـد. در یک رتبه بندی بین ان جی اوها در 
سـال 2013 که فقط از آمریکا 160 ان جی او حضور داشـتند، 
محـک رتبـه دهم را به دسـت آورد. این رتبه فوق العاده اسـت. 
محـک یـک بیمارسـتان دیگر هـم در دسـت سـاخت دارد و 
تنهـا بر درمان هم متمرکز نیسـت. انسـتیتو سـرطان محک، 
مطالعـات و پژوهش هـای زیـادی در مورد انواع سـرطان انجام 

می دهـد و آمـار و اطالعات خوبـی دارد. 
 سـکو ایـران محصوالت خود را به سـایر نقـاط دنیا 

هـم صـادر می کند؟
معمـوال کشـورهای منطقـه نمایندگی سـکو دارند. سـکو در 
عربسـتان و روسـیه هـم حضـور دارد. البتـه خودشـان تولیـد 
ندارنـد و وارد می کننـد. در عـراق هـم سـکو حضـور داشـت 
کـه در جنـگ از بیـن رفـت. مـا در کشـوری که سـکو حضور 
دارد حـق فـروش نداریـم. بـا ایـن همه، به شـکل محـدود به 
کشـورهای سـی آی اس محصـول فروخته ایـم. در آذربایجـان 
ورک شـاپ برگـزار کردیـم و  مدتی هم فروش خوبی داشـتیم 
تـا بـه بحران خوردیـم و کار را جمـع کردیم. به قطـر و مالزی 
هـم کاال فروختیم، اما به شـکل محدود چـون در و پنجره هم 
سـنگین اسـت هم حجیم و رنگ و شیشـه نیز دارد و حمل  و 

نقـل آن سـخت اسـت. در دنیـا هم کمتـر صادر می شـود. 
 یکـی از مهم تریـن مشـکالت بخـش خصوصـی، 
بدحسـابی دولت هاسـت. آیـا در پروژه هـای دولتی با 

مشـکل تسویه حسـاب هـم مواجـه شـده اید؟ 
انصافـا مـا بـا دولـت به مشـکل عمـده ای برنخورده ایـم. یعنی 
این طـور نبـوده کـه مثـال در پروژه هـا پولمـان را ندهنـد یـا 
برایمـان مشـکل ایجـاد کننـد. مـا هـم بلندپـرواز نبوده ایم و 
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اعتبـارات هنگفت از دولت نخواسـته ایم. حتـی در یک مقطع، 
بـه خاطر رابطه خوبی که با وزارت صنایع داشـتیم، پیشـنهاد 
دادنـد کـه از تنخـواه صادراتـی کـه بـه دالر هـم پرداخـت 
می کردنـد، اسـتفاده کنیـم. مـن گفتـم مـا آن قـدر صـادرات 
نداریـم کـه بخواهیم از این تنخواه اسـتفاده کنیم و نگرفتم؛ با 
این کـه اصـرار زیاد بـود که برویـم و بگیریم. البته دوسـتان ما 
هم که از این تنخواه اسـتفاده کردند بعدا بسـیار گرفتار شدند 
چـون بـا دالر 100 تومانـی تنخـواه گرفتند و هزینـه کردند و 
زمـان بازپرداخت دالر 300 تومان شـده بود. روی منابع بانکی 

هـم چنـدان حسـاب نمی کردیم. 
 دولـت در کار شـما تـا به حـال سـنگ اندازی کرده 
اسـت؟ مثال مجوزی بخواهیـد و در برابـر آن مقاومت 

شود.  
واقعـا نـه. زمانی که حـوزه مالیاتی ما تهران بود، کمی مشـکل 
بوروکراسـی داشـتیم، اما از وقتی اعالم کردند به خاطر این که 
کارخانـه در شـهرک صنعتی قزوین اسـت باید حـوزه مالیاتی 
مـا هـم به قزویـن برود، دیگر به مشـکلی بر نخوردیـم. به نظر 
مـن، مـراودات دوجانبه بخش خصوصی با دولـت مقداری هم 
بـه نحـوه تعامـل، مدیریـت و روابط عمومـی ما بسـتگی دارد. 
مثال در یک دوره اغلب واحدهای صنعتی با شـورای اسـالمی 
واحدشـان مشـکل شـدید داشـتند. می دانیـد واحدهایـی که 
بیـش از 35 نفـر پرسـنل دارند باید شـورای اسـالمی داشـته 
باشـند و بسـیار پیـش آمـده کـه بنگاه هـا بـا انجمـن دچـار 
مشـکل شـده اند، ولـی ما هیچ وقـت مسـاله ای در ایـن زمینه 
نداشـتیم. مـن همیشـه و همـه جـا گفتـه ام کـه در مثلـث 
سـرمایه، تکنولـوژی و نیـروی انسـانی، مولفـه نیروی انسـانی 
باارزش تریـن اسـت و بـه این کامال اعتقـاد دارم. قبـل از آن که 
مشـغله ام در اتـاق بازرگانـی تـا این انـدازه زیاد شـود، هفته ای 
یـک روز، سه شـنبه ها، بـه کارخانـه می رفتم و به امـور مربوط 
بـه کارگـران رسـیدگی می کـردم. فعال شـرایطی پیـش آمده 
کـه نمی توانـم هـر هفته بـروم، ولـی همچنان سـعی می کنم 

که مسـاله ای پیـش نیاید. 
بزرگ تریـن  از  یکـی  اکباتـان  شـهرک  پـروژه   
پروژه هـای شـما بـوده اسـت. ایـن کار را چگونـه به 

انجـام رسـاندید؟ 
شـهرک اکباتـان پـروژه بسـیار بزرگی بـود که قبـل از انقالب 
آغـاز شـده بـود و سـکو از همـان ابتـدا در آن حضـور داشـت. 
مـن در سـال های بعد از انقـالب آن را تکمیل کـردم. فقط فاز 
اول بـود. بعـد از اکباتـان هـم پروژه هـای بـزرگ دیگری مثل 
مجموعـه آپارتمان هـای مهسـتان در شـهرک غـرب را اجـرا 
کردیـم. مجتمع فـوالد مبارکه هم پروژه بسـیار بزرگی بود که 
سـکو انجام داد. پروژه های سـرمایه گذاری مسـکن در تبریز را 
داشـتیم کـه 16 پـروژه را با هم اجـرا کردیم. متـرو تهران هم 

کار بزرگـی بود. 
 آیـا پروژه هـای ناموفـق را هـم در کارنامـه خـود 

داریـد؟
نـه، در ایـران پروژه ناموفقی نداشـته ایم و هم خودمـان از روند 
کارهایمان رضایت داشـته ایم و هم نهادهایی که برایشـان کار 
انجـام داده ایـم؛ چه فرد بوده چه سـازمان، از کلیت کار رضایت 

داشـته اسـت. در یک مقطع با بخشی از سـهامداران و مدیران 
سـکوی ایتالیا تصمیم گرفتیم که پروژه سـکوی پاکسـتان را 
در الهـور راه انـدازی کنیـم. این پـروژه از آن جـا که مدیریتش 
بـا مـا نبوده، چندان موفق نشـده اسـت. مـن آن جا فقط عضو 
هیات مدیره هسـتم. عمال سـرمایه گذاری در سکوی پاکستان 
تـا امـروز هیـچ بازدهـی نداشـته و فعـال بالتکلیـف اسـت. 
سـودآوری نـدارد و هـر بار هم تلفن می زنند که بیایید جلسـه 
تشـکیل دهید چون به دنبال دریافت سـرمایه بیشتر هستند. 
یک فرد پاکسـتانی که تحصیلکرده آمریکاسـت، مدیریتش را 
برعهـده دارد. او سـعی کـرده بـه سـبک آمریکایی هـا آن جا را 
مدیریـت کند که موفق نشـده اسـت. یعنـی از روز اول، قبل از 
این کـه بـه تولید برسـد، به دنبال مشـاور و تبلیغـات و گرفتن 
مشـاور حقوقی و این قبیل مسـائل رفت و هرچه سـرمایه بود 
بـرای ایـن کارهـا هزینـه کـرد. بعد نتوانسـت به سـقف تولید 
برسـد و اکنـون بـا مشـکل سـرمایه در گـردش مواجه شـده 

است. 
 بـه عنوان یـک فعال بخـش خصوصـی رابطه تان با 

کتاب و کتابخوانی چگونه اسـت؟
مـن ریاضـی خوانـده ام و روحیـه و کارم در حـوزه فنـی و 
مهندسـی اسـت و دوره هایـی کـه گذرانـده ام همـه در ایـن 
زمینه هـا بـوده، اما عاشـق ادبیات بوده و هسـتم. خسـتگی ام 
را بـا شـعر در می کنـم؛ چـه شـعر کالسـیک و چـه شـعر نو. 
عاشـق موسـیقی  هم هسـتم و با آن زندگی می کنم. قدیم ها 
ماهانـه محـدودی که از پـدرم می گرفتم نصفش هزینه خرید 
کتـاب می شـد و نصف دیگـر صفحه های موسـیقی. از جلوی 
کتابخانه و کتابفروشـی که رد می شـوم، پایم سست می شود. 
حتـی گاهـی از خـودم ایـن سـوال را می پرسـم کـه مگـر 
می خواهـی چنـد سـال عمر کنـی و چقـدر می توانـی کتاب 
بخوانـی کـه این همـه کتـاب جمـع می کنـی؟ در خانه یک 
اتـاق را پـر از کتـاب کـرده ام و دیگر جـا نـدارم؛ در دفترم هم 
همین طـور. نگرانـم که اگـر روزی بخواهم سـکو را ترک کنم، 
بـا ایـن کتاب هـا چه کنـم برای همیـن کتاب هم زیـاد هدیه 
می دهـم. در کارخانه بـرای کارگران کتابخانه درسـت کرده ام 
کـه روزهای بیکاری شـان مطالعه کنند. در دفتـر مرکزی هم 
کتابخانـه داریـم کـه کارکنـان بخش هـای اداری از آن کتاب 
امانـت مـی گیرنـد و می خواننـد. پـول و سـرمایه زیـادی هم 

روی کتاب گذاشـته ام. 
 روز خود را چگونه آغاز می کنید؟ 

معمـوال صبح ها سـاعت 6 از خواب بیدار می شـوم و سـاعت 
7 از خانـه بیـرون مـی روم. روزهایـی کـه سـاعت 7 صبـح 
جلسـه دارم هـم سـاعت 5 بیـدار می شـوم. تقریبـا تاکنـون 
در دفتـر - غیر از سـرایدار که شـبانه روز آن جاسـت - کمتر 
مدیـری قبـل از من سـر کار آمده اسـت. تاکنون انـرژی کار 
کـردن داشـته ام و تمام وقـت هـم مشـغولم. در جلسـات و 
نشسـت هایی هـم کـه شـرکت می کنم تماشـاچی نیسـتم. 
اغلـب هـم اداره جلسـات بـا من اسـت یعنـی دائمـا باید در 
حال آماده شـدن برای جلسـه بعدی باشـم. شـب هم زودتر 
از 10 بـه خانـه نمـی روم و از ایـن نظـر شـرمنده همسـر و 

 .فرزندانـم بوده و هسـتم
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ج  ن نتا�ی �ی �ت ن موج  سوار شد و �ب جام �ب ا�ی سؤال اینجاست؛ چگونه یم توان در پسا�ب

ید همیا شوند؟  داری همیا شده اند �ی �ب ره �ب ن �ب ای ا�ی ادها�ی �ب  زد؟ چه �ن
ت
ای کشور ر� را �ب

ی شود؟ کدام یک از جنبه های فناوری از  یست توجه بیش�ت ش ها یم �ب ن به کدام �ب

خوردار است؟ ی �ب امهیت بیش�ت

ی را ایفا  یت اطالعات نقش جدی �ت  �ب خالف آن که در گذشته یم گفتند مد�ی

یت دانش یم تواند سطح  ن مست تغی�ی کرد که مد�ی ه ها به ا�ی
گ

یم کند، پس از مد�ت ناک

شد. گذار �ب  ا�ش
گ

یق در زند� ن طر اقتصادی و توسعه را تغی�ی دهد و از ا�ی

 فناوری و 
گ

الی آماد� طرح الکن میل فناوری، طر� دانش بنیان است �ب سطوح �ب

 در حدی 
گ

ن طرح از نظر امهیت، حیطه اکر و پیچید� ال. ا�ی ارزش افزوده اقتصادی �ب

تلف نیاز دارد. یگران من ز ن عنارص و �ب است که به تالش و مشارک�ت مهاهنگ ب�ی

، علوم شناخ�ت و  موعه پنج فناوری اطالعات، علوم زیس�ت فناوری های مهگرا به مب

 �ب یکدیگر، قادرند به 
گ

نو و جامعه شنا� گفته یم شود که در مه افزا�ی و یکپارچیک �ن

کنون فناوری های دیگر قادر به رفع آن ها نبوده اند. سن گویند که �ت نیازهای آ�ت ب�ش �پ

فته سلویل و پیوند  در حال حارصن مهه روش های به روز دنیا در حوزه خدمات پی�ش

ا 20 �ی 30  کنون ت�ن ام است. شاید ا ب
ن

ان قابل استفاده و ا� سلول های بنیادی در ا�ی

ان مه ییک از آ ن هاست. شند که ا�ی �ی را داشته �ب ن توا�ن ان ا�ی کشور �ب

گزارش
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نگاه نهادی به پسابرجام

جام را در نیاب�ی غرق خواه�ی شد موج پسا �ب

 حسام زند حسامی
مدیر کل دفتر برنامه ریزی

و هماهنگی معاونت سیاست گذاری
ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری
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توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری  در  می دهد  نشان  آمارها 
و موفق دنیا، بخش خصوصی سهم قابل توجهی در اقتصاد 
ملی دارد و از سوی دیگر با مطالعه صنایع موفق دنیا که سهم 
تحقیق و توسعه و نقش مدیریت فناوری و نوآوری در این 
نهادها غیرقابل چشم پوشی است. از همین رو بسیاری از صنایع 
در بخش های خصوصی به نقش فناوری در کسب موفقیت و 
رقابت پذیری ملی بین المللی ایمان پیدا کرده اند. در ایران نیز با 
حمایت ها و فرهنگسازی هایی که این سالها در نقش فناوری و 
نوآوری و حرکت به سمت بین المللی شدن اقتصاد شده است، 
شرکت های مختلف دولتی و خصوصی بر اهمیت نقش فناوری 
آگاه شده اند و تشنگی بخش های مختلف اقتصاد برای حضور 
در بازارهای ملی و بین المللی افزایش پیدا کرده است. همچنین 
با توجه به سیاست های درون زا و برون زا برای توسعه کشور، 
ودوری از بازارهای بین المللی و رونق اقتصادی در سال های 
اخیر، بسیاری از صنایع به دنبال بر قراری ارتباط با صاحبان 
صنعت و فناوری های پیشرفته هستند تا جانی تازه به بدنه 
فرسوده و رنجور صنعت خود ببخشند و به زعم اینان پسابرجام 
فرصتی است تاریخی برای بازگشت به دوران رونق و توسعه. 
از اینرو در شرایط پسابرجام به جستجوی شرکای تجاری و 
بین المللی  پیشروان  از  فناوری  انتقال  درصدد  آن  به دنبال 
صنعت خواهند بود. بنابراین با افزایش عرضه از سوی بازارهای 
بین المللی که تشنه بازار جذاب ایران هستند و افزایش تقاضای 
داخلی، موج مذاکره ها، توافق ها و قراردادهای انتقال فناوری در 
صنایع و سطوح مختلف به ایران سرازیر خواهد شد. در چنین 
شرایطی بی توجهی به یک سند ملی که هوشمندانه امکان 
بهره برداری از این فرصت را ایجاد نماید بدون شک شرایطی 
که بارها در کشور تجربه شده است را به دنبال خواهد داشت. 
زیرا شرکت هایی که بدون آمادگی و دانش حقوقی، بدون فراهم 
ساختن زیرساختهای الزم، بدون توجه به مراحل بلوغ سازمان 
و میزان پذیرش و امکان جذب فناوری و بدون آماده سازی 
نیروی انسانی، عمدتاً به بخش های سخت افزاری فناوری توجه 
می کنند، فرصت های کشور را با اکتساب و بهره برداری نادرست 

به هدر خواهند داد. 
موج   این  بر  پسابرجام  در  می توان  چگونه  اینجاست؛  سؤال 
سوار شد و بهترین نتایج را برای کشور رقم زد؟ چه نهادهایی 
برای این بهره برداری مهیا شده اند یا باید مهیا شوند؟ به کدام 
بخش ها می بایست توجه بیشتری شود؟ کدام یک از جنبه های 
فناوری از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ کدام نهاد متولی 
سیاست گذاری، نظارت و راهبری موج فناوری در کشور خواهد 
بود؟ کدام چرخه و زیست بوم کارآفرینی و نوآوری می بایست 
تکامل یابد؟ و سواالت بسیار دیگری که حتی تصور بی پاسخی 

آنها رعشه بر اندام مسئولین می اندازد. 
مروری بر تجارب کشورهای در حال توسعه ای چون آرژانتین، 
برزیل، چین، کوبا، مالزی و ... نشان می دهد که وحدت در 
تولی گری از نکات کلیدی است که همگان بر آن اذعان دارند 
و ایران از آن رنج می برد. نخستین اصول و آموزه های تاریخی 
علم مدیریت نیز بر وحدت فرماندهی تاکید داشته است، زیرا با 
تاکید بر وحدت فرماندهی، هم متولی و هم ذینفعانی که تحت 
تأثیر سیاست ها قرار می گیرند، تکلیف مشخصی خواهند داشت.

