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. خوب است که احساسات  ن میل راه بینداز�ی ای رونق تولید مکپ�ی خوب است که �ب

ک است اما  . تعطییل تولید قطعا سوز�ن �ی ن ه�ی ید از مرثیه رسا�ی ب�پ ان�ی اما �ب ن انگ�ی میل را �ب

عیل بگوی�ی و  ، �ی ن�ی ن ان �ب به جای گریه و ذکر مصیبت الزم است که دست به زانوها�ی

یک اکر انقال�ب و خداپسندانه کن�ی

اول دفتر

ام تالش خود را رصف 
ت
در سال های دور فرزندان ما چشمشان به دست دولت ها بود، �

یم کردند �ت بلکه - به اصطالح - دستشان را جا�ی َبند کنند. یم خواستند فرزندانشان به 

 بیفتد، رِس ماه 
ت

شد. همم نیست چه اتفا� سند و خیالشان راحت �ب یکه« �ب ر یک »آب �ب

یکه تنظ�ی کنند ر  خود را �ب اساس مهان آب �ب
گ

فت کنند و زند� بت در�ی یک حقوق �ث



رونق می بخشند یا گرفتار سود خواب شده اند. تعطیلی تولید 
مصائبی دارد که نباید به همین بیکاری کارگران و کساد شدن 
اقتصاد محدودش کرد. ما اینجا معضالت اجتماعی فراوانی 
داریم که با پایین کشیده شدن چراغ تولید، بزرگ می شوند 
و قدرت می گیرند و مردم را گرفتار می کنند. چیز پیچیده و 
پنهانی نیست که اگر تولید و سرمایه گذاری در تولید رونق 
بگیرند، به تبعشان بیکاری هم به حداقل می رسد و خیلی از 
مشکالت خانوادگی که به جامعه سرایت می کند، خودبخود به 
کناری می رود. بیکاری ام المعضالت است. ریشه اعتیاد، ریشه 
طالق، ریشه پرخاشگری، ریشه خیلی از مفاسد را اگر تعقیب 
کنیم یک سرشان به بیکاری و مشکالت معیشتی می رسد. 
اینها به کنار، نیروی جوان و تحصیلکرده و تازه نفس در راهند 
و حاضر به یراقند تا کار کنند و چرخ های صنعت و اقتصاد را 
به حرکت دربیاورند. این نیروهای جوان اگر به درهای بسته 
کارخانجات بخورند چه بالیی سرشان می آید و اگر نتوانند 
کاری حالل و آبرومند و مفید برای خود دست و پا کنند چه 
باید بکنند؟ این سواالت جدی اند و نباید به سادگی از کنارشان 
گذشت. هر وقت ما به بازار می رویم و بین خرید جنس ایرانی 
و جنس خارجی مردد می مانیم باید به همه این سواالت فکر 
کنیم. این سواالت بنیادین می توانند عادت ها و طرز تلقی ما 
را عوض کنند. حتی می توانند سبک زندگی ما را تغییر دهند.


خوب است که برای رونق تولید کمپین ملی راه بیندازیم. خوب 
است که احساسات ملی را برانگیزانیم اما باید از مرثیه سرایی 
بپرهیزیم. تعطیلی تولید قطعا سوزناک است اما به جای گریه 
و ذکر مصیبت الزم است که دست به زانوهایمان بزنیم، یاعلی 
بگوییم و یک کار انقالبی و خداپسندانه کنیم. در این حوزه 
با مرثیه کاری نمی توانیم بکنیم هرچند با برانگیختن درست 
و منطقی احساسات ملی تا حد زیادی می توانیم وضع تولید 
را بهبود ببخشیم. با استفاده از ابزارهای هنری و فرهنگی و با 
بهره گیری از همه توان  فرهنگی که در جامعه داریم می توانیم 
غرور ملی را تحریک کنیم و عرق ملی را بجنبانیم و چنین جا 
بیندازیم -بلکه به یک امر بدیهی بدل کنیم-  که هرکسی از 
مردم به جنس داخلی بی اعتنایی می کند و صرفا تحت تاثیر 
تبلیغات عامدانه و مصرانه، جنس خارجی می خرد ضربه ای 

آیا واقعا ما نسبت به تولیدات داخلی مسئولت داریم؟ وقتی 
بین خرید کاالی داخلی و خارجی مخیریم که یکی را انتخاب 
کنیم آیا باید به چیزهایی غیر از "تقاضا و مرغوبیت کاال و 
اقتصاد خانواده" و از این قبیل هم فکر کنیم؟ آیا چیزی مثل 
تعهد اجتماعی باید وارد میدان شود و کفه خرید داخلی را 
سنگین تر کند؟ خیلی از کارخانجات داخلی بسته شده اند و 
کارگرانشان بیکار شده اند. بعضی از این دستفروشانی که کنار 
خیابان می بینید، یا خیلی از مردمی که با ماشین شخصی شان 
اگر پای درددلشان بنشینید  را  اینها  مسافرکشی می کنند، 
آچاری،  دست به  کارگری،  تکنسینی،  هرکدام  که  می بینید 
چیزی بوده اند و در یک کارخانه روزی هشت نه ساعت کار 
می کرده اند. منتها چون تولیداتشان به هر دلیلی بازار نداشته، یا 
بازار داشته و ذره ذره بازار را از دست داده، ناگزیر کرکره تولید 
پایین کشیده شده و اینها هم هرکدام به گوشه ای رفته اند و 
برای امرار معاش به کاری مشغول شده اند. در اطراف تهران 
بعضی کارخانه ها تغییر کاربری داده اند و فضای سبز و فضای 
با ریسه های نورانی و  کارگری- اداری و خط تولید خود را 
نوارهای رنگی و زرق و برق های ظاهری به باشگاه عروسی 
تبدیل کرده اند. کارگران را هم که تا دیروز با ابزرا و ادوات 
به  پوشانده اند  پلوخوری  لباس  داشتند،  کار  و  سر  کارخانه 
گارسونی و میزبانی  گمارده اند. کارگری که تا دیروز با با پتک 
و سندان و پرس و تراش و ریخته گری و از این قبیل سر و 
کار داشت، تکنسینی که تا دیروز با ابزار و ادوات فنی سر و 
کار داشت، حاال سینی به دست جلوی مهمانان خم و راست 
می شود تا چای و شیرینی و آب میوه تعارفشان کند... این قصه 
از این هم سوزناک تراست وقتی می فهمیم که بسیاری از تولید 
کننده های ما از سر ناچاری به کسوت داللی و واسطه گری 
درآمده اند و سفره خود را که تا قبل از اینها جمعتی دورش 
می نشستند و روزی می بردند، کوچک کرده اند و به اندازه یک 
شرکت وارداتی تقلیلش داده اند. قصه محدود به این نیست. 
سرمایه هایی که می توانستند وارد تولید بشوند و ایجاد اشتغال 
کنند و چرخ های صنعت را به حرکت درآورند و نرخ بیکاری 
از سر  را  اجتماعی  از معضالت  بسیاری  و  را کاهش دهند، 
راه بردارند، به جاهای دیگر کشیده شده اند. سرمایه هایی که 
می توانستند تولید را رونق ببخشند امروز یا کشورهای دیگر را 

ساخت ایران
 پرویز کرمی
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به پیکره تولید می زند و در بیکار شدن همسایه ها و برادران 
و خواهران خود سهیم است. ما در خوب و بد شدن جامعه 
سهم داریم و همه رفتار و گفتارمان بر جامعه تاثیر مستقیم 
و غیر مستقیم می گذارد. ما وقتی به بهانه های واهی و غیر 
علمی و غیر واقع از جنس ایرانی قهر می کنیم و جنس خارجی 
می خریم، باید عواقبش را هم در نظر بگیریم و منتظر پیامدهای 
خطرناک این خریدمان باشیم. این گفتمان حمایت از جنس 
مرغوب داخلی چنان باید فراگیرشود که مردم موقع خرید 
کاالی خارجی عذاب وجدان بگیرند و باور کنند که  یک خرید 
ساده می تواند تبعات زیادی برای هموطنانشان بلکه خودشان 
و فرزندانشان داشته باشند. منظور این نیست که از امروز یک 
دغدغه جدی به دغدغه های مردم اضافه کنیم و برای آنها 
یک دردسر جدی درست کنیم. نه. بلکه دغدغه رونق تولید و 
گفتمان »ایرانی، ایرانی بخر« را باید بدون بخشنامه های دولتی 
و باید بدون امر و نهی حکومتی،  کامال مردمی و خودجوش و 
فراگیر به دغدغه ای اصلی بدل کنیم. هر چند این دغدغه در 
خالء شکل نمی گیرد و نباید حالتی فرمایشی و نمایشی پیدا 
کند. ما نباید چنان فریفته شعارهای خود شویم که از واقعیات 
دنیای جدید غافل شویم. اقتضائات دنیای جدید به جای خود، 
رونق تولید و حمایت از جنس مرغوب ایرانی هم به جای خود. 
البته قبل از همه اینها باید تولید را سامان داد و مرغوبیت کاال 
را تضمین کرد. جنس نامرغوب را به زور احساسات و عرق ملی 
نباید بفروشیم که این خود نقض غرض است. اول باید کاالی 
خوب تولید کنیم تا مصرف کننده هم راغب شود و به بازار 
بیاید و جنس ما را بخرد. مثال می زنم: یک ماشین لباسشویی 
در بازار است که خارجی ها آن را ساخته اند و اعتباری چند 
ده ساله پشت آن است. یعنی درست یا غلط به باور عمومی 
بدل شده که برندهای فالن و بهمان و بیسار بی نظیرند، به 
تعبیر عوام مرگ ندارند، خوب کار می کنند و در خدمت اقتصاد 
خانواده اند. در رقابت با این برند، کاالیی است داخلی که به هر 
دلیلی توان رقابت را ندارد. چه در قیمت و چه در کیفیت و 
چه در برندسازی از رقیب خارجی خود عقب است و نمی تواند 
آن قدری که الزم دارد برای خود مشتری دست و پا کند. حاال 
در این میان نباید حرف بی مبنا زد و توصیه غیر عقالنی کرد. 
نمی شود به مردم دروغ گفت اما باید خوب و روشن واضح 
به آنها نشان داد که چه اتفاقی در شرف وقوع است و چطور 
می شود مرغوبیت جنس ایرانی را به همان اندازه خارجی باال 
برد و مسائل روانی و تبلیغاتی اش را هم اصالح کرد و اذهان 
را از این همه پیش فرض تبلیغاتی و غیر واقع بینانه خالی کرد. 
اینجا نباید به دام تسلسل مرغ و تخم مرغ بیفتیم و بگوییم اول 
بازار را بهبود ببخشیم تا خودبخود کاال هم بهبود بیابد یا اول 
کاال را مرغوب بسازیم تا به تبعش بازار هم اصالح شود... این 
دو باهم باید اتفاق بیفتد نه اینکه یکی مقدم بر دیگری باشد. 
در واقع از راه درست و مستدل باید به مصرف کننده بقبوالنیم 
که خرید خارجی اش چه تبعاتی دارد و خرید داخلی اش چه 
تبعاتی؟ به عبارت دیگر آیا کاالی ایرانی در یک رقابت آزاد باید 
خودش را عرضه کند یا با سفارش و خواهش و تحریک عرق 
ملی؟ مردم شاید تحت تاثیر اوامر و نواهی بزرگانشان یا سفارش 

هنرمندانشان کمپینی راه بیندازند و به خرید کاالی ایرانی 
راضی شوند. شاید با تحریک احساسات بتوانیم رقبای خارجی 
را از میدان بدر کنیم. اما به صرف این کار به جایی نمی رسیم. 
ما باید از گذشته خود درس بگیریم. به صرف تبلیغات و شعار 
و کمپین و احساسات راه به جایی نخواهیم برد هرچند که این 
کارهای مقدماتی بسیار ضروری و مهمند. به خودرو و سوابق 
مربوط به خودرو نگاه کنید. تقریبا در چهار دهه گذشته خودرو 
داخلی بی رقیب بوده و بازار داخلی را قبضه کرده. هنوز هم با 
اینکه امکان خرید خودروی خارجی فراهم است بازار به دست 
اوضاع خودروسازی ما  آیا  اما  تولیدکننده های داخلی است. 
بهبود یافته؟ آیا در مجالی که ما همه کاره بازار بودیم توانستیم 
اقتصاد خودرو را سامان دهیم؟ همین اآلن اگر ورود نه فقط 
کاالی چینی که ورود هرنوع کاالیی از هر جایی ممنوع شود 
آیا رونق به تولید و صنعت و اقتصاد برخواهند گشت؟ یک 
سوال دیگر: شما کاالی x را تولید می کنید به قیمت  nتومن.  
مردم هم با اکراه یا با طیب خاطر می خرند و مصرف می کنند. 
محصول  همین  ژاپنی ها  یا  کره ای ها  که  می دانند  همه  اما 
را با کیفیت بهتر و زیر قیمت n  تومن  تولید می کنند و 
حاضرند با تخفیف ویژه به ما بفروشند. عقل حکم می کند ما 
 از خرید جنس خارجی سرباز بزنیم یا تن به خرید بدهیم؟

روی  به  نمی شود  دارد.  را  خودش  اقتضائات  امروز  دنیای 
خیلی از چیزها در بست. چو در بندی سر از روزن برآرد. 
روابط صنعتی و اقتصادی هم طوری است که دیگر خیلی 
نمی شود بین تولید داخل و خارج مرزبندی کرد. اما در این 
میان مناسبات دیگری هم پدید آمده اند که می توانند بازار 
را به نفع داخل عوض کنند. در این یک بحث بین المللی 
هست و یک بحث داخلی. بحث بین المللی همین چیزی است 
که به آن اقتصاد دانش بنیان می گوییم. اقتصاد دانش بنیان 
می تواند جایگاه ما را در اقتصاد رقابتی عوض کند. اینجا دیگر 
نیازی نیست که با تولید کننده های خارجی رقابت کنیم بلکه 
با اتکای به دانش بنیان می توانیم محصوالتی تولید کنیم یا 
خدماتی عرضه کنیم که منحصرا متعلق به خودمانند. اقتصاد 
دانش بنیان جایگاه ما را از یک رقیب ضعیف و کوچک به 
یک موقعیت ممتاز اقتصادی تغییر می دهد به شرطی که اوال 
این اقتصاد را خوب درک کنیم ثانیا بقیه نهادهای علمی و 
اقتصادی را با مفهوم دانش بنیان هماهنگ کنیم... نکته دوم 
که پشتوانه فرهنگی  ایرانی و اسالمی و انقالبی دارد، بحث 
اقتصاد مقاومتی است. در سایه آموزه های مقاومت می توانیم از 
تجمل گرایی پرهیز کنیم و بنیه های علمی و اقتصادی کشور 
را چنان تقویت کنیم که بتواند پیامدهای منفی واردات را 
به کمترین حد برساند و تولیدات داخلی را قدرت و قوتی 
فوق العاده ببخشد. در این باره قبال به تفصیل سخن گفته ایم. 
کافیاست همان تجربه های موفق این سی و شش، هفت سال 
را به طور جدی پی بگیریم تا رکود اقتصادی از میان برداشته 
شود، ان شاهلل. بنابراین  مفهوم ساخت ایران را نباید تبدیل 
به شعارهای غیرواقعی بکنیم و با مرثیه سرایی گره شان بزنیم 
با دو مفهوم دانش بنیان و مقاومتی  ایران اگر  بلکه ساخت 

.درآمیزد آنگاه تاثیرش صدچندان می شود

7
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آسمان شو ابر شو باران ببار
 دکتر اسماعیل آذر

تفکر دانش بنیا�ن در فرهنگ و ادبیات
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در سـال های دور فرزندان ما چشمشـان به دسـت دولت ها بود، 
تمـام تـالش خـود را صـرف می کردنـد تـا بلکـه - به اصطالح 
- دستشـان را جایـی بَنـد کننـد. می خواسـتند فرزندانشـان بـه 
یک »آب باریکه« برسـند و خیالشـان راحت باشـد. مهم نیسـت 
چـه اتفاقـی بیفتـد، سـِر مـاه یـک حقـوق ثابـت دریافـت کنند 
و زندگـی خـود را بـر اسـاس همـان آب باریکـه تنظیـم کننـد. 
دیگـر کسـی دنبـال ابتـکار، ابـداع و سـازندگی نبـود. می گفتند 
خیالمـان راحـت اسـت؛ چـه کار کنیـم، چـه کار نکنیـم. وقتـی 
مـدت کوتاهـی سـپری می شـد، بهانـه اضافـه کار را می گرفتند؛ 
البتـه اضافـه کاری کـه اغلـب انجام نمی شـد ولی هر کسـی در 
تمنـای آن بـود. وقتـی عیـدی و یـا روز خاصـی فرا می رسـید، 
همـه چشمشـان بـه مامـور مالی بـود و مـدام سـوال می کردند 
»خبـری هسـت یـا نـه«. مهـم نبـود پاسـخ چیسـت؟ حتـی 
کسـانی کـه دارای تحصیـالت دانشـگاهی هـم بودنـد از حوزه 
چنیـن تفکـری پـا بیـرون نمی گذاشـتند. طبعـا چنیـن تفکـری 
ابـزار تنبلـی را فراهـم می کند، رشـد فکری را در نطفـه از میان 
می بَـَرد و انسـان همـه عمـرش باید چشـم بـه دسـت دیگران 
بدوزد. درسـت اسـت که در فرهنگ ما روزی دسـت خداسـت، 

ولـی تـالش باید از سـوی ما باشـد. 
ای شده ناالن ز غم و رنج خویش

چند نداری خبر از گنج خویش
گنج تو باشد دل آگاه تو

گوهر تو اشک سحرگاه تو
مایه امید مدان غیر را

کعبه حاجات مخوان دیر را
غیر ز دلخواه تو آگاه نیست

زانکه دلی را به دلی راه نیست

خواهش مرهم ز دل ریش کن
هرچه طلب می کنی از خویش کن

در روزگار قدیـم چنیـن رسـم بـود کـه هـر کـس پیشـه پـدر 
خویـش را دنبـال می کـرد. بـرای مثال اگـر پدر بزاز بـود، بعد از 
او پسـر ادامـه کار پـدر را به عهـده می گرفـت و در همان دکان 

یـا حجـره کار می کـرد. 
امـروز مشـی دنیـا تغییـر کـرده اسـت و جهـان با همه وسـعت 
و بزرگیـش، کوچـک شـده و خواه ناخـواه انسـان تا حـد زیادی 
خـود را مقهـور صنعـت می بینـد. البتـه ایـن هـم به جـای خود 
یـک آسـیب اسـت. در حالـی کـه همـه مـا تـالش می کنیم در 
مسـیر دانش بنیانـی حرکـت کنیـم و می کنیـم، بایـد خودمـان 
سـازنده باشـیم و نه مصرف کننده؛ نباید اندیشـیدن و در مسـیر 

حـق حرکـت کـردن را از یـاد ببریم. 
ـــده و در  ـــود تنی ـــا دور خ ـــه ای از گرفتاری ه ـــروز پیل ـــان ام انس

ـــار شـــده اســـت.  ـــه گرفت ـــِد خودیافت ـــد و بن آن قی
جان همه روز از لگدکوب خیال
وز زیان و سود و وز خوف زوال
نه صفا می ماندش نه لطف و فر

نه به سوی آسمان راه سفر
نسـل جـوان باید برای رسـیدن به هدفـش بیندیشـد و زحمات 
فـراوان متحمـل شـود تا به مقصـد برسـد. اکثر مـا می خواهیم 
یک شـبه راه صـد شـب را طـی کنیـم. چنیـن تفکـری هـم به 
شـخص لطمـه می زنـد و هـم جامعـه را نابسـامان می کنـد. به 

قـول مولوی: 
هین مگو اینک فالنی کشت کرد

در فالن سال و ملخ کشتش بخورد
پس چرا کارم که این جا خوف هست
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پس چرا افشانم این گندم به دست
هین مکن استیزه رو رو کار کن
با توکل کشت کن بشنو سخن

هر که استیزه کند بَر اوفتد
آن چنان کو برنخیزد تا ابد

راه روزی کسب و رنج است و تعب
هرگز این نادر نشد، ور شد، عجب

گفت پیغمبر به آواز بلند
با توکل زانوی اشتر ببند

رمز الکاسب حبیب اهلل شنو
از توکل در سبب کاهل مشو

رو توکل کن تو با کسب ای عمو
جهد می کن کسب می کن مو به مو

گفت پیغمبر که گر کوبی دری
عاقبت زان در برون آید سری
چون نشینی بر سر کوی کسی
عاقبت بینی تو هم روی کسی

ایـن تفکـر دانش بنیانی ریشـه در فرهنـگ مـا دارد. مولوی رمز 
کار را به نیکـی بیـان می کنـد. انسـان ضمن این که بایـد به خدا 
تـوکل داشـته باشـد، از هیچ گونـه تـالش و تقال نبایـد کوتاهی 
کنـد. کافـی اسـت ما یـک بار هـم که شـده ایـران عزیزمان را 
بگردیـم و تماشـا کنیـم. چقـدر مـا در این کشـور پهنـاور زمین 
بایـر داریـم. آیا فکـر کرده ایـم که آبادانـی این همـه زمین بایر 
کار سـختی نیسـت؟! آیا شـده اسـت فقـط در این زمینـه لَختی 
بیندیشـیم؟! چـرا؟ بـرای این کـه اکثـر مـا دنبـال کار حاضـر و 
آماده ایـم. گاهی، متاسـفانه، می بینیم شـخصی یا اشـخاصی در 
دوسـتان دور و نزدیـک یکبـاره صاحب مال و مکنت شـده اند و 

مـا هـم می خواهیـم کاری بکنیم کـه خیلی سـریع و بی زحمت 
ماننـد همـان شـخص بـه مـال و منالـی دسـت یازیم. بـه قول 

مولوی:
آن فالنی یافت گنجی در نهان

من هم آن خواهم چرا یابم دکان
کار بخت است آن و این هم نادر است

کار باید کرد تا تن قادر است
مردمان مسلمان روزگاران گذشته این حدیث را مرتب بر زبان 
خود جاری می کردند که »الکاِسُب حبیُب اهلل«: کسی که دنبال 
کسب و کار می رود، دوست خداست. می بینیم که در روایات و 
احادیث دینی هم کار مورد تاکید است. این که ما دست خودمان 
نمیری  و  بخور  حقوق  یک  ماه  هر  آخر  و  کنیم  بند  جایی  را 
نباشیم، کار جالبی  پیشرفت  داریم و دیگر فکر تالش  دریافت 

نیست. به قول شفیعی کدکنی، 
حسرت نبرم به خواب آن مردار

کآرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از توفان

دریا همه عمر خوابش آشفته است
قدیمی هـا َمَثلـی داشـتند کـه ما بهتر اسـت باران شـویم 
و همـه جـا را آبـاد کنیم، نـه این که نـاودان شـویم تا آب 
در مـا راه بیفتـد. مولـوی همیـن سـخن را وجه نظـر قرار 
می دهـد و چنـان اسـتوار بیـان می کنـد کـه بـر انسـان 

تاثیـر جاودانـه می گـذارد. 
آسمان شو ابر شو باران ببار
ناودان بودن نمی آید به کار
آب باران باِغ صدرنگ آورد

 .ناودان همسایه در جنگ آورد
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ه ها 
گ

�ن در دانش� ن جوا�ن بیت چن�ی ت آیت الهل خامنه ای در ادامه به بیان الزامات �ت ح�ن

ت سیایس  ، بص�ی ، خویشتنداری دی�ن
ت

فت عیمل، انضباط اخال� داختند و افزودند: »پی�ث �پ

ن اکر همم است.« ه ها از الزامات ا�ی
گ

اد احساس هویت و افتخار در حمیط دانش� ب و ا�ی

نقشه راه

کت های دانش   بنیان �ب حضور سور�ن ستاری  ا�ی از دستاوردهای رسث
ن
مرامس رو�

زاد سلطا�ن رئیس هیات عامل صندوق  هور، �ب معاون عیمل و فناوری رئیس �ب

کت های دانش   بنیان در حمل صندوق  ان رسث یع از مد�ی نوآوری و شکوفا�ی و �ب

گزار شد نوآوری و شکوفا�ی �ب
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با بیان پیشرفت های کشور احساس هویت 
را در دانشجویان به وجود آورید

هیان
گ

یع از اساتید و دانش� ه در دیدار �ب پ
ن

آ�
�ب ره�ب معظم انقالب گذشت

 نفیسه کرمی
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ماه مبارک رمضان بسیار پربرکت است؛ روزهایی که شیطان در 
زنجیر است و انسان ها گوش شنوا و چشم های بینا و روحی آماده 
پذیرش حق دارند. روز دوازدهم این ماه مبارک بود که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در نشستی که 
اساتید دانشگاه ها با ایشان داشتند، به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 

پرداختند. 
ایشان در دیدار جمعی از اساتید، نخبگان علمی و پژوهشگران 
دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز علمی و تحقیقاتی، با 
ترسیم اهداف بیست ساله نظام اسالمی برای دستیابی به جایگاه 
ایرانی »مقتدر، عزتمند، مستقل، متدین، ثروتمند، برخوردار 
از عدالت و دارای حکومتی مردمی، پاک، جهادگر، دلسوز و 
پرهیزگار«، دانشگاه ها را پایه و اساس این اهداف واال برشمردند 
و تاکید کردند: »افزایش سرعت رشد علمی در دانشگاه ها و مراکز 
علمی، ایجاد و تقویت احساس هویت افتخارآمیز ایرانی - اسالمی 
در جوانان، انقالبی بودن دانشگاه ها و دانشجویان و نقش آفرینی 
واقعی فرماندهان و افسران جنگ نرم از جمله الزامات تبدیل شدِن 
نظام اسالمی به یک قدرت علمی مطرح و الگوی مردم ساالری 

همراه با اسالم و معنویت در دنیاست. « 
رهبر معظم اسالم در این دیدار با تاکید مجدد بر این که برگزاری 
جلسات با اساتید دانشگاه ها به منظور احترام و تکریم علم و 
استادان علم است، به مجاری ارتباطی متعدد خود با دانشگاهیان، 
نخبگان علمی و دانشجویان اشاره کردند و افزودند: »برگزاری 
چنین جلساتی، عالوه بر نمادین بودن، تصویر اجمالی از فضای 

گفتمانی، علمی و فکری دانشگاه ها ارائه می کند. 
از  را  کشور  آینده  به  نگاه  سپس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دغدغه های دانایان، خردمندان و نخبگان هر کشور برشمردند و 
گفتند: »ترسیم چشم انداز آینده از آن جهت مهم است که اداره 
کشور در سال های آینده بر عهده دانشجویانی است که اکنون در 

دانشگاه ها مشغول تحصیل و تالش علمی هستند.« 
ایشان این موضوع را نشانگر اهمیت جایگاه اساتید و مسئوالن 
دانشگاه ها دانستند و فرمودند: »زنجیره علم و معرفت، از آموزش و 
پرورش تا دانشگاه، وظیفه اصلی را در تحقق آینده مطلوب کشور 

بر عهده دارند.« 
رهبر انقالب اسالمی با طرح این سوال که برای ایراِن پس از ۲۰ 
سال چه آینده مطلوبی متصور است، افزودند: »اگر آینده مطلوب 
ایرانی مقتدر، عزتمند، مستقل، متدین، ثروتمند  مورد نظر، 
و برخوردار از عدالت و دارای حکومتی مردمی، پاک، جهادگر، 
دلسوز و پرهیزگار باشد، ضروری است دانشگاه ها آراسته به این 
شاخص ها باشند و نسل جوان را معتقد و مومن به این عناصر 

تربیت کنند.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: »اگر در دانشگاه ها به این 
شاخص ها اهمیت داده نشود، در آینده ایرانی وابسته، از لحاظ 
فرهنگی رها شده، مبتال به گسست های اجتماعی و قومی و 
مذهبی و سیاسی و دارای حاکمیت اشرافی را شاهد خواهیم بود.« 
ایشان افزودند: »نتیجه چنین آینده ای، کشوری خواهد بود با 
قله های ثروت در کنار دره های بدبختی و نابسامانی و محرومیت 
که نمونه بارز آن جامعه امریکا یا وال استریت امریکایی است. در 
چنین آینده ای، همه اقشار جامعه از رفاه برخوردار نخواهند بود و 

کشور در واقع وال استریت ایرانی خواهد بود.« 

رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی این بخش از سخنان خود 
گفتند: »به همین دلیل است که من همواره تاکید بسیار زیادی بر 
موضوع دانشگاه ها، اساتید و وزاری علوم دارم زیرا رسیدن به آینده 
مطلوب ایران نیازمند تربیت انسان هایی عالِم، صبور، مجاهد فی 
سبیل اهلل، کاربلد و شجاع است که این افراد عمدتا در دانشگاه ها 

پرورش می یابند.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به بیان الزامات تربیت چنین 
جوانانی در دانشگاه ها پرداختند و افزودند: »پیشرفت علمی، 
انضباط اخالقی، خویشتنداری دینی، بصیرت سیاسی و ایجاد 
احساس هویت و افتخار در محیط دانشگاه ها از الزامات این کار 

مهم است.« 
ایشان در خصوص »پیشرفت علمی« بر لزوم افزایش سرعت رشد 
علمی تاکید کردند و گفتند: »من چندی پیش نیز در خصوص 
کاهش سرعت رشد علمی تذکر دادم زیرا سرعت کم شده است و 
برای جبران فاصله عقب ماندگی علمی چاره ای جز افزایش سرعت 

رشد علمی وجود ندارد.« 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اظهارات برخی صاحب نظران 
درباره کاهش سرعت رشد علمی در غرب فرمودند: »اگر در غرب 
سرعت رشد علمی کاهش پیدا کرده به این دلیل است که آن ها 
از بیشتر ظرفیت های خود استفاده کرده اند اما ما باید عقب ماندگی 
شصت یا هفتاد ساله خود را که به وسیله حکومت های خائن و 
غافل به وجود آمده است، جبران کنیم تا بتوانیم در این مسابقه 

جهانی خود را به سطوح باال و قله ها برسانیم.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به نقش اساتید در ایجاد و تقویت 
»هویت ایرانی و اسالمی« در دانشجویان اشاره کردند و گفتند: 
»استادان با بیان پیشرفت های کشور در عرصه های هوافضا، نانو، 
هسته ای، زیست فناوری و پزشکی می توانند احساس هویت را در 

دانشجویان به وجود آورند.« 
ایشان با تاکید بر این که ایجاد هر نوع احساس حقارت و واگرایی 
در دانشجویان خیانت محسوب می شود، افزودند: »دانشجویان 
باید همواره به ایرانی بودن و مسلمان بودن و انقالبی بودن خود 
افتخار کنند. اگرچه ما در زمینه پیشرفت های علمی عقب ماندگی 
تاریخی داریم اما با تالش و انرژی جوانان بااستعداد کشور می توانیم 

این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.« 
پایگاه های  برخی  گزارش های  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
استنادی و مجالت معتبر دنیا در خصوص پیشرفت های علمی 
ایران اشاره کردند و افزودند: »در این گزارش ها به پیشرفت های 
علمی ایران با عباراتی همچون »پیشرفت های ایران خیره کننده 
است«، »ایران قدرت نوظهور علمی است«، »ایران به دنبال تبدیل 
اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است« و »پیشرفت های 
ایران در سلول های بنیادی، علوم هسته ای، هوافضا، تبادل انرژی و 
فناوری اطالعات« اشاره شده است که باید این واقعیت ها به نسل 
جوان منتقل شود تا آنان ضمن احساس هویت، به ایرانی بودن 