باید مراقب باشیم دوستی و دلواپسی برای کشور و اقتصاد، 
فقر  نشود.  خاله خرسه"  "دوستی  مصداق  دلسوزی،  از سر 
اطالعاتی، فقدان دانش و نگرش جامع در پروژه های انتقال 
فناوری و تاکید بر جنبه های صرفاً اقتصادی و ُخردنگر که نوعاً 
بخش های خصوصی با آن مواجه هستند می تواند عواقبی به 
مراتب مخرب تر از هشت سال جنگ تحمیلی برای کشور داشته 
باشد. از دست رفتن فرصت های توسعه کشور و اعطای حقوقی 
بیش از آنچه دریافت می کنیم به کشورها و سازمان های انتقال 
دهنده، از جمله تهدیدهای جدی شرایط امروز کشور هستند. 
صنعتی  کشورهای  مختلف  نمایندگان  حضور  حتم  به طور 
همچون اتریش، ایتالیا و فرانسه و ...، فرصتی است که باید 
غنیمت شمرده شود و بدون شک برکاتی را برای نظام سیاسی، 
اقتصادی و فناوری کشور به همراه خواهد داشت اما آنچه مورد 
تاکید است شیوه برخورد و مواجهه ما با چنین فرصتی است. 
اگر ندانیم و سیاستگذاری نکنیم که چگونه فرصت ها را جهت 
دهیم، غریق این موج نه تنها صنعت و تجارت، بلکه جامعه علم 

و فناوری و نخبگان کشور نیز خواهند بود.
هوشمندی سیاستی باعث می شود سیاست های راهبردی و 
کلیدی همزمان به عنوان پدافند غیرعامل فرصت های پیش رو 
را جهت داده و از تهدید شدن آن ها جلوگیری نماید. تهدیدی 
که با موج افزایش نسبت به ثبت اختراع خارجی در کشور، 
حضور سرمایه گذاران خارجی و تهدید منابع طبیعی، تهدید 
اهمیت  استراتژیک داخل در مقابل کاالی کم  تهاتر کاالی 
خارجی، تهدید دریافت فناوری های از رده خارج شده، تهدید 
تهاتر نخبگان دانشگاهی و صنعت با کارگران دانشی رده پایین، 
که  دیگر  ملی  تهدید  هزاران  و  مقطعی  توسعه های  تهدید 
می تواند حاصل حضور نمایندگان صنایع و بازرگانان بین المللی 
باشد. این برهه تاریخی زمانی است که می بایست تصمیم گرفت 
که تنها یک متولی و تنها یک متولی سیاست گذاری، نظارت و 
راهبری موج پسابرجام را با بسیج همگانی نخبگان و دلسوزان 
کشور هدایت نماید. تا زمانی که مسئولیت به طور شفاف بر 
عهده یک نهاد گذارده نشود، تراژدی فرار از مسئولیت در بزنگاِه 
پاسخگویی تکرار خواهد شد. بنابراین نهادی الزم است تا تمام 
قراردادها، نشست ها، توافقات بخش های خصوصی و دولتی 
را رصد کرده و هدایت کند. نهادی که پیش از هر اتفاقی و 
در این فرصت اندک، جنبه های پرخطر عدم توجه به شرایط 
پسابرجام را رصد و با هوشمندی سیاستی، مواجهه با آن را 
مدیریت نماید. تا یک بار برای همیشه و در این برهه تاریخی 
و  علم  طلبی های  قدرت  کشمکش  و  داخلی  مرزبندی های 
فناوری کنار گذاشته شود و نهاِد واحِد مسئولی، با هوشمندی، 
سیاست های کالن توسعه ملی را مدیریت نماید وگرنه غرق 
خواهیم شد در این موج پسابرجام و داستان توسعه، تراژدِی 
آشنایی خواهد شد که پاسخگوییش برای جامعه و آیندگان 
بسیار دشوار خواهد بود. زیرا این بار نه بیگانگان که خود را باید به 
قضاوت بنشینیم و یادمان باشد به ندرت بیگانه ای صرفاً از روی 
خیرخواهی گامی برای کشور برخواهد داشت. بنابراین می توان 
امید داشت تهدیدها به فرصت ها تبدیل خواهند شد، اگر و تنها 
اگر هوشمندی که حاصل همفکری و همدلی همگانی جامعه 

.نخبگان اجرایی و علمی کشور باشد، ایجاد شود
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گره گشایی اقتصاد دانش بنیان
در فاز پساتحریم

رک عمل و فناوری خراسان  رئیس �پ
�ب کرد وز اختالالت اقتصادی را ریشه �ی �ب

 سعیده فرهمند
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 نقــش مدیریــت دانــش در اقتصــاد ایــران را در 
ــد؟  ــی می کنی ــور ارزیاب ــاتحریم چط پس

ــم باشــد و چــه نباشــد، اختالل هــای اقتصــاد  چــه تحری
ــدان پشــتوانه علمــی اســت. اقتصــاد  ــران ناشــی از فق ای
رانتــی و مبتنــی بــر فرصت طلبــی طبیعتــا چنیــن 
چنیــن  داشــت.  خواهــد  پــی  در  را  خروجی هایــی 
ــازی  ــد سالم س ــدارد و نیازمن ــی ن ــه علم ــادی عقب اقتص
اســت. در حــال حاضــر بیــش از هــر کشــوری احتیــاج بــه 
ایــن داریــم کــه مدل هــای مختلــف اقتصــادی را بررســی 
ــی  ــادی مبتن ــاس اقتص ــن اس ــر ای ــم و ب ــل کنی و تحلی
بــر پایه هــای علمــی بنــا کنیــم. چنیــن اقتصــادی 
ــا  ــده بن ــی بومی ش ــای علم ــای پارامتره ــر مبن ــد ب بای
ــد  ــی، بای ــه عبارت ــه درد مــا بخــورد. ب ــد ب ــا بتوان شــود ت
مشــکالت جامعــه مــا از منظرهــای مختلــف دیــده 
ــق ارتقــای بهــره وری  شــود. بهینه ســازی اقتصــاد از طری
و بهبــود کســب و کار از جملــه مــواردی اســت کــه 
بایــد در ایــن دوره از اقتصــاد کشــور مــورد توجــه ویــژه 
ــت  ــدار و حرک ــعه پای ــال توس ــه دنب ــر ب ــرد. اگ ــرار گی ق
ــتوانه های  ــد پش ــر بای ــتیم، ناگزی ــاد هس ــه اقتص یکپارچ
ــی،  ــتوانه علم ــورم از پش ــم. منظ ــش دهی ــی را افزای علم
جنبــه کاربــردی آن اســت نــه این کــه فقــط چنــد مقالــه 
ــم پشــتوانه علمــی  ــم و بگویی ــردی منتشــر کنی غیرکارب
ــاری  ــول تج ــه محص ــه ب ــی را ک ــم. دانش ــا داده ای را ارتق
ــازار مصــرف عرضــه می شــود،  ــه ب تبدیــل و در نهایــت ب
ــت  ــی قابلی ــن دانش ــت. چنی ــردی دانس ــوان کارب می ت
رقابــت جهانــی دارد و در نهایــت رفــاه و عدالــت اجتماعی 
ــه ســمت  ــرای حرکــت ب ــا ب ــش می دهــد. طبیعت را افزای
چنیــن فضایــی نقــش مدیریــت دانــش و افزایــش ســطح 
دانش بنیــان  شــرکت های  در  کاربــردی  فعالیت هــای 

خودنمایــی می کنــد. 

 بنابرایــن شــما اعتقــاد داریــد فــارغ از مقولــه 
ــد  ــان می توان ــاد دانش بنی ــا، اقتص ــع تحریم ه رف
کشــور را از وضعیتــی کــه امــروز دچــار آن شــده 
اســت، رهایــی دهــد. ایــن رویکــرد در خصــوص 
ــرد  ــات می گی ــا نش ــان از کج ــاد دانش بنی اقتص

ــی دارد؟  ــه خصیصه های و چ
از دهــه 90 بــه بعــد، مقوله مدیریــت دانش و تاثیــر آن در 
زندگــی مــردم در محوریــت قــرار گرفــت. بنابرایــن دانــش 
ــه ایفاگــری نقش هــای  ــا محوریــت اقتصــاد و توســعه ب ب
مهــم در زندگــی پرداخــت. بــر خــالف آن کــه در گذشــته 
می گفتنــد مدیریــت اطالعــات نقــش جدی تــری را 
ــمت  ــن س ــه ای ــا ب ــی نگاه ه ــس از مدت ــد، پ ــا می کن ایف
تغییــر کــرد کــه مدیریــت دانــش می توانــد ســطح 
ــق در  ــن طری ــر دهــد و از ای اقتصــادی و توســعه را تغیی
زندگــی اثرگــذار باشــد. بــا وجــود چنیــن رویکــردی، هــر 
حرکتــی در مقولــه توســعه دو بــال دارد: یکــی اقتصــاد و 
دیگــری دانــش. چنیــن دیدگاهــی در خصــوص توســعه 
ــازگار  ــم س ــی ه ــرد اقتصــاد مقاومت ــا رویک ــی ب ــه خوب ب

اقتصاد ایران کمربندهای خود را محکم بسته 
است تا با رفع تحریم ها وارد فاز جدیدی 
شود. رهایی از اقتصاد ایزوله در حالی با رفع 
تحریم ها محقق خواهد شد که گسترش 
مناسبات تجاری - صنعتی و ارتقای سطح 
شاخص های کالن اقتصادی در ارتباط دوسویه 
با هم قرار داشته باشند. از یک سو، با وجود 
ضعف در فضای زیرساختی اقتصاد ایران 
نمی توان به افزایش روابط تجاری در سطح 
بین الملل خیلی هم امیدوار بود و از سوی 
دیگر، گسترش مبادالت تجاری اقتصاد ایران 
را بی نصیب نخواهد گذاشت. در این شرایط، 
دروازه های بین المللی به روی اقتصاد ایران 
-پس از سال ها انزوا- گشوده می شود و قطعا 
زمینه های کار زیادی در این حوزه وجود خواهد 
داشت. بنابراین اگر بخواهیم هوشمندانه از 
شرایط پیش رو بهره ببریم، تنها به افزایش 
مبادالت تجاری و یا حتی بهبود وضعیت 
درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات 
کاالهای غیرنفتی بسنده نخواهیم کرد. آنچه 
در الیه های زیرین رفع تحریم نهفته شده، 
فرصت منحصر به فرد برای توسعه دانش و 
پشتوانه فناوری فعالیت های مختلف اقتصادی 
است که باید با باالترین سطح مطلوبیت مورد 
بهره برداری قرار گیرد. از این دریچه، نقش 
شرکت های دانش بنیان برای مبادالت دانش 
با کشورهای صاحب فناوری به وضوح نمایان 
می شود. در فضای پیش  رو، اگر مدیریت دانش 
با محوریت اقتصاد و توسعه مد نظر قرار گیرد، 
شاید اقتصاد ایران در برابر بیماری های مختلفی 
که طی یک دهه های اخیر شاهد آن بوده است، 
مقاوم تر شود. در همین رابطه و به منظور 
بررسی نقش مدیریت دانش در اقتصاد کشور 
گفت وگویی با دکتر سید حسن علم الهدی 
رئیس پارک علم و فناوری علم الهدی ترتیب 
دادیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
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اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه تاکیــدی کــه بــر اقتصــاد 
ــال را  ــن دو ب ــم نقــش ای ــی وجــود دارد، می توانی مقاومت
ــر ایــن اســاس بــرای تمــام  در توســعه کشــور ببینیــم. ب
فناوری هــا  محصــوالت،  برنامه ریزی هــا،  حرکت هــا، 
ــود  ــی وج ــتوانه علم ــد پش ــی بای ــبک زندگ ــی س و حت
ــیم،  ــته باش ــی نداش ــتوانه علم ــر پش ــد. اگ ــته باش داش
ــت در  ــرای رقاب ــوب ب ــه مطل ــه نتیج ــت ب ــوم نیس معل
ــوآوری  ــدر ن ــروز آن ق ــه. ام ــا ن ــیم ی ــعه برس ــازار توس ب
ــه  ــت ب ــود دارد و رقاب ــا وج ــر دنی ــت در سراس و خالقی
ــان  ــر فعالیت هایم ــه اگ ــگ شــده اســت ک حــدی تنگاتن
پشــتوانه علمــی نداشــته باشــد، قطعــا موفــق نمی شــویم. 
ــری  ــاد یادگی ــد اقتص ــی بای ــتوانه علم ــن پش ــار ای در کن
ــای  ــه فرصت ه ــرد. همیش ــرار گی ــه ق ــورد توج ــم م ه
ــت.  ــکار اس ــای آش ــتر از فرصت ه ــان بیش ــادی پنه اقتص
ــت  ــف فعالی ــای مختل ــه در عرصه ه ــی ک ــن کس بنابرای
ــه  ــد ک ــادی را بشناس ــای اقتص ــد فرصت ه ــد بای می کن
ــه  ــه ب ــا یادگیران ایــن امــر از طریــق اقتصــاد یادگیــری ی
ــری  ــه یادگی ــان مقول ــاد دانش بنی ــد. اقتص ــت می آی دس
ــه فعالیت هــای مدیریتــی در اقتصــاد و  ــوط ب و امــور مرب
ــزاری و ســخت افزاری را  ــب نرم اف ــزی در دو قال برنامه-ری
تحــت پوشــش قــرار می دهــد. بدیــن ترتیــب اســت کــه 
ــی را  ــتوانه های علم ــر پش ــی ب ــادی مبتن ــوان اقتص می ت

بنــا کــرد. 

 در دوران پســاتحریم چــه ابزارهایــی در ارتبــاط 
ــف کــرد؟  ــوان تعری ــان می ت ــا اقتصــاد دانش بنی ب

دو ابــزار عمــده در ایــن رابطــه صــادرات فنــاوری و 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــت. پارک ه ــاوری اس ــادالت فن مب
ــد و می تواننــد  ــل توجهــی دارن در ایــن رابطــه ســهم قاب
ــد.  ــم بزنن ــاوری را رق ــادالت فن ــادرات و مب ــای ص ارتق

ــم  ــان ه ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــا پ  گوی
ــام  ــی انج ــه اقدامات ــن رابط ــته در ای ــال گذش س

ــت.  داده اس
بلــه. ســال گذشــته مذاکراتــی بــا قزاقســتان انجــام شــد. 
ایــن کشــور فرصت هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه همیــن دلیــل ســال گذشــته  ــرای مــا دارد. ب خوبــی ب
ــران - قزاقســتان در آلماتــی  مرکــز مبــادالت فنــاوری ای
تاســیس شــد کــه تعــدادی از شــرکت های ایرانــی و قــزاق 
در ایــن مرکــز حضــور دارنــد. محــور اصلــی مذاکــرات در 
ــتان  ــت. قزاقس ــادن اس ــت، گاز، آب و مع ــای نف حوزه ه
معــادن قابــل توجهــی دارد و جــزو کشــورهای رده اول از 
ــی  ــن پیش بین ــت. بنابرای ــی اس ــای معدن ــر ظرفیت ه نظ
بتوانیــم همکاری هــای  می-شــود در حــوزه معــادن 

خوبــی تعریــف کنیــم. 