خود نیز افتخار کنند.« 
ایشان سخن نوی نظام اسالمی در عرصه مردم ساالری را نیز یکی 
دیگر از افتخارات برشمردند و تاکید کردند: »نظام اسالمی ایران 
تنها حکومتی است که مردم ساالری را همراه با اسالم و معنویت 
ارائه کرده است. مردم ساالری غرب در واقع حزب ساالری است و 
احزاب در غرب بیشتر از آن که یک شبکه گسترش یافته در میان 
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مردم باشند، باشگاه های سیاسی متشکل از برخی سیاستمداران 
و سرمایه داران هستند. اگر این واقعیت های افتخارآمیز به جوان 
دانشجو گفته شود، او دیگر دچار حس واگرایی نخواهد شد و اگر 
هم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، قطعا باز خواهد 

گشت زیرا احساس هویت و افتخار می کند.« 
ایشان درباره هویت اسالمی در دانشگاه ها نیز افزودند: »مسئوالن 
دانشگاه ها باید در مقابل هر اقدام و موضوعی همچون اردوهای 
می کند،  خدشه دار  را  دانشگاه ها  اسالمی  هویت  که  مختلط 

حساس باشند و با آن برخورد کنند.« 
بصیرت سیاسی و سیاست در دانشگاه ها یکی دیگر از الزامات 
دستیابی به ایرانی با آینده مطلوب است که رهبر انقالب اسالمی 
در خصوص آن گفتند: »من همواره بر کار سیاسی در دانشگاه ها 
تاکید داشته ام و حتی سال ها پیش گفتم خدا لعنت کند کسانی 
را که بساط فکر و کار سیاسی را در دانشگاه ها جمع کردند. 
مسئوالن آن زمان، از این عبارت بسیار ناراحت شدند ولی عقیده 
آن ها جلوگیری از کار سیاسی در دانشگاه ها بود، اگرچه این روزها 
ریاکارانه حرف های متفاوتی درباره دانشگاه ها می زنند. محیط 
دانشگاه، محیط تضارب آرا و بحث و چالش است. وجود این فضا 
برای دوران پرانرژی دانشجویی اشکالی ندارد اما اشکال آن جاست 
که از این محیط برای مخالفت با انقالب و ارزش های انقالبی 
بهره برداری شود. وجود گرایش های مختلف سیاسی در دانشگاه ها 
مانعی ندارد اما مسئوالن دانشگاه ها اعم از مدیران ارشد وزارتخانه 
و روسا و اساتید باید همواره مدافع و هدایت کننده فضای چالشی 
دانشگاه ها به سوی مبانی و اهداف انقالب اسالمی باشند و به هیچ 
وجه نباید از گرایش های مخالف انقالب حمایت شود. دانشگاه و 

دانشجو باید همواره انقالبی باشند.« 
ایشان با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر گرایش به سوی 
جانبداری از جریان های مخالف نظام در برخی دانشگاه ها گفتند: 
»مسئوالن آموزش عالی باید بسیار مراقب باشند تا دانشگاه به 
جایگاهی برای واگرایی از مفاهیم و ارزش های انقالب تبدیل نشود. 
وجود فضای انقالبی گری و تدین و یاد و نام امام )ره( از الزامات 
حتمی در دانشگاه هاست. البته نباید در دانشگاه ها فضای اجبار و 
زور و امنیتی به  وجود آید بلکه باید فضای انقالبی و تدین را با کار 

طبیبانه و خردمندانه به  وجود آورد.« 
رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند توصیه خطاب به مسئوالن 
آموزش عالی و دانشگاه های کشور بیان کردند. حفظ روحیه 
امیدواری و نشاط در محیط های علمی و تحقیقاتی، اهمیت دادن 
به علوم پایه، هدایت مقاالت علمی به سمت نیازهای کشور، لزوم 
تبیین نقشه جامع علمی برای دانشگاهیان و تبدیل آن به برنامه 
و تاکید بر علوم انسانی اسالمی از توصیه های حضرت آیت اهلل  

خامنه ای به مسئوالن بود. 
»اهمیت دیپلماسی علمی« توصیه دیگری بود که رهبر انقالب 
اسالمی بیان و در عین حال تاکید کردند: »دیپلماسی و ارتباطات 
علمی مهم است و با آن موافق هستیم اما باید هوشیار باشیم 
که فریب نخوریم و بستر ارتباطات علمی به دریچه ای برای نفوذ 
امنیتی تبدیل نشود زیرا دشمن از هر وسیله ای - از جمله ارتباطات 
علمی - برای نفوذ استفاده می کند و این اتفاق در گذشته افتاده 

است و اکنون نیز در مواردی دیده می شود.« 
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد مقاومتی را 

و  دانستند  فعلی  نیازهای  گره گشای  و  ملی  عزت  زمینه ساز 
گفتند: »برخی می گویند با تاکیدهای مکرر بر عزت ملی، چگونه 
می خواهید نیازها و مشکالت فعلی جامعه را برطرف کنید که در 
پاسخ باید گفت تنها راه عالج، اجرای واقعی و صحیح سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است.« 
»اهمیت و اصل دانستن کار فرهنگی در دانشگاه ها« توصیه بعدی 
رهبر انقالب اسالمی بود. ایشان افزودند: »البته کار فرهنگی به 
معنای برگزاری کنسرت و یا حرکات موزون در دانشگاه ها نیست، 
بلکه مسئوالن باید میدان را برای دانشجویان و اساتید ارزشی باز و 

ذهن ها را با فرهنگ اسالمی و انقالبی آشنا کنند.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین خطاب به اساتید انقالبی به 
عنوان فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقالبی به عنوان افسران 
جنگ نرم تاکید کردند: »وظیفه شما نیز نقش آفرینی واقعی و 
جدی است زیرا شدت جنگ نرم دشمن نسبت به سال های 

گذشته چند برابر شده است.« 
»پرهیز از حضور و به کارگیری عناصر نامطمئن در دانشگاه ها« 
توصیه دیگری بود که رهبر انقالب اسالمی بر آن تاکید کردند 
و افزودند: »کسی که به هر بهانه ای، مانند انتخابات و امثال آن، 
نظام را به چالش می کشد، نامطمئن است و صالحیت حضور در 
دانشگاه ها را ندارد، همان گونه که هیچ کشوری اجازه به چالش 

کشیدن نظام حاکم بر آن را نمی دهد.«
 

بازار بزرگ ايران در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات 
در این نشست یازده نفر از اساتید به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 
پرداختند. دکتر محمدرضا پاکروان، استاد دانشگاه صنعتی شریف، 
در ابتدا نیروی انسانی را در تبدیل علم به فناوری بسیار باارزش 
برشمرد و بر نقش سازنده بخش خصوصی در ایجاد اشتغال 
مفید، ثروت و قدرت تاکید کرد. او در ادامه به اهمیت شبکه های 
مخابراتی در زندگی امروز اشاره کرد و افزود: »شبکه های مخابراتی، 
زیرساخت و بستر تبادل اطالعات را تشکیل می دهند و نرم افزارها 
و مراکز داده، نوع و شکل تبادل داده ها و محتوای آن را مدیریت 
می کنند. نقش فضای مجازی در دنیای آینده ما بسیار مهم و 
کلیدی است. ما باید در این دنیای جدید زندگی کنیم، در آن 
رقابت کنیم و اصول و ارزش های خود را در آن نشر دهیم. این 

دنیای جدید دارای مولفه های مهمی است.« 
پاکروان سرعت باالی تحول، نقش مهم علم و دانش، تولید 
فناوری و به کارگیری آن و تاثیر باالی خالقیت و کیفیت کاری 
انسان ها را از مولفه های مهم دنیای جدید برشمرد و بیان کرد: 
»این ویژگی ها را در بخش خصوصی بهتر و بیشتر می توان ایجاد 
کرد. دانشگاه ها، نیروی کار خوب و آماده را برای این شرکت ها 
آماده می کنند، در زمینه های پیچیده و دشوار مورد نیاز صنعت 
برای آن ها تحقیق می کنند و در نتیجه ارتباط علم و صنعت در 
مسیری طبیعی و مولد شکل می گیرد. دولت ها زنجیره تولید علم، 
تولید فناوری و ایجاد ثروت و قدرت را که پایه آن در دانشگاه و 
بخش اعظم آن در صنعت است، تقویت می کنند و برای رشد آن 

سیاست گذاری می کنند.« 
او در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه شـرکت های دانش بنیـان در 
بسـتری رشـد می کنند که در آن بازاری برای فروش داشـته 
باشـند، گفت: »در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، کشـور 
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مـا بازارهـای بزرگـی دارد. باید تـالش کنیم این بازارهـا را در 
اختیـار مـردم و شـرکت های دانش بنیان خودمـان بگذاریم تا 
اشـتغال سـازنده ایجاد شـود، تجربـه کار و تالش بـرای تولید 
شـکل گیـرد و دانـش و فناوری انباشـته شـود و رشـد یابد و 
ارزش اقتصـادی و ملـی ایجـاد کنـد. خریـد از خـارج اگرچه 
مشـکالتی را موقتـا حـل می کند اما اشـتغال و توسـعه را در 
کشـوری دیگـر تقویـت می کنـد و در درازمـدت مشـکالت 
بزرگ تـری را بـرای ما ایجاد می کند. گاهـی نیازمندی های ما 
بـه نوعی اسـت کـه در خصوص آن هـا فاصلـه توانمندی های 
ملـی بـا محصـوالت خارجـی زیـاد اسـت. در ایـن مـوارد هم 
می تـوان بخشـی از نیـاز را از خـارج تامیـن کـرد و بخشـی 
از بـازار را بـه شـرکت های فنـاور داخلـی اختصـاص داد تـا 
به تدریـج رشـد کننـد و توانمنـدی خـود را بـه سـطح الزم 
افزایـش دهنـد. بسترسـازی بـرای ایجـاد نهادهای مشـترک 
بـا شـرکت ها و نهادهای فنـاور بین المللـی و تشـویق آنان به 
توسـعه فعالیت هـای علمـی، پژوهشـی و تولید در ایـران نیز 

می توانـد بسـیار مهم و سـازنده باشـد.« 
دکتر پاکروان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را از جنبه امنیت 
ملی بسیار مهم دانست و افزود: »شبکه های مخابراتی می توانند 
بسترهای مهمی برای نفوذ و تهدید باشند. برای ارتقای توانمندی 
ملی در این حوزه نیز باید بر توان مردمی تکیه کرد و با مدیریت 
صحیح و علمی، تهدیدات را کاهش داد. باید به بخش خصوصی 
در انجام کارها اعتماد کنیم، از آن ها صیانت کنیم و بدانیم که 
امنیت و اقتدار ملی ما از این راه تامین می شود. به بهانه احتمال 
نفوذ دشمن در دانشگاه ها و شرکت های فناور، آن ها را حذف 

نکنیم و بازار را به خارجی ها ندهیم.« 

تاثير علوم انسانى اسالمى - ايرانى بر دنياى امروز
در این جلسه دکتر حسینعلی قبادی، استاد دانشگاه تربیت 
مدرس، نیز به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در حوزه ارتقای 
کارآمدی علوم انسانی پرداخت. دکتر قبادی گفت: »آنچه موجب 
ارتقای  اوقات شوم، پیشنهاد دو راهکار در حوزه  شد مصدع 
کارآمدي علوم انساني است: یک نکته معطوف به عرصه داخلي 
و دیگري ناظر به قلمرو بین المللي است. حوزه داخلي نیز به دو 
مبحث تقسیم شده است. مبحث اول درباره ضرورت جامعیت 
بخشیدن توامان مطالعات معرفتي و رویکرد بازشناسانه تاریخی، 
انتقادی و کاربستی در مسیر تحول و اعتالي علوم انساني است. 
افزون بر چالش کالن انفعال علوم انسانی در برابر دیدگاه های 
پوزیتیویستی غربی و صرفا مادی وارداتی، یکي از چالش ها و 
کاستي هاي فراروي کارآیي و کارآمدي درخور، در علوم انساني 
و در عرصه عمل، رویکردها و اقدامات تک بعدي درباره آن است.« 
او مبحث دوم در عرصه داخلی را معطوف به راهکارهای افزایش 
در ساحت  اخص،  طور  به  انسانی،  علوم  اثربخشی  و  کارآیی 
کاربردی سازی دانست و گفت: »اکنون پژوهشگاه علوم انساني با 
عزم راسخ و به طور روشمند به امر خطیر رویکرد کاربردی سازي 
علوم انساني اهتمام ورزیده است و در کنار فعالیت های نظری و 
عملی خود آمادگي کامل دارد تا مرجعي راهنما براي انتقال تجربه 
در این زمینه در کشور باشد. در این قلمرو تقاضا دارم در صورت 

صالحدید از رهنمودهاي حضرتعالي بهره مند شویم.« 
او در ادامه افزود: »به نظر می رسد گام مهم بعدي، براي ارتقای 
در  دانش ها  این  عملي  نقش  ایفاي  انساني،  علوم  کارآمدي 
پایدارسازي و متوازن کردن توسعه و بومي سازي آن باشد که 
هنوز کاویده نشده است. در این ارتباط مشخصا راهکاري براي 
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اثربخشي بیشتر علوم انساني در کشور پیشنهاد مي شود: از این 
پس علوم انساني در کشور ما در فرایند توسعه کشور، افزون بر 
بهره گیري از پیوست هاي فرهنگي، اجتماعی و اقتصادي، وارد 
مرحله جدیدي از کارآمدي بشود و آن وارد ساختن علوم انساني 
به عرصه توانمندسازي اجتماع محور در بدنه کارشناسان مناطق 

دور و مردم محروم کشور است.« 
دکتر قبادی به برنامه های پژوهشکده علوم انسانی در این خصوص 
اشاره کرد و گفت: »پژوهشگاه علوم انساني پروژه ساماندهي 
سواحل مکران را با رویکرد توانمندسازي اجتماع محور در دست 
اجرا دارد و امیدوار است با راهنمایی حضرتعالی بتواند الگویی برای 
ارتقای کارآمدی علوم انسانی در فرایند توسعه کشور عرضه کند.« 
او تدوین پیوست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را که شورای 
عالی انقالب فرهنگی به دستور مقام معظم رهبری به انجام 
رسانده است، عملی دوراندیشانه دانست و افزود: »تحقق این امر 
بایسته عمدتا به  وسیله محققان و صاحب نظران علوم انساني میسر 
خواهد شد و این رخداد، خود به خود، به بومی شدن بخش هایی 
از علوم انسانی کمک خواهد کرد که طبعا در مسیر اجرا به بومی 
شدن بخش هایی از علوم انسانی که ظرفیت عملیاتی شدن را 

دارند، منجر خواهد شد.« 
کرد  پیشنهاد  همچنین  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد  این 
برای ایفاي نقش عملي جامع تر علوم انسانی در پایدارسازي و 
متوازن کردن پیشرفت کشور، برای عموم طرح های کالن ملی، 
این پیوست های فرهنگی و اجتماعی در مجموعه و منشور 

توانمندسازی اجتماع محور جای داده شوند. 
این استاد دانشگاه همچنین پیشنهادهایی درباره افزایش کارآمدی 
علوم انسانی در عرصه بین الملل داشت. او ضمن اشاره به پشتوانه 
قوی علوم انسانی در کشور گفت: »عمده ترین عامل درخشش 
آثار گذشتگان به دلیل تاثر عمیق و ژرف ساختي از اعجاز بیاني و 
محتوایي قرآن کریم بوده است که جرجاني در »نظریه نظم«، آن 
را حضور »معناي معنا« خوانده که دلیل عمده زیبایي شاهکارهای 
میراثی به شمار می آید. چنان که تاریخ حکایت می کند، این 
قدرت معنوی با کمک حوزه علوم انسانی در ایران قابل بازیابی و 
بازآفرینی است زیرا به شهادت تاریخ، در ادوار گذشته، گسترش 
فرهنگ و آموزه های اسالمی در بسیاری از نقاط جهان از جمله 
بالکان، بخش هایی از آسیای صغیر، قسمتی از آسیای میانه، 
بخش هایی از چین و قسمت اعظم شبه قاره هند، مدیون علوم 
انسانی میراثی و معارف اسالم و ایران و همت ایرانیان و عمدتا از 

گذرگاه ادب فارسی ممکن شده است.« 
او در ادامه، علوم انسانی اسالمی - ایرانی را پاسخی مناسب برای 
فرهیختگانی دانست که دلزده از استیالي دنیاي مادي گرا و 
روي گردان از مادي زدگي مارکسیسم و دیگر نحله هاي الحادي 
و مادي جهان امروز - به تعبیر موالنا - به دنبال سخن تازه 

می گردند. 
او در ادامه افزود: »در موقعیت کنونی که برخي جریان هاي ضد 
تمدني در جهان، به ویژه برخي همسایگان در اطراف کشور ما، 
درصدد تخریب این گونه امتیازات فرهنگي و مزیت هاي تمدني 
علوم انساني ایراني هستند، حتي به  دنبال تعطیلی برخي مراکز 
مطالعات مربوط به ایران و ایرانشناسي در جهان برآمده اند، از 
حضرتعالی تقاضا دارم راهنمایی فرمایید و چنانچه مصلحت بدانید 

در کنار فعالیت های ارزشمند دیپلماتیک وزارت امور خارجه و 
اقدامات ثمربخش فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
در قلمرو معین مراودات محدود به حوزه علوم انسانی و فرهنگ 
شرقی و آسیایی و اسالمی و ایرانی با عنایت به ظرفیت قانونی 
بین المللی که در اختیار کشور است، زمینه های این تعامل فراهم 
آید. این ظرفیت نهادی، مرکز اسناد فرهنگی آسیاست که از چند 
دهه قبل با تصویب نهاد فرهنگی سازمان ملل، یعنی یونسکو، 
اختیار آن به ایران داده شده و محل استقرار آن در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی تعیین شده است.«  
دکتر قبادی با اشاره به قدمت 5۰ ساله پژوهشگاه علوم انسانی، 
اعطای امتیاز تاسیس این مرکز را به معنی به  رسمیت شناختن 
ایران به عنوان امین اسناد آسیایي در جهان دانست و افزود: 
»در صورت صالحدید حضرتعالی و حمایت هاي معنوي الزم، 
تخصصي  قطب  تشکیل  که  دارد  را  آمادگي  این  پژوهشگاه 
علوم انساني آسیا و ثبت آن در نهاد فرهنگی سازمان ملل به 
نام جمهوري اسالمي ایران را در زمره ماموریت های خویش جای 

دهد.«
 

رتبه اول توليد علم در ايران در ميان كشورهاى اسالمى
بقیه اهلل  قانعی، استاد دانشگاه علوم پزشکی  دکتر مصطفی 
االعظم )عج( و فوق تخصص ریه و همچنین دبیر ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی، صحبت های خود را با اشاره به بحث 

تولید علم و سنجش ها و رتبه بندی های جهانی آغاز کرد. 
دکتر قانعی با تاکید بر این که در متن برنامه پنج ساله توسعه 
دستیابی به جایگاه دوم علم و فناوری در منطقه تکلیف شده 
است، اقدامات انجام شده در کشور را پس از انقالب اسالمی بسیار 
موثر خواند و افزود: »کشورهای سوئیس، ترکیه، سوئد، فدراسیون 
روسیه و تایوان بعد از ایران در مرتبه های 16 تا ۲۰ تولید علم 
جهان قرار دارند. در میان 57 کشور اسالمی، ایران رتبه اول و 
ترکیه رتبه دوم تولید علم را در اختیار دارند. ایران در فناوری های 
نوین نیز جایگاه برجسته ای را بین کشورهای جهان به خود 
اختصاص داده است. به عنوان مثال، آماری که اخیرا درباره 
فناوری نانو منتشر شده نشان می دهد که ایران رتبه 6 جهان را در 
اختیار دارد. رتبه های اول تا پنجم نیز در اختیار چین، امریکا، هند، 
کره جنوبی و آلمان است. بعد از ایران کشورهای ژاپن، فرانسه، 

انگلستان و اسپانیا قرار دارند.« 
ساخت ها،  زیر  بحث  بر  عالوه  را  بین المللی سازی  اساس  او 
حضور موثر نام دانشگاه های کشور با رتبه های برتر در نظام های 
رتبه بندی بین المللی دانست و افزود: »جذب دانشجوی بین الملل 
نیز در همین راستا قابل بحث است. آموزش عالی اکنون صنعتی 
پردرآمد است. چنانچه اسناد باالدستی و معیارها و شاخص های 
نظام های رتبه بندی تامین شود، آن گاه رتبه دانشگاه های کشور در 

نظام های بین المللی ارتقا خواهد یافت.« 
دکتر قانعی در پایان گفت: »نظام های رتبه بندی، داده های خود 
پایگاه های استنادی دریافت  از  را در شاخص های تولید علم 
می کنند. از این رو تاکید نظام جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر افزایش تولیدات علم و سرعت بخشیدن به شتاب تولید علم 
که مورد تاکید حضرتعالی است و کاهش شتاب تولید علم را 
تایید نمی فرمایید، موضوع بسیار بااهمیتی است که انتظار می رود 
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دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور همچنان توجه ویژه ای 
بدان مبذول کنند. ایران هم اکنون مرجعیت علمی کشورهای 
منطقه، کشورهای اسالمی، کشورهای عضو اوپک و بسیاری از 

کشورهای نوظهور علمی را بر عهده دارد.« 

راهکارهايى براى دست يابى به اقتصاد دانش بنيان
دکتر جعفر مهراد، استاد دانشگاه شیراز، نیز موضوع صحبت های 
خود را اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و گفت: »یکی از راهکارها، 
تدوین سیاست ها و قوانین و آیین نامه های اجرایی است به نحوی 
که موجب کشش فناوری و رشد اقتصاد دانش بنیان شود زیرا 
فقدان یا ضعف در تدوین یا اجرای صحیح این قوانین، از موانع 

اصلی در پیشرفت فناوری است.« 
او توجه و تمرکز بر شرکت های دانش بنیان را راه میانبری برای 
رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر علم و 
فناوری دانست و گفت: »حدود ۲۲۰۰ شرکت دانش بنیان شناخته 
شده اند. چنانچه این شرکت ها خوب هدایت شوند و مساعدت 
کافی به آن ها به عمل آید، می توان با سرعت بیشتری به اهداف 
سیاست های ابالغی رسید. در حقیقت تمرکز روی شرکت های 
دانش بنیان حلقه اتصال سیاست های »علم و فناوری« و »اقتصاد 

مقاومتی« است.« 
این استاد دانشگاه شیراز همچنین خریدهای دولتی را به عنوان یک 
ابزار مهم و کارآمد در ارتقای اقتصاد دانش بنیان با اعمال استاندارد 
باال معرفی کرد و افزود: »امروزه در دولت سامانه ای ایجاد شده و 
قرار است خریدهای دستگاه های دولتی از طریق این سامانه انجام 
گیرد لذا بستر کار فراهم شده است. این امر اگر دستور کار اصلی 
قرارگاه اقتصاد مقاومتی شود امسال شاهد اجرایی شدن این راهکار 
خواهیم بود. خریدها اگر از بین محصوالتی انجام شود که باالترین 

استاندارد و قیمت مناسب دارند، شرکت های تولیدکننده بزرگ 
چاره ای ندارند جز این که از فناوری های پیشرفته استفاده کنند که 

این فناوری ها هم در دست شرکت های دانش بنیان است.« 
اقتصاد  محصوالت  حوزه  در  مردم  سرمایه گذاری های  جذب 
دانش بنیان موضوع دیگری بود که دکتر مهراد در سخنرانی 
خود آن را بیان کرد و گفت: »چنانچه گذراندن شرکت های 
دانش بنیان و محصوالت آن ها از مرحله خطر اولیه و تثبیت اولیه 
آن ها توسط دولت انجام شود، سپس منافع اقتصادی آن برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی شفاف و مشوق های دولتی هم 
برای سرمایه گذاری در آن به عموم مردم اطالع رسانی شود، این 
اتفاق خواهد افتاد. شفاف سازی منافع اقتصادی در رسانه ملی و 
در سایر رسانه ها می تواند سرمایه های خرد مردمی را با شیوه های 
مشخص به این سمت هدایت کند و گفتمان اقتصاد دانش بنیان را 
بین مردم مسلط کند. نمونه هایی از این کار در حوزه زیست فناوری 

تجربه شده و قابل تعمیم به سایر حوزه هاست.« 
تهیه طرح درسی مشتمل بر تبیین اقتصاد در هر موضوع درسی 
در  هم  که  فناوری هایی  به  دادن  اولویت  و  دانشجویان  برای 
کوتاه مدت و هم در درازمدت قابلیت باالتری در تحقق اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان دارند، از دیگر پیشنهادهای این 
استاد دانشگاه بود. او در پایان به شرح اهمیت حوزه زیست فناوری 
در عرصه های مختلف از جمله کشاورزی و امنیت غذایی، دارویی، 
آب، معدن و محیط زیست پرداخت و گفت: »این حوزه با بیش 
از 4۰۰ شرکت فعال دانش بنیان و بیش از 5۰۰ میلیارد تومان 
فروش، در حال حاضر قدرت اول را در تحول اقتصاد دانش بنیان 
دارد. از طرفی از لحاظ دارا بودن شرکت های دانش بنیان نوپا رتبه 
اول را به خود اختصاص داده و این یعنی آینده درخشانی در 

 ».کشور دارد
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در  روحانـی  دکتـر حسـن  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
ضیافـت افطـار بـا جوانـان و دانشـجویان گفـت: بـا تقویت 
امیـد و نشـاطی که در جامعه ایجاد شـده، حرکت معکوس 
بازگشـت نخبـگان بـه ایـران آغـاز شـده و در آینـده ای نه 
چنـدان دور، ایـن رونـد سـرعت و شـتاب بیشـتری خواهد 

گرفت.
رییـس جمهـوری گفت: بـا شـرایطی که در کشـورطی دو 
سـال گذشته حاکم شـده، سـیر معکوس بازگشت نخبگان 
بـه کشـور آغـاز گردیـده بـه گونـه ای کـه طـی ماه هـای 
گذشـته ۲۰۰ نخبـه  کـه حـدود 5۰ نفـر آنـان در  1۰ 
دانشـگاه برتـر دنیـا تحصیل کرده اند ، به کشـور بازگشـته 
انـد کـه ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه امید بـار دیگـر در 

کشـور شـکوفه زده است.

بازگشت نخبگان به کشور نشان می دهد 
امید بار دیگر در کشور شکوفه زده است

ن: ن و دانشجو�ی هوری در ضیافت افطار �ب جوا�ن ییس �ب ر

دکتـر روحانـی کـه اظهاراتـش بـا تشـویق دانشـجویان و 
جوانـان حاضـر همـراه بـود بـا تاکیـد بـر ضـرورت تقویت 
ارتبـاط میـان نخبـگان ایرانـی داخـل  بـا نخبـگان ایرانـی 
خـارج از کشـور افـزود: ایرانیـان تحصیلکرده خارج کشـور 
نیز عاشـق کشورشـان هسـتند و اینگونه نیسـت که اگر از 
کشـور رفته انـد، از ایـران و عشـق بـه ملت خود جدا شـده  

شند. با
رییـس جمهـوری در عیـن حال بـا تاکید بر اینکـه  نیاز به 
فـداکاری داریـم و همـه نخبـگان باید بـه کشـور بازگردند 
و کشورشـان را آن طـور کـه شایسـته اسـت بسـازند و در 
سـازندگی آن سـهیم شـوند، گفـت: ممکن اسـت شـرایط 
اولیـه در خـارج بهتـر باشـد امـا بـه خاطـر کشـور بایـد 

سـختی ها را نیـز تحمـل کـرد.
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شــرایط در مقایســه بــا ســه ســال قبــل در عمــده بخش هــا 
ــر شــده اســت" گفــت: در بخــش  ــالش بهت ــرای کار و ت ب
ــک  ــط و کوچ ــع متوس ــعه صنای ــن و توس ــاورزی نوی کش
گام هــای بزرگــی برداشــته شــده هــر چنــد کــه هنــوز تــا 
ــم.  ــی در پیــش داری ــی راه طوالن ــه هــدف نهای رســیدن ب
ــادی  ــق اقتص ــد و رون ــاء رش ــد روی ارتق ــا بای ــالش م ت
ــه  ــول در زمین ــوازم آن تح ــی از ل ــه یک ــود ک ــز ش متمرک

ــی اســت. ــررات بانک مق
رییــس جمهــور تصریــح کــرد: در راســتای ایجــاد تحــول 
در مقــررات بانکــی امــروز مقــررات نویــن تحــوالت بانکی را 
امضــا و ابــالغ کــردم؛ مقرراتــی کــه یکســال روی آنهــا کار 
شــده بــود. همچنیــن در همیــن راســتا بــه زودی الیحــه ای 
را تقدیــم مجلــس می کنیــم کــه امیــدوارم مجلــس نیــز بــا 
تصویــب آن راه را در مســیر ایجــاد تحــول در فعالیت هــای 

ــازد. ــر س ــا هموارت بانک ه
دکتــر روحانــی ادامــه داد: دولــت بایــد موانــع را بــردارد، از 
بروکراســی بکاهــد و  بانک هــا را آمــاده کنــد و دانشــگاه ها 
نیــز بایــد تحولــی را بــرای کارآفرینــی ایجــاد کننــد و اگــر 
اینهــا دســت بــه دســت هــم دهنــد شــاهد تحــول بســیار 

خوبــی در کشــور بــرای نســل جــوان خواهیــم بــود.
رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
ــاد  ــا در ایج ــش آنه ــور و نق ــی در کش ــته های تحصیل رش
اشــتغال پرداخــت و افــزود: اینطــور نیســت کــه فکــر کنیم 
فقــط رشــته های فنــی و مهندســی اشــتغال درســت 
می کنــد، متخصصــان رشــته های علــوم انســانی و فرهنگــی 
مخصوصــا بــا ابزارنویــن و فنــاوری اطالعــات می تواننــد نــه 
تنهــا محصــوالت  فرهنگــی را بــرای داخــل تولیــد کننــد، 
ــد.  ــن محصــوالت را صــادر کنن ــد ای ــی می توانن بلکــه حت
ــالن را  ــن فارغ التحصی ــی ای ــت فرهنگ ــه فعالی ــد زمین بای

بــرای ورود بــه دنیــای پررقابــت آمــاده کنیــم .
رییــس جمهــوری در ابتــدای ســخنان خــود نیــز میزبانــی 
ــرد  ــوان ک ــزرگ عن ــاری ب ــان را افتخ ــرای جوان ــار ب افط
ــرزمین  ــوان س ــه عن ــورمان را ب ــروز کش ــر دی ــت: اگ و گف
معــادن ذی قیمــت بویــژه انــرژی، نفــت و گاز می شــناختند 
ــا  ــود، ام ــی ب ــرمایه های زیرزمین ــع و س ــه مناب ــگاه ب و ن
امــروز جامعــه، منطقــه و جهــان، ایــران را بــا نســل جــوان 

تحصیلکــرده  آن می شناســند.
ــال  ــه س ــدود س ــت از ح ــر دول ــزود: اگ ــی اف ــر روحان دکت
گذشــته بــرای فراهــم آوردن شــرایط بهتــر و محیــط 
مناســب بــرای کســب و کار و تعامــل ســازنده با کشــورهای 
جهــان و برداشــتن موانــع و ســیم خاردارهــا تــالش کــرده، 
ــع زمینــه را  ــا برداشــتن موان ــود کــه ب ــن ب ــرای ای همــه ب