ــال  ــه ح ــا ب ــتان ت ــا قزاقس ــرات ب ــن مذاک  ای
ــت؟  ــرده اس ــدا ک ــم پی ــی ه ــه عملیات جنب

توافقاتــی در ایــن رابطــه انجــام شــده اســت. قــرار اســت 
طــی یــک تــا دو مــاه آینــده شــرکت های قــزاق هــم بــه 
ــه  ــا را ب ــب بخشــی از توافق ه ــن ترتی ــد. بدی ــران بیاین ای

 .زودی عملیاتــی خواهیــم کــرد
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دانش بنیان،فناورانه
و با ارزش افزوده 
اقتصادی

مروری �ب
طرح های الکن میل فناوری
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ـــاد  ـــای اقتص ـــر مبن ـــی ب ـــعه صنعت ـــد و توس ـــروزه رش ام
تجاری ســـازی  و  نـــوآوری  از طریـــق  دانش بنیـــان 
فناوری هـــا و ورود آن هـــا بـــه بـــازار امکان پذیـــر 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــن رو، معاون ـــود. از ای ـــد ب خواه
ــور، در  ــار در کشـ ــن بـ ــرای اولیـ ــت جمهوری بـ ریاسـ
ـــام  ـــات مق ـــرار دادن منوی ـــرلوحه ق ـــا س ـــال 1387، ب س
ــان،  ــی ایشـ ــت های ابالغـ ــری و سیاسـ ــم رهبـ معظـ
یکـــی از مهم تریـــن برنامه هـــای عملیاتـــی خـــود 
را در راســـتای تبدیـــل دانـــش فنـــی بـــه فنـــاوری و 
تولیـــد داخـــل بـــه منظـــور رفـــع نیازهـــای اساســـی 
کشـــور موضـــوع برنامه ریـــزی، شناســـایی، تصویـــب، 
اجـــرا و مدیریـــت طرح هـــای کالن ملـــی فنـــاوری و 
نـــوآوری در کشـــور قـــرار داد. ایـــن کار بـــه منظـــور 
تحقـــق اهـــداف تعیین شـــده  بـــرای حـــوزه علـــم 
و فنـــاوری در اســـناد باالدســـتی از جملـــه ســـند 
ــور  ــی کشـ ــع علمـ ــه جامـ ــم انداز 1404 و نقشـ چشـ
انجـــام شـــد. رویکـــرد آن نیـــز محصول محـــور و 
ــت دار  ــردی و اولویـ ــای راهبـ ــای فناوری هـ ــر مبنـ بـ
ــی  ــش خصوصـ ــال بخـ ــور فعـ ــارکت و حضـ ــا مشـ بـ
ــا  ــت بـ ــن، دولـ ــود. بنابرایـ ــط بـ ــای ذی ربـ و نهادهـ
ــاوری در  تاســـیس مرکـــز طرح هـــای کالن ملـــی فنـ
اوایـــل ســـال 1389، پیگیـــری همـــه امـــور مربـــوط 
ــوآوری را  ــاوری و نـ ــی فنـ ــای کالن ملـ ــه طرح هـ بـ

ــرد.   ــاختارمند کـ ــز و سـ متمرکـ
ـــت  ـــان اس ـــی دانش بنی ـــاوری، طرح ـــی فن ـــرح کالن مل ط
بـــا ســـطوح بـــاالی آمادگـــی فنـــاوری و ارزش افـــزوده 
ـــه  ـــت، حیط ـــر اهمی ـــرح از نظ ـــن ط ـــاال. ای ـــادی ب اقتص
کار و پیچیدگـــی در حـــدی اســـت کـــه بـــه تـــالش و 
ـــف  ـــران مختل ـــن عناصـــر و بازیگ ـــگ بی مشـــارکتی هماهن
ـــردی  ـــی و راهب ـــای اساس ـــع نیازه ـــبب رف ـــاز دارد و س نی
ـــاوری  ـــر فن ـــی ب ـــات مبتن ـــوالت و خدم ـــه محص ـــور ب کش

ــود.  ــوآوری می شـ و نـ

طرح هـــای  اهـــداف  مهم تریـــن 
ــد از:  ــی عبارتنـ کالن ملـ

 حمایـــت و پشـــتیبانی از ایجـــاد، توســـعه، انتقـــال و 
در  راهبـــردی  دانش بنیـــان  فناوری هـــای  بومی ســـازی 

ــور. کشـ
 ایجـــاد ارتبـــاط موثـــر بیـــن مراکـــز دانشـــگاهی و 
تحقیقاتـــی بـــا صنعـــت بـــه منظـــور هم افزایـــی در تولیـــد 

دانش بنیـــان. محصـــوالت  تجاری ســـازی  و 
ـــطوح  ـــا س ـــای ب ـــرای طرح ه ـــکاری در اج ـــارکت و هم  مش
ـــی.  ـــی و فرامل ـــش مل ـــاوری و دارای کش ـــی فن ـــاالی آمادگ ب

 بسترســـازی بـــرای تقســـیم کار ملـــی، انسجام بخشـــی و 
ـــرای  ـــد اج ـــه فراین ـــت یکپارچ ـــق مدیری ـــازی از طری توانمندس

طرح هـــای بـــزرگ ملـــی فنـــاوری و نـــوآوری.
 هم افزایـــی ســـرمایه های انســـانی، منابـــع مالـــی و 
ــای  ــا و تخصص هـ ــب مهارت هـ ــت کسـ ــات در جهـ امکانـ
الزم بـــرای اجـــرای ســـایر طرح هـــای فناورانـــه در کشـــور.

طرح هـــای  ویژگـــی  مهم تریـــن 
ــد از:  ــاوری عبارتنـ ــی فنـ کالن ملـ

 مراحـــل آزمایشـــگاهی، ســـاخت نمونـــه، تســـت های 
ــورت  ــرح صـ ــه طـ ــای اولیـ ــذ تاییدیه هـ ــردی و اخـ عملکـ

پذیرفتـــه باشـــد. 
ـــاد  ـــته و ابع ـــور داش ـــرد محصول مح ـــردی، رویک ـــر کارب  از نظ

ـــد.  ـــی باش ـــاس مل ـــای مقی ـــد حداقل ه ـــوآوری آن در ح ن

ـــل از آن،  ـــتاوردهای حاص ـــادی و دس ـــی و اقتص ـــه فن  توجی
متقاضـــی و بهره بـــردار مشـــخص داشـــته باشـــد. 

 نیازمنـــد همـــکاری و مشـــارکت چنـــد نهـــاد مرتبـــط بـــا 
ــرای  ــی بـ ــی خاصـ ــتگاه و متولـ ــا دسـ ــد یـ ــوع باشـ موضـ

اجـــرای آن در کشـــور وجـــود نداشـــته باشـــد. 
ـــش  ـــه را پوش ـــای جامع ـــیعی از نیازه ـــتره وس ـــج آن گس ـــخگوی  نتای ـــوردار و پاس ـــی برخ ـــش مل ـــت و کش ـــد و از اولوی ده

ـــد.  ـــور باش ـــی کش ـــی و آت ـــه فعل ـــای فناوران نیاز ه
 ظرفیت هـــای علمـــی و زیرســـاخت های الزم بـــرای 
دسترســـی  و  داشـــته  وجـــود  کشـــور  در  آن  اجـــرای 

ــد.  ــر باشـ ــا میسـ ــه آن هـ ــرح بـ ــنهاددهنده طـ پیشـ
بـــرای  الزم  هماهنگی هـــای  و  پیش بینی هـــا   
ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــرمایه گذاری و مش س
تولیـــد صنعتـــی محصـــول صـــورت پذیرفتـــه و امکانـــات و 

تجهیـــزات اولیـــه فراهـــم باشـــد. 
ــاوری  ــای کان ملـــی فنـ ــال 1387 تاکنـــون طرح هـ از سـ
ــه  ــف - از جملـ ــای مختلـ ــددی در حوزه هـ ــوآوری متعـ و نـ
ســـامت و درمـــان، کشـــاورزی، هوافضـــا، حمـــل و نقـــل، 
ــر -  ــدی دیگـ ــع تولیـ ــته ای و صنایـ ــون هسـ ــوم و فنـ علـ
ــی از  ــتند. برخـ ــرا هسـ ــال اجـ ــده اند و در حـ ــوب شـ مصـ
مهم تریـــن دســـتاوردهای طرح هـــای کان ملـــی فنـــاوری 
ــه  ــور بـ ــار در کشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــه بـ ــوآوری کـ و نـ
ــا،  ــد رادیوداروهـ ــد از: تولیـ ــیده اند، عبارتنـ ــرداری رسـ بهره بـ
داروهـــای وارداتـــی و تجهیـــزات پزشـــکی پیشـــرفته، 
ـــا،  ـــوره گام ـــی چندمنظ ـــی صنعت ـــامانه پرتوده ـــدازی س راه ان
دام  دارویـــی  فرآورده هـــای  و   SPF تخم مـــرغ  تولیـــد 
و طیـــور، راه انـــدازی مراکـــز هوانـــوردی عمومـــی، تولیـــد 
ـــرفته  ـــزات پیش ـــین آالت و تجهی ـــد ماش ـــوی SPF، تولی میگ
ــودی و  ــاد عمـ ــل بـ ــامانه تونـ ــدازی سـ ــاورزی، راه انـ کشـ

نظایـــر آن. 
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معرفـــی طـــرح »دســـتگاه اســـکنر 
اختصاصـــی اســـپکت قلبـــی« 

دســـتگاه اســـکنر اختصاصـــی اســـپکت قلبـــی یکـــی از 
ــوزه  ــوآوری ملـــی در حـ ــاوری و نـ ــای کان فنـ طرح هـ
تجهیـــزات پزشـــکی اســـت کـــه از اواخـــر ســـال 1391 
ــط  ــال توسـ ــارد ریـ ــر 21 میلیـ ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ بـ
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری حمایـــت 

و بـــا همـــکاری و هماهنگـــی وزارت بهداشـــت، درمـــان 
و آمـــوزش پزشـــکی بـــه وســـیله متخصصـــان داخلـــی 
بخـــش خصوصـــی در شـــرکت دانش بنیـــان »پرتونـــگار 
پرشـــیا« طراحـــی و ســـاخته شـــد و ایـــران را در زمـــره 
ــال  ــرار داد. در حـ ــاوری قـ ــن فنـ ــورهای دارای ایـ کشـ
حاضـــر 5 کشـــور در دنیـــا توانایـــی ســـاخت ایـــن 
دســـتگاه را دارنـــد و ایـــران بـــا ســـاخت ایـــن دســـتگاه 
ــی  ــکنر اختصاصـ ــتگاه اسـ ــازندگان دسـ ــع سـ ــه جمـ بـ

اســـپکت قلـــب پیوســـت. مهم تریـــن کاربردهـــای طـــرح 
مذکـــور عبارتنـــد از: 

ــرای  ــب بـ ــته ای از قلـ ــکی هسـ ــرداری پزشـ  تصویربـ
ــی. ــروق قلبـ ــی عـ ــخیص گرفتگـ تشـ

ــور  ــه طـ ــب بـ ــردی قلـ ــای عملکـ ــی پارامترهـ  ارزیابـ
کمـــی. 

 تصویربرداری پرفیـــوژن از عضله میوکارد قلب. 
عضلـــه   viability بررســـی   

قلبـــی.

و  مشـــخصات 
ویژگی هـــای اصلـــی 
طـــرح فـــوق بـــه 
شـــرح ذیـــل اســـت: 
ـــب در  ـــل نص ـــک و قاب ـــدازه کوچ  ان

ـــکان. ـــخصی پزش ـــک ش کلینی
ـــتگاه  ـــی دس ـــد صندل ـــی جدی  طراح

ـــار. ـــی بیم ـــردن راحت ـــاظ ک ـــا لح ب
 اســـتفاده از بازوهـــای رباتیـــک 
بـــرای افزایـــش دقـــت در حرکـــت 

ــری.  گنتـ
ـــاز  ـــری ب ـــی گنت ـــتفاده از طراح  اس
ـــت  ـــی در حرک ـــش راحت ـــرای افزای ب

گنتـــری .
 نصب ساده و آسان. 

بـــرای  بهینـــه  طراحـــی   
شـــامل  قلـــب  از  تصویربـــرداری 
ــن دو  ــه بیـ ــت 90 درجـ ــه ثابـ زاویـ
ویـــژه تخـــت. هـــد و طراحـــی 
بـــه سیســـتم حـــذف   مجهـــز 
خطاهـــای ناشـــی از حرکـــت بیمـــار 

حیـــن تصویربـــرداری. 
 طراحـــی نرم افـــزار اختصاصـــی 

جمـــع آوری داده. 
 مجهـــز بـــه نرم افـــزار اســـتاندارد 
آنالیـــز  بـــرای   Cedars_Sinai

کمـــی تصاویـــر قلبـــی. 
دســـتگاه  ســـاخت،  از  پـــس 
مذکـــور بـــه صـــورت پایلـــوت در 
بیمارســـتان امـــام خمینـــی )ره( 
نصـــب شـــد و تســـت های فنـــی 
و عملکـــردی را بـــا موفقیـــت بـــه اتمـــام رســـاند و 
ــا و تاییدیه هـــای مـــورد  موفـــق بـــه اخـــذ مجوزهـ
ـــی  ـــتاورد نهای ـــد. دس ـــالح ش ـــع ذی ص ـــاز از مراج نی
ــور  ــا حضـ ــال 1394 بـ ــان سـ ــز 18 آبـ ــرح نیـ طـ
معـــاون محتـــرم علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور 
و وزیـــر محتـــرم بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
ـــگاه  ـــور در دانش ـــئوالن کش ـــی از مس ـــکی و برخ پزش

.علـــوم پزشـــکی تهـــران رونمایـــی شـــد
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ــت  ــانی معاون ــژه فناوری هــای همگــرا )NBICS( در پایــگاه اطالع رس ــگاه وی پای
ــازی  ــدف فرهنگ س ــا ه ــانی isti.ir ب ــه نش ــت جمهوری ب ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــن  ــا ای ــی ب ــنایی عموم ــرا و آش ــای همگ ــوص فناوری ه ــانی در خص و اطالع رس
فناوری هــای  جدیــد و ترویــج آن از طریــق معرفــی تولیــد و ارســال اخبــار مختلــف 

ــدازی شــده اســت.  راه ان
ــه مجموعــه پنــج فنــاوری اطالعــات، علــوم زیســتی، علــوم  فناوری هــای همگــرا ب
ــو و جامعه شناســی گفتــه می شــود کــه در هم افزایــی و یکپارچگــی  شــناختی و نان
بــا یکدیگــر، قادرنــد بــه نیازهــای آتــی بشــر پاســخ گوینــد کــه تاکنــون فناوری های 
دیگــر قــادر بــه رفــع آن هــا نبوده انــد. ایــن ظرفیــت بی بدیــل فناوری هــای همگــرا 
نتیجــه ویژگی هــای ممتــاز فناوری هــای یادشــده و قابلیــت همگرایــی آن هاســت. 

ــی  ــی زندگ ــود کیف ــی و بهب ــای آدم ــعه قابلیت ه ــرا توس ــای همگ ــدف فناوری ه ه
اســت. ایــن هــدف بــا بهــره  گرفتــن از قابلیت هــای بنیادیــن ایــن پنــج فنــاوری و بــه 
ــود. در واقــع، توســعه توانمندی هــای  خصــوص هم افزایــی آن هــا ممکــن خواهــد ب
شــناختی و فیزیکــی آدمــی، بــه همــراه بهبــود کیفــی قابلیت هــای آدمــی در پاســخ 
دادن بــه نیازهــای دیرپــای خــود، عصــری جدیــد را پیــش روی مــا قــرار داده اســت. 
ــی  ــی فیزیک ــالمت و توانای ــیدن س ــود بخش ــی، بهب ــات آدم ــط ادراک و ارتباط بس
ــدت  ــت و وح ــش امنی ــی، افزای ــی و اجتماع ــای گروه ــازده فعالیت ه ــت ب او، تقوی
ــطه  ــه واس ــه ب ــتند ک ــی هس ــن تحوالت ــوزش مهم تری ــم و آم ــه عل ــیدن ب بخش

 .اســتفاده از فناوری هــای همگــرا ایجــاد می شــوند

بخش ویژه
)NBICS( فناوری های همگرا

در پایگاه اطالع رسانی
معاونت علمی و فناوری
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مقدمه ای بر
 )NBICS( فناوری های همگرا

و  علـوم  کـه  تحولـی  معتقدنـد  فنـاوری  محققـان 
فناوری هـای همگـرا ایجاد می کنـد، به  مراتـب بزرگ تر 
از تحولـی اسـت کـه ماشـین بخـار و انقـالب صنعتـی 
فناورانـه  همگرایـی  کردنـد.  ایجـاد  بشـر  زندگـی  در 
علـوم بسـیار جـذاب اسـت و تحوالتـی در زندگی بشـر 
ایجـاد خواهـد کـرد کـه هم اکنـون صحبـت کـردن در 
مـورد آن هـا بـه داسـتان های علمـی - تخیلـی می ماند. 
ولـی ایـن تحـوالت آثـار اجتماعـی و فرهنگـی خواهند 
داشـت کـه هنـوز بـرای مـا ناشـناخته اسـت. در ایـن 
گـزارش، تعـدادی از نهادهـای بین المللی فعـال، برخی 
برخـی  و  اطالعاتـی  منابـع  و  کتاب هـا  و  گزارش هـا 
کاربردهـای فناور ی هـای همگـرا بـه صـورت اجمالـی 

می شـوند.  معرفـی 
از ابتـدای قـرن 21 تالش هـای اندیشـمندان و محققان 
بـرای متحـد کـردن علـوم مختلف شـروع شـده اسـت. 
ایـن جهت گیـری در نهایـت منجـر بـه اتحـاد فنـاوری 
نانـو، فنـاوری بیـو، فنـاوری اطالعـات و علوم شـناختی 
و  علـوم  همگرایـی  شـد.  خواهـد  جامعه شناسـی  و 
بـه  تولیـد محصـوالت جدیـد،  بـر  عـالوه   فناوری هـا، 
پیشـرفت و توسـعه هـر کـدام از این حوزه هـا نیز کمک 
خواهـد کـرد. بـرای مثـال، همگرایی بایـو و نانـو، عالوه  
بـر تولیـد محصوالت و خدمات نوین، به توسـعه بیشـتر 
دو حـوزه نانـو و بایـو نیـز منجـر خواهـد شـد. یقینـا 
اثـرات اجتماعـی، فرهنگـی و زیسـت محیطی علـوم و 
امـروزی  فناوری هـای  از  بیـش  همگـرا  فناوری هـای 
اسـت بنابرایـن توجه به پیامدهـای فرهنگی و اجتماعی 
آن هـا بسـیار حائز اهمیت اسـت. همین امر باعث شـده 
اسـت کـه قبـل از ورود محصـوالت فناوری هـای همگرا 
بـه بـازار، چندیـن مقالـه در مـورد اثـرات فرهنگـی و 

اجتماعـی NBICS منتشـر شـود. 
همگرایـی علـوم در صورتـی  کـه بـه همراه توجـه کافی 
بـه مسـائل اخالقـی و نیازهـای جامعـه باشـد، می تواند 
پیشـرفت های شـگرفی را در توانایی هـای انسـان، بازده 
صنایـع ملـی و کیفیت زندگـی مردم ایجـاد کند. علمی 
کـه بـر پایه علـوم همگـرا باشـد و از مـوادی در مقیاس 
نانـو اسـتفاده کنـد، مکتب جدیـدی برای تولیـد دانش، 

نـوآوری و یکپارچگـی فنـاوری به وجود مـی آورد. 
فناوری هـای همگـرا یکدیگـر را بـرای رسـیدن به هدف 

مشـترک توانمند می کننـد. این توانمندسـازی برای هر 
فنـاوری را می تـوان به  صـورت زیر بیـان کرد: 

در  سـخت افزاری  بسـتر  ایجـاد  بـا  نانـو  فنـاوری 
تمامـی مسـائل  بـرای  مقیـاس ممکـن  کوچک تریـن 
می کنـد.  توانمنـد  را  دیگـر  فنـاوری  سـه  مهندسـی، 
تکنیک هـای  توسـعه  بـا  نانـو  فنـاوری  مثـال،  بـرای 
بـه  مختلـف  حسـگرهای  و  تصویربـرداری  جدیـد 
توانمندسـازی بیوفنـاوری می پـردازد و بـا تکنیک های 
کوچک سـازی، بـه فنـاوری اطالعـات کمـک می کنـد. 
پیشـرفت های  نانوحسـگرها  و  نانوچیپ هـا  همچنیـن 
شـگرفی را در دنیـای بیوانفورماتیـک ایجـاد خواهنـد 

 . د کر
 - فیزیکـی  واکنش هـای  بـا  شناسـایی  بیوفنـاوری 
شـیمیایی و الگوریتم هـای سـاختاری در سیسـتم های 
دارای حیـات، سـه فنـاوری دیگـر را توانمنـد می کنـد. 
کار هـای  و  سـاز  کمـک  بـا  بیوفنـاوری  مثـال،  بـرای 
 شناسـایی سـلولی و انتقـال هـدف دار به توانمندسـازی 
فنـاوری نانـو می پردازد و با معرفی سیسـتم محاسـبات 
بـا کمـک دی ان ای، فنـاوری اطالعـات را توانـا می کند. 
موتورهـای  و  بیومیمتیـک  سیسـتم های  همچنیـن 
سـلولی می تواننـد تحقیقـات در زمینـه نانواطالعـات و 

نانورباتیـک را متحـول کننـد. 
فنـاوری اطالعـات با کمـک روش هـای جدیـد رایانه ای 
بـرای پـردازش اطالعـات و اجـرای مدل هـا، بـه کمـک 
فناوری هـای نانـو، بیـو و علـوم شـناختی می آیـد. ایـن 
روش هـا بـرای هر سـه فنـاوری بسـیار حیاتی هسـتند 
بـه  طـوری  کـه بـا کنتـرل دقیـق الگوسـازی و برخورد 
مولکول هـا باعـث ارتقـای فنـاوری نانـو می شـوند و بـه 
کمک مدل سـازی واکنش های شـیمیایی بیوفنـاوری را 

ارتقـا می دهنـد. 
علوم شـناختی می تواننـد از طرق مختلـف، فناوری ها و 
علوم دیگر را ارتقا دهند. از جمله آشـناترین کاربردهای 
ایـن علـوم در سـایر فناوری هـا می تـوان بـه اسـتفاده از 
کاهـش  و  سـود  ماکزیمم سـازی  بـرای  بـازی  تئـوری 
هزینه هـا یا اسـتفاده از مدل هـای مختلف بـرای توجیه 
مسـائل اقتصـادی اشـاره کرد. ایـن علـوم در حقیقت با 
تکیـه  بـر علـوم آمـاری و احتمال بـه تحقیقـات کمی و 
 .درک بهتـر دینامیـک اجتماعـی کمـک می کنند
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ــه  ــه دهـ ــوم بـ ــن علـ ــکاری ایـ ــابقه همـ ــا سـ امـ
ــی  ــه همگرایـ ــه ای کـ ــه گونـ ــردد بـ ــر برمی گـ اخیـ
فناوری هـــا و تغییـــر در نگـــرش تحقیقـــات بحثـــی 
ـــه  تازگـــی و در ایـــن دهـــه اخیـــر مطـــرح  اســـت کـــه ب
ـــف  ـــای مختل ـــن، فناوری ه ـــش از ای ـــت. پی ـــده اس  ش
بـــه  صـــورت جزیره هـــای مســـتقل از هـــم توســـعه 
ـــن  ـــی ای ـــی روی همگرای ـــر تحقیقات ـــود و کمت ـــه ب  یافت
فناوری هـــا و اســـتفاده همزمـــان از آن هـــا صـــورت 
می گرفـــت. امـــا پـــس از رشـــد نســـبی فناوری هـــا 
ـــا  ـــرد آن ه ـــی، کارب ـــه جنین ـــا از مرحل ـــروج آن ه و خ
ــج  ــه  تدریـ ــد و بـ ــن تر شـ ــر روشـ ــار یکدیگـ در کنـ
ــرا  ــمت همگـ ــه سـ ــه بـ ــات فناورانـ ــد تحقیقـ رونـ
ـــاوری  ـــد فن ـــان از چن ـــتفاده همزم ـــا و اس ـــردن آن ه ک
تغییـــر یافـــت. البتـــه بحـــث همگرایـــی فناوری هـــا 
ـــاوری  ـــو، فن ـــو، بای ـــوزه نان ـــار ح ـــص چه ـــا مخت تنه
اطالعـــات و علـــوم  شـــناختی نیســـت و بـــرای 
ـــه  ـــد GNR ک ـــری مانن ـــای دیگ ـــال، همگرایی ه مث
حاصـــل همگرایـــی ســـه فنـــاوری ژنتیـــک، نانـــو و 
ــه  ــده. پـــس  از این کـ ــرح  شـ ــت، مطـ ــک اسـ رباتیـ
ــار وارد  ــن بـ ــرای اولیـ ـــال NBIC 2002 بـ در س
ـــکا،  ـــورهای امری ـــد، کش ـــاوری ش ـــوم و فن ـــات عل ادبی
ــی  ــره جنوبـ ــل و کـ ــن، برزیـ ــیه، چیـ ــن، روسـ ژاپـ
ــرمایه گذاری روی  ــا سـ ــه اروپـ ــراه اتحادیـ ــه همـ بـ
ــه  ــد. البتـ ــروع کردنـ ــا را شـ ــی فناوری هـ همگرایـ
میـــزان تـــالش و فعالیت هـــای ایـــن کشـــور ها 
یکســـان نبـــوده اســـت و آمریـــکا و اتحادیـــه اروپـــا 
ـــن  ـــور ها در ای ـــایر کش ـــش از س ـــر بی ـــال حاض در ح
ــون در  ــد و هم اکنـ ــرمایه گذاری کرده انـ ــه سـ زمینـ

جایـــگاه بهتـــری قـــرار دارنـــد. 

سابقه علوم همگرا در آمریکا 
NBIC نخســـتین بـــار در ســـال 2002 بـــا انتشـــار 
مقالـــه »علـــوم همگـــرا بـــرای ارتقـــای توانمنـــدی 
بشـــر« وارد ادبیـــات علمـــی شـــد. ایـــن مقالـــه از ســـوی 
ـــه چـــاپ رســـیده و در  ـــکا ب ـــوم آمری ـــی عل ســـازمان مل
ـــاوری و  ـــوزه فن ـــار ح ـــی چه ـــت همگرای ـــه اهمی آن ب
ـــان  ـــالمتی انس ـــطح س ـــای س ـــرای ارتق ـــرد آن ب کارب

اشـــاره  شـــده اســـت. پـــس از انتشـــار ایـــن مقالـــه، 
ـــت  ـــت و دول ـــترش یاف ـــه گس ـــن زمین ـــات در ای تحقیق
ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش را در اولویـــت قـــرار 
ــات  ــد تحقیقـ ــز رونـ ــگاه های مختلـــف نیـ داد. دانشـ
خـــود را بـــه ســـمت همگرایـــی فناوری هـــا تغییـــر 
دادنـــد. ایـــن رونـــد بـــه  تدریـــج رنـــگ عمـــل بـــه 
ـــدی  ـــه محصـــوالت جدی ـــه ای ک ـــه  گون ـــت ب ـــود گرف خ
ــی و  ــت مصنوعـ ــی، دسـ ــم مصنوعـ ــون چشـ همچـ
کـــه  خشـــونت  تشـــخیص دهنده  دوربین هـــای 
ـــا  ـــدند. ام ـــداع ش ـــد، اب ـــی بودن ـــن همگرای ـــل ای حاص
ـــود  ـــش نب ـــوز رضایت بخ ـــات هن ـــن تحقیق ـــرعت ای س
تـــا این کـــه در ســـال 2011 دانشـــگاه  ام آی تـــی 
مقالـــه ای بـــا عنـــوان »همگرایـــی علـــوم طبیعـــی، 
ـــت  ـــرد و در آن اهمی ـــک و مهندســـی« منتشـــر ک فیزی
ـــم پزشـــکی  ـــرات آن روی عل ـــا و اث ـــی فناوری ه همگرای
ـــن  ـــرد. همچنی ـــه را مطـــرح ک و ســـطح ســـالمت جامع
ــود  ــرای بهبـ ــنهاد هایی بـ ــه پیشـ ــای مقالـ در انتهـ
تحقیقـــات در ایـــن زمینـــه بـــرای دانشـــگاه مطـــرح 
 شـــده اســـت. از جملـــه ایـــن پیشـــنهاد ها می تـــوان 
دپارتمان هـــای  بیـــن  ارتباطـــات  افزایـــش  بـــه 
ــه تحقیقاتـــی و افزایـــش  مختلـــف، افزایـــش بودجـ

کمک هزینه هـــای علمـــی اشـــاره کـــرد. 

ــه  ــکا ب ــا پــس از آمری ــه اروپ اتحادی
ــوم همگــرا رســید  عل

اندکــی پــس از آمریــکا در ســال 2004، اتحادیــه 
تحقیقاتــی  رویکــرد  تغییــر  بــرای  نیــز  اروپــا 
 Converging عنــوان  بــا  گزارشــی  اروپــا  در 
 Technologies، Shaping the Future of
European Societies منتشــر کــرد کــه در آن 
ــه  ســوی  ــزوم حرکــت ب ــی NBIC و ل ــس از معرف پ
آن، مســیر پیــش روی کشــورهای اروپایــی بــرای 
ــن  ــرا را روش ــای همگ ــمت فناوری ه ــه س ــت ب حرک
کــرد. اتحادیــه اروپــا رونــد حرکــت خــود بــه ســمت 
نیــز  بعــد  ســال های  در  و  داد  ادامــه  را   NBIC
گزارش هــای مختلفــی در مــورد رونــد پیشــرفت، 
آینــده، خطــرات و فرصت هــای پیــش روی ایــن 

آینده در دستان علوم همگرا چگونه می شود؟ 
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ــورهایی  ــان کش ــن می ــرد. در ای ــه ک ــت را ارائ حرک
ماننــد هلنــد، ســوییس و آلمــان در ایــن زمینــه 
فعالیت هــای خوبــی داشــته اند و طــی ســال های 
ــی  ــاس آزمایشــگاهی معرف ــی در مقی ــر محصوالت اخی

کرده انــد. 
ــورهای  ــکا، کش ــا و آمری ــه اروپ ــا اتحادی ــان ب همزم
دیگــری چــون برزیــل، کــره جنوبــی، روســیه و چیــن 
ــاوری  ــوزه فن ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــز ب نی
ــن  ــه پیچیدگــی ای ــا توجــه ب ــد. ب ــل کردن ــراز تمای اب
حــوزه و نیــاز بــه پشــتوانه علمــی بــاال بــرای تحقیقات 
ــه  ــته اند ب ــوز نتوانس ــور ها هن ــن کش ــورد آن، ای در م
 صــورت جــدی وارد فــاز تحقیقاتــی شــوند. البتــه طــی 
ســال های اخیــر برخــی از ایــن کشــور ها ماننــد 
روســیه و چیــن فــاز برنامه ریــزی تحقیقــات را پیــش 
بــرده و آمــاده ورود بــه جمــع کشــورهای پیشــتاز در 

ــده اند.  ــه ش ــن زمین ای

در  فعــال  بین المللــی  نهادهــای 
زمینــه علــوم همگرایــی 

فناوری هــا  کــه همگرایــی  از ســال 2001  پــس 
ــش  ــن همای ــد، چندی ــرح ش ــار مط ــن ب ــرای اولی ب
و کارگاه بین المللــی بــا کمــک نهادهــای علمــی 
ــی و...  ــره جنوب ــن، ک ــکا، چی ــد امری کشــورهایی مانن
ــر  ــال های اخی ــی س ــد. ط ــزار ش ــه برگ ــن زمین در ای
ــاب  ــورت کت ــه  ص ــی ب ــی مختلف ــع اطالعات ــز مناب نی
ــاپ  ــه چ ــرا ب ــای همگ ــورد فناوری ه ــزارش در م و گ
ــال  ــاالت از س ــن مق ــاپ ای ــروع چ ــیده اســت. ش رس
2002 بــا انتشــار مقالــه »فناوری هــای همگــرا بــرای 
ــود. پــس  از آن، مقــاالت  ارتقــای توانمنــدی بشــر« ب
ــه چــاپ رســید.  ــن زمینــه ب و کتــب متعــددی در ای
کشــورهایی کــه پــس از معرفــی ایــن حــوزه فنــاوری 
گرفتنــد،  آن  روی  ســرمایه گذاری  بــه  تصمیــم 
ــا و  ــه اروپ ــتند. اتحادی ــرو هس ــه پیش ــن زمین در ای
امریــکا پیشــگامان توســعه حــوزه نظــری NBIC در 

ســال های اخیــر هســتند. 
ــه 2004 در  ــه در فوری ــی ک ــه کنفرانس ــتناد ب ــا اس ب
نیویــورک برگــزار شــد، ایــن گــزارش از 19 یادداشــت 
تشــکیل  شــده اســت. 5 یادداشــت نخســت بــه 
ــت های  ــوم NBIC، سیاس ــورد مفه ــه ای در م مقدم
ــک،  ــده نزدی ــرای آین ــه راه ب ــی نقش ــد، طراح جدی
و  نــوآوری  بــر  مبتنــی  اقتصــادی  ویژگی هــای 
ــعه  ــری توس ــوه اندازه گی ــورد نح ــنهاد هایی در م پیش
همگرایــی می پــردازد. دیگــر فصل هــا بــه حوزه هایــی 
ــد  ــره ببرن ــا به ــی فناوری ه ــد از همگرای ــه می توانن ک
می پــردازد. از جملــه ایــن حوزه هــا می تــوان بــه 

آمــوزش، پزشــکی، علــوم اجتماعــی، قانــون و... اشــاره 
کــرد. 