ــرای اشــتغال و فعالیــت نســل جــوان آمــاده  کنیــم. ب
رییــس جمهــوری اضافــه کــرد: بــه هیــچ عنــوان تالش های 
قطعــاً نــاکام در مســیر اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد، در 
ــا  ــد گذاشــت و م ــری نخواه ــم تأثی ــت یازده ــه دول روحی
ــان  ــژه جوان ــا حمایــت ملــت و بوی ــه خــدا و ب ــوکل ب ــا ت ب
ایــن مســیر را بــرای دســتیابی بــه اهــداف بلندمــان ادامــه 

 .ــم داد خواهی

دکتـر روحانـی بـا بیـان اینکـه "امیـد اسـاس فعالیـت مـا 
اسـت و بی تردیـد مـا قادریـم بـا امیـد، از همـه معضالت و 
مشـکالت عبـور کنیـم" گفت: مـا کشـور و ملتـی در کنار 
پنجـره جمعیتـی هسـتیم و تقریبـا از نیمـه دهـه 8۰ در 
کنـار ایـن پنجـره جمعیتـی قـرار گرفته ایـم اما متاسـفانه 
1۰ سـال را از دسـت داده ایـم اما باید از فرصـت بزرگ ۲۰ 

سـاله کـه همچنـان پیـش رو داریـم، بهـره بگیریم.
 رییــس جمهــوری وجــود نیروهای جــوان و تحصیلکــرده را 
ســرمایه و امتیــازی بــزرگ برای کشــور برشــمرد و با اشــاره 
بــه اذعــان برخــی طرف هــای خارجــی در مذاکــرات برایــن 
ــا  امتیــاز ارزشــمند گفــت: برخــی رســانه ها در آن زمــان ب
برداشــت غلــط گفتنــد چــرا روســای جمهــوری اروپــا برای 
ــا دلســوزی می کننــد. بحــث دلســوزی مطــرح  ــان م جوان
ــت  ــک واقعی ــه ی ــد در آن نشســت ب ــام ارش ــود، آن مق نب
ــرای  ــاری ب ــن افتخ ــرد و ای ــاره می ک ــران اش ــی ای اجتماع

کشــور و نســل جــوان مــا اســت.
دکتــر روحانــی تصریح کــرد: وجــود 4 میلیــون و 8۰۰ هزار 
دانشــجوی مشــغول تحصیــل در رشــته های مختلــف کــه 
18.5 درصــد آنهــا در مقطــع تحصیــالت تکمیلی هســتند ، 

ســرمایه بزرگــی بــرای کشــور اســت .
لحــاظ  اســالمی به  ایــران  افــزود:  جمهــوری  رییــس 
ــا  ــه پنجــم دنی ــی و مهندســی در رتب ــالن فن فارغ التحصی
ــه فنــی  ــوم پای ــه لحــاظ فارغ التحصیــالن عل ــرار دارد و ب ق
و مهندســی نســبت بــه کل فارغ التحصیــالن، در رتبــه اول 

ــا جــای گرفتــه اســت. دنی
دکتــر روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف دولــت یازدهم از 
روز نخســت ، ایجــاد زمینــه فعالیت برای نســل تحصیلکرده 
بــوده اســت، گفــت: حرکــت بســیار بزرگــی در ایــن عرصــه 

انجــام گرفتــه اســت کــه بایــد ادامــه یابــد.
ــه ضــرورت توجــه دانشــگاه ها  ــا اشــاره ب ــی ب دکتــر روحان
بــه ایجــاد مهــارت کارافرینــی در کنــار علــم و دانــش گفت: 
متاســفانه بروکراســی نظــام اداری مــا نیــز بــرای کارآفرینی 
ــاد  ــی بســیار زی ــی و فرهنگ ــت اقتصــادی، اجتماع و فعالی
اســت. در کنــار  پیــچ و خــم و مجوزهــای متعــدد حتــی 
ــا بخش هــای نوپــا شــروع  گاهــی دیــده می شــود دولــت ب

ــد . ــت می کن ــه رقاب ب
 رییــس جمهــوری همچنیــن بــه ضــرورت اصالح ایــن فکر 
کــه بایــد فارغ التحصیــل در مراکــز دولتــی اســتخدام شــود 
اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــرای حضــور فارغ التحصیــالن 
در صحنه هــای کار و تــالش گام برداشــت و البتــه در 
ایــن عرصــه بــا شناســایی حــدود دو هــزار و 4۰۰ شــرکت 
ــدوق  ــوی صن ــرکت ها از س ــن ش ــت، ای ــب صالحی صاح
ــد و  38  ــرار گرفته ان ــت ق ــورد حمای ــوآوری م ــاوری و ن فن
هــزار شــغل مســتقیم در همیــن چارچــوب ایجــاد شــده 
و دکتــر ســتاری اخیــرا در جلســه شــورای عالــی انقــالب 
ــن شــرکت ها  ــای ای ــه درآمده فرهنگــی اشــاره داشــت ک
ــه  11 هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه ایــن حرکــت  ب

بســیار خوبــی اســت.
ــد  ــروز بی تردی ــه "ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر روحان دکت
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شـــرکت های  دســـتاوردهای  از  رونمایـــی  مراســـم 
دانش   بنیـــان بـــا حضـــور ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی 
رئیـــس  ســـلطانی  بهـــزاد  رئیس جمهـــور،  فنـــاوری  و 
هیات عامـــل صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی و جمعـــی از 
ــدوق  ــل صنـ ــان در محـ ــرکت های دانش   بنیـ ــران شـ مدیـ
نـــوآوری و شـــکوفایی برگـــزار شـــد. در ایـــن مراســـم 23 
ــه  ــدوق بـ ــت صنـ ــا حمایـ ــه بـ ــان کـ ــول دانش   بنیـ محصـ

تولیـــد رســـیده اند، رونمایـــی شـــدند. 
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور در ایـــن مراســـم 
گفـــت: »توافقاتـــی بـــا گمـــرک بـــرای ارائـــه تســـهیالت 
ــام  ــان انجـ ــرکت های دانش   بنیـ ــه شـ ــادرات و واردات بـ صـ
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــار فع ـــتین ب ـــرای نخس ـــه ب ـــت ک ـــده اس ش
ایـــن حـــوزه از آن بهره منـــد شـــوند. تاکنـــون بیـــش از 25 
شـــرکت بـــرای دریافـــت تســـهیالت بـــه گمـــرک معرفـــی 

شـــده اند.« 
نایب رئیـــس هیات امنـــای صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی 
ـــردم  ـــی م ـــروز تمام ـــه ام ـــان این ک ـــا بی ـــم ب ـــن مراس در ای
کشـــور در یـــک جبهـــه بـــرای توقـــف خام فروشـــی 
ــران  ــت: »ایـ ــد، گفـ ــرار دارنـ ــت قـ ــه نفـ ــتگی بـ و وابسـ
ـــه  ـــت ک ـــاله اس ـــزار س ـــخ 5 ه ـــدن و تاری ـــا تم ـــوری ب کش
از صـــد ســـال پیـــش وابســـتگی بـــه منابـــع زیرزمینـــی - 
ـــور  ـــن کش ـــی را از ای ـــگ کارآفرین ـــت - فرهن ـــون نف همچ
ـــه  ـــک جبه ـــردم در ی ـــام م ـــد تم ـــن بای ـــت. بنابرای ـــه اس گرفت
ـــتباه  ـــگ اش ـــن فرهن ـــردن ای ـــن ب ـــرای از بی ـــم ب ـــار ه و کن

ـــد.«  ـــالش کنن ت
شـــخصیت های  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـتاری 
برجســـته ای همچـــون فارابـــی، ابن ســـینا و رازی در همیـــن 
کشـــور و زیســـت بوم رشـــد کردنـــد، گفـــت: »هیـــچ 
ـــت.  ـــیده اس ـــی نرس ـــه کارآفرین ـــت ب ـــول نف ـــا پ ـــوری ب کش
ـــم و  ـــگاه عل ـــه جای ـــد ب ـــور بای ـــروت در کش ـــد ث ـــرای تولی ب
ـــردم  ـــی م ـــش را در زندگ ـــن دان ـــم و ای ـــت دهی ـــش اهمی دان
ـــس در  ـــه نف ـــاد ب ـــه اعتم ـــی ک ـــه نوع ـــم ب ـــاری کنی ـــه ج جامع

فرهنـــگ مـــا مشـــخص شـــود.« 
جوان مســتعد ايرانــى قادر بــه كارآفرينى 

ــت  ــاد دانش   بنيان اس با اقتص
ــاد  ــه اقتصـ ــور پایـ ــاوری رئیس جمهـ ــی و فنـ ــاون علمـ معـ
ـــت: »از  ـــمرد و گف ـــانی آن برش ـــروی انس ـــور را نی ـــده کش آین
نظـــر نیـــروی خـــالق انســـانی هیـــچ کـــم و کســـری در کشـــور 
ـــود،  ـــم ش ـــب و کار فراه ـــرای کس ـــا ب ـــر فض ـــدارد. اگ ـــود ن وج
جـــوان مســـتعد ایرانـــی قـــادر بـــه کارآفرینـــی از طریـــق 

اقتصـــاد دانش   بنیـــان خواهـــد بـــود.« 
ـــه  ـــت ک ـــان آن اس ـــون زم ـــرد: »اکن ـــان ک ـــن بی وی همچنی
2400 شـــرکت دانش   بنیـــان فعـــال در کشـــور بـــا یکدیگـــر 
متحـــد شـــوند. دو ســـال پیـــش کـــه بحـــث شـــکل گیری 
ایـــن شـــرکت ها توســـط معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
مطـــرح شـــد، مشـــکالت زیـــادی پیـــش روی مـــا قـــرار 
ـــه  ـــر در زمین ـــول و تغیی ـــن تح ـــاهد ای ـــروز ش ـــا ام ـــت ام داش

شـــرکت های دانش   بنیـــان هســـتیم.« 

شـــركت   25 بهره منـــدى 
دانش   بنيـــان از تســـهيالت گمركـــى 

نخســـت  گام  در 
رئیـــس هیات امنـــای صنـــدوق حمایـــت از پژوهشـــگران و 
ـــی  ـــت علم ـــه معاون ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــور، ب ـــاوران کش فن

و فنـــاوری ریاســـت جمهوری تســـهیالت مناســـبی را بـــرای 
حمایـــت از شـــرکت های دانش   بنیـــان در نظـــر گرفتـــه 
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اســـت، ادامـــه داد: »معافیـــت مالیاتـــی و انـــواع تســـهیالت 
شـــرکت های  پیشـــرفت  منظـــور  بـــه  همـــه  دیگـــر 
دانش   بنیـــان و حمایـــت از تولیـــد داخلـــی اســـت. توافقاتـــی 
بـــا گمـــرک بـــرای ارائـــه تســـهیالت صـــادرات و واردات 
شـــرکت های دانش   بنیـــان انجـــام شـــده اســـت کـــه بـــرای 
نخســـتین بـــار فعـــاالن اقتصـــادی و بیـــش از 25 شـــرکت 
ـــدند.«  ـــی ش ـــرک معرف ـــه گم ـــهیالت ب ـــت تس ـــرای دریاف ب
ســـتاری بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای صنـــدوق نـــوآوری 
ـــتقرار  ـــل اس ـــدوق مح ـــن صن ـــرد: »ای ـــان ک ـــکوفایی بی و ش
ــه  ــم کـ ــه می دانیـ ــت. همـ ــان اسـ ــرکت های دانش   بنیـ شـ
ـــان  ـــرکت های دانش   بنی ـــه ش ـــهیالت ب ـــه تس ـــدوق در ارائ صن
ـــان  ـــت زم ـــا گذش ـــکالت ب ـــن مش ـــا ای ـــز دارد ام ـــی نی نواقص
ـــاد فرهنـــگ جدیـــد  ـــالت صنـــدوق ایج ـــود. رس رفـــع می ش
ــاد را در  ــدی از اقتصـ ــف جدیـ ــا تعریـ ــت تـ ــور اسـ در کشـ
ـــن  ـــا ای ـــد ب ـــور بای ـــتم کش ـــد و کل سیس ـــاد کن ـــور ایج کش

ـــود.«  ـــر ش ـــر درگی تفک

ــان  ــركت هاى دانش   بنيـ ــور شـ حضـ
ـــورس  در ب

ــاد  ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــس س رئی
دانش   بنیــان کشــور در پایــان تاکیــد کــرد: »کارآفرینــی 
ــن خام فروشــی  ــد جایگری ــه در کشــور بای فرهنگــی اســت ک
شــود. بــر همیــن اســاس، بــه زودی حضــور در بــورس بــرای 
همچنیــن  می شــود.  عملیاتــی  دانش   بنیــان  شــرکت های 
راه انــدازی صندوق هــای جســورانه را خواهیــم داشــت و 
ــش  ــی روی پژوه ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــه س در زمین
شــرکت های  همچنیــن  می دهــد.  رخ  خوبــی  اتفاقــات 
ــت.«  ــد داش ــزا خواهن ــی مج ــورس تابلوی ــان در ب دانش   بنی
در پایـــان ایـــن مراســـم، معـــاون علمـــی و فنـــاوری 
ــد  ــوالت جدیـ ــی از محصـ ــن رونمایـ ــور، ضمـ رئیس جمهـ
دانش بنیـــان، از نمایشـــگاه دســـتاوردهای شـــرکت های 

 .دانش   بنیـــان بازدیـــد کـــرد
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یع  ن�ت و حضور آن ها در شبکه های اج�ت ای راه اندازی کسب و اکرهای این�ت �ب

مشخص  ییک، ماهیت �ن  توسعه تکنولوژ
گ

رد: اول، پیچید� �ث یم توان دو دلیل را �ب

ای فرصت زار و جست وجو �ب یس به �ب ینه بودن و دوم، دس�ت آن و �پ هز

ویم یک ضلع سوم مه دارد؛ رأیس که از آن به عنوان  اقتصاد مقاوم�ت اما به حلاظ م�ن

ده یم شود. به نظر یم رسد طراحان سند اقتصاد  م �ب ن سند اقتصادی �ن ایدئولوژی ا�ی

ا�ن شدن را دنبال کرده اند ن سند، �ب ن ا�ی ندانه معل و در تبی�ی مقاوم�ت بسیار هو�ث

وع و فرایند  کت ها از سال های 1970 رسث ن امللیل شدن رسث ره ب�ی قیقات در�ب
ت

�

وهش های  ث جسته تبدیل شد که �پ قیقا�ت �ب
ت

ن امللیل شدن به یک زمینه � ب�ی

ره آن صورت گرفت دی در آن سال ها در�ب ز�ی

اقتصاد مقاومتی
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روشی برای پیروزی بر تحریم
 حسین ممتاز

ن�ت  یع در کسب و اکرهای این�ت ث�ی شبکه های اج�ت اقتصاد مقاوم�ت و �ت

ســال  در  بــار  اولیــن  مقاومتــی  اقتصــاد  اصطــالح 
اشــغالگر  محاصره غزه توســط رژیم  از  پــس   ۲۰۰5
ــرای  ــه را ب ــای اولی ــی و نهاده ه ــواد غذای ــه م قدس ک
تولیــد و پیشــرفت اقتصــادی نیــز شــامل می شــد و 
ــت  ــادرات و کش ــکان ص ــادرات، ام ــزه در ص ــی غ ناتوان
بســیاری از محصــوالت کشــاورزی از جملــه توت فرنگــی 
را کاهــش داده بــود مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. آن جــا 
بــود کــه ضوابــط و معیارهــای حاکــم بــر مفهــوم اقتصــاد 
مقاومتــی شناســایی شــدند. اقتصــاد مقاومتــی1 روشــی 

ــا کشــور  ــه با تحریم ها علیــه یــک منطقــه ی ــرای مقابل ب
ــادرات و واردات  ــرایطی که ص ــت، در ش ــده اس تحریم ش

ــرای آن کشــور مجــاز نیســت.  ب
ــداف بســیاری  ــی دارای اه ــک ســو، اقتصــاد مقاومت از ی
اســت۲ کــه از جملــه آن هــا بایــد بــه هــدف مهــم 
ــاره  ــی« اش ــب و کار و کارآفرین ــهولت کس ــای س »ارتق
کــرد. از ســوی دیگــر، از جملــه انــواع کســب و کار 
ــای  ــب و کاره ــود، کس ــه می ش ــه آن توج ــر ب ــه کمت ک
ــی  ــب و کار اینترنت ــت. کس ــی اس ــی و اینترنت الکترونیک
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اجتماعــی و اهمیــت آن هــا بررســی شــوند تــا بتــوان بــه 
ــی بیشــتر  ــا و کارآفرین ــهولت کســب و کاره ــای س ارتق

 .ــود ــدوار ب امی

پى نوشت: 
1 -Resistive economy

ــمرده  ــورد برش ــی م ــش از س ــا بی ــداف ت ــن اه ۲- ای
 . ند می شــو

منابع و مراجع: 
- A Multi Criteria Crop Planning Model 
Based on the “Resistive economy”Charac-
terizing the Situation in Gaza Strip. Facul-
ty of Islamic Studies -Sustainable Growth 
and Inclusive Economic Development 
from an Islamic Perspective

ــه  ــایت موسس ــی چیست، س ــاد مقاومت ــدف از اقتص - ه
ــان  ــانی تبی ــی و اطالع رس فرهنگ

- ویژگی های اقتصاد مقاومتی
 http://www.iribnews.ir/fa/news

- Goldman, J. (2007). Banking and Finance 
on the Internet. US. A.: John Wiley& Son.
- Ming-Hsiun, H. (2009). Shopping Mode 
Choice: Physical Store Shopping Versus  
e-Shopping. Transportation Research, 
Part E, 45: 86-95.

- Kinney, S. (2000). RIP Fixed Pricing: the 
Internet is on Its Way to Marketizing
Everything. Bus Econ, 35(2): 39.

- Daskalopoulou, S. & Petrou, A. (2010). 
Entrepreneurial Growth Expectations
and Information flows in Network. Journal 
of Small Business and
Enterprise Development, 17(3): 334-349.

- Osterwalder A. Y., Pigneur. Tucci C. Clar-
ifying business models: Origins,present, 
and future of the concept, Communica-
tions of AIS 2005; 15.

- Ozer, M. (2005). Online Business: Tailor-
ing your Business Environment in Order to 
Compete. International Journal of Informa-
tion Management,25: 137-149.

بــه معنــی ســهیم شــدن در اطالعــات، حفــظ ارتباطــات 
طریــق  از  بازرگانــی  مبــادالت  هدایــت  و  تجــاری 
ــم  ــر بخواهی ــت. اگ ــازی  اس ــی مج ــبکه های ارتباط ش
ــای  ــدف ارتق ــی و ه ــای الکترونیک ــان کســب و کاره می
ــی  ــم، بررس ــرار کنی ــاط برق ــب و کار ارتب ــهولت کس س
ــه  ــی ب ــای الکترونیک ــب و کاره ــت کس ــزان موفقی می
عنــوان یکــی از انــواع کســب و کار و تاثیــر آن در ارتقــای 
شــاخص های ســهولت کســب و کار مهــم اســت چراکــه 
کســب و کارهــای اینترنتــی جایگزیــن روش هــای ســنتی 
ــه نیــروی انقالبــی در کســب و کار، قــادر بــه  و بــه منزل

بهبــود و ارتقــای آن شــده اند. 
کارهــای  و  کســب  می دانیــم،  کــه  همان طــور 
ــت  ــی و اینترن ــبکه های اجتماع ــه ش ــر پای ــی ب اینترنت
ــم در  ــل مه ــی از عوام ــن، یک ــد. بنابرای ــکل می گیرن ش
ــه در  ــه کســب و کارهــا، شــرکت فعاالن پایــداری این گون
فعالیت هــای شــبکه  های اجتماعــی و نیــز فراهــم کــردن 
منابــع مهــم در این گونــه شــبکه ها بــرای پایــداری 
کســب و کارهاســت. ایــن موضــوع خــود بیانگــر اهمیــت 
شــبکه های اجتماعــی و بسترســازی بــرای کســب و 
کارهــای اینترنتــی و نهایتــا تاثیرگــذاری آن در ســهولت 
ــی در  ــبکه های اجتماع ــت. ش ــب و کارهاس ــاد کس ایج
جامعــه بــه خلــق فرصت هــا و ایجــاد کســب و کارهــای 
ــوی  ــا ق ــف ی ــن ضعی ــوند بنابرای ــر می ش ــد منج جدی
ــب و  ــداری کس ــر پای ــد ب ــبکه ها می توان ــن ش ــودن ای ب

ــد.  ــذار باش ــی تاثیرگ ــای اینترنت کاره
همچنیـــن، می دانیـــم کـــه مـــدل کســـب و کار دارای 
ـــب  ـــدل  کس ـــر، م ـــن نظ ـــت. از ای ـــیاری اس ـــت بس اهمی
ـــا  ـــود آن ه ـــص خ ـــد مخت ـــی می توانن ـــای اینترنت و کاره
ــه از  ــی کـ ــای اینترنتـ ــب و کارهـ ــال کسـ ــند. مثـ باشـ
طریـــق شـــبکه های اجتماعـــی راه انـــدازی می شـــوند، 
بیشـــتر بایـــد بـــر مدل هـــای کســـب و کار پرداخـــت 
ــند.  ــتوار باشـ ــرویس اسـ ــت سـ ــرای دریافـ ــن بـ آنالیـ
مهم تریـــن بازیگـــران در عرصـــه ایـــن مدل هـــای 
کســـب و کار، فراهم کننـــدگان امـــکان دسترســـی 
ــرویس  ــای سـ ــی و پورتال هـ ــبکه های اجتماعـ ــه شـ بـ

بی ســـیم هســـتند. 
ــی و حضــور  ــدازی کســب و کارهــای اینترنت ــرای راه ان ب
ــل را  ــوان دو دلی ــی می ت ــبکه های اجتماع ــا در ش آن ه
برشــمرد: اول، پیچیدگــی توســعه تکنولوژیکــی، ماهیــت 
نامشــخص آن و پــر هزینــه بــودن و دوم، دسترســی بــه 

ــت.  ــرای فرص ــت وجو ب ــازار و جس ب
بــا توجــه بــه اهمیــت نامگــذاری امســال از ســوی 
ــدام  ــی، اق ــاد مقاومت ــه »اقتص ــالب ب ــه انق ــر فرزان رهب
و عمــل«، نگــرش و انگیــزه کســب و کارهــا بــرای 
پیوســتن بــه شــبکه های اجتماعــی، تاثیــر کســب و 
ــر صنعــت کارآفرینــی و در نهایــت  کارهــای اینترنتــی ب
تاثیــر مدل هــای انتخــاب شــده بــرای کســب و کارهــای 
اینترنتــی در جهــت کســب ســود، همگــی، عوامــل 
مهمــی هســتند کــه بایــد در بســتر موضــوع شــبکه های 
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سه ضلع مثلث اقتصاد مقاومتی
 بهداد رسولی

؛ اقتصاد کدام یک مقاوم �ت است؟  یل �ی کره  جنو�ب کره  �ث

اقتصــاد مقاومتــی اگرچــه در ظاهــر بــرای برخــی از 
ــای  ــای بســتن دره ــه معن کارشناســان و صاحب نظــران ب
کشــور بــه روی ســایر اقتصادهــای دنیاســت، امــا در عمــل 
ســندی اســت که اتفاقــا قصــد دارد بــا نفــوذ در اقتصادهای 
جهــان ســهمی از کیــک بــزرگ اقتصــاد دنیــا بــرای ایــران 
بــه دســت بیــاورد و تولیــد ایرانــی را در بــازار رقابتــی دنیــا 

قابــل عرضــه کنــد. 
بــا  کیفــی  نظــر  از  ایرانــی  امــروز محصــوالت  اگــر 
ــن  ــه ای ــد ب ــه دارن ــا حــدی فاصل ــی ت اســتانداردهای جهان
ــود را  ــوالت خ ــدگان محص ــه تولیدکنن ــت ک ــر اس خاط
بــرای جامعــه 7۰ میلیونــی ایــران در نظــر گرفته انــد 
ــدگان  ــر مصرف کنن ــم ب ــگ حاک ــه فرهن ــه ب ــا توج و ب
ــت  ــن و کیفی ــا قیمــت پایی ــی محصــوالت خــود را ب ایران
نه چنــدان مناســب روانــه بــازار مصــرف می کننــد تــا غیــر 
از ایــن بــازار محــدود در جغرافیــای ایــران، در جایــی دیگــر 

ــود.  ــدا نش ــا پی ــرای آن ه ــداری ب خری

اقتصــاد مقاومتــی اتفاقــا بــه دنبــال آن اســت کــه 
ــر و  ــتفاده از فک ــا اس ــد ب ــاب کنن ــدگان را مج تولیدکنن
ــای  ــه بازاره ــد و روان ــی را تولی ــی محصوالت ســرمایه ایران
فرامــرزی کننــد کــه بــه لحــاظ کیفیــت و قیمــت 
ــد شــده  ــوع کاالی مشــابه تولی ــا هــر ن ــت ب قابلیــت رقاب
در هــر نقطــه جهــان را داشــته باشــند. در ضلــع نخســت 
ــرا«  ــره »درون زا و برون گ ــی تبص ــاد مقاومت ــث اقتص مثل
قــرار گرفتــه اســت کــه از آن بــه عنــوان شــاه کلید 
ــد  ــک بن ــن ی ــر همی ــود. اگ ــرده می ش ــام ب ــند ن ــن س ای
ــد،  ــرا درآی ــه اج ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــول ۲4 گان از اص
ــر تولیــد کشــور متحــول خواهــد شــد  فرهنــگ حاکــم ب
ــه  ــی - و ن ــای جهان ــاس نیازه ــر اس ــدگان ب و تولیدکنن
ــا  ــد ت ــات می پردازن ــواع کاال و خدم ــد ان ــه تولی ــی - ب مل
نــام ایــران در برخــی تولیــدات بــر ســر زبان هــا بیفتــد و 
ــه  ــدام ب ــان بیشــتری اق ــا اطمین ــا ب مصرف کننــدگان دنی
خریــد تولیــدات ایرانــی کننــد. در ایــن میــان، بــه صنایــع 
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مشــتریان را در جــای جــای دنیــا جلــب کننــد. طبیعتــا 
هیچ کــدام از اصــول ۲4 گانــه اقتصــاد مقاومتــی بــا آنچــه 
ــذرد،  ــا می گ ــمالی و کوب ــره  ش ــر ک ــورهایی نظی در کش
ــران  ــی ای ــارد تومان ــزار میلی ــاد ه ــد. اقتص ــبی ندارن تناس
ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــزرگ دنیاســت ک یکــی از اقتصادهــای ب
ســه ضلــع اقتصــاد مقاومتــی شــامل »تولیــد بــر اســاس 
ــود  ــی«، »بهب ــای جهان ــرای بازاره ــل ب ــای داخ توانایی ه
ــدم  ــی و ع ــش خصوص ــرای بخ ــب و کار ب ــای کس فض
دخالــت دولــت« و همچنیــن »ایدئولــوژی آزادســازی 
ــه یکــی از  ــود ب ــد ب ــادر خواه ــای اقتصــادی« ق فعالیت ه
بازیگــران عرصــه اقتصــاد دنیــا تبدیــل شــود و محصوالتی 
ــا کنــد کــه از نظــر کیفیــت و قیمــت  ــازار دنی ــه ب را روان
ــت  ــه رقاب ــود ب ــی خ ــان خارج ــا همتای ــند ب ــادر باش ق

ــد.  بپردازن
در ایــن میــان، نبایــد نقــش بهــره وری و تغییــر تکنولــوژی 
را در خطــوط تولیــد دور از نظــر نگــه داشــت. طبیعتــا بــا 
ــه دانــش  ــه روز و دســتیابی ب اســتفاده از خطــوط تولیــد ب
فنــی بــاال کــه از طریــق دیپلماســی اقتصــادی بــه وجــود 
ــدات  ــود تولی ــد ب ــادر خواه ــی ق ــاد مقاومت ــد، اقتص می آی
ــی بیمــه کنــد  ــرای حضــور در بازارهــای جهان ــی را ب ایران
ــه از محــل صــادرات خواهــد  ــه درآمــدی ک ــا توجــه ب و ب
داشــت، درآمدهــای ارزی کشــور را متنــوع کنــد و اقتصاد را 

ــه درآمــد ارزی فــروش نفــت نجــات دهــد.  ــکا ب از ات
ــن  ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــان ض ــن می ــه در ای آنچ
اســت کــه افــکار عمومــی و حتــی جامعــه نخبــگان کشــور، 
ــار هــم  ــرای یــک ب ــه جــای ظاهــر اقتصــاد مقاومتــی، ب ب
کــه شــده اصــول ۲4 گانــه ایــن ســند باالدســتی را مــورد 
مطالعــه خــود قــرار دهنــد و بــا کالبدشــکافی ایــن ســند، 
تفســیر دقیق تــری از آن را بــه مــردم ارائــه دهنــد؛ این کــه 
اقتصــاد مقاومتــی هرگــز بــه دنبــال مــدل کــره  شــمالی و 
ــا نیســت بلکــه ســعی  ــه روی دنی بســتن درهــای خــود ب
دارد بــا ادغــام در اقتصــاد دنیــا، تولیــدات ایــران را در بــازار 

7 میلیــاردی دنیــا عرضــه کنــد. 
ــه در  ــی را دارد ک ــن توانای ــران ای ــادی ای ــت اقتص ظرفی
بخش هــای صنایــع غذایــی، دکوراســیون و مبلمــان، لــوازم 
ســاختمانی، لــوازم خانگــی، پوشــک، چــرم، مــواد معدنــی 
و... تامین کننــده نیــاز کشــورهای همســایه باشــد و بــا نفوذ 
در آن کشــورها بتوانــد آنــان را بــه خــود وابســته کنــد تــا 
هیــچ تحریمــی نتوانــد بــرای ایــن اقتصــاد دیوارکشــی و در 

راه آن مانــع ایجــاد کنــد. 
بــه نظــر می رســد اقتصــاد مقاومتــی کــه از نظــر بســیاری 
از کارشناســان و اقتصاددانــان کشــور مــورد مظلومیــت قرار 
ــرد  ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــتر م ــت بیش ــر اس ــه، بهت گرفت
ــوان  ــد از آن می ت ــد بن ــن چن ــش گرفت ــا در پی ــه ب چراک
تولیــد ایرانــی را بــر ســر زبان هــا انداخــت و بــا درک ســلیقه 
مشــتریان در سراســر نقــاط دنیــا، محصوالتــی را بــه تولیــد 
رســاند و خدماتــی را ارائــه کــرد کــه تولیــد ناخالــص داخلی 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــا را ب ــد و م ــش ده ــان را افزای و ملی م
 .بازیگــران نوظهــور در عرصــه اقتصــاد دنیــا معرفــی کند