ــای  ــی کاربرده ــه برخ ــده، ب ــر ش ــزارش منتش در گ
فناوری هــای همگــرا اشــاره شــده اســت کــه شــامل 
کــره چشــم مصنوعــی بــا قابلیت هایــی فرا تــر از 
ــون  ــت. هم اکن ــه اس ــش حافظ ــادی و افزای ــم ع چش
ابزارهایــی ماننــد عینــک آفتابــی، عینــک دیــد 
در شــب و حســگرهای تشــخیص امــواج ســاخته  
شــده اند. گام بعــدی بــرای ایــن ابزار هــا، جمــع 
ــم  ــره چش ــک ک ــا در ی ــن توانایی ه ــه ای ــردن هم ک
مصنوعــی و اســتفاده از آن بــه  جــای کــره چشــم خود 
انســان اســت. بــا افزایــش شــناخت از ســاختار عصبــی 
بــدن و کمــک گرفتــن از علــوم  شــناختی، دانشــمندان 
ــه  ــد ک ــد کنن ــم هایی تولی ــود چش ــد ب ــادر خواهن ق
انــرژی خــود را بــدون نیــاز بــه باتــری تامیــن کننــد 
ــک چشــم  ــای ی ــر داشــتن همــه ویژگی ه ــالوه  ب و ع
ــان  ــه انس ــوری ب ــل  تص ــای غیرقاب ــی، قدرت ه طبیع
آزمایش هــای  و  تحقیقــات  اســاس  بــر  بدهنــد. 
ــش  ــه ای پی ــه گون ــرا ب ــوم همگ ــه، عل ــورت گرفت ص
آینــده  در  می شــود  پیش بینــی  کــه  رفته انــد 
ــد  ــرادی بیای ــک اف ــه کم ــه ب ــش حافظ ــت افزای قابلی
ــک  ــا کم ــوند و ب ــی می ش ــار فراموش ــدام دچ ــه م ک
ــای  ــناختی، داروه ــوم  ش ــاوری و عل ــن از بیوفن گرفت
حافظــه و داروهــای فراموشــی تولیــد خواهنــد کــرد. 
ــی از  ــه یک ــا ب ــن دارو ه ــازار ای ــی می شــود ب پیش بین
ــود  ــل ش ــت دارو تبدی ــا در صنع ــن بازار ه جذاب تری
ــن  ــارد دالر تخمی ــه ارزش آن 10 میلی ــه  طــوری  ک ب
زده  شــده اســت. هم اکنــون حداقــل 60 کمپانــی 
مطــرح بیوفنــاوری روی ایــن دارو هــا در حــال تحقیــق 
هســتند. حاصــل ایــن تحقیقــات هم اکنــون بــه بــازار 
عرضــه  شــده اســت ولــی هنــوز کارایــی الزم را ندارند. 
ــات  ــاوری اطالع ــا فن ــناختی ب ــوم  ش ــه عل ــی ک زمان
همگــرا  شــوند، فنــاوری جدیــدی بــه دســت می آیــد 
ــه  ــک جامع ــار ی ــوان رفت ــا اســتفاده از آن می ت ــه ب ک
نتیجــه  ابــزار  ایــن  را پیش بینــی کــرد.  انســانی 
ــاری و اجتماعــی جامعــه اســت  ــوم رفت ــی عل همگرای
ــد  ــی مانن ــک ابزارهای ــا کم ــود را ب ــات خ ــه اطالع ک
الگوریتم هــای ژنتیکــی افــراد و BMI بــه دســت 
آورده و بــا کمــک تکنیک هــای جدیــد پــردازش 
رایانــه ای آن هــا را آنالیــز می کنــد. بــرای مثــال، 
ــل از  ــتی را قب ــروه تروریس ــک گ ــار ی ــوان رفت می ت
ــا  ــای آن ه ــی و انگیزه ه ــا پیش بین ــه آن ه ــه ب حمل
ــی  ــا حت ــرد ی ــایی ک ــان  شناس ــرای عملیاتش را از اج
واکنــش جامعــه بــه حملــه احتمالــی دشــمن را 

 پیش بینــی کــرد. 
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آخرین وضعیت
دانش سلولی در کشور

ان در میان 20 کشور ارائه دهنده دانش سلویل یم درخشد  ا�ی

 نگار میرکریمی
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شاید اگر 10 سال پیش از بازسازی بافت های از دست رفته 
در  بیماری های صعب العالج  و  قطعی سرطان   درمان  یا  بدن 
ایران صحبت می شد، کمتر کسی بود که آن را باور می کرد، 
اما امروز 60 نوع بیماری صعب العالج با سلول های بنیادی افراد 
درمان می شوند. سلول های بنیادی به دو دسته تقسیم می شوند؛ 
یکی سلول های بنیادی خونساز هستند که حداقل هفت گروه از 
بیماری های سخت را درمان می کنند و دیگر سلول های بنیادی 
مزانشیمال هستند که در ترمیم بافت پوستی، زیبایی، استخوانی 

و... استفاده دارند. 
آنچه امروز در دنیا -و از جمله در ایران- مورد توجه و بررسی قرار 
گرفته، بهره گیری از سلول های بنیادی موجود در بند ناف نوزاد 
تا سلول های بنیادی بزرگسالی در درمان بیماری های گوناگون 
است چرا که سلول های بنیادی سلول هایی هستند که قابلیت 
تمایز و تبدیل به سلول های دیگر را دارند و همه بیماری های 
بدن انسان را که به سطح زیر بافت بدن رسیده باشند، درمان 
می کنند. دانش سلول های بنیادی حداقل 7 گروه از بیماری های 
صعب العالج را درمان می کند و در زمینه   ترمیم بافت پوستی، 

زیبایی، استخوانی و... استفاده  دارد. 
باید توجه داشت که بیماری  سلولی از جمله بدترین  بیماری های 
تهدیدکننده بدن انسان است زیرا این سلول ها قدرت تمایز و 

تکثیر فراوان دارند. 

لباس دانش سلولی بر تن ایران 
ایران به دانش هسته ای و سلولی دست یافته است و هر روز بر 
میزان این دانِش آن افزوده می شود. اما همواره ادامه روند پیشرفت 
و توسعه در کشور مطالبه مسئوالن کشور است، به گونه ای که 
بر توسعه دانش بنیان و  بارها  رئیس جمهوری در سال جاری 
استفاده از علم روز تاکید کرده  است. همین شهریور امسال بود 
که نخستین گردهمایی مدیران 443 شرکت دانش بنیان در 
حوزه سالمت با حضور رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار و 

بر نقش تعیین کننده دانش بنیان در توسعه علم تاکید شد. 
سابقه دانش سلولی در جهان به حدود 40 سال پیش و در ایران 
به بیش از 25 سال پیش برمی گردد. ایران در طول این سال ها 
توانسته است روز به روز بر دانش سلولی خود بیفزاید. به ویژه 
در دهه اخیر، استفاده از دانش سلولی به واسطه مراکزی مانند 
بیمارستان شریعتی و موسسه پژوهشی »رویان« که در میان 
مردم شناخته شده  است، بخشی از توانایی این دانش را نشان داده 
و جامه این دانش را بر تن ایران پوشانده است. اما این تالش باید 

بیشتر و هر روز بر وزن این دانش در ایران افزوده شود. 
ایران در دهه های اخیر همواره با تحریم ها و موانعی مواجه بوده، 
با این حال توانسته است در طول این سال ها دانش سلولی اش 
را - همچون دانش هسته ای - گسترش دهد به گونه ای که از 
سال 2010 میالدی تاکنون این گستردگی شتاب بیشتری پیدا 
کرده و جذابیت های گاه علمی و گاه درمانی بر پذیرش و استقبال 

از این دانش افزوده است. 
با گسترش هر دانش و تکنولوژی، بازار آن هم گسترش می یابد 
بنابراین دانش سلولی هم بازار خود را پیدا کرده و توانسته است 

موفقیت هایش را به معرض نمایش بگذارد. امروزه در بازار جهانی 
سهم دانش سلولی کشورها روز به روز در حال افزایش است و 
سهمی که شاید 10 سال پیش در کل دنیا حدود 2 یا 3 میلیارد 
دالر بود، پیش بینی می شود در سال 2020 از 46 میلیارد دالر 
و در سال 2030 از 100 هزار میلیارد دالر عبور کند و در سال 
2050 بیش از 500 هزار میلیارد دالر درآمد بازار این دانش در 

جهان باشد. 

نقش دانش بنیان در پیشرفت دانش سلولی
مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دانش بنیان فرمود ه اند که 
امروز شرایط کشور از لحاظ پیشرفت های علمی به گونه ای است 
که می توانیم رسیدن به اقتصاد دانش بنیان را با بلندپروازی جزو 
اهداف خود قرار دهیم چرا که اقتصاد دانش بنیان از مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی هر کشور است و اگر این موضوع مورد 
توجه جدی قرار گیرد، قطعا چرخه علم تا ثروت تکمیل خواهد 

شد. 
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر این مساله، اکنون باید 
بنیادی حرکتی عظیم  در کشور در حوزه دانش سلول های 
صورت گیرد. در حال حاضر تنها چند شرکت در این زمینه 
فعالیت می کنند و یکی از معروف ترین آن ها که زیر نظر جهاد 
دانشگاهی قرار دارد، پژوهشکده رویان است. از این رو نیاز است 
با گسترش علم و کاهش موانع بین المللی، ایران نیز به توسعه 
این دانش مهم دست یابد. گرچه اکنون نیز دستاوردهای ایران 
در میان کشورهای در حال توسعه در این بخش تحسین برانگیز 

است. 
همان طور که گفته شد، دانش سلول های بنیادی قادر است 
بیش از 60 نوع بیماری کشنده و صعب العالج را درمان  کند که 
استفاده از آن در ایران و سایر کشورها صورت می گیرد و مورد 
تایید بین المللی نیز قرار گرفته است. استفاده دیگری که این 
دانش دارد، در درمان بیماری های مزانشیمال یا استرومایی است. 
با این سلول ها بیماری هایی از جمله اختالالت خونی بدخیم و 
غیربدخیم، نارسایی های مغز استخوان، نقص ایمنی های کشنده،  
اختالل متابولیسم بدن، برخی تومورها و بیماری های خودایمن 
از این سلول ها می شود  درمان می شوند. استفاده دیگری که 
مطالعات  مرحله  در  )البته  پرطرفدار هم شده  بسیار  امروز  و 
بالینی قرار دارد( و آن ها را بیشتر به سمت بازار علم سوق داده 
می دهد، درمان بیماری های مربوط به چربی ، غضروف، استخوان، 
سلول های ماهیچه ای، کبد، سیستم عصبی و... است که البته 
هنوز در فاز کارآزمایی اولیه هستند و تعدادی هم به بازار ارائه 

شده اند. 

ایران بر قله سلول های بنیادی 
تعداد کشورهایی که توانسته اند به این دانش مهم دست یابند، 
زیاد نیست، اما با پیگیری تاکیدات و حمایت های مقام معظم 
رهبری، ایران نیز توانسته به آن دست یابد به طوری که در سطح  
جهان در این زمینه حرفی برای گفتن دارد. حضور مقتدرانه 
ایران در حوزه دانش سلولی در سطح منطقه به گونه ای شده 
است که حدود 13 کشور از جمله عراق، آذربایجان، ارمنستان و 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ایرانی ها درمان سلولی را 
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مطالبه می کنند زیرا ایران به خوبی توانسته است خود را در این 
عرصه نشان دهد. 

مزه خدمات بنیادی زیر دندان مردم
خدمات  حوزه  در  دنیا  به روز  روش های  همه  حاضر  حال  در 
پیشرفته سلولی و پیوند سلول های بنیادی در ایران قابل استفاده 
این  یا 30 کشور جهان  تنها 20  اکنون  انجام است. شاید  و 
توانایی را داشته باشند که ایران هم یکی از آ ن هاست. ایران در 
طول  سال های فعالیتش توانسته در حوزه ناباروری و درمان با 
سلول های بنیادی خدمات زیادی به مردم ارائه دهد. نکته دیگر 
این که مراکز تحقیقاتی و علمی در این زمینه در ایران توسعه کمی 
و کیفی یافته است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز در دو سال اخیر به تعداد این مراکز افزوده و بر افزایش تعداد 
آن ها تاکید دارد. گسترش این دانش در ایران به اندازه ای است 
که وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد 
سلول های بنیادی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسالمی نیز 
فعالیت  می کنند. اما گفته می شود این دانش هنوز هم به توسعه 
کمی و کیفی نیاز دارد چرا که علوم سلولی از اهمیتی همانند 
علوم هسته ای برخوردارند و جزو برتری های کشورمان محسوب 

می شوند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند. 

آخرین وضعیت دانش سلولی در کشور 
اقتصاد  مولفه های  از  دانش بنیان  شرکت های  می شود  گفته 
مقاومتی هستند از این رو به نظر می رسد اکنون که مقامات 
کشور بر همراهی با اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند، دانش بنیان 
نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا نه تنها اقتصاد، بلکه 

توسعه علم و فرهنگ نیز با پیشرفت همراه شود. 
به تازگی دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد سلول های بنیادی و 
عضو هیات رئیسه پیوند سلول های بنیادی آسیا و اقیانوسیه، در 

اولین کنفرانس خبری خود پس از ورودش به ستاد سلول های 
بنیادی اعالم کرد در حال حاضر سند راهبردی این ستاد در 
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است که برنامه 
افق 1404 در بخش دانش  تا  راه کشور  نقشه  استراتژیک و 

سلول های بنیادی را مشخص می کند. 
وی که فوق تخصص خون و پیوند سلول های بنیادی کودکان 
است، گفت با همکاری دانشمندان ایرانی - چه آن ها که داخل 
کشور هستند و چه آن  ها که خارج از کشور هستند - تا 10 سال 
دیگر تیمی قوی برای همسو شدن فعالیت ها در حوزه سلول های 
بنیادی تشکیل می شود. همچنین از دیگر برنامه ها، آماده کردن 
زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و درمانی است که قرار است 

هر سه حوزه همزمان فعالیت گسترده داشته باشند. 
وی همچنین گفت که در حال حاضر تعداد مراکز سلول درمانی 
در کشور کم است و باید حداقل در هر استان یک مرکز راه اندازی 
شود و بدانیم که ایران فقط تهران نیست. در این زمینه در 5 ماه 
نخست امسال، دو آیین نامه با همکاری ستاد سلول های بنیادی 
و معاونت علمی ریاست جمهوری آماده و به سازمان های متولی 
امر دانش سلولی در وزارت بهداشت تهیه و ابالغ شده است. با 
تدوین این آیین نامه،  دانش سلول های بنیادی در ایران صاحب 

قانون شد. 
حمیدیه به فعالیت های گسترده  در زمینه این دانش اشاره و 
تاکید کرد که باید بتوانیم بازار این علم را در کشورهایی که به 
آن دست نیافته اند، پیدا کنیم و هزینه توسعه آن را از راه ارائه 
محصوالت و خدمات به این کشورها تامین کنیم. نباید تنها به 
این فکر باشیم که نفت زیر پایمان را بفروشیم تا علم ما پیشرفت 
کند. تا زمانی  که برنامه ریزی، قانون، آیین نامه و استاندارد نداشته 
باشیم نمی توان در این حوزه کار کرد. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری بر افزایش توان دانش سلولی کشورمان تاکید 

.دارند
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کس به غرفه های دانشجو�ی و مققان جوان اختصاص  ه ما
گ

ایشاک
ن
ش همیم از � ن �ب

�ی  وازهای شبیه سازی شده، ت�ش مه های عیمل، اماکن �پ �ن ای آن ها �ب داشت و �ب

صیص در نظر  ن ها و مباحث �ت گون هواپ�ی دهای گو�ن ها و اکر�ب وضعیت ف�ن هواپ�ی

گرفته شده بود.

کت ها و مؤسسات دانش بنیان و  لس شورای اسالیم قانون �ایت از �ش زما�ن که مب

اعات را در 13 ماده و 6 تبرصه به تصویب یم رساند  اری سازی نوآوری ها و اخ�ت ب
ت

�

ی آن یم خورد. بان �پ
گ

یید شورای ن� یه مه همر �ت و در فاصهل کو�ت

ارهای اصیل توسعه صادرات مصوالت  ن ن امللیل از ا�ب ه های ب�ی
گ

ایشاک
ن
حضور در �

 در 
گ

رنیک رگ مهواره حضور مستمر و �پ ن کت های صادرکننده �ب است و �ش

ن امللل دارند. ه های ب�ی
گ

ایشاک
ن
�

هدایت و حمایت
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شــرکت های  از  حمایــت  قانــون  اســاس  بــر 
فعالیت هــای  از  ناشــی  دانش بنیــان، درآمدهــای 
تاییــد  از  پــس  شــرکت ها  ایــن  دانش بنیــان 
صالحیــت  تشــخیص  و  ارزیابــی  »کارگــروه 

شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان«، از معافیــت 
ــال  ــرای س ــتا، ب ــن راس ــت. در همی ــوردار اس ــی برخ مالیات

ــی  ــور مالیات ــه ســازمان ام ــی 1392 حــدود 40 شــرکت ب مال
معرفــی شــدند. معافیــت مالیاتــی در ســال مالــی 1393 نیــز بــرای 

شــد.  پیگیــری  دانش بنیــان  شــرکت   1513

ــرکت  ــه ش ــت ب ــوض دول ــک باع ــی کم ــه نوع ــی ک ــت مالیات ــت معافی ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــی را در  ــت مالیات ــزان معافی ــده اند می ــد ش ــرکت ها متعه ــود، ش ــوب می ش ــان محس دانش بنی

ــد:  ــه کنن ــر هزین ــرفصل های زی س
 انجام تحقیقات بنیادین یا کاربردی 

 تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه  
 بهبــود و ارتقــای کیفــی یــا بهبــود فرآینــد تولیــد محصــوالت دانش بنیــان فعلی مجــری )بهبود 

ویژگی هــای کیفــی، اخــذ و پیاده ســازی اســتانداردهای کیفــی محصــول و...( 
 خرید تجهیزات آزمایشگاهی یا تجهیزات بخش تحقیق و توسعه 

 آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در تحقیق و توسعه محصوالت دانش بنیان 
ــازار داخلــی محصــول دانش بنیــان یــا صــادرات )توســعه بازاریابــی، بهبــود کیفیــت   توســعه ب
بســته بندی، بهبــود کمیــت و کیفیــت خدمات پــس از فــروش، عرضه محصــوالت دانش بنیــان در 
نمایشــگاه های بین المللــی، اخــذ مجوزهــای ضــروری، اخــذ اســتانداردهای داخلــی و تاییدیه هــای 
 )...کشــورهای مقصــد، ثبــت پتنــت بین المللــی، ایجــاد نمایندگــی داخلــی یــا خــارج از کشــور و

معافیت های مالیاتی
شرکت های دانش بنیان

 سیدمحمد صاحبکار خراسانی
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راه تو را می خواند! 
کت ها و مؤسسات دانش بنیان چه یم گوید؟  قانون �ایت از �ش

 حمیده حقیقی
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یکــی می گویــد عنــوان »دانش بنیــان« معافیــت مالیاتــی 
مــی آورد و دیگــری پــای تســهیالت ویــژه را وســط 
می کشــد. هرچــه هســت، شــکوفایی اقتصــاد دانش بنیــان 
ــه  ــت ک ــد پذیرف ــورت خواه ــرکت  هایی ص ــدد ش ــه م ب
ــدن  ــان ش ــا دانش بنی ــند. ام ــدک بکش ــوان را ی ــن عن ای
بــر  شــرکت ها جــز آن کــه مســئولیت ســنگینی را 
دوششــان می گــذارد، چــه فایــده ای دارد؟ در قانــون 
ــان چــه فکــری  ــت از شــرکت های دانش بنی ــرای حمای ب

شــده اســت؟ 
ــان  ــه آب ــان ب ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــابقه حمای س
89 بــاز می گــردد؛ زمانــی کــه مجلــس شــورای اســالمی 
ــان  ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای قان
ــاده  ــات را در 13 م ــا و اختراع ــازی نوآوری ه و تجاری س
و 6 تبصــره بــه تصویــب می رســاند و در فاصلــه کوتاهــی 
ــورد  ــای آن می خ ــان پ ــورای نگهب ــد ش ــر تایی ــم مه ه
و بــرای اجــرا بــه ریاســت جمهوری آن زمــان ابــالغ 
ــتیبانی  ــهیالت و پش ــه از تس ــا ک ــن روزه ــود. ای می ش
از شــرکت های دانش بنیــان ســخن بــه میــان آمــده 
ــا و  ــن ماده ه ــات ای ــان جزئی ــد نیســت در جری اســت، ب
ــون دقیقــا چــه  ــد و بدانیــد در قان ــرار بگیری تبصره هــا ق

ــت.  ــده اس ــی ش ــی پیش بین چیزهای

ورود دولتی ها ممنوع!  
ایــن قانــون در همــان مــاده اول خــود آب پاکــی را 
روی دســت شــرکت های دولتــی می ریــزد و اجــازه 
قــرار  دانش بنیــان  شــرکت های  زمــره  در  نمی دهــد 
و  موسســات  مــورد  در  اســت  همین طــور  بگیرنــد. 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی. در اصــل طبــق ایــن 
ــرکت  ــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان، ش مــاده: »ش
یــا مؤسســه خصوصــی یــا تعاونــی اســت کــه بــه منظــور 
ــروت، توســعه اقتصــاد دانش محــور،  ــم و ث ــی عل هم افزای
ــترش  ــامل گس ــادی )ش ــی و اقتص ــداف علم ــق اه تحق
و کاربــرد اختــراع و نــوآوری( و تجاری ســازی نتایــج 
تحقیــق و توســعه )شــامل طراحــی و تولیــد کاال و 
ارزش  بــا  و  برتــر  فناوری هــای  خدمــات( در حــوزه 
نرم افزارهــای  تولیــد  در  ویــژه  بــه  فــراوان  افــزوده 
ــش از 50  ــت بی ــی اس ــود«. کاف ــکیل می ش ــوط تش مرب
ــی  ــه شــرکتی دولت ــق ب ــت شــرکتی متعل درصــد مالکی
یــا موسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی باشــد تــا 

ــورد.  ــط بخ ــت خ ــن لیس ــمش از ای اس

معافیت ها و حمایت ها 
بــرای  مــاده  شــیرین ترین  احتمــاال  ســوم،  مــاده 
ــان  ــامل حالش ــون ش ــن قان ــه ای ــت ک ــرکت  هایی اس ش
می شــود؛ آن جــا کــه در چندیــن بنــد صحبــت از 
ــاده  ــن م ــب ای ــه موج ــت. ب ــهیالت اس ــا و تس حمایت ه
قانونــی، شــرکت ها از پرداخــت مالیــات، عــوارض، حقــوق 
گمرکــی، ســود بازرگانــی و عــوارض صادراتــی بــه مــدت 
ــا بخشــی  ــام ی ــن تم ــاف هســتند. همچنی 15 ســال مع

ــوآوری و  ــری ن ــه کارگی ــا ب ــه ی ــد، عرض ــه تولی از هزین
فنــاوری بــا اعطــای تســهیالت کم بهــره یــا بــدون بهــره 
بلندمــدت یــا کوتاه مــدت تامیــن می شــود. اولویــت 
ــی و  ــاوری و مهندس ــی، فن ــای پژوهش ــتقرار واحده اس
ــل  ــان در مح ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــدی ش تولی
پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، مناطــق ویــژه 
ــاوری اســت و  ــم و فن ــژه عل ــا مناطــق وی اقتصــادی و ی
ــز و  ــهام مراک ــی از س ــا بخش ــام ی ــذاری تم ــرای واگ ب
مؤسســات پژوهشــی دولتــی قابــل واگــذاری، شــرکت ها 
و موسســات دانش بنیــان در اولویــت قــرار دارنــد. ایجــاد 
ــری  ــش خطرپذی ــرای کاه ــب ب ــه ای مناس ــش بیم پوش
محصــوالت دســتاوردهای دانــش، نــوآوری و فنــاوری در 
ــر  ــری از دیگ ــه کارگی ــد، عرضــه و ب ــام مراحــل تولی تم
ــم  ــت ه ــت و در نهای ــی اس ــاده قانون ــن م ــای ای بنده
ــارکت  ــکان مش ــد ام ــه و تمهی ــرایط مناقص ــهیل ش تس
شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان مــد نظــر قــرار 

ــه اســت.  گرفت

نقطه آغاز صندوق نوآوری و شکوفایی
ــی  ــاد و دارای ــوده وزارت اقتص ــرار ب ــارم ق ــاده چه در م
ــون فهرســت  ــه مــدت 3 مــاه پــس از تصویــب ایــن قان ب
ــه و  تمامــی مراکــز و مؤسســات پژوهشــی دولتــی را تهی
ــات  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــد. ش ــه ده ــورا ارائ ــه ش ب
ــخ  ــاه از تاری ــرف 3 م ــوده ظ ــف ب ــم موظ ــاوری ه و فن
ــی  ــات پژوهش ــز و مؤسس ــت، مراک ــن فهرس ــت ای دریاف
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب ــل واگ ــی قاب غیرحاکمیت
ــم  ــی ه ــور اقتصــادی و دارای ــد و وزارت ام ــی را بیاب تعاون
ــا  ــا ت ــه گوی ــد. ک ــم کن ــا را فراه ــذاری آن ه ــه واگ زمین
ــت و  ــده اس ــی نش ــی و اجرای ــاده عملیات ــن م ــون ای کن
ــاره آن ســوال کــرد. پــس  ــط درب ــد از مســئوالن ذیرب بای
ــا  ــه دولتی ه ــش ب ــف اجرای ــم و کی ــه ک ــاده ک ــن م از ای
ــخن  ــکوفایی س ــوآوری و ش ــدوق ن ــت، از صن ــوط اس مرب
بــه میــان می آیــد. مــاده 5 ایــن قانــون می گویــد: 
»بــه منظــور کمــک بــه تجاری ســازی نوآوری هــا و 
ــش  ــودن دان ــردی نم ــازی و کارب ــات و شکوفاس اختراع
ــه کمــک و تســهیالت قرض الحســنه  ــق ارائ ــی از طری فن
ــن و مشــارکت  ــه تضمی ــدون أخــذ هرگون و تســهیالت ب
بــا اختیــار بخشــش تمــام یــا بخشــی از ســهم مشــارکت 
بــه شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان، صندوقــی تحــت 
عنــوان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی وابســته بــه شــورای 
ــس  ــر رئی ــر نظ ــاوری و زی ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل عال
ــامل  ــدوق ش ــی صن ــع مال ــود. مناب ــورا تأســیس می ش ش
کمک هــای دولــت، اعتبــارات منــدرج در بودجــه ســاالنه، 
ــی و  ــخاص حقیق ــرمایه گذاری اش ــک و س ــه کم هرگون
حقوقــی و شــرکت های دولتــی وابســته و تابــع، نهادهــای 
شــرکت های  و  شــهرداری ها  و  غیردولتــی  عمومــی 
ــم  ــا ه ــن ، بانک ه ــر ای ــالوه ب ــت.« ع ــع اس ــته و تاب وابس
ــد.  ــدوق کمــک کنن ــه صن ــع ب ــد در تامیــن مناب می توانن
دولــت هــم بــه موجــب ایــن قانــون وظیفــه دارد از ســال 
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ــم  ــل نی ــود حداق ــه خ ــه بودج ــد، در الیح ــه بع ــوم ب س
ــک  ــدوق کم ــن صن ــه ای ــی را ب ــه عموم ــد از بودج درص
کنــد؛ نیــم درصــدی کــه ایــن روزهــا زمزمه هــای تبدیــل 
شــدنش بــه یــک درصــد بــه گــوش می رســد. همچنیــن 
در یکــی از تبصره هــای ایــن مــاده آمــده اســت: »ســرمایه 
اولیــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه میــزان 30 هــزار 
ــال از  ــرف 3 س ــر ظ ــج حداکث ــه تدری ــال ب ــارد ری میلی
ــره ارزی  ــا حســاب ذخی ــی ی ــدوق توســعه مل محــل صن

تأمیــن می گــردد.« 

حرکت به سمت خودکفایی
بــه موجــب مــاده ششــم ایــن قانــون: »کلیــه دســتگاه ها 
مبلــغ  از  بخشــی  مجازنــد  دولتــی  شــرکت های  و 
قراردادهــای خریــد کاال یــا خدمــات بــا مبــدا خارجــی را 
جهــت نیــل بــه خودکفایــی در همــان زمینــه از طریــق 
ــن  ــاوری ضم ــعه فن ــق و توس ــای تحقی ــام فعالیت ه انج
ــان  ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــا ش ــرارداد ب ــد ق عق

ــه انجــام رســانند.«  ب
اگــر در زمــره شــرکت  هایی قــرار داریــد کــه بــرای کســب 
ــت  ــوب اس ــد، خ ــت داده ای ــان درخواس ــوان دانش بنی عن
بدانیــد کــه دســتگاه های مجــری وظیفــه دارنــد، نهایتــا 
یــک مــاه بعــد، جــواب درخواســت شــما را بدهنــد. البتــه 
اگــر درخواســتتان رد شــده باشــد، بایــد برایــش دالیــل 
روشــن و مســتدل آورده شــده باشــد. چنانچــه از جــواب 
ــرای اعتــراض  ــون راه ب ــق قان ــع نشــدید، مطاب آن هــا قان
ــه  ــزد دبیرخان ــد ن ــاز اســت: »درخواســت کننده می توان ب

ــاه  اعتــراض کنــد و شــورا موظــف اســت ظــرف یــک م
بــه شــکایت واصلــه رســیدگی کنــد.« 

ــات  ــرایط ارتباط ــهیل ش ــرای تس ــون ب ــاده 90 قان در م
ــده  ــازه داده ش ــط، اج ــن رواب ــت ای ــی و تقوی بین الملل
اســت واحدهــای پژوهشــی و فنــاوری و مهندســی 
مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری بــرای انجــام 
ماموریت هــای محولــه از مزایــای قانونــی مناطــق آزاد در 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــط کار، معافیت ه ــوص رواب خص
ــی  ــی بین الملل ــادالت مال ــی و مب ــرمایه گذاری خارج س