ــت کار  ــه سیاس ــرد ک ــاره ک ــوان اش ــور می ت ــی کش غذای
ــت  ــت نکــردن دول ــر مبنــای اصــول کارآفرینــی و دخال ب
ــاد  ــای اقتص ــت مرزه ــته اس ــه و توانس ــش گرفت را در پی
ایــران را بپیمایــد و فراتــر از آن حرکــت کنــد. امــروز اگــر 
ــت  ــژه در صنع ــی - به وی ــع غذای ــای صنای ــی برنده برخ
ــای  ــی در بازاره ــته اند جای ــکالت - توانس ــیرینی و ش ش
ــت  ــر اس ــن خاط ــه ای ــد ب ــدا کنن ــی پی ــی و خارج داخل
ــن  ــان ای ــادی صاحب ــت اقتص ــه آزادی در فعالی ــه درج ک
ــور  ــت را در ام ــن دخال ــت کمتری ــت و دول ــع باالس صنای
ــا  ــد ت ــام می ده ــان انج ــذاری آن ــداری و قیمت گ بنگاه
ــه عرضــه محصــوالت  ــی ب ــال رقابت ــازاری کام ــا در ب آن ه
خــود بپردازنــد و حتــی بــه جایــی برســند کــه در آفریقــا 
مــزارع کاکائــو بخرنــد و نیــاز خــود را بــه مــواد اولیــه بــا 
کشــاورزی مدرن تــری تهیــه و روانــه کشــور کننــد. چــون 
درجــه آزادی فعالیــت در ایــن صنایــع نســبت بــه صنایــع 
ــه  ــا نظــارت - ب ــرده ب ــت ســعی ک ــر باالســت و دول دیگ
جــای دخالــت - از آن هــا حمایــت کنــد، چنیــن صنایعــی 
ــع  ــوان ضل ــن رو می ت ــد. از ای ــری دارن ــب  و کار بهت کس
ــت  ــت دول دوم مثلــث اقتصــاد مقاومتــی را کاهــش دخال
در امــور بنگاهــداری و بهبــود فضــای کســب  و کار دانســت 
ــن  ــود چنی ــکل گیری خ ــدو ش ــم از ب ــت یازده ــه دول ک
ــور  ــای کش ــا بنگاه ه ــت ت ــه اس ــش گرفت ــی را در پی اصل
در عرصــه صنایــع غذایــی، عــالوه بــر اشــباع بــازار داخــل، 
فراتــر از مرزهــای کشــور حرکــت و محصــوالت خــود را بــا 

ــد.  ــی کنن ــه بازارهــای جهان ــی روان ــد ایران برن
ــع  ــک ضل ــی ی ــه لحــاظ مفهوم ــا ب ــی ام اقتصــاد مقاومت
ســوم هــم دارد؛ رأســی کــه از آن بــه عنــوان ایدئولــوژی 
ایــن ســند اقتصــادی نــام بــرده می شــود. بــه نظــر 
اقتصــاد مقاومتــی بســیار  می رســد طراحــان ســند 
هوشــمندانه عمــل و در تبییــن ایــن ســند، جهانــی شــدن 
را دنبــال کرده انــد. آن هــا بــا مطالعــه مدل هــای مختلــف 
از جملــه کــره  شــمالی، کــره  جنوبــی، مالــزی، کوبــا، چین 
ــتی و  ــاد مارکسیس ــه اقتص ــد ب ــورهای معتق ــایر کش و س
لیبرالیســتی، بــا توجــه بــه ایدئولــوژی حاکــم بــر اقتصــاد 
ایــران، مدلــی را منطبــق بــر شــرع و عــرف جامعــه ایرانــی 
طراحــی کرده انــد کــه در آن اقتصــاد ایــران بــه گونــه ای 
ریل گــذاری شــود کــه مســیر کــره شــمالی، کوبــا، ونزوئــال 
و ســایر کشــورهای چــپ اقتصــادی را نپیمایــد و بــه دنبال 
رفتارهــای پوپولیســتی نباشــد. اقتصــاد مقاومتــی در ذات 
خــود بــه دنبــال اقتصــاد رقابتــی اســت کــه در آن ایــران 
بتوانــد برندهــای نوظهــوری را بــه دنیــا معرفــی کنــد یــا با 
برندهــای موجــود در کشــور از طریــق ادغــام شــدن آن هــا 
بــا برندهــای بــزرگ دنیــا محصولــی را وارد بــازار دنیــا کند 
کــه قابلیــت اســتفاده در تمــام کشــورها را داشــته باشــد. 
کــره جنوبــی، مالــزی و ترکیــه نمونــه بــارز ایــن اقتصــاد 
ــی  ــای بوم ــش و توانایی ه ــر دان ــه ب ــا تکی ــه ب هســتند ک
ــته اند  ــا توانس ــای روز دنی ــری فناوری ه ــود و به کارگی خ
ــم  ــه ه ــد ک ــی کنن ــای جهان ــه بازاره ــی را روان محصوالت
ــد نظــر  ــت بتوانن ــه لحــاظ کیفی از نظــر قیمــت و هــم ب
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ارزیابی صادراتی بودن
شرکت های دانش بنیان 

 نصراله ناصری جدا، افشین خدنگی شندی 

یداران خار�ب ه های کوچک یم توانند �ب خر
گ

چگونه بن�
قرار کنند ارتباط آینده دار �ب
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راه  معمول تریــن  عنــوان  بــه  محصــوالت،  صــادرات 
ــک  ــرکت های کوچ ــا ش ــرکت ها، خصوص ــش روی ش پی
ــه بازارهــای خارجــی  ــرای ورود ب و متوســط )SME(1، ب
ــن  ــل ای ــن دالی ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس شناخته ش
ــایر  ــا س ــاس ب ــادرات، در قی ــه ص ــت ک ــن اس ــر ای ام
ــاز  ــع کمتــری نی ــه مناب روش هــای بین المللــی شــدن، ب

دارد. 
از  شــرکت ها  شــدن  بین المللــی  دربــاره  تحقیقــات 
ــدن  ــی ش ــد بین الملل ــروع و فراین ــال های 197۰ ش س
بــه یــک زمینــه تحقیقاتــی برجســته تبدیــل شــد 
کــه پژوهش هــای زیــادی در آن ســال ها دربــاره آن 
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــه ب ــت ]1-4[. اگرچ ــورت گرف ص
ــرکت ها  ــای ش ــات روی فعالیت ه ــه مطالع ــل مالحظ قاب
ــی شــدن آن هــا،  و توســعه قبــل از آغــاز عملیــات جهان
ــعه دارد  ــه توس ــاز ب ــه نی ــن زمین ــش در ای ــوز پژوه هن
ــعه  ــدن توس ــی ش ــد بین الملل ]5 و 6[. گام اول در فراین
ــت ]7[.  ــدن۲ اس ــی ش ــه پیش بین الملل ــر پای ــی ب جهان
ابتــدا  ویدرشــیم3 و همکارانــش ]7[ در ســال 1975 
شــدن  پیش بین المللــی  رفتــار  مطالعــه  اهمیــت 
مــدل  توســعه  بــرای  آن هــا  تــالش  و  شــرکت ها 
ــش  ــد. پژوه ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــادرات را م پیش ص
آن هــا بــه یــک مطالعــه اکتشــافی اساســی تبدیــل شــد. 
 Uppsala مــدل پیشــنهادی آن هــا - معــروف بــه مــدل
- روی چهــار جنبــه کــه شــرکت ها بــرای صــادرات بــا آن 
ــد  ــازار4، تعه ــش ب ــز داشــت: دان مواجــه می شــوند، تمرک
ــازار5، تصمیم گیــری تعهــد6 و فعالیت هــای جــاری7 کــه  ب
بــه دو قســمت حالــت8 و تغییــر9 تقســیم می شــود. ایــن 
ــد.  ــا هــم در ارتباطن ــد یــک ســیکل ب ــه مانن چهــار جنب
کاوگــی1۰ و چتــی11 ]8[ در ســال 1994 در مطالعــه 
مــوردی خــود روی شــرکت های نیوزلنــد مــدل ابتدایــی 
ویدرشــیم را بــه کار بردنــد ولــی مطالعــات بعــدی ســعی 
ــی  ــار پیش بین الملل ــتند. رفت ــدل داش ــترش م ــر گس ب
شــدن در مراحــل قبلــی مــدل اختراعــی بیلکــی1۲ 
ــم  ــت. علی رغ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــار13 ]1[ م و تس
انتقادهایــی کــه بــه مــدل Uppsala وارد بــود - مبنــی 
ــک  ــط ی ــود و فق ــاده ب ــی س ــی خیل ــه مدل ــر این ک ب
ــی  ــح بین الملل ــرای توضی ــی( ب ــش تجرب ــاختار )دان س
ــل  ــای قاب ــی از پژوهش ه ــت ]9 و 1۰[ - ول ــدن داش ش
ــی شــدن شــرکت ها  ــورد بین الملل ــا در م مالحظــه آن ه
نمی تــوان صرف نظــر کــرد. گســترش مــدل شــامل 
فــاز پیش بین المللــی شــدن مزیت هــای بســیاری در 
شــناختن پتانســیل شــرکت ها دارد. در ســال ۲۰۰7 
ــدل  ــترش م ــا گس ــش ]1۲[ ب ــان14 و همکاران ــن ت آلوی
Uppsala مــدل جدیــدی را بــا عنــوان »شــاخص 
ــه ثبــت رســاندند.  ــی شــدن« )IRI( ب آمادگــی بین الملل
هــدف از مطالعــات صــورت گرفتــه دســتیابی بــه مدلــی 
بــرای ارزیابــی آمادگــی صــادرات )ERA(15 و رتبه بنــدی 
بــه  جهت دهــی  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های 
حمایت هــای کریــدور خدمــات صــادرات محصــوالت 

دانش بنیــان بــود کــه در ایــن مقالــه مدل هــای مختلــف 
آمادگــی صادراتــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه 
ــه  ــات انجــام شــده ارائ ــت خالصــه ای از مطالع و در نهای

شــده اســت. 

1- تعاريف
1-1- آمادگی صادرات

فراینــد توســعه صــادرات عبــارت اســت از توانایــی 
بنگاه هــای کوچــک بــرای برقــراری ارتبــاط آینــده دار بــا 
خریــداران خارجــی. مراحلــی کــه تحــت عنــوان شــرایط 
ــرای »آمــاده صــادرات« شــدن در  اولیــه یــک شــرکت ب
نظــر گرفتــه می شــود عبارتنــد از: آمادگــی شــرکت 
ــی، دانــش فنــی، ظرفیــت  ــع مال )تعهــد مدیریتــی، مناب
تهیــه و تولیــد، مهــارت تجــارت جهانــی و دانــش 
بازاریابــی( و آمادگــی محصــول )پتانســیل بــازار، قابلیــت 
ســازگاری محصــول، ســاختار هزینــه، محصــول رقیــب، 

ــروش(.  ــق ف ــول و ح ــی محص پیچیدگ

1-۲- شرکت های آماده صادرات 
منظــور از شــرکت های آمــاده صــادرات آن دســته از 
شــرکت هایی هســتند کــه ظرفیــت الزم بــرای صــادرات 
را بــه صــورت بالقــوه دارنــد و هنــوز بالفعــل نشــده اند و 
ــازار بین المللــی در فــاز  از لحــاظ دســته بندی ورود بــه ب

آمادگــی قــرار دارنــد. 

1-3- شرکت های صادرکننده 
منظـــور از شـــرکت های صادرکننـــده شـــرکت هایی 
ــون  ــا تاکنـ ــد یـ ــت الزم را دارنـ ــه ظرفیـ ــتند کـ هسـ
صـــادرات را انجـــام داده انـــد و از لحـــاظ دســـته بندی 
ـــت  ـــا تثبی ـــور ی ـــاز حض ـــل در ف ـــازار بین المل ـــه ب ورود ب

قـــرار می گیرنـــد. 

منظــر  از  شــركت ها  ارزيابــى  ابزارهــاى   -2
توانمنــدى صــادرات 

مختلــف  جنبــه  دو  از  معمــوال  ارزیابــی  مدل هــای 
ــی  ــد: ارزیاب ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــرکت ها را م ش

شــرکت  و ارزیابــی محصــوالت. 
ــزان  ــی و می ــه پیچیدگ ــته ب ــی - بس ــای مختلف ابزاره
اعتبــار داده هــا - در ارزیابــی مدنظــر قــرار می گیــرد کــه 

ایــن ابزارهــا شــامل مــوارد زیــر اســت: 
مصاحبه هــا،  تشــخیص،  خودســنجی،  پرسشــنامه ها، 
محصــول،  نمونه هــای  از  بازدیــد  محــل،  از  بازدیــد 
ــازمان های  ــایر س ــا س ــری ب ــاوران و همفک ــی مش ارزیاب

حمایت کننــده یــا مجریــان پــروژه 
ســواالت موجــود در پرسشــنامه ها و خودســنجی معمــوال 

مــوارد زیــر را مــورد بررســی قــرار می دهنــد: 
خــط تولیــد محصــول منحصــر بــه فــرد و قابــل رقابــت، 
ــد  ــت تولی ــول، ظرفی ــاره محص ــی دوب ــت طراح ظرفی
اضافــه، کنتــرل کیفیــت، حســاب بانکــی، سیســتم ثبــت 
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هزینــه و درآمــد، منابــع مالــی، مجــوز صــادرات، پرســنل 
مســلط بــه زبــان خارجــی، مشــتریان و مراجــع در بــازار 
ــدت دو  ــه م ــدن ب ــت پابرجــا مان ــی هــدف، قابلی صادرات

ســال بــدون کســب ســود زیــاد 
ســواالت مــورد نظــر در زمینه هــای مختلــف دســته بندی 
می شــوند کــه امتیــاز هــر دســته بــه صــورت زیــر اســت: 

تعهــد مدیریتــی صــادرات )4×(، منابــع مالــی )4×(، 
 ،)×3( تولیــد  و  تهیــه  ظرفیــت   ،)×3( فنــی  دانــش 
مهارت هــای مدیریتــی در تجــارت جهانــی )1×(، هــوش 

 )×1( بین المللــی  بازاریابــی  دانــش  و 
ــی  ــه ارزیاب ــت ب ــرکت، نوب ــی ش ــل ارزیاب ــد از مراح بع
ــی  ــورد بررس ــر را م ــوارد زی ــه م ــد ک ــول می رس محص

قــرار می دهنــد: 
ــی،  ــازار داخل ــت در ب ــامل موفقی ــازار: ش ــیل ب - پتانس
دانــش رقابــت و برابــری قیمــت تمــام شــده در مقایســه 

بــا رقبــا
- قابلیــت ســازگاری محصــول: شــامل قابلیــت ســازگاری 
ــا و  ــه راهنم ــب ها، دفترچ ــته بندی، برچس ــول، بس محص

مــواد بازاریابــی
- ســاختار هزینــه: شــامل هزینــه ورودی، باالســری، 

ــرا ــل اج ــات واردات قاب ــل و خدم ــل و نق حم
ــا  ــه مزایـ ــامل دانـــش مقایسـ ــول رقیـــب: شـ - محصـ
ــی  ــیل جایگزینـ ــود و پتانسـ ــول خـ ــب محصـ و معایـ

ــول محصـ
ــه  ــه ب ــده ک ــوالت پیچی ــول: محص ــی محص - پیچیدگ
ســطح بــاالی پشــتیبانی، نصــب یــا ســرویس منابــع و یــا 

ــد ــاز دارن ــر نی ــرکت های بزرگ ت ــه ش توج
- حقــوق فــروش محصــوالت در ســطح بین المللــی: آیــا 
محصــول بــا محدودیــت مجــوز یــا حــق امتیــاز روبــه رو 

اســت؟ 

3- مدل هاى ارزيابى آمادگى صادرات
Uppsala 3-1- مدل

مــدل پیشــنهادی ویدرشــیم و همکارانــش ]7[ معــروف 
ــه مــدل Uppsala روی چهــار جنبــه کــه شــرکت ها  ب
تمرکــز  می شــوند  مواجــه  آن  بــا  صــادرات  بــرای 
ــد و  ــری تعه ــد، تصمیم گی ــازار و تعه ــش ب ــت: دان داش
فعالیت هــای جــاری کــه بــه دو قســمت حالــت و تغییــر 
ــم در  ــا ه ــیکل ب ــک س ــد ی ــه مانن ــود ک ــیم می ش تقس

ــکل 1(.  ــتند )ش ــاط هس ارتب

ــی  ــازار خارج ــه ب ــد ب ــع متعه ــت مناب ــای حال جنبه ه
ــه روی  ــد ک ــری تعه ــازار و تصمیم گی ــش ب هســتند؛ دان
ــد  ــت. تعه ــذار اس ــرکت تاثیرگ ــک ش ــا و ریس فرصت ه
بــازار بیانگــر منابعــی اســت کــه ماننــد درجــه درگیــری 
ــه تیــم مدیریتــی  ــازار ب متعهــد خواهنــد شــد. دانــش ب
کمــک می کنــد کــه تصمیم گیــری کننــد. دو نــوع 
ــد  ــی دانــش وجــود دارد: دانــش عینــی کــه می توان اصل
از یــک بــازار بــه دیگــری منتقــل شــود و دانــش تجربــی 
ــام دادن و  ــا انج ــد و ب ــت می آی ــه دس ــه ب ــا تجرب ــه ب ک
ــر  ــای تغیی ــود. جنبه ه ــه می ش ــاد گرفت ــردن ی ــل ک عم
نتایــج جنبه هــای حالــت هســتند. وقتــی شــرکت 
دربــاره بــازار اطــالع پیــدا کــرد، آن هــا می تواننــد بــرای 
ــن  ــد و همچنی ــری کنن ــازار تصمیم گی ــه آن ب ــد ب تعه
ــرای  ــه ب ــاری را ک ــای ج ــود فعالیت ه ــد ب ــادر خواهن ق
تکمیــل ســیکل بــا متعهــد شــدن بــه بــازار نیــاز اســت، 
مــدل  اساســی  فــرض  اجــرا کننــد.  و  برنامه ریــزی 
ــازار  ــازار و تعهــد ب ــش ب ــن اســت کــه دان Uppsala ای
روی تصمیمــات تعهــد و روش اتخــاذ تصمیمــات فعلــی 
ــازار  ــش ب ــود دان ــه خ ــه نوب ــن ب ــت. و ای ــذار اس تاثیرگ
و تعهــد را تغییــر می دهــد. مقــدار دانــش بازارهــای 
خارجــی و عملیــات تحــت تاثیــر مقــدار تعهــدات منابــع 
در بازارهــای خارجــی اســت و بالعکــس. رشــد افزایشــی 
نشــان می دهــد کــه شــرکت ها فراینــد بین المللــی 
شــدن را از بازارهایــی شــروع می کننــد کــه فاصلــه 
روانــی کمتــری بــا آن هــا دارنــد. فاصلــه روانــی عبــارت 
ــگ،  ــان، فرهن ــالف زب ــد اخت ــی مانن ــت از فاکتورهای اس
ــات  ــان اطالع ــه جری ــره ک ــی و غی ــتم های سیاس سیس

ــد ]7[.  ــل می کن ــازار را مخت ــرکت و ب ــن ش بی

3-۲- مدل پیش صادرات 
چارچــوب  از  قبــل  شــدن16  پیش بین المللــی  فــاز 
Uppsala نمایــان می شــود و می توانــد مرحلــه ای قبــل 
از اولیــن تجربــه شــرکت ها در بازارهــای خارجــی باشــد 
ــد  ــه فراین ــه اولی ــوان مرحل ــه عن ــاز ب ــن ف )شــکل ۲(. ای
ــادرات  ــه ص ــه تجرب ــرکت هایی ک ــادرات ش ــعه ص توس
از  آن شــرکت ها  تــا  نداشــته اند، شــناخته می شــود 
فرصت هایــی کــه باعــث تحریــک عالقــه و قصــد شــرکت 
بــرای مشــارکت اولیــه در صــادرات می شــود، آگاه شــوند. 
در ایــن فــاز فعالیت هایــی صــورت می گیــرد کــه باعــث 
ــه در  ــی شــدن شــرکت ها می شــود ک ــی بین الملل آمادگ

شکل 1: مدل Uppsala جنبه های حالت و تغییر ]7[



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

31

ــود ]1۰[.  ــح داده می ش ــتر توضی ــکل های 3 و 4 بیش ش
مــدل پیش صــادرات ویدرشــیم در شــکل 3 آورده شــده 
اســت. وقتــی شــرکتی اولیــن تصمیــم صــادرات خــود را 
ــارج  ــدن خ ــی ش ــاز پیش بین الملل ــد، از ف ــاذ می کن اتخ
و وارد فراینــد بین المللــی شــدن می شــود کــه بــا مــدل 
Uppsala توصیــف می شــود. مــدل پیش بین المللــی 

شــدن در شــکل 4 آورده شــده اســت ]1۲[. 

شــکل ۲: موقعیت یابــی فــاز پیش بین المللــی شــدن 
.]1۰[

شکل 3: ساده شده مدل پیش صادرات ]7[.

پایــه  بــر  شــدن  پیش بین المللــی  مــدل   :4 شــکل 
.]1۲[  Uppsala

شکل 5: ماتریس تصمیم گیری صادرات ]1۲[.

شــکل 5 ماتریــس تصمیــم صــادرات را نشــان می دهــد 
بین المللــی  آمادگــی  »ســطح  ابعــاد  شــامل  کــه 
ــت.  ــادرات« اس ــع ص ــی مناب ــطح آمادگ ــدن« و »س ش
ــی  ــر آمادگ ــت تاثی ــا تح ــادرات نه تنه ــری ص تصمیم گی
بین المللــی شــدن شــرکت اســت، بلکــه از انگیــزه 
ــی  ــازار خارج ــع ب ــن مناب ــر گرفت ــرای در نظ ــرکت ب ش

ــار  ــری چه ــس تصمیم گی ــت. ماتری ــر اس ــز تاثیرپذی نی
ــی  ــاز پیش بین الملل ــرکت ها را در ف ــف از ش ــوع مختل ن
ــر  ــوارد زی ــامل م ــه ش ــد ک ــیم بندی می کن ــدن تقس ش

ــت]1۲[: اس
ــی از  ــطح باالی ــه س ــیدن ب ــد از رس ــه بع ــرکتی ک - ش
صــادرات  بــه  شــروع  شــدن  بین المللــی  آمادگــی 
ــه شــرکتی کــه در  ــوع A( نســبت ب می کنــد )شــرکت ن
ســطح پایینــی از لحــاظ آمادگــی بین المللــی شــدن قــرار 
ــری در  ــت طوالنی مدت ت ــوع C(، موفقی ــرکت ن دارد )ش

ــد داشــت.  ــای خارجــی خواه بازاره
ــم  ــوع B، علی رغ ــرکت های ن ــد ش ــرکت هایی مانن - ش
ــی شــدن، احتمــال صــادرات  داشــتن آمادگــی بین الملل
پایینــی دارنــد کــه بــه دلیــل ســطح پاییــن تعهــد منابــع 

بــه صــادرات اســت. 
بپذیرنــد کــه منافــع  بایــد   D نــوع  - شــرکت های 
ــد.  ــا نباش ــترس آن ه ــت در دس ــن اس ــی ممک بین الملل

 IRI 3-3- مدل
 17)IRI( ــدن ــی ش ــی بین الملل ــاخص آمادگ ــاختار ش س
ــرک،  ــای مح ــاخص فاکتوره ــار ش ــی از چه ــا ترکیب ب
منابــع  و  عرضــی  اســتحکام  رفتاری/روانــی،  تعهــد 
ــه در  ــوع ک ــار موض ــود. چه ــح داده می ش ــرکت توضی ش
ســاختار موفــق شــاخص بســیار مهــم اســت عبارتنــد از: 
مشــخصات محتــوا، مشــخصات شــاخص، خــط مســتقیم 
شــاخص و اعتبــار خارجــی. بعــد از تعریــف شــاخص های 
ــای  ــه داده ه ــه تهی ــعه IRI ب ــه دوم توس ــوری مرحل تئ
ــد از طریــق پرسشــنامه ها  عــددی نیــاز دارد کــه می توان
بــه دســت آیــد. در ایــن مرحلــه همچنیــن فراینــد 
ــرای هــر شــاخص بایــد صــورت گیــرد  مقیاس گــذاری ب
ــر  ــذاری ه ــه اثرگ ــه ب ــا توج ــذاری ب ــن مقیاس گ ــه ای ک

ــود.  ــن می ش ــاخص کل تعیی ــر ش ــاخص ب ش
رشــته مشــترک در تئوری هــای بین المللــی شــدن، 
ــت از  ــش حمای ــد و دان ــات مفی ــب اطالع ــت کس اهمی
توســعه خارجــی اســت. محرک هــای داخلــی و خارجــی 
بــه دو صــورت فعــال و انفعالــی در جــدول 1 گــردآوری 

ــت ]1۲[.  ــده اس ش

جــدول 1: محرک هــای طبقه بنــدی شــده داخلــی و 
ــی ]1۲[.  خارج

محرک هاى داخلى
دستيابى به اقتصاد معيار فعال 

عالقه ويژه مديريتى/ انگيزش/ آرمان  
محصوالت باكيفيت منحصر به فرد  

مالکيت مزيت رقابتى ويژه  
پتانسيل فروش/سود اضافى  

نياز به دستيابى به رشد شركت  

فروش جبرانى يک محصول فصلى انفعالى 
به كارگيرى ظرفيت عامل بيکار  

ركود/ كاهش در فروش/ سود داخلى  
كاهش وابستگى/ ريسک كسب و كار داخلى  
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4- مراحل ارزيابى 
ـــی  ـــاز اصل ـــی دارای دو ف ـــد ارزیاب ـــی، فراین ـــور کل ـــه ط ب
ـــوی متخصصـــان  ـــی از س ـــاری و ارزیاب ـــود اظه ـــامل خ ش
ـــرکت  ـــی ش ـــار آمادگ ـــس از اظه ـــاز اول، پ ـــت. در ف اس
 ERA مـــورد نظـــر بـــرای بهره منـــدی از خدمـــت
ــرم  ــک فـ ــرکت یـ ــه، شـ ــات اولیـ ــت اطالعـ و دریافـ

خود اظهـــاری را تکمیـــل می کنـــد. 
اولیـــه،  نتایـــج  بررســـی  از  بعـــد  دوم،  فـــاز  در 
هماهنگی هـــای الزم بـــرای اجـــرای فـــاز دوم، یعنـــی 
ارزیابـــی از ســـوی متخصصـــان، بـــا آن شـــرکت بـــه عمـــل 
ـــی  ـــان ارزیاب ـــره از متخصص ـــد نف ـــی چن ـــد و تیم می آی
ـــی  ـــی محصـــول و طراحـــی صنعت ـــازمانی، فن ـــاختار س س
ــه  ــوری بـ ــای حضـ ــد و مصاحبه هـ ــور بازدیـ ــه منظـ بـ

ــوند.  ــزام می شـ ــرکت اعـ ــل آن شـ محـ
ارزیابی ساختار سازمانی و ارزیابی فنی محصول

ــای  ــن معیارهـ ــی از مهم تریـ ــازمانی یکـ ــاختار سـ سـ
بـــه  می شـــود.  شـــناخته  شـــرکت ها  توانمنـــدی 
ـــه  ـــرکت رابط ـــک ش ـــت ی ـــزان موفقی ـــر، می ـــارت دیگ عب
ــوص  ــاخت های آن دارد، به خصـ ــا زیرسـ ــتقیمی بـ مسـ
اگـــر زیرســـاختی جامـــع و یکپارچـــه بـــر آن حاکـــم 
ــن  ــود ایـ ــه خـ ــه نوبـ ــز بـ ــد ERA نیـ ــد. فراینـ باشـ
ــن  ــت، بدیـ ــده اسـ ــود گنجانـ ــم را در خـ ــور مهـ فاکتـ
ـــراه  ـــه هم ـــازمانی، ب ـــای س ـــی الیه ه ـــه تمام ـــورت ک ص
ـــا،  ـــر آن ه ـــم ب ـــای حاک ـــا و فراینده ـــی دپارتمان ه تمام
ـــاس  ـــک مقی ـــت ی ـــوری و تح ـــه حض ـــک مصاحب ـــی ی ط

ــوند.  ــال می شـ ــتاندارد غربـ اسـ
ارزیابـــی فنـــی محصـــول نیـــز حلقـــه دیگـــری را در 
زنجیـــره ERA بـــه خـــود اختصـــاص می دهـــد. 
ـــوزه - و  ـــن ح ـــدی در ای ـــرب و توانمن ـــان مج کارشناس
ـــی -  ـــورد بررس ـــرکت م ـــت ش ـــه فعالی ـــا زمین ـــط ب مرتب
بـــه کار گرفتـــه می شـــوند. در نهایـــت پیشـــنهادهایی 
در خصـــوص کیفیـــت، کارآیـــی، قیمـــت، ایمنـــی، 
ـــروش و...  ـــس از ف ـــات پ ـــتانداردها، خدم ـــتندات، اس مس

ارائـــه می  شـــود. 