ــوند.  ــوردار ش برخ

سوء استفاده ممنوع!
امــا اگر شــخصی حقیقــی یا حقوقــی، حمایت ها و تســهیالت 
ایــن قانــون را در راه دیگــری اســتفاده کــرد، تکلیف چیســت؟ 
ــی  ــای مناســب را پیش بین ــون، مجازات ه ــورد قان ــن م در ای
کــرده اســت. مثــل این کــه: »در صــورت برخــورداری از 
تســهیالت مالــی، عــالوه بــر رد مــال، بــه جریمــه نقــدی برابر 
بــا تســهیالت دریافتــی محکــوم می شــوند.« یــا اگــر از ایــن 
تســهیالت بــرای ورود بــه مناقصــه ای اســتفاده کننــد، تــا 3 
ــش  ــامل حال ــا ش ــور در مناقصه ه ــت از حض ــال محرومی س
ــه معافیت هــای  ــن سوء اســتفاده ب خواهــد شــد. چنانچــه ای
مالیاتــی و عــوارض مربــوط شــود، عــالوه بــر پرداخــت آن هــا، 
بایــد جریمــه ای برابــر میــزان معافیتــی کــه اســتفاده کــرده، 
ــورداری از  ــورت برخ ــم: »در ص ــر ه ــد. در آخ ــت کن پرداخ
ــش  ــادل پوش ــه مع ــت جریم ــه پرداخ ــه ای، ب ــش بیم پوش

 ».ــی محکــوم می شــوند بیمــه ای  دریافت
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مشروط، زماندار
و هدفمند

مه های معاونت �ن اقدامات و �ب
هوری  ست �ب عیمل و فناوری ر�ی
ساخت در راستای �ایت از توسعه ز�ی

صادرات مصوالت دانش  بنیان 

 سیده فاطمه میری
کارشناس دفتر توسعه کسب و کار بین المللی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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مقدمه 
ــاال در  ــاوری ب ــا فن ــای ب ــدور کااله ــاخت و ص ــوان س ت
بازارهــای رقابتــی جهــان یکــی از شــاخص های ســنجش 
ــادرات  ــم ص ــت و حج ــور اس ــک کش ــوآوری ی ــدرت ن ق
بــا فنــاوری بــاال بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای 
ــناخته  ــی ش ــوآوری مل ــت ن ــازی ظرفی ــی تجاری س نهای

می شــود. 
ــر  ــر، کارب ــع منابع ب ــه صنای ــته ک ــرن گذش ــالف ق برخ
کشــور  یــک  قــدرت  و  ثــروت  منبــع  ســرمایه بر  و 
ــی  ــع اصل ــاال منب ــاوری ب ــا فن ــع ب ــروزه صنای ــد، ام بودن
ــن  ــتند و چنی ــدرت هس ــه ق ــروت و در نتیج ــد ث تولی
صنایعــی جــز بــا افزایــش بهره منــدی از نیروهــای 
متخصــص علمــی و فنــاوری، هزینه هــای تحقیــق و 
ــه ای و  ــاوری منطق ــی و فن ــای علم ــعه و همکاری ه توس
ــاال  ــا فنــاوری ب بین المللــی، قــادر نیســتند محصــوالت ب
را کــه واجــد شــرایط صــدور بــه بازارهــای هــدف باشــند، 

ــد.  ــد کنن تولی
هــدف اصلــی معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
ــام  ــوده مق ــه فرم ــه ب ــی ک در چارچــوب اقتصــاد مقاومت
اســت«،  دانش بنیــان  »اقتصــادی  رهبــری  معظــم 
کمــک بــه توســعه صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری بــاال 
ــب  ــادرات در ترکی ــته از ص ــن دس ــم ای ــش حج و افزای
فعلــی صــادرات غیرنفتــی کشــور اســت. ایــن مهــم نیــز 
ــردن  ــزا ک ــالح و هم اف ــب، اص ــن، تصوی ــد تدوی نیازمن
ــا  ــدور کااله ــد و ص ــر تولی ــم ب ــررات حاک ــن و مق قوانی
و خدمــات، طراحــی ســاز و کارهــای اقتصــادی ارتقــای 

ــی اســت.  ــد داخل ــت از تولی ــت و حمای کیفی
معاونــت علمــی و فنــاوری بــرای حمایــت از شــرکت های 
ــای  ــه بررســی مشــکالت و ضعف ه ــدام ب ــان اق دانش بنی
موجــود بــر ســر راه کســب و کار بین المللــی ایــن 
توانمندســازی  بــرای  و  اســت  کــرده  شــرکت ها 
بــه  آن هــا  از  حمایــت  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی انجــام  ــی اقدامات ــه بازارهــای بین الملل منظــور ورود ب
داده کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا بــه اختصــار اشــاره 
ــه ذکــر اســت در اقدامــات صــورت  خواهــد شــد. الزم ب
ــت و  ــا مــدل مشــارکت دول گرفتــه، تــالش شــده کــه ب
ــان دار و  ــروط، زم ــای مش ــی، حمایت  ه ــش خصوص بخ
ــرای  ــه منظــور ایجــاد زیرســاخت های الزم ب ــد ب هدفمن
تســهیل فراینــد صــادرات و کســب و کار بین الملــل 

شــرکت های دانش بنیــان اعمــال شــود.  

حمایــت از ایجــاد و توســعه تشــکل ها 
ــی  ــطه های صادرات و واس

توسعه صادرات  با هدف  واسطه های صادراتی  و  تشکل ها 
امکان  که  متوسطی  و  کوچک  شرکت های  محصوالت 
سرمایه گذاری در ایجاد دپارتمان یا واحد مستقل بازرگانی 
ایجاد می شوند.  ندارند در حوزه  های تخصصی  بین المللی 
آن ها  اغلب  که  دانش بنیان  صنایع  حوزه  در  مهم  این 

شرکت های کوچک و متوسط هستند نیز صادق است. 

الــف( شــرکت های مدیریــت صــادرات 
ــان ــوالت دانش بنی محص

تعریف 
تشـکیالتی اسـت کـه بـه عنـوان بخـش صـادرات خـارج 
از محـل شـرکت عمـل می کنـد. ایـن نهـاد محصـوالت و 
خدمـات را بـه خریـداران خارجـی معرفـی می کنـد و از 
طـرف شـرکت تولیدکننـده بـه دنبـال تجـارت مـی رود؛ 
کامـال مسـتقل اسـت و بـه عنـوان یـک دپارتمـان فروش 
صـادرات بـرای صادرکنندگانـی کـه قدرت رقابـت ندارند، 

عمـل می کنـد. 

سابقه در کشور  
در حــال حاضــر بیش از 20 شــرکت مدیریــت صادرات در 
کشــور ایجــاد شــده و عمدتــا در حــوزه صــادرات صنایــع 
)غیردانش بنیــان(  کشــاورزی  محصــوالت  و  غذایــی 
ــعه  ــازمان توس ــن س ــت هســتند. همچنی ــال فعالی در ح
ــت  ــرکت های مدیری ــدی ش ــه رتبه بن ــدام ب ــارت اق تج

ــار ســطح (A,B,C,D) کــرده اســت.  صــادرات در چه

اقدامات انجام شده 
در راستای توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و کمک 
به شرکت های دارای پتانسیل صادراتی در ورود به تجارت    
بین الملل، معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری اقدام به 
ایجاد شرکت های مدیریت صادرات تخصصی  در  حمایت 
طی یک سال اخیر کرده است و در این راستا 2 شرکت 
و  برق  و  دارویی  گیاهان  حوزه های  در  صادرات  مدیریت 

الکترونیک شکل گرفته اند. 

ــوالت  ــی محص ــای صادرات ب( پایگاه ه
دانش بنیــان 
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تعریف
توســط  کــه  اســت  اقتصــادی  و  بازرگانــی  مــکان 
تشــکل های صادراتــی یــا خصوصــی در کشــورهای 
هــدف ایجــاد می شــود و بــا اســتفاده از نیروهــای 
ــاری الزم  ــات تج ــی خدم ــا غیربوم ــی ی ــص بوم متخص
بــرای تســهیل و پشــتیبانی از رونــد صــادرات محصــوالت 
ایرانــی را در همــه مــوارد از قبیــل تحقیقاتی، مشــاوره ای، 
ــاری  ــر تج ــیس دفات ــزی و تاس ــرمایه گذاری، برنامه ری س

ــد.  ــم می کن ــاری فراه ــات تج ــایر خدم و س

سابقه در کشور 
پایــگاه صادراتــی بــه مفهومــی کــه معاونــت امــور 
ــون  ــد، تاکن ــال می کن ــاوری دنب ــادل فن ــل و تب بین المل
ایجــاد نشــده اســت. امــا ایجــاد مراکــز تجــاری دائمــی 
کــه کارکــرد مشــابهی دارنــد در دســتور کار دولــت 
ــون در  ــده، تاکن ــر ش ــار منتش ــق اخب ــرار دارد و طب ق
کشــورهای تونــس، مجارســتان، ازبکســتان، عــراق و 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــه پایگاه های ترکی

 وضعیــت فعلــی پایگاه هــای صادراتــی 
ــده  حمایت ش

ــان  ــوالت دانش بنی ــادرات محص ــعه ص ــتای توس در راس
و کمــک بــه شــرکت های دارای پتانســیل صادراتــی 
امــور  معاونــت  بین الملــل،  تجــارت     بــه  ورود  در 
بین الملــل و تبــادل فنــاوری اقــدام بــه حمایــت در 
ایجــاد پایگاه هــای صادراتــی تخصصــی طــی یــک ســال 

ــرده اســت:  ــر ک ــرح زی ــه ش ــر ب اخی

ج( سایر تشکل ها و واسطه های تجاری 
حمایـت از ایجـاد انـواع تشـکل ها و واسـطه های صادراتـی 
نظیـر کنسرسـیوم های صادراتـی در حـوزه دانش بنیان نیز 
در دسـتور کار معاونـت امـور بین الملـل و تبـادل فنـاوری 

دارد.  وجود 

پروژه های فرهنگی و ترویجی
بعضـا  پیشـنهادهای  شـده،  اشـاره  مـوارد  بـر  عـالوه 
ارزشـمندی از سـوی مراکـز پژوهشـی و اجرایـی به معاوت 
امـور بین الملـل و تبـادل فنـاوری ارائه می شـود کـه انجام 
دانش بنیـان  صـادرات  فرهنـگ  گسـترش  بـه  منجـر  آن 

میـان شـرکت های توانمند و دارای  پتانسـیل باال می شـود. 
پـروژه »تدویـن کتـاب صادرکننـدگان موفـق محصـوالت 
دانش بنیـان و تدویـن مدل بهینـه کسـب و کار صادراتی« 
و سـایر مـوارد مشـابه از جمله ایـن پروژه های پیشـنهادی 

  . هستند

پروژه های زیرساخت آماری 
پروژه هایی در خصوص ایجاد زیرسـاخت آماری و اطالعاتی 
مـورد نیاز حـوزه صـادرات محصوالت دانش بنیان و کسـب 
و کار بین الملـل قابـل تعریـف و انجـام اسـت. »شناسـایی 
دانش بنیـان«،  بـا محصـوالت  متناظـر  کدهـای گمرکـی 
پـروژه »ایجـاد پورتـال محصـوالت دانش بنیـان صادراتی« 
و سـایر مـوارد مشـابه از جمله ایـن پروژه های پیشـنهادی 

  . هستند

صـادرات  از  حمایـت  بسـته  تدویـن 
دانش بنیـان  محصـوالت 

بـا  دانش بنیـان  محصـوالت  صـادرات  از  حمایـت  بسـته 
پیشـنهاد معاونـت علمـی و بـرای ارائـه تسـهیالت حمایت 
از صـادرات محصـوالت دانش بنیـان در صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی به تصویب رسـید. ارائه تسـهیالت ذیل در قالب 

بسـته مذکـور صـورت خواهـد گرفت: 
 تسهیالت سرمایه در گردش 

 تسهیالت سرمایه ثابت 
 یارانه سود تسهیالت 
 تسهیالت توانمندساز 

 ضمانتنامه بانکی 
 تسهیالت حمایت از انتقال فناوری 

 تسهیالت توسعه بازار صادراتی
ایجاد کریدور خدمـات صادرات محصوالت  

دانش بنیان 
کریدور خدمـات صادرات محصـوالت دانش بنیان به عنوان 
بـازوی اجرایـی معاونـت علمـی در خصوص توانمندسـازی 
و رسـاندن شـرکت ها بـه بلـوغ صادراتـی فعالیـت خـود را 
از شـهریور 1393 آغـاز کـرده اسـت. ایـن کریـدور بسـته 
جامعـی از خدمـات حمایتـی را در نظـر گرفتـه کـه بنـا به 
نیازهـای شـرکت بـا پوشـش بخشـی از هزینه هـای ارائـه 
خدمـات، شـرکت ها را در مسـیر صـادرات قـرار می دهـد. 

اقدامات انجام شده 
بـر مبنـای آیین نامه هـای تدویـن شـده توسـط کریـدور 
صـادرات و تاییـد از طـرف معاونـت، تـا 6 مـاه اول سـال 
1394 تعـداد 404 درخواسـت از 220 شـرکت بـه کریدور 
ارسـال شـده اسـت. از این تعـداد درخواسـت ها 27 درصد 
موفـق شـده اند، 55 درصـد در جریـان ارائـه خدمـات قرار 
دارند، 15 درصد از درخواسـت ها رد شـده اسـت و 3 درصد 
نیـز انصـراف خـود را از دریافـت خدمـات اعالم داشـته اند. 

نام                حوزه ردیف 
داروهای گیاهی پایگاه صادراتی چین   1

عمومی پایگاه صادراتی عراق   2
عمومی پایگاه صادراتی لبنان   3

فناوری اطالعات پایگاه صادراتی عمان   4
کشاورزی پایگاه صادراتی ترکیه   5
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عنوان دستور العمل اجرایی  ردیف 
1         دستورالعمل حمایت از خدمات مشاوره و تدوین نسخه صادراتی

2         دستورالعمل حمایت از تهیه اقالم تبلیغاتی شرکت های دانش بنیان
3         دستورالعمل حمایت از طراحی و ایجاد وب سایت شرکت ها

4         دستورالعمل حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی
5         دستورالعمل حمایت از اخذ گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان

6         دستورالعمل حمایت از تهیه گزارش های تحقیقات بازار و بازاریابی بین المللی
7         دستورالعمل حمایت از آموزش های بازرگانی و صادرات شرکت ها

8         دستورالعمل حمایت از ثبت پتنت و خدمات مالکیت فکری
9         دستورالعمل حمایت از طراحی صنعتی و بسته بندی صادراتی محصوالت دانش بنیان

10       دستورالعمل حمایت از اعزام و پذیرش هیات های تجاری
11        دستورالعمل حمایت از حضور شرکت ها در پاویون  محصوالت دانش بنیان ایران در نمایشگاه های خارجی

12       دستورالعمل حمایت از ثبت عالمت تجاری
)Export Plan( 13       دستورالعمل حمایت از تدوین طرح کسب و کار صادراتی

عنوان رویداد                                                                                                             تاریخ برگزاری ردیف 
1        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. نمایشگاه INNOPROM  روسیه                       4-2 خرداد 1393
18-15 خرداد 1393 2        حمایت از برگزاری نمایشگاه اختصاصی کاالها و خدمات دانش بنیان ج.ا.ا. در اقلیم کردستان عراق 
3        حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه فناوری های پیشرفته زیمبابوه                 15-12 شهریور 1393
4        حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه اختصاصی ج.ا. ایران در بغداد                   28-24 بهمن 1393

5        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. در نمایشگاه بین المللی ArabLab   امارات متحده عربی                               
                                                                                                                       29 اسفند 1393 تا 3 فروردین 1394
6        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. نمایشگاه MAKS روسیه                               8-3 شهریور 1394
7        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. نمایشگاه NEVA روسیه                         31 شهریور تا 3 مهر 1394
8        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. نمایشگاه BIOTECHNICA آلمان                  16-14 مهر 1394
9        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. نمایشگاه GITEX امارات متحده عربی      30-26 مهر 1394
10        حمایت از برپایی پاویون تخصصی های تک ج.ا. ا. نمایشگاه  MEDICAآلمان                       28-25 آبان 1394

حمایت از برگـزاری پاویون های تخصصی 
در نمایشـگاه های معتبر خارجی 

حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی از ابزارهــای اصلــی 
و شــرکت های  اســت  توســعه صــادرات محصــوالت 
ــزرگ همــواره حضــور مســتمر و پررنگــی  ــده ب صادرکنن
در نمایشــگاه های بین الملــل دارنــد. ایــن حضــور در 
ســال های مختلــف و پایــداری حضــور یــک شــرکت 
ــرکت ها  ــدم ش ــات ق ــه ثب ــه منزل ــگاه ب ــن نمایش در ای
ــوب  ــی محس ــع بین الملل ــور در جوام ــادرات و حض در ص
می شــود. بــر همیــن مبنــا، کریــدور از حضــور شــرکت ها 
ــای  ــورت پاویون ه ــه ص ــی ب ــگاه های بین الملل در نمایش

ــد.  ــت می کن ــی حمای تخصص

اقدامات انجام شده 

حمایت از برندسازی
صادرات پایدار و مستمر بدون ایجاد برندهای شناخته شده در 
سطح بین المللی تقریبا محال و نیاز به ایجاد برندهای مطرح از 
الزامات توسعه زیرساختی صادرات محصوالت دانش بنیان است. 
به عالوه، ارتقای برند ملی و تقویت جایگاه ملی ایران در صادرات 
و عرضه محصوالت با فناوری باال در افزایش میزان صادرات سایر 
حوزه های غیر های تک نیز موثر است. لذا برنامه های توسعه برند 
شرکت ها یا محصوالت در حوزه های با فناوری باال باید با در نظر 
گرفتن دیدگاه بلندمدت در تقویت برند ملی »ساخت ایران« 
اجرایی شود. از همین رو، برنامه های توسعه برند در سه مدل در 

دستور کار معاونت علمی قرار می گیرد: 
1. ایجاد، تقویت و توسعه برندهای تجاری مشترک 
2. توسعه سبد محصوالت برندهای شرکتی موفق 
 .3. تقویت برند شرکت های با سبد محصوالت

فهرسـت دسـتورالعمل  های مصـوب کریـدور ذیـل آیین نامـه حمایـت از شـرکت های 
دانش بنیـان در حـوزه صـادرات 
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گفت وگوهای تخصصی
و توسعه همکاری صنعتی

و پیدا کردن شرکای جدید 

ه هوا�ی ماکس 
گ

ایشاک
ن
دستاوردهای �

 سمیه پسندیده

سایت رسمی ماکس اقدام به 
انتشار دستاوردها و بررسی 
وضعیت آماری نمایشگاه 
هوایی ماکس 2015 کرد 
که در این گزارش ابتدا به 
بررسی آن می پردازیم و در 
ادامه، گفت وگو با آقای نیکالی 
الکساندرویچ زانگین، معاون 
شرکت »آویاسالن« و مجری 
برگزاری نمایشگاه ماکس، 
پیش روی شما خواهد بود. 
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دوازدهمیـن نمایشـگاه بین المللی هوافضا ماکـس 25 تا 30 
آگوسـت 2015 برگزار شـد. علی رغم برخی عوامل نامطلوب 
سیاسـی و اقتصـادی در روسـیه، ارزش مالـی توافقنامه هـا و 
قراردادهایـی کـه در ایـن نمایشـگاه منعقـد شـد بیـش از 
350 میلیـارد روبـل بـود. نمایشـگاه ماکـس امسـال پذیرای 
404 هـزار شـرکت کننده و مهمان بود. در مراسـم افتتاحیه، 
ماکـس والدیمیـر پوتیـن بر نقش مهـم این نمایشـگاه برای 
توسـعه صنعـت و تجـارت هوا و فضـا تاکید کـرد. همان طور 
کـه رئیس جمهـور روسـیه نیـز در سـخنرانی خـود بـر آن 
تاکیـد کـرد، صرف نظـر از وضعیت سیاسـی فعلـی در عرصه 
بین الملـل، ماکـس - ماننـد سـال های قبل - به عنـوان یک 
فضـا و پلت فرم موثـر برای گفت وگوهای تخصصی و توسـعه 
همکاری هـای صنعتـی و پیـدا کردن شـرکای جدیـد ایفای 

نقـش کرد. 


از نظـر داده هـای آماری، در مجموع 878 شـرکت و سـازمان 
در ایـن نمایشـگاه حضـور داشـتند کـه 151 شـرکت آن 
خارجـی و از 30 کشـور جهـان بودنـد. هـزار مترمربع فضای 
پاویلیون هـا و 8 هـزار مترمربـع فضای باز نمایشـگاه بود. 87 
مذاکـره فشـرده در محـل شـله های مهم برگزار شـد و بیش 
از 50 هیـات رسـمی و 66 هـزار متخصـص در هفته نمایش 
هوایـی روسـیه حضـور یافتنـد. علی رغـم شـرایط پیچیـده 
جهانـی و تحریم هـا، کمپانی هـای بـزرگ جهـان مانند قبل 
حضـور خـود در ماکـس را حفـظ کردنـد و فرانسـه، آمریکا، 
جمهـوری چـک و بلژیـک تولیـدات و محصوالت خـود را در 
معـرض نمایـش قـرار دادنـد. الزم بـه ذکر اسـت کـه در این 
نمایشـگاه جمهوری اسـالمی ایـران و جمهـوری خلق چین 

مشـارکت گسـترده داشتند. 
در مقایسـه بـا ماکـس دوره قبـل شـاهد افزایـش مذاکـرات 
تجـاری و جلسـات بودیـم. بـا توجـه بـه اهمیت نمایشـگاه، 
حـدود 4 هـزار ژورنالیسـت و خبرنـگار از 580 مرکـز خبری 
روسـیه و 158 رسـانه خارجی من جمله 43 کانال تلویزیونی 
روسـی و 26 کانـال تلوزیونی خارجی این نمایشـگاه را تحت 
پوشـش خبـری قـرار دادنـد. بـرای اولیـن بـار در اینترنـت، 
اکانـت )حسـاب( رسـمی ماکـس ایجـاد شـد و بیـش از 90 

هـزار نفـر نیـز در آن ثبت شـدند. 
از جملـه موضوعـات دارای اهمیت در این نمایشـگاه، حضور 
نماینـدگان و مقامـات دولتـی بـود. بیـش از 50 کنفرانس و 
میزگرد نیز برگزار شـد که 200 نفر شـرکت کننده داشـت و 
مسـائلی از قبیل توسـعه صنعت هوافضـا، فناوری های جدید 
و مشـکالت آمـوزش پرسـنل مـورد بحث قـرار گرفـت. الزم 
بـه ذکـر اسـت اولین کنگـره »اوراسـیا هوافضـا« و کنفرانس 
علمـی - فنـی »مـواد و فنـاوری نسـل جدیـد« در آسـتانه 
نمایـش هوایـی در مسـکو برگزار شـد. ایـن کنگره نیـز هزار 
شـرکت کننده داشـت و کارشناسـانی از موسسات تحقیقاتی 
آژانـس فضایـی روسـیه و دیگر کشـورهای اوراسـیایی در آن 

حضور داشـتند. 


همان طـور کـه پوتیـن هـم در سـخنرانی خـود اعـالم کرد، 

وضعیـت بسـیاری از قراردادهـای روسـیه، من جملـه عرضـه 
ایـن  در  سـوپرجت 100«،  »سـوخو  مـدرن  هواپیماهـای 
نمایشـگاه تعییـن و قـرارداد فـروش 32 هواپیمـای سـوخو 
امضـا شـد. در مجمـوع، بـا توجه بـه 28 الینـر دیگـر از این 
تیـپ، در مجمـوع ارزش معامـالت بـه 130 میلیـارد روبـل 
رسـید. در صـورت تحقق کامل دیگـر توافقات، امـکان اجاره 
هواپیماهای سـوخو بـه ارزش 200 میلیـارد روبل نیز حاصل 
خواهـد شـد. همان طـور کـه گفتـه شـد، بـا در نظـر گرفتن 
موافقتنامه هـای همـکاری و تعهـدات سـرمایه گذاری، ارزش 
توافقـات و معامـالت ماکـس 2015 بـه مبلـغ 350 میلیارد 

روبـل برآورد شـده اسـت. 
کمپانـی »روس آبـارون اکسـپرت« دو معاملـه بـرای عرضـه 
هواپیمـای آموزشـی - نظامـی »یـاک 130« بـا جمهـوری 
بـالروس و همچنیـن سیسـتم های موشـکی ضدهوایی »تور 
M2K« انجـام داد. عـالوه بـر آن، بـا دولـت اردن توافقـی به 
منظـور عرضـه سیسـتم عامل های چتـر نجـات P-7 را امضا 
 HISDESAT Servicios اسـپانیایی  شـرکت  بـا  و  کـرد 
راه انـدازی  خصـوص  در  قـراردادی   Estrategicos S.A
ماهـواره فضایـی Paz منعقـد کـرد. ارزش ایـن معامـالت در 
چارچـوب همکاری هـای نظامـی فنـی اعـالم نشـده اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، ارزش مالـی بخـش قابـل توجهـی از ایـن 
قراردادهـا، پروتکل هـا و یادداشـت های امضـا شـده توسـط 

شـرکت های بـزرگ، بـه صـورت عمـدی افشـا نشـد. 
در برنامه پرواز ماکس، طی 6 روز، 90 وسـیله پروازی شـامل 
42 هواپیمـا متشـکل از 7 تیـم آکروباتیک در آسـمان شـهر 
ژوکفسـکی به پـرواز درآمدند. از نیروی هوافضای فدراسـیون 
روسـیه چهـار تیـم آکروباتیـک و همچنین بـرای اولیـن بار 
از کشـور لیتوانـی نیز یـک تیـم آکروباتیک حضور داشـتند. 
البتـه کمپانـی ایربـاس نیـز هواپیمـای A350 را بـه نمایش 
گذاشـت. عالوه بر آن، در نمایـش ثابت ماکس، 133 هواپیما 
بـا کاربردهـای مختلف به نمایـش درآمد. ضمنا بـرای اولین 

بار »جشـنواره سـرعت YOKOHAMA« برگزار شـد. 
بخـش مهمی از نمایشـگاه ماکـس به غرفه های دانشـجویی 
و محققـان جـوان اختصاص داشـت و برای آن هـا برنامه های 
علمـی، امکان پروازهای شبیه سـازی شـده، تشـریح وضعیت 
فنـی هواپیماهـا و کاربردهـای گوناگـون هواپیماها و مباحث 
تخصصـی در نظر گرفته شـده بود. ضمنا بخش هـای ویژه ای 
بـرای  برنامه هـای سـازمان یافته  و  ارائـه خدمـات  بـه  نیـز 
جانبـازان صنعـت هوافضـا و وزارت دفـاع و همچنیـن افـراد 
معلـول در نظـر گرفتـه شـده بـود. در این برنامه ها شـرایطی 
بـرای دیـدار و گفت وگوی جوانان بـا مجروحان جنگی وزارت 
دفـاع و نیـروی هوایـی روسـیه و بـالروس ترتیب داده شـده 

بود. 


دولـت مسـکو )شـهرداری مسـکو(، کنگـره ملـی هوافضـای 
روسـیه و اداره مرکزی شـهر ژوکفسـکی به صورت مشـترک 
مسـئول برگزاری این نمایشـگاه بودند. کل بازدیدکنندگان از 
ماکـس 2015 حـدود 404 هـزار نفر برآورد شـد و به منظور 
رفـاه و برقـراری نظـم، کل سیسـتم حمـل و نقـل شـهری 
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در ایـن مـدت بـر اسـاس برنامـه دقیق بـه کار گرفته شـد و 
تحـت تدابیر امنیتی شـدید بـود. در برگزاری این نمایشـگاه 
از سرتاسـر مسـکو نیروهـای داوطلـب از میـان دانشـجویان 

شـرکت داشتند. 


فرصتی پیـش آمد تا با نیکالی الکسـاندرویچ زانگین، معاون 
شـرکت »آویاسـالن« و مجـری برگـزاری نمایشـگاه ماکس، 
گفت وگـو  بـه  ماکـس 2015  دسـتاوردهای  خصـوص  در 
بپردازیـم و نظـر ایشـان را در خصـوص ارزیابی هایـی کـه از 
سـوی رسـانه های خارجی در مـورد آن صورت گرفته اسـت، 
بپرسـیم. در ادامه، خالصه صحبت های ایشـان را می خوانیم. 
اوال بایـد بگویـم که ما رسـانه های خارجی را با دقت بررسـی 
کرده ایـم و بایـد بگویـم کـه ارزیابی تمـام آن ها از نمایشـگاه 
مثبت اسـت. من شـخصا به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه 
خدمـت شـما عـرض می کنم کـه دسـتاوردهای مثبـت این 
نمایشـگاه بسیار بیشتر از برخی کاسـتی ها و نواقص آن بوده 
اسـت. مـا به خاطـر تحریم های غرب شـاهد عـدم حضور دو 
کشـور بودیم؛ یکی اوکراین که 80 کمپانی را شـامل می شـد 
و دیگـری اسـرائیل کـه بـه صورت یـک حرکـت تبلیغاتی از 
حضور در نمایشـگاه سـر باز زد. البته در نتیجه آن، ما موفق 
بـه پیشـرفت در عقـد قـرارداد جدیـد پـروژه »اس 300« بـا 
کشـور ایـران شـدیم. اگرچـه مـا ایـن دو کشـور را در جمـع 
حاضران در نمایشـگاه نداشـتیم، اما در عوض دوسـتان دیگر 
مـا، ماننـد چین و ایـران، حضور خـود را افزایـش دادند. باید 
بگویـم کـه کیفیـت حضـور کشـور چیـن در این نمایشـگاه 

نسـبت بـه دوره قبـل 3 مرتبـه یعنـی چیـزی حـدود 200 
درصـد افزایـش داشـت. این یک رقـم بسـیار حیرت انگیز به 
حسـاب می آید. کیفیت حضـور جمهوری اسـالمی ایران نیز 
بسـیار افزایـش داشـت. در مقایسـه بـا سـال قبل، مسـاحت 

سـالن ایـن کشـور بسـیار بزرگ تر بـود؛ حدود سـه برابر. 
حضـور کشـورهایی مانند ایـاالت متحده آمریکا هم نسـبت 
بـه قبـل اصـال کمتـر نبـود؛ مثـال کمپانـی ایربـاس همانند 
سـال های قبـل در ایـن نمایشـگاه حضور داشـت. مسـاحت 
پاولیـون کشـوری ماننـد فرانسـه نیـز کاهـش نیافـت و یـا 
سـوئدی ها حضـور بسـیار فعالـی داشـتند. بنابرایـن می توان 
گفـت کـه به صـورت کلی، ایـن نمایشـگاه نتایـج مثبتی به 
همـراه داشـت. قراردادهـای مختلفی هـم در این نمایشـگاه 
میان کشـورها منعقد شـده اسـت که بازتاب آن را در صنعت 
هوایـی دنیـا بایـد مشـاهده کنیـم. حتـی نمایشـگاه هوایی 
کشـور امـارات میزبـان برخـی کمپانی هـا بـود کـه مذاکرات 

مقدماتـی آن در نمایشـگاه ماکـس صـورت گرفتـه بود. 
الزم اسـت بگویـم کـه تحریم هـای غـرب نتوانسـت تاثیـر 
چندانـی بـر وضعیـت نمایشـگاه بگـذارد. در واقـع تاکیـد 
می کنـم که اتفاقا درسـت در همین شـرایط تحریـم افزایش 
کیفیـت و دسـتاوردهای مثبـت هـم داشـته اسـت. توجـه 
داشـته باشـید که ماکس از جمله نمایشـگاه هایی اسـت که 
شـخص رئیس جمهـور آن را افتتاح و بازدید می کند. امسـال 
ماکـس پذیـرای مهمانـان ویـژه من جملـه معـاون علمـی 
رئیس جمهـور ایـران آقای دکتر سـتاری، عبـدهلل دوم حاکم 

 .اردن و همچنیـن ولیعهـد کشـور امـارات بـود
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