5- ارزيابى طراحى صنعتى و ابزار تجارى
ــی از مهم تریـــن  ــه یکـ ــان داده اســـت کـ ــه نشـ تجربـ

فاکتورهـــای ورود بـــه بـــازار بین المللـــی، مبحـــث 
ــت  ــن جذابیـ ــر، ایـ ــان دیگـ ــه بیـ ــت. بـ ــی اسـ طراحـ
ـــت  ـــی شماس ـــاری - تبلیغات ـــزار تج ـــول و اب ـــر محص ظاه
ـــود  ـــد. وج ـــذب می کن ـــگاه اول ج ـــتری را در ن ـــه مش ک
»هویـــت« در تمامـــی ایـــن مـــوارد نقـــش اساســـی و 

ــد.  ــازی می کنـ ــدی را بـ کلیـ
ــی، وب ســـایت،  ــی صنعتـ ــتا، طراحـ ـــن راسـ در همی
ســـوی  از  و...  ویزیـــت  کارت  بروشـــور،  کاتالـــوگ، 
کارشناســـان مجـــرب و تحـــت پروتکل هـــای معیـــن و 
اســـتاندارد ارزیابـــی و پیشـــنهادهای الزم در خصـــوص 

ــود.  ــه می شـ ــا ارائـ ــود آن هـ ــص و بهبـ ــع نواقـ رفـ
بـــه منظـــور بهره منـــدی از خدمـــت ERA، ابتـــدا 
ـــرای ارزیابـــی  شـــرکت مـــورد نظـــر آمادگـــی خـــود را ب
ــاری را  ــنامه خود اظهـ ــس از آن، پرسشـ ــالم و پـ اعـ
تکمیـــل می کنـــد. پـــس از تکمیـــل پرسشـــنامه - 
و بعـــد از بررســـی های اولیـــه - هماهنگی هـــای 
الزم بـــرای بازدیـــد و مصاحبه هـــای حضـــوری از 
ــا آن شـــرکت صـــورت  ــا بـ ســـوی کارشناســـان مـ

می پذیـــرد. 
ـــه  ـــه ب ـــج مربوط ـــی، نتای ـــد ارزیاب ـــام فراین ـــد از اتم بع
شـــرکت ها ابـــالغ می شـــود. اعـــالم ایـــن نتایـــج بـــه 
ــت  ــامل وضعیـ ــه شـ ــج اولیـ ــت: نتایـ ــورت اسـ دو صـ
ـــد،  ـــر تولی ـــف نظی ـــای مختل ـــرکت در حوزه ه ـــی ش کل
بازاریابـــی، محصـــول، مدیریـــت کیفیـــت و... و نتایـــج 
ثانویـــه شـــامل ســـطح صادراتـــی شـــرکت )4 ســـطح 
عـــدم احـــراز شـــرایط، دارای پتانســـیل، توانمنـــد 
ــن  ــات و همچنیـ ــته خدمـ ــی( و بسـ ــر صادراتـ و برتـ
ـــات  ـــدور خدم ـــب کری ـــه از جان ـــازی ک ـــه توانمندس برنام

ــود.  ــه می شـ ــرکت ارائـ ــه آن شـ ــادرات بـ صـ

6- جمع بندى
کریـــدور خدمـــات صـــادرات محصـــوالت دانش بنیـــان 
ــاوری  ــی و فنـ ــت علمـ ــت معاونـ ــتور و حمایـ ــا دسـ بـ
ریاســـت جمهوری در آبان مـــاه ســـال 1393 بـــا هـــدف 
ـــان  ـــرکت های دانش بنی ـــه ش ـــی ب ـــات حمایت ـــه خدم ارائ
ــه  ــد. ارائـ ــیس شـ ــادرات تاسـ ــعه صـ ــوزه توسـ در حـ
ـــش  ـــا پوش ـــه و ب ـــن موسس ـــق ای ـــات از طری ـــن خدم ای
بخشـــی از هزینه هـــا از ســـوی کریـــدور صـــادرات بـــه 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــرف معاون ـــه از ط ـــرکت هایی ک ش
موفـــق بـــه دریافـــت تاییدیـــه دانش بنیـــان شـــده اند، 
ـــرای  ـــادرات ب ـــات ص ـــدور خدم ـــرد. کری ـــورت می پذی ص
ــرکت های  ــه شـ ــات بـ ــه خدمـ ــه ارائـ ــی بـ جهت دهـ
نیـــاز  شـــرکت ها  رتبه بنـــدی  بـــه  دانش بنیـــان 
دارد. در ایـــن رتبه بنـــدی مشـــخص می شـــود کـــه 
بـــرای  از آمادگـــی  شـــرکت ها در چـــه ســـطحی 
ـــاز شـــرکت ها،  ـــه و نی ـــه رتب صـــادرات هســـتند و بســـته ب
ـــا  ـــود و از آن ه ـــه می ش ـــط ارائ ـــات مرتب ـــا خدم ـــه آن ه ب
ـــرکت های  ـــدور از ش ـــت کری ـــود. در نهای ـــت می ش حمای
ــرای  ــد، بـ ــادرات دارنـ ــه آمادگـــی صـ ــان کـ دانش بنیـ

محرک هاى خارجى

تشويق از سوى نماينده ها/ سازمان هاى خارجى فعال 
شناسايى فرصت هاى جذاب خارجى  

اطالعات انحصارى درباره بازارهاى خارجى  
حمايت/ انگيزه صادرات دولتى  

برقرارى تماس بعد از شركت    
در نمايشگاه ها/ ماموريت هاى تجارى   

شروع صادرات از سوى رقباى داخلى انفعالى 
فشارهاى رقابتى در بازار داخلى  

نرخ ارز مساعد  
اشباع/ انقباض بازار داخلى  

دريافت سفارش هاى ناخواسته از خارج كشور  
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صـــادرات محصوالتشـــان حمایـــت می کنـــد و بـــا 
ارائـــه خدمـــات اولیـــه بـــه شـــرکت هایی کـــه هنـــوز 
بـــه آمادگـــی صـــادرات نرســـیده اند، در رفـــع موانـــع 
و مشـــکالت صادراتـــی بـــه آن هـــا یـــاری می رســـاند. 
ــه  ــادرات بـ ــتا، ارزیابـــی آمادگـــی صـ در همیـــن راسـ
ـــانی  ـــود کمک رس ـــداف خ ـــه اه ـــیدن ب ـــدور در رس کری
ــورد  ــه مـ ــی کـ ــا و ابزارهایـ ــق مدل هـ ــد. طبـ می کنـ
ــی  ــورد ارزیابـ ــرکت ها مـ ــد، شـ ــرار گرفتنـ ــی قـ بررسـ
قـــرار می گیرنـــد و در نهایـــت رتبـــه هـــر شـــرکت از 
ـــع  ـــود. در واق ـــن می ش ـــی معی ـــی صادرات ـــاظ آمادگ لح
ــان  ــرای نمایـ ــزاری بـ ــادرات ابـ ارزیابـــی آمادگـــی صـ

ـــن  ـــرکت ها و همچنی ـــف ش ـــوت و ضع ـــاط ق ـــردن نق ک
ـــود  ـــکالت موج ـــع و مش ـــی و موان ـــب رقابت ـــا و معای مزای
ــا  ــادرات بـ ــدور صـ ــت. کریـ ــر راه شرکت هاسـ ــر سـ بـ
اســـتفاده از ایـــن ابـــزار می توانـــد نیـــاز شـــرکت ها را 
ـــق در  ـــن طری ـــایی و از ای ـــف شناس ـــات مختل ـــه خدم ب

ــد.  ــان و هزینـــه صرفه جویـــی کنـ زمـ
ــا و ابزارهـــای ارزیابـــی در ایـــن گـــزارش بـــه  مدل هـ
ــی  ــی و نمونه هایـ ــه و بررسـ ــی مطالعـ ــورت تفصیلـ صـ
ــف  ــای مختلـ ــا در بخش هـ ــا و مدل هـ ــن ابزارهـ از ایـ
ــا در  ــا و مدل هـ ــده ابزارهـ ــه چکیـ ــدند کـ ــه شـ ارائـ

ــود.  ــه می شـ ــداول ۲ و 3 ارائـ جـ

جدول ۲: ابزارهای ارزیابی و نحوه استفاده از ابزارها

جدول 3: حوزه ها و موارد مورد بررسی مدل ها

نحوه ارزيابى ابزارهاى ارزيابى  
پرسشنامه

خودسنجى يا چک ليست
تشخيص

مصاحبه ها
بازديد از محل

بازديد از نمونه هاى محصول
ارزيابى كارشناسان 

همفکرى با ساير سازمان ها

حوزه مورد بررسى

توانمندى شركت

توانمندى محصول

زير دسته

خط توليد منحصر به فرد و قابل رقابت
ظرفيت طراحى براى تقاضاى بازار

ظرفيت توليد براى سفارش هاى بزرگ
كنترل كيفيت پايدار

حساب بانکى
سيستم ثبت هزينه و درآمد

ذخاير نقدى، پس انداز و سرمايه
مجوز صادرات

استانداردهاى مديريتى
پرسنل مسلط به زبان خارجى

مشتريان در بازارهاى صادراتى هدف
قابليت پابرجا ماندن شركت

پتانسيل بازار
قابليت سازگارى محصول

ساختار هزينه
محصوالت رقيب

پيچيدگى محصول
حقوق فروش محصوالت در سطح بين المللى

سواالت مطرح شده از سوى مجرى ارزيابى در زمينه آمادگى شركت و محصول براى صادرات
مدارک و شواهد مورد نياز براى تاييد پرسشنامه در چک ليست مشخص مى شود

تشخيص كارشناس بعد از مطالعه پرسشنامه و چک ليست در مورد آمادگى صادرات
مصاحبه در سطح مديران براى بررسى انگيزه، هدف و برنامه ها و تصميمات صادراتى

نوع محصول، ميزان، كيفيت و ظرفيت توليد، تجهيزات آزمايشگاهى، كاتالوگ ها، سايت و...
بررسى كيفيت محصول، مقايسه با مشابه داخلى و خارجى و نظر نهايى كارشناس مربوطه

در هر مرحله از نظرات كارشناسان براى بررسى دقيق محصول و شركت بهره برده مى شود
براى تعيين بازارهاى هدف يا گسترش آن ها به حمايت سازمان هاى ديگر هم نياز است
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12- Bilkey 
13- Tesar 
14- Alvin Tan 
15- Export Readiness Assessment 
16- Pre-Internationalisation Phase 
17- Internationalisation Readiness Index

منابع: 
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[2] Cavusgil, S. T. (1980). On the interna-
tionalization process of firms. European 
Research, 8(6), 273–281.
[3] Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). 
The internationalization process of the 
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[4] Johanson, J., & Wiedersheim-Paul, F. 
(1975). The internationalization of the firm: 
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[5] Lamb, P. W., & Liesch, P. W. (2002). 
The internationalization process of the 
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[6] Luostarinen, R., & Welch, L. (1990). In-
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KY Book Store.
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[9] Blomstermo, A., & Sharma, D. D. 
(2003). Three decades of research on the 
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Learning in the internationalisation pro-
cess of firms. Cheltenham: Edward Elgar.
[10] Reid, S. D. (1981). The decision-mak-
er and export entry and expansion. Jour-
nal of International Business Studies, 
12(Fall), 101–111. 
[11] Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (2003). 
Business relationship learning and com-
mitment in the internationalization pro-
cess. Journal of International Entrepre-
neurship, 1(1), 83–101.
[12] Alvin Tan, Paul Brewer, Peter W. Li-
esch (2007). Before the first export deci-
sion: Internationalisation readiness in the 
pre-export phase, International Business 
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یه های اقتصادیش  ام قوای خود را رصف تقویت �پ
ت
ار دهه گذشته � پور یط �پ

گ
سن�

پور را به کشوری 
گ

دهای اقتصادی مبت�ن �ب رسمایه گذاری، سن� کرده است. راه�ب

ند تبدیل کرده اند
ت
و� پو�ی و �ث

صنایع خالق

یون »شکرستان« را ساخت�ی و بعد از آن مه  ن ی و تلو�ی �ب مه�ری حوزه ه�ن

وژه دیگرمان است. از سوی  لش« مه �پ ز�ب ن ور«. انیمیشن »�ن ن از ا�ی ر�ی »�ت

یه یم کن�ی وژه ها را مه �ت ن �پ ام ا�ی
ت
دیگر، عروسک های �
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خوشه فرهنگی
 رسول بیدرام

استادیار گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان

اقتصاد خالق رایه به سوی توسعه اقتصاد بدون نفت )5(*

مزیـت اصلـی اقتصـاد ایـران، حتـی بـا وجـود نفـت، در 
هنـر و میـراث فرهنگـی اسـت و سـرمایه گذاری در حوزه 
صنایـع خالق تنهـا جایگزیـن و منبع پایدار بـرای اقتصاد 
وابسـته بـه نفـت اسـت. مسـاله اساسـی آن اسـت کـه 
چگونـه می تـوان درآمـد صنایـع خـالق )اقتصـاد خـالق( 
را جایگزیـن درآمـد نفـت )اقتصـاد نفـت( کـرد. تـالش 
مسـاله  ایـن  بـه  دریچـه ای  از  شـماره  هـر  در  می شـود 
اساسـی ورود کـرد و بـه بخش هایـی از آن پاسـخ داد. در 
شـماره های قبلـی اشـاره شـد کـه صنایـع خـالق موضوع 
عصـر چهارم بعـد از اعصار کشـاورزی، صنعتی و اطالعات 
و دانایی محـور از سـال 1998۰ بـه بعـد بـود و ریشـه این 
موضـوع در بسـتر مفهـوم صنایـع فرهنگـی پـا گرفت که 
شـاید اولیـن بـار توسـط مکتـب فرانکفـورت در دهه های 

ارائـه  آدورنـو و همفکرانـش  3۰ و 4۰ میـالدی توسـط 
شـد. یونسـکو صنایـع فرهنگـی را آن صنایعـی می دانـد 
کـه محصوالت خالقانـه ملموس و ناملمـوس هنری تولید 
می کننـد و دارای پتانسـیل بازتولیـد درآمـد و ثـروت از 
طریـق به کارگیـری دارایی هـای فرهنگی و تولیـد کاال ها و 
خدمـات دانش پایـه اعـم از سـنتی و معاصر هسـتند. این 
مفهـوم در گـذر زمـان کم کـم بـار معنایـی خـود را تغییر 
داد و صنایـع خـالق جایگزیـن آن شـد. شـاید اولیـن بـار 
در سـال 1994 در اسـترالیا و در سـال 1997 در بریتانیا 
ایـن مفاهیـم شـکل گرفـت. صنایـع خـالق کـه صنایعی 
بودنـد بـا مـاده اولیـه ایده هـا و خالقیـت، طبـق تعریـف 
میـراث  می شـدند:  تقسـیم  دسـته  چهـار  بـه  یونسـکو 
فرهنگی )شـامل میـراث فرهنگـی ملمـوس و ناملموس(، 
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عمومـی  هنـر  ارتقـای 
- تعامـل بـا شـوراهای توسـعه اجتماعـی بـرای توسـعه 

فرهنگـی  شـهرک های 
- ایجاد شبکه مجازی فرهنگی مثل موزه های مجازی 

- تجمیـع نمایشـگاه های هنـری سـنگاپور در دوسـاالنه 
هنـر بـه منظـور ارتقـای وجهـه بین المللـی سـنگاپور 

- ایجاد موزه های هنرهای نوین و معاصر 
- کارآفرینـی هنـری و فرهنگـی )گردشـگری فرهنگـی، 
بـه  و میـراث فرهنگـی  ارائـه خدمـات مشـاوره ای هنـر 
شـرکت ها  و سـازمان ها، فـروش خدمـات مشـاوره ای در 

حـوزه کتابخانـه بـا ایجـاد نمایشـگاه، کتابخانـه  و... 
- شناسایی و توسعه کاالها و خدمات نمادین سنگاپور 
- افزایش آگاهی و توجه عمومی به تعالی کسب و کار 

- توسـعه آمـوزش طراحی در دبیرسـتان ها، پلی تکنیک ها 
و دانشـکده های هنری 

- ارتقـای جایـگاه حرفـه ای طراحان و تبدیل سـنگاپور به 
یـک قطب جهانـی طراحی 

- تاسیس شورای ملی محلی 
آگاهـی  و  توجـه  افزایـش  و  فرهنـگ طراحـی  ایجـاد   -

بـه آن  عمومـی 
- ورود طراحـی بـه همـه شـئون زندگی و کسـب و کار و 

رسـانه های جمعـی 
- ایجاد یک شهر رسانه ای بسیار پیشرفته 

- تبدیل سنگاپور به مرکز مبادالت رسانه ای 
- اطمینـان از تطابـق سیاسـت ها  و رویه هـا  بـا بهتریـن 

تجـارب جهانـی 
بـه نظـر می رسـد تمـام این سیاسـت ها  بـه طـور خالصه 
و  خـالق  عقالنـی،  سـرمایه گذاری  نـوع  سـه  همـان  در 
اجتماعـی خالصـه شـود کـه در یادداشـت قبلی بـه آن ها 

شد.  اشـاره 
در شـماره های آتـی بـه سیاسـت های کشـورهای دیگـر 

.می شـود پرداختـه 

پى نوشت: 
* نویسـنده تـالش دارد بـا ایـن عنوان کلـي و در چندین 
شـماره، ضمـن راهانـدازي گفتمـان اقتصاد خـالق، عالوه 
واژه هـاي  و  خـالق  اقتصـاد  چیسـتي  بـه  پرداختـن  بـر 
مرتبـط و مهـم آن از جملـه صنایـع خـالق، شـهر خالق، 
گردشـگري خـالق و... بـه ارائـه راهکارهایـي در خصوص 
چرایـي و چگونگـي جایگزینـي اقتصـاد خـالق بـا اقتصاد 

نفـت نیز بپـردازد. 

منبع:
موحـد،  و  غالمرضـا  کیـارزم،  و  محمدرضـا  سـوهانیان، 
سـیمین و کیقبـادی، مرضیـه و علـوی، سـارا و بهریـان، 
فرهنگـی؛  صنایـع   .)1393( مرضیـه  فخرایـی،  و  مریـم 
صنایـع  توسـعه  اسـتراتژی  بـه  )نگاهـی  آینـده:  صنایـع 
فرهنگـی چهـار کشـور، یـک ایالـت و یـک شـهر(، 43۲ 

صفحـه.

تجسـمی(،  و  نمایشـی  هنرهـای  )شـامل  هنـر  انـواع 
رسـانه های  رادیـو،  تلویزیـون،  فیلـم،  رسـانه ها  )شـامل 
کارکـردی  آفرینش هـای  باالخـره  و  نشـریات(  و  چاپـی 
)شـامل طراحی هـای داخلـی، گرافیک، مـد، جواهر آالت و 
اسـباب بازی ها، نرم افـزار، بازی هـای ویدئویـی، محتواهای 
دیجیتالـی، معمـاری، تبلیغـات، پژوهش هـا  و تحقیقـات 
خـالق(. همچنیـن در یادداشـت های قبلـی اشـاره ای بـه 
شـهر خـالق، پیشـران های مهـم اقتصـاد خـالق و مهم تر 
از همـه، بـه عوامـل موثـر بـر رشـد و توسـعه شـهر خالق 
پرداختـه شـد. تـالش می شـود در شـماره های آتـی بـه 
اقدامـات کشـورهای مختلـف در زمینـه اقتصـاد خـالق 

شـود:  پرداخته 
فرهنگـى  صنايـع  توسـعه  اسـتراتژى 

سـنگاپور 
قـوای خـود  تمـام  سـنگاپور طـی چهـار دهـه گذشـته 
اسـت.  کـرده  اقتصادیـش  پایه هـای  تقویـت  صـرف  را 
راهبردهـای اقتصادی مبتنی بر سـرمایه گذاری، سـنگاپور 
را بـه کشـوری پویـا و ثروتمنـد تبدیـل کرده انـد. یکـی از 
مولفه هـای کلیـدی اقتصـاد فرهنگـی، خوشـه فرهنگـی 
اسـت و بـه مجموعـه صنایعـی اطالق می شـود که منشـأ 
آن هـا خالقیـت، مهـارت و اسـتعداد فـردی اسـت و بـا 
درآمدزایـی ایـن صنایع بـه طور مسـتقیم وغیرمسـتقیم، 
صنایـع  آن هـا  می کننـد.  تولیـد  فرهنگـی  محصـوالت 
فرهنگـی را بـه سـه دسـته کلـی زیـر تقسـیم کرده انـد: 
1- هنـر و فرهنـگ شـامل هنرهـای نمایشـی، هنرهـای 
دسـتی،  صنایـع  عکاسـی،  ادبـی،  هنرهـای  تجسـمی، 
گنجینه هـا،  نمایشـگاه ها،  موزه هـا،  کتابخانه هـا، 
باسـتانی،  مکان هـای  اپـرا،  و  کنسـرت  عتیقه جـات، 
بنگاه هـای  جشـنواره ها  و  نمایشـی،  هنرهـای  و  تئاتـر 

هنـری فعالیت هـای  حمایت کننـده 
۲- طراحـی شـامل تبلیغات، معمـاری، نرم افزار و صفحات 
طراحـی  صنعتـی،  محصـوالت  طراحـی  گرافیـک،  وب، 

لبـاس، ارتباطـات، طراحـی داخـل و خارج سـاختمان 
3- رسـانه شـامل پخـش )رادیـو، تلویزیـون و تلویزیـون 
خدمـات  و  )نرم افـزار  دیجیتالـی  رسـانه های  کابلـی( 

انتشـارات  و  موسـیقی  ویدیـو،  و  فیلـم  رایانـه ای(، 
و در قالـب سـندی در سـال ۲۰۰۲ بـه دنبـال راهبردهای 

زیـر بودند: 
- ارتقای توان رقابت ملی 

- جذابیت و کسب وجهه بین المللی برای سنگاپور 
- ارتقای جایگاه فرهنگی شهروندان 

- رفاه فردی، غرور ملی و انسجام اجتماعی 
و بـرای ایـن راهبردهـا توصیه هـا  و اقدامـات زیـر را در 

دسـتور کار قـرار داده بودنـد: 
- لحـاظ  کـردن هنـر، طراحـی و رسـانه در همه سـطوح 

آموزشی 
- راه اندازی دانشگاه هنر، طراحی و رسانه 

- تدویـن طـرح »یـک درصـد بـرای هنـر« بـه منظـور 
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نقاط ضعفم را
به نقاط قوت
تبدیل می کنم
 المیرا حسینی

گپ و گف�ت �ب سید مسعود صفوی
ای کفشدوزک

ن
� عامل موسسه پو�ی مد�ی
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ــدوزک!  ــى كفش ــان پويانماي ــه دانش بني  موسس
مى توانــد  هــم  پويانمايــى  موسســه  مگــر 

باشــد؟ دانش بنيــان 
ــوان  ــون عن ــه در قان ــق آنچ ــی، طب ــه؟! در ارزیاب ــرا ن چ
می تواننــد  موسســات  و  شــرکت ها  اســت،  شــده 
از  افــراد  تصــور  اول  وهلــه  در  شــوند.  دانش بنیــان 
ــاش و طــراح  ــد نق ــط چن ــه فق ــن اســت ک انیمیشــن ای
شــخصیت بــا هــم کار می کننــد در حالــی  کــه بــه 
ــم  ــا انیمیشــن، گی ــور نیســت. در دنی ــه این ط ــچ  وج  هی
ــرار  ــع های تــک ق و مــواردی از ایــن  دســت در رده صنای
می گیرنــد زیــرا اساســا تبدیــل کــردن نقاشــی بــه صفــر 
و یــک و خروجــی گرفتــن از این هــا بــه  نحــوی  کــه قابــل 
 نمایــش روی پــرده ســینما باشــد، حاصــل ترکیــب چنــد 
هنــر و صنعــت اســت. در انیمیشــن، همان طــور کــه بــه 
ــه متخصصــان حــوزه آی تــی هــم  ــم، ب نقــاش نیــاز داری
نیازمندیــم. بعضــی از انیمیشــن ها در دوره هــای مختلــف 
ــن  ــتین انیمیش ــل نخس ــتند، مث ــراع را داش ــم اخت حک
ــتین  ــا نخس ــاخت ی ــی س ــی دیزن ــه کمپان ــینمایی ک س
انیمیشــنی کــه جــان لســتر بــه  صورت تــری دی ســاخت. 
در واقــع، در بیشــتر انیمیشــن هایی کــه شــما می بینیــد 
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــو و... - ع ــپز، بری ــوش سرآش ــل م - مث
از آخریــن تکنولــوژی آی تــی اســتفاده شــده، اختراعاتــی 
ــی  ــت. خیل ــه اس ــورت گرفت ــاخت کار ص ــن س ــز حی نی
دیگــر  حوزه هــای  در  بعدهــا  کــه  نرم افزارهایــی  از 
ــن  ــاخت چنی ــه س ــه بهان ــدا ب ــوند، ابت ــتفاده می ش اس
چیزهایــی تهیــه شــده اند. مثــال اگــر تاریخچــه »جنــگ 
ســتارگان« را مطالعــه کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه 
ــدند و  ــاخته ش ــار س ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــه چیزهای چ
ــاری  ــد معم ــی مانن ــا در حوزه های ــا از آن نرم افزاره بعده
اســتفاده شــد. امــا چــرا اول از ســینما شــروع شــد؟ چــون 
جایــی اســت کــه در آن بازگشــت پــول به خوبــی اتفــاق 

می افتــد. 

 يعنى در اصل ارزش سرمايه گذارى دارد... 
دقیقــا! در صنایــع ســرگرمی اســت کــه بازگشــت ســرمایه 
در  غریــب  پول هــای عجیــب  و  و  دارد  وجــود  خــوب 
جریــان اســت. در وهلــه اول کســی روی نرم افــزار معمــاری 
ســرمایه گذاری نمی کنــد امــا وقتــی در ســینما 15۰ میلیون 
دالر هزینــه و یــک فیلــم ســینمایی ســاخته می شــود، آن 
ــرای همیــن  ــد 8۰۰ میلیــون دالر بفروشــد. ب فیلــم می توان
اســت کــه می شــود خیلــی کارهــا در اســتودیوهای بزرگــی 
مثــل پیکســار و دیزنــی انجــام داد. مثــال شــما می دانیــد کــه 
در رشــته ها و پروژه هــای مختلــف رنــدر )Render( کــردن، 
عناصــر مختلــف را در کنــار هــم قــرار دادن و پردازش ســریع 
ــوان گفــت بیشــترین  داشــتن اهمیــت بســیاری دارد. می ت
ــه  ــوط ب ــان مرب ــریع در جه ــردازش س ــدر و پ ــت رن خدم
صنعــت انیمیشــن اســت. چــون ایــن صنعــت ذاتــا احتیــاج 
دارد کــه عناصــر بســیار زیــاد و متفــاوت را کنــار هــم جمــع 
کنــد و یــک خروجــی بگیــرد، بایــد روی رنــدر خیلــی کار 

سيد مسعود صفوى متولد 1352 
است. او بيشتر با سريال انيميشن 
»شکرستان« شناخته مى شود اما 
از جمله افرادى است كه در صنعت 
سرگرمى و وسايل جانبى يا همان 
Merchandise در ايران پيشرو بوده 
 IT است. او معتقد است كه بازى هاى
Base، انيميشن و وسايل جانبى يک 
صنعت محسوب مى شوند و در شاخه 
صنعت سرگرمى جاى دارند كه در 
ايران تاكنون مورد توجه نبوده است 
در حالى  كه بسيارى از كشورهاى 
دنيا از صنعت سرگرمى درآمدى بيش 
از درآمد نفتى ايران دارند. صفوى 
در حال حاضر رياست هيات مديره 
يک شركت دانش بنيان سرگرمى به 
نام »كفشدوزک« را بر عهده دارد 
كه جزء نخستين شركت هاى هنرى 
دانش بنيان در ايران است. به همين 
دليل با وى به گفت وگو نشستيم. 
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کنــد. ایــن رنــدر در صنایــع دیگــر ماننــد پزشــکی و نظامــی 
و نانــو هــم کاربــرد دارد. 

چــکار  كفشــدوزک  پويانمايــى  شــركت   
؟ مى كنــد

ــه در  ــتیم. البت ــاله هس ــه 1۰، 1۲ س ــک مجموع ــا ی م
ــدود  ــته ایم و ح ــم را نداش ــن اس ــدت همیشــه ای ــن م ای
ــی  ــه پویانمای ــوان موسس ــا عن ــه ب ــت ک ــال اس ۲، 3 س
عرصه هــای  در  مــا  می کنیــم.  فعالیــت  کفشــدوزک 
انیمیشــن،  مثــل  کرده ایــم  کار  ســرگرمی  مختلــف 
اپلیکیشــن، کتــاب کــودک،  کمیک اســتریپ، گیــم، 
ــای  ــا جاه ــت افزار و... و ب ــک، نوش ــی، عروس ــوازم جانب ل

مختلفــی هــم همــکاری داشــته ایم. 

 مى شود مثال بزنيد؟
بــا همــکاری حــوزه هنــری و تلویزیــون »شکرســتان« را 
ســاختیم و بعــد از آن هــم »تاریــخ از ایــن ور«. انیمیشــن 
»نازبالــش« هــم پــروژه دیگرمــان اســت. از ســوی دیگــر، 
تهیــه  هــم  را  پروژه هــا  ایــن  تمــام  عروســک های 
ــم روی  ــری ه ــای کامپیوت ــوزه بازی ه ــم. در ح می کنی
ــک  ــزار و ی ــا«، »ه ــل »مانی ــو مث ــای اینتراکتی کتاب ه
 شــب« و... هــم کار کرده ایــم. امــا اصــوال بیشــتر کار 
موسســه کــه چیــزی حــدود 7۰ درصــد فعالیت هــای آن 

اســت، در حــوزه بین الملــل قــرار می گیــرد. 

ــه  ــى در عرص ــركت پويانماي ــک ش ــت ي  فعالي
ــت؟ ــورت اس ــه ص ــه چ ــل ب بين المل

ببینیــد، در حــوزه بین الملــل همکاری هــا بــه ســه دســته 
اصلــی تقســیم می شــوند. دســته اول co اســت بــه معنــای 
همــکاری و کار مشــترک. دســته دوم اصطالحــا ســرویس 
دادن را شــامل می شــود. مثــال تلویزیــون ZDF آلمــان 
ــن انیمیشــن  ــرای ای می خواهــد یــک انیمیشــن بســازد. ب
ــه  ــد و... ارائ ــگ، بک گران ــت، رن ــون انیمی ــی چ ــا خدمات م
ــی  ــبکه آلمان ــروژه، ش ــب پ ــل صاح ــا در اص ــم ام می دهی
اســت. معمــوال شــرکت های بــزرگ در اروپــا چــون 
ــد، قصــه و  ــران درمی آی ــی گ هزینه هــای انیمیتشــان خیل
فیلمنامــه را می نویســند و دیالوگ هــا را ضبــط می کننــد و 
از شــرکت های بیــرون از اروپــا ســرویس می گیرنــد. دســته 
ســوم هــم فروختــن محصــول آمــاده اســت. یعنــی چیــزی 
را کــه خودمــان ســاخته ایم بــه شــرکت های خارجــی 
ــیم.  ــا می فروش ــه آن ه ــا ب ــد ی ــع کنن ــا توزی ــم ت می دهی

 موسســه كفشــدوزک چــه كارهايــى در ســطح 
ــت؟ ــام داده اس ــل انج بين المل

مــا یــک پــروژه »نازبالــش« داریــم کــه بــر اســاس آخرین 
رمــان آقــای مــرادی کرمانــی ســاخته شــده اســت. ایــن 
پــروژه یــک ســریال ۲6 قســمتی اســت و نســخه خالصــه 
 شــده 9۰ دقیقــه ای  آن هــم تدویــن شــده. توزیــع 
جهانــی اش در دســت یــک شــرکت خــوب هنــدی اســت. 

ــرای  ــریالش ب ــه س ــتیم ک ــروژه ای داش ــک پ ــال ی ــا مث ی
ــت و  ــه اس ــر گالیل ــه پس ــو« ک ــم »لئ ــه اس ــود ب ZDF ب
ــان  ــا در زم ــد ام ــام ده ــی  انج ــای علم ــد کاره می خواه
خــودش جلویــش را می گیرنــد. ایــن ســریال ۲6 قســمت 
11 دقیقــه ای بــود کــه مــا برایشــان کار تولیــد و اصطالحا 
اصــال  پــروژه  ولــی  دادیــم  انجــام  را  ســرویس دهی 
ــی از  ــرویس دهی یک ــن کار س ــود. ای ــا نب ــه م ــق ب متعل
بیزینس هــای خیلــی خــوب در دنیــای انیمیشــن اســت. 

 شركت هاى مشابه شما هم وجود دارند؟
بلــه، شــرکت های مختلفــی در ایــران هســتند. حــاال کوچک 

و بــزرگ دارنــد ولــی فعالیت هــای مشــابه مــا دارنــد. 

ــدن  ــان ش ــراغ دانش بني ــه س ــد ك ــه ش  چ
ــد؟ رفتي

راســتش آن هــا ســراغ مــا آمدنــد. مــن بــرای کاری نــزد 
ــودم  ــه ب ــازی رفت ــتاد فرهنگ س ــر س ــی دبی ــای کرم اق
ــدم  ــه ش ــنودها متوج ــات و گفت وش ــان جلس و در جری
ــویم و  ــان ش ــرکت دانش بنی ــم ش ــا می توانی ــم م ــه ه ک
ــرکت های  ــعه ش ــال توس ــه دنب ــی ب ــت علم ــم معاون ه
بخش هــای  و  انســانی  علــوم  در حــوزه  دانش بنیــان 
ــا شــرکت های مشــابه را  ــه گوی ــه ماســت. البت ــوط ب مرب
هــم از جنــس کار مــا دعــوت و دانش بنیــان شــدن آن هــا 
را نیــز شــروع کــرده بودنــد. مثــل مجموعــه دیرین دیریــن 
ــا ســتاد فرهنگ ســازی کار خــود را  شــروع کــرد. کــه ب

ــا  ــما ب ــرق ش ــد؟ ف ــما آمدن ــراغ ش ــرا س  چ
شــركت هاى مشــابه ديگــر چــه بــود؟

ایــن را بایــد دیگــران بگوینــد. شــاید مــا بهتــر و زودتــر 
توانســتیم بــه بازارهــای بین الملــل وارد شــویم و کیفیــت 
ــچ  ــم هی ــن بگوی ــر م ــد. اگ ــر باش ــی باالت ــان کم کارم
ــدارد، حــرف نادرســتی اســت.  ــی وجــود ن شــرکت رقیب
می کننــد  کار  و  دارنــد  وجــود  رقیــب  شــرکت های 
ــل  ــطح بین المل ــا در س ــتر از رقب ــدوزک بیش ــا کفش ام

ــد.  ــت کار کن ــته اس توانس

 مديريــت چنيــن مجموعــه اى كــه طبــق گفتــه 
خودتــان از قســمت هاى مختلــف تشــکيل شــده 
و كنــار هــم قــرار دادنشــان كار عظيمــى اســت، 
ــک  ــال ي ــت مث ــا مديري ــد ب ــى مى كن ــه فرق چ

ــه؟ كارخان
مهم تریـن مسـاله تعـداد نیـروی انسـانی، تعـداد کارهـا یـا 
رشـته های مختلـف نیسـت. همـه این هـا مهـم هسـتند اما 
مهم تریـن چالش نیسـتند. مهم ترین موضـوع در تمام صنایع 
سـرگرمی این اسـت که دو شـکل و دو ماهیت بسیار متفاوت 
- کامـال دو طرف فلش - کنار همدیگر نشسـته اند: این  طرف 
آدم های صنعتی، منظم، دقیق و با تعریف مهندسـی از پروژه 
و طـرف دیگـر آرتیسـت هایی کـه فقـط خالقیت دارنـد و در 
تعریـف منظم مهندسـی نمی گنجند. کنار هم گذاشـتن این 
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دو دسـته آدم بـا این میزان تفاوت کار بسـیار سـختی اسـت 
به خصوص که یک پروژه سـینمایی ممکن اسـت ۲، 3 سـال 
طول بکشـد و 1۰۰ نفر در آن مشـغول کار باشـند که حدود 
3۰ درصدشـان صنعتی هسـتند و باقی افراد هم هنرمند. این 
آدم هـا را در یـک مـوج به سـمت هدف نگه  داشـتن تـا پروژه 

تمام شـود، سـخت ترین کاری اسـت که باید انجـام داد. 

ــال  ــم فع ــى ه ــوزه بين الملل ــه در ح ــما ك  ش
هســتيد، فکــر مى كنــم بهتــر بتوانيــد بــه 
ــا  ــن دني ــران در انيميش ــگاه اي ــد جاي ــا بگويي م

ــت؟ كجاس
ایــن خیلــی پیچیــده اســت. مثــال این کــه از مــن بپرســید 
ــک  ــم، ی ــرار داری ــا ق ــار کج ــی و پیکس ــه دیزن ــبت ب نس
بحــث اســت و این کــه بــه مــن بگوییــد نســبت بــه هنــد 
و فیلیپیــن و برزیــل و کشــورهای میانــی کجــا هســتیم، 
بحثــی دیگــر. مــن فکــر می کنــم اشــتباهی کــه در صنــف 
انیمیشــن انجــام شــد، مقایســه کــردن انیمیشــن مــا بــا 
ــوود  ــه هالی ــرای رســیدن ب ــذاری ب ــود. هدف گ ــکا ب آمری
درســت اســت و هــدف را بایــد بــزرگ گرفــت ولــی وقتــی 
می خواهیــم در صنعتــی تغییــرات ایجــاد کنیــم، بایــد در 
ــم. در  ــان رده را در نظــر بگیری درجــه اول کشــورهای می
ایــن زمینــه کشــورهایی چــون هنــد، فیلیپیــن و برزیــل 
بهتریــن الگــو هســتند؛ کشــورهایی کــه اتفاقــات عجیــب  

ــع سرگرمی شــان افتــاده اســت.  و غریبــی در صنای

 در مقايســه بــا هميــن كشــورهايى كــه گفتيــد، 
توانســته ايم كارهــاى خوبــى انجــام دهيــم؟

بـه نظـرم می رسـد در مملکت مـا صنعت انیمیشـن در حال 
حاضـر چفـت  و بسـت خـودش را پیـدا کـرده، تسـت هایش 
انجـام شـده و مفهوم صنعتـی اش را گرفته اسـت. این اتفاقی 
اسـت که طی 1۰، 1۲ سـال گذشـته افتاده اسـت. شـاید در 
جشـنواره های مختلف در 5۰ سـال گذشـته هم خیلی مقام 
آورده باشـیم امـا چیـزی بـه نـام صنعـت نداشـتیم. بـه  قول  
معـروف، فاقـد پایپ الیـن و خـط تولیـد بودیـم. مهم تریـن 
مسـاله در صنعـت - حـال می خواهـد صنعـت خودرو باشـد 
یا انیمیشـن - داشـتن پایپ الین است. انیمیشـن االن این را 
پیـدا کـرده و می دانـد چـه اتفاقی قرار اسـت در ایـن کارخانه 
بیفتـد، چطـوری خروجی بگیرد، چفت  و بسـت بـه آن بدهد 
و اصـال ضعف  و قوت هایش کجاسـت؟ این یکـی از مهم ترین 
اتفاق هایـی اسـت کـه در دهـه گذشـته بـرای انیمیشـن مـا 
افتـاده اسـت؛ این کـه مـا کامـال نسـبت بـه ضعف هایمـان 
خـودآگاه شـده ایم. مـن عجیـب دوسـت دارم ضعف هایـم را 
بفهمـم چـون ضعف هایـم به نقـاط قوتـم تبدیل می شـوند. 

نقــاط  نمى داننــد  ديگــر  صنايــع  يعنــى   
كجاســت؟ ضعفشــان 

نـه. ببینید دولت در خـودرو چقدر هزینه کـرده؛ چقدر نیروی 
انسـانی، هزینه، خطا، اشـتباه و... از آن  طرف هم خروجی اش را 
ببینیـد. به چندتا کشـور می تواند محصول صـادر کند؟ قیمت 
تمام شـده اش را چقـدر می تـوان تعییـن کـرد؟ قیمتـی کـه با 
آن محصولـش را بـه مشـتری می دهد با قیمت تمام شـده چه 
میـزان تناسـب دارد؟ چقـدر این قیمت با نمونه خارجـی - در 
صورتی  که حق گمرک صد درصدی گرفته نشـود - متناسـب 
اسـت؟ بـرون داد صنعتی که میـزان زیادی در آن هزینه شـده 
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ایـن اسـت کـه اگـر کسـی پـول داشـته باشـد حتما ماشـین 
خارجـی می خـرد. بـا وجـود این کـه صـد درصد حـق گمرک 
گرفتـه شـده تا جنـس ایرانی بتواند بفروشـد. علتـش هم این 

اسـت که سیسـتم فقط به شـکل مهندسـی فکر می کند. 

ــا در  ــن هزينه ه ــر اي ــد اگ ــر مى كني ــى فک  يعن
ــم؟ ــرى مى گرفتي ــواب بهت ــد، ج ــن مى ش انيميش
بلـه. برخـالف تفکـر سیسـتم، اگـر تنهـا یک هـزارم از پولی 
کـه در خـودرو سـرمایه گذاری شـده، در صنعـت سـرگرمی  
خـرج می شـد، میزان موفقیـت و صادرات ما بسـیار متفاوت 
بـود چـون در قسـمت صنایـع سـرگرمی بیشـتر از هر چیز 
نیروی انسـانی مهم اسـت و فقط می توانیم از نیروی انسـانی 
پـول دربیاوریـم. آن ها هسـتند کـه با خالقیتشـان خروجی 
خـوب ارائـه می دهنـد. این در حالی اسـت کـه هزینه ها هم 
چنـدان بـاال نیسـت. ولـی ما فقـط عـادت کرده ایم خـودرو، 
نفـت، مـس و امثالهـم را بـه چشـم صنعـت ببینیـم و هیچ 
وقـت نمی آییـم در صنایـع فرهنگـی، خوب سـرمایه گذاری 
کنیـم. ایـن در صورتـی اسـت کـه در ایـن حوزه، حتـی اگر 
هیـچ صادراتـی نداشـته باشـیم، در داخـل کشـور تبـادالت 
مالـی بسـیار باالیـی می توانـد اتفـاق بیفتـد. البتـه معاونت 
علمـی در چند سـتاد خـودش کارهـای خوبی شـروع کرده 
اسـت. هیچ کـس در اوج نداشـتن هـم بـرای بچـه اش کـم 
نمی گـذارد و بـرای او همـه  چیـز می خـرد. از آن  طـرف هم 
مشـتری بین المللـی داریـم. نکته مهـم دیگر این کـه تقریبا 
هزینـه ایجـاد هر شـغل در ایران حـدود 15۰ میلیون تومان 
اسـت ولی یک شـغل در صنایـع فرهنگی حداکثـر 3۰، 4۰ 
میلیـون تومـان هزینـه دارد؛ یـک کامپیوتـر می خواهـد در 
یـک متر جـا. حاال انیمیشـن چقـدر بازخورد دارد و شـغلی 
کـه در ایران خـودرو و صنعـت مـس ایجـاد شـده، چقدر؟! 

 نگفتيــد در مقايســه بــا كشــورهايى مثــل هنــد 
ــتاده ايم؟ ــا ايس ــن كج و فيليپي

بایــد ایــن شــکل تفکــر مهندســی را از ذهــن خــارج کنید. 
چیــزی مثــل جــدول وجــود نــدارد کــه رتبه بنــدی شــده 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــد بگوی ــن ح ــیم. در همی باش
خروجی مــان در حــد اســتانداردهای جهانــی اســت و 

ــیم.  ــته باش ــی داش ــس بین الملل ــم بیزین می توانی

گفتيــد االن نقــاط ضعفتــان را مى دانيــد.   
ــم  ــا داري ــه م ــتند ك ــه هس ــا چ ــن ضعف ه اي
و  ديزنــى  چــون  قدرتمنــدى  شــركت هاى  و 

ــد؟  ــار ندارن پيکس
همـه  ضعف هایـی دارند، حتـی دیزنی و پیکسـار. اصال همین 
ضعف هاسـت کـه باعـث اختـراع و خالقیـت می شـود. فکـر 
می کنید چرا جان لسـتر »داسـتان اسـباب بازی ها« را ساخت 
و اسـباب بازی را به  عنـوان کاراکتر اصلی انتخاب کرد؟ علتش 
ایـن بود که او نمی توانسـت مو و حالت پارچه را نشـان بدهد. 
بنابرایـن با سـاختن قصه اسـباب بازی ها از ضعفـش به  عنوان 
نقطـه قـوت اسـتفاده کـرد. امـا وقتـی در انیمیشـن »مـوش 

سرآشـپز« تسـت کرد کـه می تواند موی مـوش را دربیـاورد، 
بعدش »شـجاع« را سـاخت که کاراکتر اصلـی موهای زیادی 
داشـت. مـا هـم در شکرسـتان می دانسـتیم کـه نمی توانیـم 
انیمیت رئال دربیاوریم بنابراین شـکل ها را کج  و کوله کردیم 
کـه انیمیتمـان خنـده دار شـود. من یـک  چیـزی دارم به نام 
»دفترچـه شکسـت ها« که خیلـی بـه آن عالقـه دارم. روزانه 
هـر شکسـتم را در آن یادداشـتش می کنم. این اتفاقی اسـت 
کـه در زمان سـاخت انیمیشـن هـزار بار می افتـد چون تولید 
اسـت و تـازه جنسـی از تولیـد که با یک شـرکت یـا کارخانه 
فرق می کند. مثال اگر کارخانه تولید اسـتکان داشـته باشـید، 
همه اسـتکان ها یک شـکل هسـتند. فوقش یـک قالب عوض 
می کنیـد و مـدل عوض می شـود. اما در انیمیشـن، سـکانس 
بـا سـکانس متفـاوت اسـت و همیشـه دارد چیزهای تـازه به 

می آید.  وجـود 

ــد  ــد. چن ــان بگويي ــه خودت ــع ب ــا راج  لطف
ســالتان اســت، رشــته تحصيلى تــان چــه بــوده؟
43 ســاله ام و فلســفه خوانــده ام. مــن ســید مســعود 
صفــوی هســتم. همیــن. راســتش دوســت نــدارم دربــاره 
ــد؟ ــد بدانی ــرا می خواهی ــال چ ــم. اص ــرف بزن ــودم ح خ

ــى  ــور كس ــه چط ــت. اين ك ــم اس ــب مه  خ
كــه فلســفه خوانــده، ســر از انيميشــن و صنايــع 
ســرگرمى درآورده؟ اصــال از كجــا شــروع كــرده؟
بـه خاطـر لهجـه ام )کنایه بـه اصفهانی بـودن(. نـگاه کردم 
دیـدم در ایـن راه هیچ کـس نیسـت )خنـده(. ببینیـد، این 
موضوع پیچیده اسـت. یک سـوالی دارید از من می پرسـید 
کـه اگـر کسـی بـه آن جـواب آگاهانـه بدهد، معلوم اسـت 
دارد قصـه  می بافـد. زندگـی خوابگردی اسـت. مـا همه مان 
بیداریـم. خوابگردیـم و در  خوابگردیـم و فکـر می کنیـم 
غفلتمـان هـی داریـم قـدم می زنیـم و راه می رویـم. من در 

ایـن غفلتـم راه رفتم و االن جلوی شـما هسـتم. 

ــرش  ــد و آخ ــفه خوانده اي ــت فلس ــوم اس  معل
ــد... ــن را نمى دهي ــواب م ــم ج ه

حقیقتـش خیلـی پیچیـده اسـت. زندگـی خیلـی پیچیـده 
اسـت و مـن هـم زیـاد از گفتـن خاطـرات خوشـم نمی آید. 
امـا این طـور بگویـم کـه عوامل، عالیـق و دوسـتان مختلف، 
نـوع بچگـی کـردن - وقتی بچگـی ات پر از کارتون باشـد تو 
نمی توانـی ایـن را از زندگـی ات حـذف کنـی - همـه این ها 
دسـت  بـه  دسـت هـم داده و مجموعـه این ها باعث شـده به 
سـمت  انیمیشـن بیایم. اما به نظر خـودم زندگی خوابگردی 
اسـت و این قـدر آگاهانـه نیسـت کـه آگاهانـه بـه چنیـن 
سـوال هایی جـواب بدهید. اگـر آگاهانه جواب دادیـد، از نوع 
جواب پسـینی اسـت نه پیشـینی. یعنی بعد از این که اتفاق 
افتـاده، نشسـته اید بـه آن فکـر کرده ایـد و برایـش توهمات 
عاقالنـه تراشـیده اید. از آن جـا کـه وقتـی کسـی توهمـات 
عاقالنـه می تراشـد بـه او می خنـدم، االن نمی خواهم چیزی 

 .بگویـم کـه باعث خنده شـما شـوم
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ند، مانند موجودی زنده، یک روز به دنیا یم آید و یک روز مه از  اصوال هر �ب

ی، در دوره ای به اوج یم رسد و در دوره ای  دن های ب�ث
ت
دنیا یم رود �ی مثل �

دیگر به حضیض یم افتد

، در   دیگری که یم شناس�ی
ت

ینان خال� انسون مهچون بسیاری از اکرآفر ارد �ب پ ر�ی

ن  به اخراج از مدرسه را ثبت کرده است؛ اخرا�ب که هر چند اول�ی ر ب
ت

مه اش � اکر�ن

ر یم رفت، امروز خودش از آن به عنوان سکوی  به شکست او در نوجوا�ن به �ث ر ب
ت

�

د یم کند بش به سوی کسب و اکر �ی �ت �پ

فرصت درنگ
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دور باطل
 فریبا رسولی

چرا�ی شکست کیش خودرو در گفت وگو �ب معاون دف�ت صنایع 
ارت  ب

ت
وحمرکه وزارت صنعت، معدن و � خودروسازی و ن�ی

شركت صنايع كيش خودرو از جمله 
برندهايى است كه پس از انقالب در 
منطقه آزاد كيش شکل گرفت و خيلى 
زود هم به حالت احتضار افتاد. اين 
شركت نخستين كارخانه خودرويى 
بود كه پس از انقالب از سوى بخش 
خصوصى در كشور بنيان گذارى شد 
اما نتوانست در اين عرصه موفقيتى 
كسب كند. عزيز اهلل گودرزى، معاون 
دفتر صنايع خودروسازى و نيرومحركه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد 
است كه چون اين خودروساز توقعات 
مشتريان را برآورده نکرد و در انتخاب 
محصول دچار اشتباه شد، شکست 
خورد. از نظر اين مدير باسابقه وزارت 
صنعت، بخش خصوصى در صورتى 
مى تواند در صنعت خودرو عملکرد 
مناسبى داشته باشد كه نياز بازار را 
بشناسد و بر اساس سليقه مشتريان به 
توليد محصوالت جديد و به روز بپردازد. 
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 صنايع خودروسازى كيش در سال 74 بنيانگذارى 
هم  دهه  يک  به  حتى  عمرش  كه  حالى  در  و  شد 
نمى رسيد، در سال 83 طعم تعطيلى را چشيد. دليل 

اين مرگ زودرس چه بود؟ 
اصوال هر برند، مانند موجودی زنده، یک روز به دنیا می آید 
و یک روز هم از دنیا می رود یا مثل تمدن های بشری، در 
حضیض  به  دیگر  دوره ای  در  و  می رسد  اوج  به  دوره ای 
می افتد. اما سوال این است که چرا طول عمر برخی برندها 
کم است و اصوال به اوج نمی رسند و زود سقوط می کنند. 
این اتفاق در صنایع خودروسازی کیش رخ داد. در حالی 
که همه امیدوار بودند بخش خصوصی واقعی بتواند در این 
صنعت موفقیتی کسب کند، این اتفاق به وقوع نپیوست. 
اما  کردند  راه اندازی  سرمایه گذار  دو  ابتدا  را  کیش خودرو 
چون این دو از عهده اداره شرکت برنیامدند، شرکت »آتیه 
این  سهام   - کیش خودرو  از  طلبش  جای  به   - دماوند« 
شرکت را به مالکیت خود درآورد و بدین ترتیب مالکان آن 
عوض شدند. تغییر مالکیت این برند نخستین ضربه ای بود 
که به کیش خودرو وارد شد. به هر حال، هر گاه موسسان 
برندی باالی سر کار نباشند و عده ای دیگر در راس امور 
آن قرار گیرند، این برند به نهالی جوان تبدیل می شود که 
آب  آن  به  نیست  و کسی  است  رها شده  بیابان  در  تنها 

بدهد و در برابر باد و باران از آن محافظت کند. 

 چرا مالکان جديد هم نتوانستند اين برند را به ثمر 
برسانند و توليد آن را افزايش دهند؟ 

طبیعتا وقتی شرکتی در قالب پرداخت بدهی به شرکتی 
دیگر واگذار می شود، چون شرکت جدید تخصص الزم را 
آن که  از  بعد  می افتد.  اتفاقی  چنین  ندارد،  آن  اداره  برای 
آتیه دماوند کیش خودرو را خرید، وقتی دید نمی تواند این 
شرکت را مدیریت کند، سهام آن را به افرادی دیگر واگذار 
امروز  اگر  ببرند.  نتوانستند کاری پیش  کرد که آن ها هم 
از  نامی  که  شد  خواهید  متوجه  ببرید،  تشریف  کیش  به 
کیش خودرو نمانده است و این احتمال وجود دارد که در 
آینده ای نزدیک زمین آن تغییر کاربری پیدا کند. البته این 
موضوع را در نظر داشته باشید که خریداران کیش خودرو 
شرکتی را به دست آوردند که دارای زمین وسیع در جزیره 
کیش، جواز تولید خودرو و خطوط تولید بود. این ها همه 
اختیار  در  که  می شوند  محسوب  ارزشمندی  دارایی های 
طلبکاران قرار گرفته است. اما این که چرا خریداران بعدی 
نتوانستند کیش خودرو را احیا کنند جای سوال دارد. این 
مشکل نه تنها در کیش خودرو، بلکه در بسیاری از صنایع که 
به دلیل بدهی بانکی به غیر واگذار شده اند نیز دیده می شود. 

كيش خودرو  شد  سبب  عواملى  چه  شما  نظر  به   
نتواند به اهداف خود در توليد خودرو برسد؟ 

اولیه خودروی  بود که سرمایه گذاران  این  مهم ترین عامل 
مناسبی برای تولید انتخاب نکردند. این خودرو از بدنه ای 
به  را  بازار  نظر  نتوانست  عمال  و  می برد  بهره  فایبرگالس 
طبیعتا  باشد.  داشته  مناسبی  فروش  و  کند  جلب  خود 

کاهش فروش خودرو سبب می شود که سرمایه در گردش 
شرکت کم شود و آن شرکت نتواند به اهداف خود برسد. 
سرمایه گذاران اولیه کیش خودرو با این که سابقه ای در این 
بودند،  نشده  آن  وارد  بسته  چشمان  با  و  داشتند  صنعت 
نتوانستند این برند را بزرگ کنند و نهالش را به درختی 
تنومند تبدیل کنند. البته باید انصاف داشته باشیم و این 
را در نظر بگیریم که خودروهایی که با عنوان »سیناد« در 
کشور به تولید رسید، صرف نظر از بدنه ضعیفی که داشتند، 
هر  به  خب،  ولی  بودند.  قدرتمند  بسیار  محرکه  قوای  در 
حال نظر بازار به این محصول جلب نشد و عمال نتوانست 
موفقیت الزم را کسب کند. بنابراین، با توجه به همخوان 
از نظر مالی  نبودن درآمدها و هزینه ها، برند کیش خودرو 
ضعیف شد و چون نتوانست بدهی خود را با بانک صنعت و 

معدن تسویه کند، به تصاحب طلبکاران درآمد. 

 غير از كيش خودرو، در آن زمان »كرمان موتور« به 
عنوان مجموعه خصوصى ديگرى در صنعت خودرو 
خودروسازان  از  يکى  به  توانست  و  گرفت  شکل 
موفقيت  راز  شما  نظر  به  شود.  تبديل  كشور  خوب 

اين شركت چه بود؟ 
متفاوت  بسیار  کیش خودرو  با  کرمان موتور  مدیریت  نحوه 
بزرگان صنعت خودرو  از  برخی  توانست  کرمان موتور  بود. 
کشور را که در شرکت ایران خودرو سابقه فعالیت داشتند 
را دور  مناسبی  انسانی  نیروی  و  استخدام خود درآورد  به 
خود جمع کند. این اتفاق در کیش خودرو رخ نداد و عمدتا 
افرادی به کار گرفته شدند که شاید از نظر بازاریابی و فروش 
این که  بعدی  نکته  کنند.  برآورده  را  انتظارات  نتوانستند 
آن ها محصوالت مناسب بازار ایران را انتخاب کردند و به 
به  نبود، می توانستند  اگر تحریم ها  تولید رساندند و شاید 
یکی از بزرگ ترین خودروسازان خاورمیانه تبدیل شوند. در 
همان زمان ها هم شرکت »زاگرس خودرو« تاسیس شد و 
خانواده غالمی به عنوان هلدینگی خانوادگی این کارخانه 
کردند.  بنیان گذاری  بروجرد  و  نهاوند  نزدیکی های  در  را 
زاگرس خودرو پروتون مالزی را به عنوان شریک اصلی خود 
انتخاب کرد و به تولید محصوالت این شرکت پرداخت اما 
در ادامه نتوانست با همتای مالزیایی خود همکاری اش  را 
ادامه دهد. این شرکت با وجود این که نسبت به کیش خودرو 
عملکرد مناسب تری داشت، اما برند خود را به عنوان یک 
خودروساز بزرگ مطرح نکرد و خطوط تولیدش را در اختیار 
آن ها  از  تا محصوالتی  داد  قرار  بزرگ کشور  خودروسازان 
بسیار  رنگ  دارای خط  زاگرس خودرو  برساند.  تولید  به  را 
مجهزی است که در حال حاضر خودروهای »ام وی ام« در 
آن به تولید می رسند و در بازار غرب کشور عرضه می شوند. 
برند خودرویی که در دهه  بین سه  بخواهیم  اگر  در کل، 
7۰ از سوی بخش خصوصی بنیانگذاری شدند یکی را به 
را  نام کیش خودرو  کنیم، می توانیم  معرفی  ناموفق  عنوان 
به زبان بیاوریم چراکه این خودروساز حتی نتوانست مانند 
زاگرس خودرو شکل فیزیکی خود را حفظ کند و خطوط 

 .تولیدش را زنده نگه دارد
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ــت باشــد، روی  ــی موفقی ــک روی ســکه کارآفرین ــر ی اگ
ــن  ــی  و زمی ــه ناکام ــت. تجرب ــت نیس ــر آن شکس دیگ
ــت  ــان اس ــان در مسیرش ــده کارآفرین ــوردن پیش برن خ
و وقتــی قــرار بــر مــرور زندگــی و رونــد موفقیــت کســب 
ــد،  ــا باش ــزرگ در دنی ــاری ب ــای تج ــا و برنده و کاره
خــوش  لحظه هــای  پابه پــای  شکســت  تجربه هــای 
ــه  ــی ک ــد؛ تجربیات ــن دارن ــرای گفت ــی ب ــت حرف موفقی
معــروف  شــرکت های  و  بــزرگ  نام هــای  بی شــک 
جهــان بخشــی از منحصــر بــه فــرد بودنشــان را مدیــون 
آن هــا هســتند و حــذف شکســت ها از رونــد کارآفرینــی، 
برنــد، چیــزی در  یــک  یعنــی داســتان سرنوشــت 
ماجــرای خــود کــم دارد. یکــی از کارآفرینانــی کــه 
ــای  ــان برند ه ــت می ــای نخس ــد او در رده ه ــروز برن ام
معــروف بریتانیایــی قــرار دارد، ریچــارد برانســون اســت؛ 
ــروز بیــش از  ــن« او ام ــه شــرکت »ویرجی ــی ک کارآفرین
ــاله  ــذار 65 س ــه دارد. بنیانگ ــرکت زیرمجموع 4۰۰ ش
ایــن برنــد جهانــی بــاور دارد کــه تجربــه شکســت 
بخشــی اجتناب ناپذیــر از زندگــی هــر کارآفرینــی اســت 
ــا شکســت و هضــم کــردن  و مهــم رونــد کنــار آمــدن ب

ــت.  ــت اس آن در دل موفقی
برانســون کــه گــروه ویرجیــن او در عرصه هــای متنوعــی 
ــو  ــا ایســتگاه های رادی - از شــرکت هواپیمایــی گرفتــه ت
ــغول  ــگری - مش ــات گردش ــرکت خدم ــون و ش و تلویزی
ــه  ــوان توصی ــان ج ــه کارآفرین ــتند، ب ــت هس ــه فعالی ب
ــدا  ــا شکســت ها و پی ــدن ب ــار آم ــی کن ــد: »توانای می کن
کــردن راهــی بــرای بیــرون آمــدن از موقعیت هــای 
ــه  ــخت تر از مواج ــواره س ــب و کار هم ــی در کس بحران
شــدن بــا خــود شکســت اســت. امــا کســی کــه ادعــای 
کارآفرینــی دارد، نه تنهــا نبایــد از شکســت بهراســد کــه 
بایــد راهــی بــرای بیــرون آمــدن از گردابــی کــه دچــارش 

شــده اســت، پیــدا کنــد.« 

اخــراج از مدرســه؛ ســکوى پرتــاب بــه 
ــوى موفقيت س

ریچــارد برانســون همچــون بســیاری از کارآفرینــان 
کارنامــه اش  در  می شناســیم،  کــه  دیگــری  خالقــی 
تجربــه اخــراج از مدرســه را ثبــت کــرده اســت؛ اخراجــی 
ــی  ــت او در نوجوان ــه شکس ــن تجرب ــد اولی ــر چن ــه ه ک
ــوان  ــه عن ــودش از آن ب ــروز خ ــت، ام ــمار می رف ــه ش ب
ــاد می کنــد.  ــه ســوی کســب و کار ی ســکوی پرتابــش ب
او نــه فقــط در درس ریاضــی ضعیــف بــود کــه از بیمــاری 
خوانش پریشــی رنــج می بــرد و ناتوانــی اش در کنــار 
ــالگی از  ــانزده س ــه او را در ش ــا درس و مدرس ــدن ب آم
ــراج از  ــد از اخ ــون بع ــت. برانس ــل بازداش ــه تحصی ادام
ــا کمــک یکــی از دوســتانش  مدرســه تصمیــم گرفــت ب
مجلــه ای بــه نــام »دانش آمــوز« راه بینــدازد و ایــن 
اولیــن تجربــه ایده پــردازی او در روزهــای نوجوانــی بــود. 
چهارمیــن مــرد ثروتمنــد بریتانیایــی درباره اولیــن تجربه 
ناکامــی اش در زندگــی می نویســد: »یکــی از باارزش تریــن 
شکســت های زندگــی مــن در آغــاز جوانــی رخ داد؛ زمانی 
ــدام از انتشــاراتی های انگلیســی را  ــه نتوانســتم هیچ ک ک
بــه خریــد امتیــاز مجلــه دانش آمــوز ترغیــب کنــم. مــن 
دنبــال ایده هایــی بــرای ملمــوس کــردن فضــای کســب و 
ــی  ــتم محتوای ــودم و می خواس ــوزان ب ــرای دانش آم کار ب
ــدارس و  ــل در م ــای تحصی ــن فض ــه بی ــم ک ــد کن تولی
ــاط  ــود، ارتب ــاده ب کار کــه شــکاف بزرگــی میانشــان افت
برقــرار کنــد. امــا انتشــاراتی ها از مــن می خواســتند 
ــه خــوراک سیســتم آموزشــی  ــزی را بنویســم ک آن چی
باشــد و خــوب بفروشــد. نــه مــن توانســتم آن هــا را قانــع 
ــل  ــوز تعطی ــرانجام دانش آم ــرا. س ــا م ــه آن ه ــم و ن کن
ــه های  ــه بچه مدرس ــک ب ــرای کم ــه ب ــی ک ــد و رویای ش
ــر  ــش ب ــتم، نق ــودم داش ــل خ ــده ای مث ــیه مان در حاش
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ــردم روزی  ــان نمی ک ــان گم ــد آن زم ــر چن ــد. ه آب ش
ــا  ــن شــوم، ام ــدی چــون ویرجی ــروه قدرتمن صاحــب گ
همــان موقــع بــود کــه یــاد گرفتــم بــرای رویایــم بجنگــم 

و زیــر بــار حرفــی کــه برخــالف بــاورم اســت، نــروم.« 
رسوايى هاى يک برند تازه كار 

ـــون  ـــی، برانس ـــام جوان ـــی  ای ـــه ناکام ـــار تجرب ـــا در کن ام
ــه 8۰  ــن در دهـ ــرکت ویرجیـ ــدازی شـ ــد از راه انـ بعـ
میـــالدی هـــم بارهـــا تلخـــی شکســـت را چشـــید. او 
کـــه قصـــد داشـــت شـــرکتش را به ســـرعت گســـترش 
ــات  ــد و خدمـ ــف تولیـ ــای مختلـ ــد و در عرصه هـ دهـ
ـــا  ـــد، باره ـــته باش ـــن داش ـــرای گفت ـــی ب ـــا حرف در اروپ
ــه  ــی بـ ــت داد و حتـ ــی را از دسـ ــرمایه های کالنـ سـ
ـــن  ـــط ویرجی ـــرکت ضب ـــِی ش ـــکالت محتوای ـــر مش خاط
ـــط  ـــت. در اواس ـــش رف ـــدان پی ـــای زن ـــتانه دره ـــا آس ت
ـــای  ـــدازی کانال ه ـــه راه ان ـــم ب ـــون تصمی ـــه 9۰ برانس ده
ـــا در  ـــت، ام ـــاری اش گرف ـــروه تج ـــی گ ـــو و تلویزیون رادی
کمتـــر از یـــک ســـال مشـــکالت محتـــوای نامناســـب 
بـــه شـــکایت بریتانیایی هـــا از شـــبکه منجـــر شـــد و 
ـــی  ـــرار مالیات ـــر از ف ـــم خب ـــات ه ـــار آن، اداره مالی در کن
ایـــن شـــرکت داد؛ اتهامـــی  کـــه هنـــوز برانســـون آن 
ــوایی  ــاله رسـ ــن دو مسـ ــی ایـ ــد. همزمانـ را رد می کنـ

ـــت.  ـــراه داش ـــه هم ـــرکت ب ـــرای ش ـــی ب بزرگ
برانســون کــه در آن زمــان خــود را در لبــه پرتــگاه 
ــد تجــاری اش از  ــار برن ــادی از اعتب ــد و بخــش زی می دی
ــاره آن روزهــای ســخت می گویــد:  ــود، درب بیــن رفتــه ب
»برندهــا کــه بــه خــودی خــود بــزرگ نمی شــوند. 
ــرد و  ــت ک ــزرگ مراقب ــای ب ــن نام ه ــد از ای ــواره بای هم
ــودم. غرامــت  مــن در حــق ویرجیــن کم لطفــی کــرده ب
ــا  ــم، تنه ــه 9۰ پرداختی ــه در ده ــی ک ــزار یوروی 6۰ ه

ــا در  ــام م ــد. ن ــل ش ــرکت متحم ــه ش ــود ک ــرری نب ض
بــازار خدشــه دار شــده بــود و ایــن می توانســت غیرقابــل 

ــد.«  ــا باش ــرای م ــت ب ــن شکس جبران تری
تجربه كار در ميادين تجارت 

ــه  ــداد کســب و کاری ک ــا ریچــارد برانســون اجــازه ن ام
ــورد. او  ــن بخ ــت، زمی ــش را داش ــی کردن آرزوی جهان
ــای  ــترش فعالیت ه ــه گس ــم ب ــاز ه ــت ب ــم گرف تصمی
ــت های  ــد شکس ــر چن ــد. ه ــال بده ــر و ب ــن پ ویرجی
ــه  ــود. از جمل ــم نب ــات ک ــارت و تبلیغ ــم تج او در عال
ــوال را  ــد ویرجین ک ــت برن ــم گرف ــی تصمی ــه وقت این ک
بســازد، خــودش بــرای تبلیغــات شــرکت تــازه اش ســوار 
ــد و  ــر ش ــورک ظاه ــز نیوی ــدان تایم ــی در می ــر تانک ب
ــه  ــش ل ــر تانک ــوکا را زی ــای ک ــه قوطی ه ــی ک در حال
ــه  ــا ب ــن کار نه تنه ــد زد. ای ــردم لبخن ــه م ــرد، ب می ک
مــذاق مشــتریانش خــوش نیامــد بلکــه انتقــاد رســانه ها 
ــدی  ــی ج ــه رقیب ــوال ب ــد ویرجین ک ــث ش ــم از او باع ه

ــود.  ــل نش ــوال تبدی ــرای کوکاک ب
باتجربه تریــن  از  یکــی  روزهــا  ایــن  کــه  برانســون 
ــد: »مــن  کارآفرینــان جهــان شــناخته می شــود، می گوی
ــوع را  ــای متن ــتم کار در زمینه ه ــت داش ــواره دوس هم
- حتــی آن هایــی کــه از همــان اول ممکــن بــود دچــار 
شکســت شــوند - امتحــان کنــم. تجربــه دنیاهــای 
جدیــد بخشــی از روحیــه کســب و کارهــای جــدی 
ــان  ــدر اطمین ــدم آن ق ــه برن ــن همیشــه ب ــا م اســت. ام
ــدان  ــه می ــا ب ــد پ ــر لحظــه می توان ــم ه ــه می دان دارم ک
ــا چیــزی  ــدی در تجــارت بگــذارد. اولیــن کســی ی جدی
ــان هویــت می دهــد، خــود شــما هســتید  ــه برندت کــه ب
ــه  ــاور دارم ک ــن ب ــد. م ــه می کنی ــه کاری ک ــان ب و باورت
 ».ــد ــه ش ــا ضدضرب ــورد ت ــن خ ــدر زمی ــد آن ق بای
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ان در 6 پنل ایده، شتاب دهنده،  ی�ن سیلیکون ا�ی نشست رویداد اکرافر

ن فعاالن حوزه کسب و اکر و  �ب ن زار و رسمایه م�ی ن مایل، نوآوری، �ب م�ی �ت

ان  رگ ا�ی ن کت های �ب به از رسث ر ب
ت

� استارت آپ ها بود که در آن افراد �ب

داختند ا�ن �پ �ن وسا�ی کشورها به سن

سیلیکون
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گردهمایی کارآفرینان موفق
 سینا زارعی

ان ی� �ت سیلیکون ا�ی از دره سیلیکون امر

آرا
ان 

جه
یه 

آس
ها: 

س 
عک
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پنل اول:
چراغ اول، ايده است! 

در پنـل اول، »ایـده«، چگونگـی انتخـاب ایـده مناسـب 
َکنـون  دیجـی کاال،  شـرکت های  ارشـد  مدیـران  توسـط 
فاندینـگ، بیـان و علی بابـا بـه بحـث و بررسـی گذاشـته 
شـد. نکتـه کلیـدی ایـن پنـل تاکیـد بـر دیـدن نیازهای 
ایده هـای  کـردن  اجرایـی  و  کـردن  دنبـال  و  جامعـه 
کاربـردی بـود؛ ایده هایـی کـه در ظاهـر سـاده اند امـا در 
اجـرا می تواننـد موجـب رشـد و شـکوفایی یـک شـرکت 

نوپـا شـوند. 

 حميد محمدى، مديرعامل ديجى كاال 
ايده را رها كن!

مـن معتقـد نیسـتم یـک کسـب و کار موفـق با یـک ایده 
خـاص و آن چنانـی بـه وجـود می آیـد. وقتـی بـه کسـب 
ایـده  آن هـا  اکثـر  می کنیـم،  نـگاه  موفـق  کارهـای  و 
واضـح، بدیهـی و مشـخصی دارنـد و هیـچ کار عجیـب و 
غریبـی بـه لحـاظ ایـده در آن هـا صـورت نگرفتـه اسـت. 
ایـده دیجـی کاال نیـز در ابتـدا بـرای کسـب و کار نبـود و 
اصـال فکـر نمی کردیـم دیجـی کاال قـرار اسـت روزی یک 

کمپانـی بـزرگ اینترنتـی در ایـران شـود. 
ایـده دیجـی کاال از این جـا شـکل گرفت که من بـه همراه 
بـرادرم، سـعید، قصـد خریـد دوربیـن عکاسـی دیجیتـال 
دیجیتـال  دوربین هـای  هنـوز  زمـان  آن  در  و  داشـتیم 
فراگیـر نشـده بـود. بـه واسـطه آشـنایی کـه بـا عکاسـان 
آنالـوگ داشـتیم، از آن هـا دربـاره دوربیـن مـورد نظرمان 
پرس وجـو کردیـم ولـی آن هـا دربـاره دوربیـن دیجیتـال 
اطالعـات خاصـی نداشـتند و بـا مراجعـه بـه وب فارسـی 
هـم متوجـه شـدیم در آن اطالعـات کافـی وجـود نـدارد. 
بـا مراجعـه به سـایت های خارجی بـا انبوهـی از اطالعات 
دقیـق مواجـه شـدیم و مدل دوربیـن را انتخـاب کردیم و 
بـرای خریـد آن به بـازار رفتیـم. در بـازار، فروشـنده یک 
لنـز دسـت دوم را بـه جـای لنـز نـو بـه مـا فروخـت. نبود 
اطالعـات و اعتمـاد در بـازار، دو عنصـری بودنـد کـه مـا 
خـأ آن هـا را در ایـران حـس کردیـم. بعـد از آن، کارمان 
را - بـه معنـای واقعـی - از هیچ شـروع کردیـم ولی دقیقا 
می دانسـتیم چـه کاری بایـد انجـام دهیم. ارائـه اطالعات 
دقیـق و پیچیـده دربـاره کاالهـا و قـرار دادن خودمان به 
جـای مشـتری دو کاری بـود کـه بایـد انجـام می دادیـم. 
اولین جزء  ایده  کار،  و  موفقیت کسب  برای  معتقدم  من 
آن دخیلند.  در  نیز  دیگری  مهم تر  فاکتورهای  ولی  است 
چگونه  آن که  معنای  به  کار  و  کسب  مدل  ایده،  از  بعد 
می خواهیم ایده را بفروشیم، اهمیت دارد و مهم تر از همه 
این ها، اجراست. به نظر من، اکثر کسب و کارهایی که به 
شکست منجر می شوند، نه در ایده مشکلی داشته اند و نه 
در مدل کسب و کار بلکه آن ها در اجرا مشکل داشته اند. 

اجـرا یعنـی تیـم خـوب، اعتقـاد بـه کاری کـه در حـال 
انجـام آن هسـتید و ممارسـت. 

اولين نشست رويداد كارآفرينى 
معروف به سيليکون ايران سوم و 
چهارم خرداد در نمايشگاه بين المللى 
و در حاشيه نمايشگاه اينوتکس توسط 
مركز شتاب دهى نوآورى پارک فناورى 
پرديس معاونت علمى و فناورى 
برگزار شد تا شايد از اين پس شاهد 
روندى باشيم كه در آن استارت آپ ها 
و شركت ها با انتقال تجربيات خود و 
شبکه سازى گامى محکم تر در جهت 
فتح بازارهاى داخلى و بين المللى 
بردارند. البته ادامه كار اين نشست 
در سال هاى آينده - آن طور كه 
صفارى نيا، رئيس پارک فناورى 
پرديس، در مراسم آغازين نشست 
بيان داشت - منوط به دريافت 
بازخورد مثبت از نشست اول شد. 
همان گونه كه على هزاوه، دبير 
اين نشست، مى گويد اين روزيداد 
يک نشست علمى نيست و بيشتر 
براى گردهمايى كارآفرينان ايرانى 
طراحى شده است تا به پاتوقى 
براى آنان براى ايجاد ارزش افزوده 
و انتقال تجربه تبديل شود. 
اين نشست، گردهمايى كارآفرينان 
موفق ايرانى داخل و خارج از كشور، 
سرمايه گذاران، مديران موفق 
شركت هاى نوآور و فعاالن اكوسيستم 
كارآفرينى ايران است و همان طور كه 
از اسمش برمى آيد، نشست شناسايى 
عوامل موفقيت يک كسب و كار، از 
ايده تا عمل، محسوب مى شود. 
نشست رويداد كارافرينى سيليکون 
ايران در 6 پنل ايده، شتاب دهنده، 
تامين مالى، نوآورى، بازار و سرمايه 
ميزبان فعاالن حوزه كسب و كار 
و استارت آپ ها بود كه در آن 
افراد باتجربه از شركت هاى بزرگ 
ايران وساير كشورها به سخنرانى 
پرداختند. در اين پرونده خالصه اى 
از پنل هاى برگزار شده و تجربيات 
و نظراتى را كه در آن ها مطرح 
شده است، مرور مى كنيم. 
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شـركت  هيات مديـره  عضـو  زجاجـى،  هوتـن   
فاندينـگ َكنـون  سـرمايه گذارى 

ايده يک موجود زنده است
برکلـی  دانشـگاه  از  بازرگانـی  مدیریـت  رشـته  در  مـن 
رشـته  در  را  ارشـدم  کارشناسـی  گرفتـه ام.  لیسـانس 
مدیریـت بین المللـی انـرژی در دانشـگاه کلمبیـا سـپری 
بسـیار  سـرمایه گذاری  صنـدوق  یـک  مدیـر  و  کـرده ام 
کوچـک در نیویـورک هسـتم. اما امـروز به عنـوان یکی از 
موسسـان طرحـی بـه نـام »طرح تـازه« صحبـت می کنم. 
طـرح تـازه طرحـی اسـت کـه تـالش می کنـد یک سـری 
مـزارع طبقاتـی در محیط هـای کنتـرل شـده در تهران و 
اطـراف تهـران راه انـدازی کند. ایـن یعنی شـما می توانید 
بـا نـور ال ای دی، در آب و بـدون خـاک و نـور خورشـید 
زراعـت کنیـد و فاکتورهای تاثیرگذار در رشـد گیاه مانند 
رطوبـت، اکسـیژن، درجـه هوا، دی اکسـید کربـن، آفت و 

نـور را کنتـرل کنید.
ایـن طـرح می توانـد مزه، رنـگ، رشـد و... گیـاه را تنظیم 
کند و در آن، در مقایسـه با کشـاورزی سـنتی، حدود 9۰ 

درصـد کمتـر آب مصرف می شـود. 
در  مـن  روز  یـک  کـه  آمـد  آن جـا  از  طـرح  ایـن  ایـده 
نیویـورک در حـال خـوردن سـاالد بـودم و بـه ایـن فکـر 
می کـردم کـه چـرا مـاده اصلـی سـاالدهای مـا در ایـران 
کاهـو اسـت و به یـاد سبزی فروشـی های ایـران افتادم که 
دورریـز کاهـو در آن ها خیلی زیاد اسـت. بعد از آن شـروع 
بـه تحقیق کـردم تا به ایـن تکنولوژی برخـوردم و پس از 
آن بـا دوسـتانم بـه ایران آمدیم و کار را شـروع کردیم. در 
واقـع ایـن ایـده به خاطر مسـاله کم آبی، سـالمت انسـان، 
تنـوع غذایی، سـالمت خـاک و... موجـود در ایران به ذهن 

مـن خطـور کرد. 
از دیـد مـن، ایـده یـک موجـود زنـده در محیـط کسـب 
و کار اسـت. کسـب و کار سـه مرحلـه دارد: جرقـه ایـده، 
پـرورش ایـده و  اجـرای ایـده. در مرحلـه جرقـه، بـه نظر 
مـن، مهم تریـن کار پیـدا کـردن یـک نیـاز و کمبـود در 
بـازار اسـت و از دیـد مـن، پـرورش ایـده مهم ترین بخش 

کسـب و کار اسـت. 

 على قديرى، مديرعامل شركت بيان 
ارزش ايده صفر است!

شرکت بیان دارای چندین سرویس از جمله blog.ir، بیان 
بانکس )ذخیره فایل( و سرویس های سازمانی است. 

»ب« بسـم اهلل بگویـم کـه از دید من ارزش ایده نسـبت به 
دیگر نکات ضروری در کسـب و کار صفر اسـت. متاسـفانه 
اکثـر جوانانـی کـه می خواهنـد وارد عرصـه کسـب و کار 
شـوند بـه دنبـال یـک ایـده عجیـب و غریب برای شـروع 

هستند.  کار 
مـا وقتـی سـرویس بـالگ را شـروع کردیـم، حـدود 6۰۰ 
از این هـا کل بـازار را گرفتـه  رقیـب داشـتیم و چندتـا 
بودنـد و همـه نیـز خدمات رایـگان ارائه می دادنـد. اکنون 
مـا تنهـا سـرویس وبالگ دهـی پولـی در کشـور هسـتیم 

و تنهـا سـرویس وبالگ دهـی کـه در سـه سـال اخیـر در 
کشـور بـه طـور مسـتمر رشـده کـرده اسـت. همـه 6۰۰ 
رقیـب مـا، بـه جـز یکـی، را پشـت سـر گذاشـته ایم و 
روزی کـه شـروع کردیـم همـه می گفتنـد قطعا شکسـت 

می خوریـد.
ـــناخته اند و  ـــران را نش ـــردم ای ـــراد م ـــر اف ـــفانه اکث متاس
ـــت  ـــه موفقی ـــر قل ـــناخته اند، ب ـــردم را ش ـــه م ـــانی ک کس
هســـتند. بـــرای مـــردم ایـــران کیفیـــت خیلـــی مهـــم 
ـــرار دهیـــد.  ـــر کیفیـــت ق ـــی خـــود را ب ـــده مبنای اســـت. ای
هـــر کار باکیفیتـــی انجـــام دهیـــد، موفـــق می شـــوید. 
دنبـــال کاری کـــه هیچ کـــس تاکنـــون انجـــام نـــداده 
اســـت، نباشـــید چـــون بایـــد بـــه چیزهایـــی مهم تـــر 
ـــم  ـــد ه ـــم تقلی ـــد بگوی ـــه بای ـــد. البت ـــر کنی ـــده فک از ای
ـــن  ـــت. بنابرای ـــت اس ـــه شکس ـــوم ب ـــون محک ـــد چ نکنی
ـــن  ـــم. م ـــور نداری ـــه دردنخ ـــراری و ب ـــی، تک ـــده جادوی ای
ـــده  ـــاره ای ـــم درب ـــب و کار می گوی ـــاورهای کس ـــه مش ب
ــی  ــا زندگـ ــرد و بـ ــاوت کـ ــود قضـ ــان ها نمی شـ انسـ
ـــت  ـــرد اس ـــوِد ف ـــن خ ـــون ای ـــد چ ـــازی نکنی ـــا ب آدم ه
کـــه می توانـــد مشـــخص کنـــد ایـــده اش موفـــق 
ـــق  ـــورت مطل ـــه ص ـــه ب ـــانی ک ـــر و کس ـــا خی ـــود ی می ش
دربـــاره یـــک ایـــده نظـــر می دهنـــد، در حـــال بـــازی 

ـــتند.  ـــراد هس ـــده اف ـــا آین ـــردن ب ک

آژانـس  مديرعامـل  حسـينى نژاد،  مجيـد   
على بابـا  سـفرهاى  مسـافرتى 

به جاى كار روى ايده، سريع گام برداريد 
مــن ســال 8۰ در دانشــگاه رفتــم خواســتگاری و جــواب 
ــتانم  ــی از دوس ــه یک ــر آن روز ب ــنیدم. بعداز ظه ــه ش ن
ــم و شــرکت بزنیــم. 4 نفــر شــدیم و نفــری  گفتــم بروی
ــیس  ــرکت تاس ــتیم و ش ــول گذاش ــان پ ــزار توم ۲۰۰ ه
ــدم نمی شــود  ــم و دی ــم. یکــی، دو ســال کار کردی کردی
ادامــه داد. از آن زمــان مــن حــدود 3۰ شــرکت تاســیس 
کــردم و چندتــا از آن هــا خیلــی هــم موفــق بــود. بیشــتر 
ــزر،  آن کســب و کار هــا کــه در همــه زمینه هــا مثــل لی
ــد  ــازی و... بودن ــی، ساختمان س ــع مهندس واردات صنای
ــالی  ــد س ــد و چن ــت خوردن ــان شکس ــا بزرگ شدنش ب
هــم در دادگاه رفــت و آمــد داشــتم و تنهــا همیــن 
ــد. جمــع تمــام ایــن تجربه هــای  ــرای مــن مان آژانــس ب
ــا  ــا جمــع شــد، آن را علی باب شکســت، وقتــی در علی باب

کــرد. 
مـن هـم معتقدم ایـده خیلی مهم نیسـت و مهم تـر از آن 
سـریع گام برداشـتن اسـت. چیـز دیگـری که مـن خیلی 
بـه آن معتقـدم اعتمـاد بـه نیـروی انسـانی و تیم سـازی 
اسـت. در علی بابـا تصمیم گیـری در پایین تریـن سـطوح 
انجـام می گیـرد و وقتـی یـک متخصـص نظـری می دهد، 
تغییـر دادن آن تقریبـا غیرممکن اسـت. علی بابـا کمتر از 
۲ سـال اسـت کـه راه افتـاده و تعـداد کارمنـدان آن از 4 
اکنـون بـه ۲۰۰ نفـر رسـیده اسـت. در واقـع نکتـه مهم، 

اقدام سـریع و تیم سـازی اسـت. 
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پنل دوم: 
ــتاب  ــدر ش ــا چق ــى واقع ــتاب دهنده هاى ايران ش

مى دهنــد؟ 
ایــران،  ســیلیکون  نشســت  پنــل  دومیــن  موضــوع 
»شــتاب دهنده ها« بــود؛ موضوعــی کــه باعــث شــد مدیــران 
ارشــد شــتاب دهنده های ایرانــی نســبت بــه گذشــته 
ــی  ــتاب دهنده های ایران ــت ش ــفاف تر از فعالی ــری ش تصوی
شــتاب دهنده های  تجربه هــای  آن  در  و  بدهنــد  ارائــه 

ــد.  ــان کنن ــز بی ــی را نی ــی و داخل ــوآوری خارج ن
ــی و  ــن مال ــه، تامی ــور خالص ــه ط ــتاب دهنده ها، ب کار ش
آموزشــی تیم هــای نــوآور در قبــال بخشــی از ســهام آنــان 
ــا  ــی، دوت ــی یک ــتاب دهنده های ایران ــالت ش ــت. معض اس
نیســت. امــا اگــر می خواهیــد راحت تــر شــتاب دهنده 
پیــدا کنیــد، خوانــدن تجربیــات مدیــران شــتاب دهنده های 
شــزان، دیمونــد، فنــاپ و دانشــگاه صنعتــی شــریف قطعــا 

ــد.  ــک کن ــن راه کم ــما در ای ــه ش ــد ب می توان

 كالنترى نژاد، مدير شتاب دهنده شزان 
كـــردن  بـــازارى  بـــراى  شـــتاب دهنده اى 

همگـــرا  فناورى هـــاى 
داســتان آفرینشــگاه شــزان از آن جایــی شــروع شــد کــه در 
چنــد ســالی کــه مــن در حــوزه علــم و فنــاوری فعالیــت 
می کــردم و بــه همــراه تیممــان تــالش می کردیــم 
ــای  ــا و آرزوه ــوژی رویاه ــاوری و بیوتکنول ــوزه نانوفن در ح
ــی،  ــکل اساس ــک مش ــا ی ــد، ب ــدا کن ــق پی ــان تحق فنی م
یعنــی فاصلــه بیــن خروجــی مراکــز دانشــگاهی بــا آنچــه 
ــد  ــم. بع ــه را داشــته باشــد، برخوردی ــت ارائ ــازار قابلی در ب
از تالش هــای بســیاری کــه مــن بــه منظــور جــذب 
ســرمایه گذار بــرای کســب و کار خــودم کــردم، بــا دو 
ســرمایه گذار )صنــدوق توســعه صنایــع نویــن پــارک 
ــه  ــدم ک ــنا ش ــرآوا( آش ــه س ــس و مجموع ــاوری پردی فن
یــک پیشــنهاد جالــب داشــتند. آن هــا پیشــنهاد دادنــد اگر 
کســی هســت کــه در فراینــد تبدیــل فنــاوری بــه نــوآوری 
ــای  ــن رویاه ــه بی ــا فاصل ــت، م ــته اس ــی داش موفقیت  های
تکنولوژیکــی او در حــوزه فناوری هــای همگــرای شــزان را 
ــوان فناوری هــای همگــرای  ــم. عن ــاه می کنی ــازار کوت ــا ب ب
ــناختی،  ــر ش ــار عنص ــوان چه ــده عن ــر ش ــزان مختص ش
ــن  ــی ای ــا وقت ــت؛ مخصوص ــو اس ــات و نان ــتی، اطالع زیس

ــوند.  ــرا می ش ــر همگ ــا یکدیگ ــر ب عناص
مدلــی کــه مــا بــرای همــکاری بــا افــراد عالقه منــد انتخــاب 
ــم  ــت و ه ــر شتاب دهنده هاس ــبیه دیگ ــم ش ــم ه کرده ای
نیســت. مــا زمانــی طوالنــی، یعنــی دو تــا ســه ســال، بــرای 
تیم هــا در نظــر گرفته ایــم تــا در مجموعــه اســتقرار داشــته 
باشــند. بــه خاطــر این کــه ســهم بیشــتری در موفقیــت یــا 
ناکامــی تیم هــا داشــته باشــیم، درصــد مشــارکتمان بیشــتر 
از دیگــر شتاب دهنده هاســت. مــا عــالوه بــر خدمــات 
مشــاوره ای تجــاری ســازی، در زمینــه فنــاوری نیــز خدمات 

ــم.  ــه می دهی ــی ارائ مفصل
ــم و  ــرش کرده ای ــم را پذی ــار تی ــا چه ــر م ــال حاض در ح

ــاز اســت.  ــد ب ــه روی تیم هــای جدی همیشــه درهایمــان ب
ــه مجموعــه شــزان، شــرکت در  یکــی از روش هــای ورود ب
ــده  ــم برن ــه تی ــوآوردگاه« اســت ک ــه »ن ــک ماه ــداد ی روی
در ایــن رویــداد، شــانس گرفتــن ســرمایه از مجموعــه مــا 

را پیــدا می کنــد. 

 احمدرضا مسرور، مدير شتاب دهنده ديموند 
وظيفه شتاب دهنده ها تنها هل دادن است 

مــا کار خودمــان را از ســال 93 و در زمانــی کــه تــب 
کارآفرینــی و اســتارت آپ ها بــاال گرفتــه بــود، شــروع 
ــتاب دهی  ــای ش ــال روی مدل ه ــن س ــر همی ــم. اواخ کردی
و کســب و کار متمرکــز شــدیم و در نهایــت در اردیبهشــت 
94 یــک دفتــر در دانشــگاه شــریف گرفتیــم و مدلمــان را 
آزمایــش کردیــم. اوایــل کار - اصطالحــا - خیلــی جوگیــر 
ــان  ــا و ورودش ــی تیم ه ــد از ارزیاب ــم بع ــم و می گفتی بودی
بــه فراینــد شــتاب دهی، پــس از 1۰ هفتــه بایــد تیم هــا از 
ایــن فراینــد خــارج شــوند. پــس از مدتــی متوجــه شــدیم 
ایــن کار امکان پذیــر نیســت چــون تیم هــا هنــوز بــه 
ــاه  ــرکت دو م ــت ش ــط ثب ــده اند و فق ــل نش ــرکت تبدی ش
ــرداری از  ــدیم کپی ب ــه ش ــن متوج ــرد. بنابرای ــان می ب زم
ــر نیســت و فراینــد کار خــود را  ــی امکان پذی ســیلیکون ول
ــن  ــا ســال دیگــر ای ــم و احتمــاال ت ــف کردی ــه تعری 9 ماه
فراینــد بــه 18 مــاه برســد. چیــزی کــه مــا متوجــه شــدیم، 
ایــن بــود کــه بایــد روی تیــم ســرمایه گذاری کنیــم و تیــم 
ــرای ورود  ــرط ها ب ــی از ش ــت. االن یک ــر اس ــده مهم ت از ای
ــک  ــن اســت کــه آن هــا ی ــا ای ــه شــتاب دهنده م ــا ب تیم ه
ــه دلیــل آن  محصــول اولیــه داشــته باشــند. ایــن شــرط ب
اســت کــه تیم هــا بایــد قبــل از ورود بــه یــک شــتاب دهنده 
دارای یــک تجربــه حداقلــی باشــند تــا نــه وقــت خودشــان 
ــه وقــت شــتاب دهنده. االن تیم هــا پــس  گرفتــه شــود و ن
از انتخــاب، وارد فراینــد 3 ماهــه پیش شــتاب دهی مــا 
می شــوند و در ایــن مــدت مــا بــه آن هــا آمــوزش می دهیــم 
و بــه مربــی، اینترنــت، محــل کار و شــبکه دسترســی دارنــد 
ــی از  ــول یک ــه ق ــم. ب ــرمایه گذاری نمی  کنی ــچ س ــی هی ول
شــرکا، ایــن 3 مــاه دوران نامــزدی مــا بــا شرکاســت و پــس 
ــا تیــم  از ایــن 3 مــاه تصمیــم می گیریــم کــه می توانیــم ب
ــاه  ــن 3 م ــد از ای ــر. بع ــا خی اســتارت آپ شــریک شــویم ی
ــزان  ــه می ــه چ ــم ب ــم می گیری ــی تصمی ــه ارزیاب در کمیت
ــا اصــال ســرمایه گذاری  ــم ی ــم ســرمایه گذاری کنی روی تی
نکنیــم. میــزان ســرمایه گذاری مــا نیــز معمــوال بــه انــدازه 
ــون  ــت. تاکن ــتارت آپ اس ــده آن اس ــاه آین ــای 6 م هزینه ه
کمتریــن ســرمایه گذاری مــا 3۰ میلیــون تومان و بیشــترین 

ــت.  ــوده اس ــان ب ــون توم ــرمایه گذاری مان 16۰ میلی س
تاکنــون مــا حــدود 45۰ تیــم، ایــده و اســتارت آپ را 
ــه  ــه مرحل ــم ب ــداد، 33 تی ــن تع ــم و از ای ــی کرده ای ارزیاب
مــا  تیــم   33 ایــن  از  رســیده اند.  پیش شــتاب دهی 
ــدد  ــن ع ــم. ای ــرمایه گذاری کرده ای ــم س ــط روی 5 تی فق
ــا  ــکل دارد ی ــا مش ــتاب دهنده م ــا ش ــد ی ــان می ده نش
ــُو و  ــد، نی ــگ مون ــواک، ت ــتم. ن ــتارت آپ ها و اکوسیس اس
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ــون  ــه تاکن ــتند ک ــتارت آپ  هایی هس ــه اس آرت زی از جمل
مــا روی آن هــا ســرمایه گذاری کرده ایــم و بــه درآمــد 
اولیــه ای رســیده اند امــا هنــوز خیلــی راه طــی نکــرده پیــش 

ــد.  ــان دارن رویش
ــان  ــز بی ــتاب دهنده ها را نی ــای ش ــم چالش ه ــر بخواه اگ
ــنا  ــزه، آش ــی باانگی ــود مرب ــاله کمب ــه مس ــد ب ــم، بای کن
ــران، خــروج  ــا اکوسیســتم ای نبــودن مربی هــای خارجــی ب
اســتارت آپ ها از شــتاب دهنده و طــرز تفکــر اســتارت آپ ها 
ــتارت آپ ها  ــم. اس ــاره  کن ــتاب دهنده ها اش ــوص ش در خص
ــل  ــد ه ــط در ح ــتاب دهنده ها فق ــه ش ــد وظیف ــد بدانن بای
دادن اســت و همــه وظیفــه بــر دوش شــتاب دهنده ها 

نیســت. 

 مصطفى نقى پور، مدير مركز نوآورى فناپ 
ــى  ــکل اساس ــتاب دهى؛ مش ــد ش ــروج از رون خ

اســتارت آپ ها
فنــاپ در ســال 84 بــا مشــارکت 4 تــن از فارغ التحصیــالن 
دانشــگاه شــریف شــروع بــه کار کــرد و مــا 1۰ ســال اســت 
کــه در حــوزه آی تــی فعالیــت جــدی داریــم. اکنــون در 5 
حــوزه بانــک، بیمــه، پرداخــت، تلــه کام و ســالمت در حــال 
فعالیــت هســتیم و هــدف مــا رفتــن به ســرزمین هوشــمند 
اســت. در مجموعــه فنــاپ بیــش از ۲3۰۰ کارمنــد در حــال 

فعالیتنــد و حــدود 18 شــرکت زیرمجموعــه آن هســتند. 
تــا قبــل از ســال 9۲ کــه در مجموعــه فنــاپ هنــوز مرکــز 
ــی از  ــه صــورت معمول ــا ب ــود، م ــه ب ــوآوری شــکل نگرفت ن
ــی خــود  ــم چــون از طرف ــت می کردی اســتارت آپ ها حمای
فنــاپ اســتارت آپی کارش را شــروع کــرده بــود و از طــرف 
دیگــر در 8 ســال اول ســعی کــرده بودیــم اســتارت آپ  هایی 
را بــه زنجیــره ارزش نــوآوری فنــاپ اضافه کنیم. اردیبهشــت 
ســال 93 تصمیــم گرفتــه شــد بــه صــورت جــدی حمایــت 

ــم.  از اســتارت آپ ها را شــروع کنی
حــدود 8 مــاه تــالش کردیــم از تجربیــات داخلــی و خارجی 
و  کنیــم  اســتفاده  شــتاب دهی  حــوزه  صاحب نظــران 
ــی از  ــه خاص ــتیم نتیج ــدت نتوانس ــن م ــفانه در ای متاس
دوســتان مدعــی ایــن حــوزه بــه دســت آوریــم چــون آن هــا 
ــد. بنابرایــن تصمیــم  ــه همــکاری نبودن ــه نوعــی مایــل ب ب
گرفتیــم خودمــان آســتین باال بزنیــم و از همــان اول متوجه 
ــد.  ــی کار نمی  کن ــره ارزش به خوب ــران زنجی ــدیم در ای ش
بــه خاطــر ایــن موضــوع، کافــه آی تــی را راه انداختیــم تــا 
ــی،  ــه اصل ــه جلس ــل از ورود ب ــتارت آپی، قب ــای اس ایده ه
محــک بیشــتری بخورنــد و پختــه شــوند. از افتتــاح کافــه 
آی تــی )دی مــاه ســال 93( بــه ایــن ســو بیــش از 5 هــزار 
نفــر از ســرویس های ایــن کافــه اســتفاده و حــدود ۲ هــزار 
ــز  ــد و حــدود 1۰۰ ســمینار نی ــام کرده ان ــر در آن ثبت ن نف

در ایــن کافــه برگــزار شــده اســت. 
ــازار اســت و مــا  یکــی از مشــکالت اساســی اســتارت آپ ها ب
ــر  ــا راحت ت ــرای آن ه ــازار را ب ــن ب ــه ای ــیده ایم ورود ب کوش
کنیــم. یکــی دیگــر از مشــکالت اســتارت آپ ها خــروج از روند 
شــتاب دهی اســت و امیدواریــم بــا تالشــی کــه دوســتان در 

معاونــت و پــارک فنــاوری دارنــد، ایــن مشــکل رفــع شــود. 
مــا بــه دنبــال فرهنگســازی در ایــن زمینــه هســتیم 
کــه ســرمایه گذاران بــه جــای این کــه ســرمایه خــود 
ــق  ــد، از طری ــه دهن ــازار ارائ ــه ب ــه صــورت مســتقیم ب را ب

کننــد.  ســرمایه گذاری  شــتاب دهنده ها 

 ربيعــى، مديــر مركــز فنــاورى اطالعــات و 
ــريف ــى ش ــگاه صنعت ــرفته دانش ــات پيش ارتباط

فرهنگ مهم ترین مساله در زیست بوم کسب و کار
مــن اســتاد مهندســی کامپیوتر در دانشــگاه شــریف هســتم 
و حــدود 15 ســال اســت کــه در ایــن دانشــگاه بــه فعالیــت 
مشــغولم. بــرای مقدمــه بایــد بگویــم کــه کارآفرینــی یــک 
زیســت بوم کامــل اســت و در محیــط بزرگ تــر کــه شــرایط 
ــن  ــد. در ای ــد می کن ــد، رش ــا باش ــب و کار در آن مهی کس
زیســت بوم خالقیــت، حمایت هــای مالــی، مســائل قانونــی و 
آمــوزش از فاکتورهــای مهــم هســتند و اگــر در ایــن زنجیره 
فقــط بــه یــک عنصــر توجــه شــود، زیســت بوم مــورد نظــر 
نامتعــادل می شــود و بعــدا دچــار ناامیــدی می شــویم. 
ــده اند، آن هــا بوده انــد  ــق ش ــه موف ــی ک تمــام مدل های
ــوم کشــور خودشــان طراحــی شــده اند.  ــر اســاس ب ــه ب ک
ــکا  ــی اگــر در امری ــه عبــارت دیگــر، مــدل ســیلیکون ول ب
موفــق شــده اســت، الزامــا نمی توانــد در ایــران هــم موفــق 
شــود. بنابرایــن، زنجیــره بایــد بــر اســاس اســتعداد بــازار و 
ــگاه  ــز در دانش ــا نی ــود. م ــی ش ــی طراح ــای بوم واقعیت ه

شــریف بــا همیــن دیــد کار خــود را شــروع کردیــم. 
اولیــن مســاله مهــم در زیســت بوم، فرهنــگ اســت و 
فرهنــگ از ســه مولفــه مهــم یعنــی افــراد، جامعــه و 
شــرکت های خصوصــی و دولتــی تشــکیل شــده اســت. مــن 
ــرای کارآفرینــی آمــاده  فکــر نمی  کنــم کــه فرهنــگ مــا ب
باشــد. بــه نظــر مــن، کســی کــه یــک کار آفریــن اســت و 
محصولــی را بــه بــازار ارائــه کــرده، ارزش کارش از کســی که 
در المپیــاد علمــی طــال گرفتــه باالتــر اســت، ولــی جامعــه 

این طــور فکــر نمی  کنــد. 
مــا بایــد بــه افــراد یــاد بدهیــم کــه بیــن خالقیــت و کپــی 
ــرورش  ــرادی را پ ــود دارد و اف ــاوت وج ــه تف ــده خالقان ای
دهیــم کــه روحیــه خالقانــه دارنــد. از طــرف دیگــر، چــون 
بســیاری از ســرمایه گذاران مــا بــه نحــوی دولتــی هســتند، 
ــد و از  ــص بده ــرمایه را تخصی ــد س ــه می خواه ــردی ک ف
ــود.  ــاط می ش ــی محت ــد، کم ــرج نمی کن ــود خ ــب خ جی
ــم  ــدازی کردی ــریف را راه ان ــد ش ــز رش ــال 8۲ مرک ــا س م
ــه کار کــرد. یــک  کــه شــتاب دهنده مــا از آن جــا شــروع ب
مرکــز دیگــر بــه نــام ســتاک هــم داریــم کــه افــراد در آن 
ــا  ــد از آن ایده ه ــد و بع ــت می کنن ــود را ثب ــای خ ایده ه
داوری می شــوند. بــرای ورود بــه ایــن عرصــه لزومــی نــدارد 
تیم هــا متشــکل از دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف 
ــب  ــه مناس ــی ک ــه داوری، تیم  های ــد از مرحل ــند. بع باش
تشــخیص داده می شــوند، بــه مرکــز دعــوت می شــوند کــه 
از طــرح خــود دفــاع کننــد و بــه آن هــا کمــک می شــود کــه 

طرحشــان بــه بلــوغ برســد. 
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پنل سوم: 
تيم ثروت مى سازد و نه برعکس 

گویــا بــرای یــک بــار هــم کــه شــده در دوگانــه ثــروت 
ــر  ــروت بهت ــر از ث ــز دیگ ــر، آن چی ــز دیگ ــک چی و ی
ــی  ــران و فعــاالن حــوزه مال ــد مدی اســت؛ حداقــل از دی
کــه در پنــل تامیــن مالــی نشســت ســیلیکون ایــران بــه 
ســخنرانی پرداختنــد. در ســومین پنــل از ایــن نشســت، 
ســخنرانان در صحبت هــای خــود بــه بررســی روش هــای 
پرداختنــد؛  نــوآور«  در شــرکت های  مالــی  »تامیــن 
ــاز  ــرای ب ــدی ب ــد کلی ــاید بتوان ــه ش ــی ک صحبت های

ــوآور باشــد.  ــراد ن ــود ســرمایه اف کــردن قفــل نب

 ســـعيد باجـــالن، معـــاون مالـــى مجموعـــه 
ســـرآوا پـــارس

مهم ترين عنصر موفقيت؛ تيم كارآفرين
ــت دانشــگاه  ــات علمــی دانشــکده مدیری ــن عضــو هی م
تهــران هســتم و تخصــص مــن در زمینــه مالــی و 
ســرمایه گذاری اســت. بایــد بگویــم تامیــن مالــی شــرط 
الزم بــرای کســب و کار اســت امــا شــرط کافــی نیســت. 
شــرکت های زیــادی را چــه در ایــران و چــه در خــارج از 
ایــران می تــوان ذکــر کــرد کــه علی رغــم داشــتن منابــع 
ــد. در  ــی حاصــل کنن ــی خــوب نتوانســته اند موفقیت مال
ــز  ــری نی ــم دیگ ــای مه ــب و کار فاکتوره ــت کس موفقی
ــر  ــد مقیاس پذی ــده بای ــال، ای ــرای مث ــل هســتند. ب دخی
ــازار و  ــه ب ــد. دوم این ک ــد کن ــاس رش ــد و در مقی باش
ــد.  ــته باش ــود داش ــده وج ــرای آن ای ــی ب ــت بزرگ مارک

ــت. ــن اس ــم کارآفری ــود تی ــم وج ــر ه ــن عنص مهم تری
شــرکت  یــک  عنــوان  بــه  مــا  شــرکت  شــعار 
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــتارت آپ ها ای ــرمایه گذاری روی اس س
روی تیــم ســرمایه گذاری می کنیــم و نــه روی ایــده. 
ــدا کــردن  ــا یکــی، دو ســال پیــش تنهــا راه پی شــاید ت
ولــی  بــود  آن  بــا  مســتقیم  آشــنایی  ســرمایه گذار 
امــروز اگــر کســی واقعــا بــه دنبــال ســرمایه گذار 
ــد  ــال، چن ــرای مث ــد. ب ــدا کن ــد آن را پی ــد، می توان باش
ســال پیــش مــن در دپارتمــان ریســک یــک بانــک کار 
ــک  ــاد ی ــه ایج ــم ب ــی تصمی ــد از مدت ــردم و بع می ک
ــم و  ــی گرفت ــک بانک ــای ریس ــن نرم افزاره ــرکت تامی ش
ــک وام ۲  ــم ی ــدا کن ــتم پی ــه توانس ــرمایه ای ک ــا س تنه
ــن  ــه همی ــود. ب ــاورزی ب ــک کش ــی از بان ــون تومان میلی
ــردم.  ــوش ک ــروژه را فرام ــن پ ــی ای ــس از مدت ــر پ خاط
ولــی اکنــون اگــر بخواهــم بــه آن پــروژه برگــردم، 
ــرای  ــد. ب ــد ش ــدا خواه ــرای آن کار پی ــرمایه گذار ب س
مثــال، مــا در مجموعــه خودمــان روزانــه حــدود 5 طــرح 
دریافــت می کنیــم کــه ممکــن اســت روی هــر کــدام از 

آن هــا ســرمایه گذاری کنیــم. 
اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه مــا در کشــور منابــع مالــی 
ــک  ــد روی ی ــه می خواهن ــرادی ک ــم و اف ــادی داری زی
کار ســرمایه گذاری کننــد زیادنــد، امــا یــک مــدل 

ســرمایه گذاری مناســب وجــود نــدارد. 

ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــا ب ــرمایه گذاری م ــدل س م
ممکــن اســت در هــر ســه مرحلــه یعنــی آغازیــن، 
میانــی و رشــد بــرای ســرمایه گذاری وارد شــویم. وقتــی 
طرحــی پذیرفتــه شــود، مــا آن را بــه مجموعــه عملیاتــی 
خــود معرفــی می کنیــم تــا در خــالل جلســات متعــدد، 
تیــم و طــرح محــک بخورنــد. پــس از آن، تیــم عملیاتــی 
زیرمجموعــه مــا گزارشــی بــه مــا می دهنــد و مــا طبــق 
گــزارش دریافتــی و در صــورت قبــول شــدن آن طــرح، 
از تیــم درخواســت مــدل کســب و کار می کنیــم و 
ــه آن هــا پیشــنهاد می دهیــم کــه در قبــال  بعــد از آن ب
تامیــن کل ســرمایه یــا بخشــی از آن، درصــدی از ســهام 
ــا  ــه م ــی کاال ک ــه دیج ــز نمون ــه ج ــم. ب ــت کنی را دریاف
بقیــه  ســهامدار عمــده آن محســوب می شــویم، در 
ــه ســهامدار عمــده نباشــیم  ــم ک ــالش کرد ای ــا ت نمونه ه
تــا اســتراتژی اصلــی را خــود تیــم اصلــی مشــخص کنــد 
و مــا تنهــا در کنارشــان باشــیم و آن هــا را یــاری دهیــم. 

 مهران صديق
ــب و كار  ــوع كس ــاى متن ــود مدل ه ــران نب در اي

ــود  ــس مى ش ح
نمی توانــم  و  نمی کنــم  زندگــی  ایــران  در  مــن 
ــکا مقایســه  ــا امری ــی را ب شــرکت های ســرمایه گذار ایران
ــدا  ــم پی ــی ه ــم در ســیلیکون ول ــد بگوی ــی بای ــم ول کن
ــه  ــزی ک ــت. چی ــانی نیس ــرمایه گذار کار آس ــردن س ک
ــای  ــاوت اســت، وجــود مدل ه ــران متف ــا ای ــکا ب در امری
و  ســرمایه گذار  امریــکا  در  اســت.  ســرمایه گذاری 
مدلــی  چــه  از  کــه  می داننــد  دقیقــا  ســرمایه پذیر 
ــکا مــدل  ــرای همــکاری اســتفاده کننــد. در امری ــد ب بای
ســرمایه گذاری اســت کــه مشــخص می کنــد یــک فــرد 
ــر  ــد و اگ ــرمایه گذاری بده ــت س ــد درخواس ــه بای چگون
ــرکت  ــدر از ش ــرمایه گذار چق ــد، س ــول ش ــرح او قب ط
ــع  ــران مناب ــز در ای ــن نی ــه نظــر م ــک می شــود. ب را مال
مالــی زیــاد اســت امــا نبــود تصویر صحیــح از اســتارت آپ 
ــر  ــن دو از یکدیگ ــدن ای ــک نش ــرمایه گذار و تفکی و س

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــکل ایج مش
یــک قانــون جهانــی وجــود دارد کــه می گویــد ســرمایه 
جایــی نمــی رود کــه برنگــردد. در امریــکا از بیــن هــزاران 
ــا 5 طــرح ســرمایه های  ــه می شــود 4 ی طرحــی کــه ارائ
ــه هــر  ــد ب ــران بای ــا در ای ــد. م ــاردی می گیرن کالن میلی
ــر  ــی از یکدیگ ــه انتظارات ــه چ ــم ک ــاد بدهی ــرف ی دو ط

داشــته باشــند تــا مشــکالت پایــه ای حــل شــود. 
ــه  ــه ترجم ــتور« ک ــل اینوس ــی »انج ــیلیکون ول در س
اســت،  ســرمایه گذار«  »فرشــتگان  آن  تحت اللفظــی 
ــادی  ــد زی ــون درص ــتند چ ــته نیس ــم فرش ــی ه خیل
ــاید  ــد و ش ــود درمی آورن ــت خ ــه مالکی ــرکت را ب از ش
ترجمــه »فرصت طلبــان کســب و کار« بــرای آن هــا 
ــبیه  ــیار ش ــا بس ــرمایه گذاری آن ه ــد. س ــب تر باش مناس
ــام  ــران انج ــرمایه گذاران در ای ــه س ــت ک ــزی اس آن چی
ــا در  ــه آن ه ــت ک ــن اس ــان ای ــا تفاوتش ــد و تنه می دهن
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گام هــای میانــی و نهایــی ســرمایه گذاری نمی کننــد. 
ــب بســیار  ــن ســرمایه گذاران فرصت طل ــه ای دسترســی ب
راحــت اســت و در عــرض 48 ســاعت می تــوان بــه 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه آن ه ــرد. هم ــدا ک ــی پی ــا دسترس آن ه
تخصصــی کار می کننــد و مثــال اگــر کســی بخواهــد در 
ــرمایه گذار  ــال س ــه دنب ــد، ب ــی کار کن ــه فن ــک زمین ی

ــی رود.  ــی نم اینترنت

ــروه  ــره گ ــو هيات مدي ــرف زاده، عض ــى اش  عل
ــگامان  پيش

ــت  ــراى موفقي ــى ب ــرط كاف ــى ش ــن مال تامي
ــت  نيس

ــرای  ــی ب ــرط کاف ــی ش ــن مال ــز تامی ــن نی ــر م از نظ
موفقیــت در کســب و کار نیســت. ایــده، تیــم و هدایــت 
آن تیــم از فاکتورهــای اساســی بــرای موفقیــت کســب و 

کار محســوب می شــود. 
ــای توســعه  ــان بیشــتر از طرح ه ــه خودم ــا در مجموع م
شــرکت   ۲4 تاکنــون  و  می کنیــم  اســتقبال  درون زا 
ــال  ــت. از 15 س ــده اس ــه ش ــا اضاف ــه م ــه ب زیرمجموع
ــکل  ــاوری ش ــم و فن ــای عل ــوز پارک ه ــه هن ــش ک پی
ــه  ــم. البت ــث کار کرده ای ــن مبح ــود، روی ای ــه ب نگرفت
ــورد  ــد و م ــا طــرح بده ــه م ــم ب ــی ه ــر طــرف بیرون اگ

قبــول مــا باشــد، مــا از آن اســتقبال می کنیــم و از 
ــا  ــد م ــویم. رون ــارکت می ش ــا او وارد مش ــان اول ب هم
این طــور نیســت کــه طرحــی از کســی بخریــم. در بحــث 
مشــارکت بایــد بگویــم کــه مــا همیشــه ســعی می کنیــم 
مشــارکت کننده عمــده باشــیم و حداقــل 51 درصــد 
ــز  ــرمایه گذاری نی ــدد س ــم. ع ــت می کنی ــهام را دریاف س
بــه ظرفیــت طــرح بســتگی دارد. پیــش آمــده اســت روی 
ــم و  ــون دالری ســرمایه گذاری کنی ــک طــرح 1۰ میلی ی
آن طــرح امــروز نتیجــه داده اســت یــا یــک طــرح 1۰۰ 
ــن  ــرده باشــیم. در بخــش تامی ــی را رد ک ــون تومان میلی
ــوزه را در  ــن ح ــد ای ــا 5۰ درص ــور م ــد کش ــای بان پهن
ــوری در  ــک فیبرن ــا مال ــم و تنه ــن می کنی ــران را تامی ای
دریاهــای آزاد هســتیم کــه روی ایــن پــروژه 4۰ میلیــون 

کرده ایــم. ســرمایه گذاری  دالر 
تــا 3 ســال پیــش مــا طرح هایــی را پذیــرش می کردیــم 
ــد.  ــل کنن ــا را تکمی ــی م ــرکت های فعل ــره ش ــه زنجی ک
ــال  ــه دنب ــن ب ــود بنابرای ــی ب ــا آی ت ــی م ــوزه تخصص ح
ــت  ــاندن اینترن ــد، ای دی اس ال، رس ــای بان ــن پهن تامی
از 3  بودیــم.  امنیــت و غیــره  تامیــن  بــه خانه هــا، 
ســال پیــش تاکنــون طرح هــای غیرآی تــی را نیــز 
پذیــرش می کنیــم. مثــال االن روی طــرح بنــدر خشــک 

کرده ایــم.  ســرمایه گذاری 
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پنل چهارم: 
راه هاى نوآورى دائمى در كسب و كار 

شده  وارد  جدید  نسبتا  بحث های  از  نوآوری«  »مدیریت 
افزایش  دنبال  به  است که  ایرانی  کار  و  ادبیات کسب  به 
نوآوری های سازمانی برای بهبود عملکرد سازمان ها و ارائه 

محصوالت یا خدمات بدیع است. 
در چهارمیــن پنــل نشســت ســیلیکون ایــران، روش هــای 
از ســوی  نــوآور  در شــرکت های  نــوآوری  مدیریــت 
ــر یــک  متخصصــان ایــن حــوزه بررســی شــد. اگــر مدی
ــد در  ــر می کنی ــا فک ــتارت آپ هســتید ی ــا اس شــرکت ی
آینــده خواهیــد بــود، خوانــدن ایــن تجربیــات می توانــد 

ــد.  شــرکت شــما را نجــات ده

شــركت هاى  مشــاور  مهتافــر،  ارســالن   
امريــکا  اســتارت آپى 

خــروج  بــراى  راهــى  نــوآورى  مســابقات 
بحــران  از  شــركت ها 

من امروز می خواهم به عنوان کسی که مشاوره مدیریتی 
داده  دنیا  برتر  و 5۰۰ شرکت  چندملیتی  به شرکت های 

است، درباره مدیریت ایده صحبت کنم. 
 امروز من درباره دو نوع نوآوری، یعنی نوآوری استراتژیک 
و نوآوری عملیاتی، صحبت می کنم. در نوآوری استراتژیک 
شما می خواهید وارد بازار جدید شوید یا کاالی جدید در 
بازار عرضه کنید و یا به شکل جدیدی در بازار رقابت کنید. 
رویکرد های  با  می خواهید  شما  عملیاتی  نوآوری  در  ولی 
جدید فرایندهای عملیاتی را نوسازی و بهسازی کنید تا 

هزینه شما کاهش و بهینگی شما افزایش پیدا کند. 
در زمینه نوآوری های استراتژیک روش های متعددی وجود 
نوآوری«  »مسابقات  مرسوم  روش های  این  از  یکی  دارد. 
است که در آن ها هر کس به صورت کوتاه ایده خود را بیان 
موزیک،  پخش کننده  مسواک  می تواند  ایده  این  می کند. 
باشد. ولی چیزی که اهمیت  همزن برقی بیسیم و غیره 
دارد، آن است که ایده باید بسیار کوتاه باشد و در چند 
فیلتری،  هیچ  بدون  اول،  مرحله  در  شود.  خالصه  کلمه 
تمام این ایده ها جمع آوری می شود و سپس فاکتورهایی 
به  غیره  و  بازار  داشتن  تولید،  برای  کاال  پیچیدگی  نظیر 
صورت کلی لحاظ می شود. در مرحله بعدی، ایده از چند 
کلمه به یک پاراگراف می رسد و تحلیل ها کمی تخصصی تر 
می شود. همین طور مراحل جلو می رود تا از 5۰۰ ایده اول 
ایده نهایی  ایده به 1۰۰ و باالخره به  از ۲۰۰  به ۲۰۰ و 
می شود  مشخص  دقیق  طور  به  آخر  مراحل  در  برسیم. 
چقدر  و  دارد  هزینه  چقدر  می برد،  زمان  چقدر  ایده  که 

می تواند ارزش ایجاد کند. 
این کاری بود که ما برای شرکت پست امریکا انجام دادیم 
که در سال 1۰ میلیارد دالر کسری بودجه داشت. از طرفی 
میزان هزینه کرد آن ها بر اساس قوانین کنگره امریکا بود 
و نمی توانستند از آن تخطی کنند و از طرف دیگر دولت 
امریکا از آن ها هیچ حمایت نمی کرد. برای همین در یک 
همایش که متشکل از مشاوران و مشتریان پست بود، دور 

هم جمع شدیم و در قالب مسابقه نوآورانه این مشکالت 
را بررسی کردیم. شرکت پست امریکا با همین روش و در 
عرض یک هفته توانست ایده های زیادی برای حل مشکل 

خود پیدا کند. 
در نوآوری عملیاتی به دنبال تغییر روندهایی هستیم که 
روزانه در شرکت صورت می گیرد. در این روش همه افراد 
دخیل در یک فرایند جایی دور هم جمع می شوند تا نقشه 
آن فرایند ترسیم و مشخص شود از اول تا آخر چه اتفاقی 
در حال رخ دادن است. هر کس توضیح می دهد که چه 
مشکالتی در هر قسمت وجود دارد و بعد از آن می توان 

کل فرایند را از نو طراحی کرد. 

ــاورى در  ــش و فن ــوزه پژوه ــال ح ــت، فع  حج
كشــور آلمــان و از كاركنــان شــركت سامســونگ 
ــا  ــزرگ دني ــركت هاى ب ــاختار ش ــا س ــوآورى ب ن

عجيــن شــده اســت
همـه مـا می دانیم شـرکت های بـزرگ -مانند گـوگل، اپل 
و سامسـونگ- موفقیتشـان را مدیـون نـوآوری بوده انـد و 
بـدون نـوآوری هیچ کـدام از این شـرکت ها نمی توانسـتند 
بـه سـطحی کـه االن هسـتند، برسـند. ایـن شـرکت ها به 
گونـه ای طراحـی شـده اند کـه نـوآوری را تشـویق کنند و 
نـوآوری بـا سیسـتم ایـن شـرکت ها عجیـن شـده اسـت. 
همزمـان کـه شـرکت در حال انجـام کارهای عـادی خود 
اسـت، نـوآوری توسـعه پیـدا می کنـد و -همان طـور کـه 
مسـابقه  روش  از  کار  ایـن  بـرای  شـد-  اشـاره  پیش تـر 
اسـتفاده می شـود. در سامسـونگ همـه افـراد شـرکت و 
پژوهشـگران دور هـم جمـع می شـوند و ایده هـای خود را 
مطـرح می کننـد و هر کـس به ایـده همکاران خـود نمره 
می دهـد. پـس از ایـن مرحلـه، ایده هـا بـه کمیتـه داوری 
مـی رود تـا توسـعه پیـدا کنـد و اگر ایـده ای برتـر معرفی 
شـود، برای صاحب آن یک جایزه و بازگشـت سـرمایه در 

نظـر می گیرنـد. 
پتنـت  ارائـه  شـرکت ها  از  بعضـی  در  دیگـر،  طـرف  از 
الزامـی اسـت و کارشناسـان آن حـوزه بایـد بتواننـد بـا 
همـکاران خـود مثـال سـالی ۲ پتنـت ارائـه دهنـد. ایـن 
امـر باعـث بـه روز مانـدن کارمنـدان می شـود و آن هـا بـا 
مقـاالت روز آشـنا می شـوند و سـطح علمی شـان بـاال نگه 
داشـته می شـود. ایـن کار همچنیـن می توانـد آن هـا را با 
شـرکت های رقیـب آشـنا کنـد تـا بتواننـد از آن هـا ایـده 
بگیرنـد و آن ایـده را بهتـر کننـد و در نهایـت ایـده را در 
شـرکت خودشـان ارائـه دهند. این مسـابقات نـوآوری هم 
باعـث بهبـود عملکـرد شـرکت ها می شـود و هـم تشـویق 

مالـی کارمنـدان و کارکنـان را در پـی دارد. 
منظـور مـن از ارائـه ایـن مثـال ایـن اسـت که نـوآوری با 
سـاختار شـرکت ها عجیـن شـده اسـت. ایـن خیلـی مهم 
اسـت کـه کارکنـان یـک شـرکت بـه آن شـرکت اعتمـاد 
اسـاس  بـر  طرح هایشـان  کـه  بداننـد  و  باشـند  داشـته 
صالحیـت و کیفیـت رتبه بنـدی می شـود و نـه آشـنایی 
آن هـا بـا مدیران باالدسـتی. در واقـع، افراد بایـد وقتی در 
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خانه شـان هسـتند بـه فکـر شرکتشـان باشـند نـه این که 
وقتـی در شرکتشـان هسـتند بـه فکـر خانه باشـند. 

و  برنامه ريــزى  مديــر  گــودرزى،  مســعود   
توســعه اســتراتژيک شــركت گلرنــگ 

بــراى  ســاالنه  تومــان  ميليــارد   300
ــم  ــاص داده اي ــر اختص ــرمايه گذارى خطرپذي س
جهت گیـری شـرکت گلرنـگ بـه صورتی بـود که بر اسـاس 
چشـم انداز آن تعریف می شـد. مـا چشـم انداز بلندپروازانه ای 
بـرای خـود تعریـف کـرده بودیـم و آن، ورود بـه لیسـت 
5۰۰ شـرکت برتـر دنیـا در سـال 14۰4 بـود. وقتـی کـه 
ایـن چشـم انداز تدویـن شـد، چرخـش مالی گـروه صنعتی 
گلرنـگ در حـد چنـد صـد میلیـون دالر بـود و بیـش از 3 
هـزار کارمنـد نداشـتیم. مـا بـرای این که ایـن چشـم انداز را 
بـه برنامـه عملیاتـی تبدیل کنیم بـه نوآوری های زیـادی در 
فضـا و بازار موجود و همچنیـن بازارهای جدید و محصوالت 

جدیـد نیاز داشـتیم. 
نیـاز داشـتیم در زمینـه  از نوآوری هایـی کـه مـا  بعضـی 
تکنولـوژی بـود و بعضی از نوآوری ها در زمینـه بازار. بنابراین 
لیسـتی از تغییـرات تدریجـی یـا کلـی تهیـه شـد و بـرای 
تک تکشـان برنامـه تدویـن کردیم. بعـد از آن، دفتـر نوآوری 
گلرنـگ را تاسـیس کردیـم و سیسـتم پیشـنهادها را در 
شـرکت خود توسـعه دادیم. ما سـعی کردیم نیازهای آینده 
خودمـان را بـه طور مشـخص شناسـایی کنیـم و باقی مانده 

پـازل را کـه تقریبـا 9۰ درصـد آن بـود، کامـل کنیم. 
چیـزی کـه ما به آن رسـیدیم، این بود کـه 81 درصد آینده 
مـا می توانـد متکی به محصـوالت جدید و بازار جدید باشـد 
و شـرایط آن زمـان ما فقـط 19 درصد را تامیـن می کرد. به 
خاطـر همیـن موضوع، ما همسـایه های کسـب و کار خود را 
شناسـایی کردیـم و پـس از آن به دنبال منـع ورود کاالهای 
خارجـی رفتیم. همچنین از صنعت مواد شـوینده به سـمت 
صنعـت مواد آرایشـی رفتیـم و محصوالتی بـا برندهای اویال 
و فامیـال را تولیـد کردیـم. در زمینـه صنایـع و تکنولـوژی 
نزدیک -مانند دارو– هم کسـب و کار خود را توسـعه دادیم 
و بـه عرصه محصوالت فرهنگی، نفت، گاز و پتروشـیمی نیز 
ورود کردیـم. مـا در هـر کـدام از ایـن عرصه هـا چشـم انداز 
بلندپروازانـه خـود را دنبـال می کردیـم. بـرای مثـال، ما 5 یا 
6 سـال اسـت کـه وارده حـوزه دارو شـده ایم. در چند سـال 
اول فقط کسـب تجربـه می کردیم ولی اکنون بیـش از 1۰۰ 
میلیـارد تومـان از چرخش مالـی گروه شـرکت های گلرنگ 

از فعالیت هـای دارویـی ما حاصل می شـود. 
تهـران،  بـا دانشـگاه های صنعتـی شـریف،  مـا همچنیـن 
امیرکبیـر و دانشـگاه آزاد قزویـن تفاهمنامـه امضـا کـرده و 
بسـیاری از طرح هـای ایـن مراکـز را بـه تولید رسـانده ایم یا 
در حـال تولیـد هسـتیم. حـدود 3۰۰ میلیـارد تومـان برای 
سـرمایه گذاری خطرپذیـر اختصـاص داده ایـم و احتماال این 

رقـم افزایـش نیـز پیـدا کند. 
از آن جـا کـه بسـیاری از صاحبـان ایـده تـرس لـو رفتـن 
ایده هایشـان را دارنـد، می خواهنـد با باالترین مقام سـازمان 

برای ارائه طرحشـان صحبت کنند. ما سـاز و کاری را فراهم 
کردیـم کـه صاحبـان ایـده راحت تـر بتواننـد بـا مدیـران ما 

صحبـت کنند. 
و  می کنیـم  اسـتقبال  نوآورانـه  ایده هـای  از  مـا  اکنـون 
کارمندانـی را کـه ایـن ایـده را پذیـرش کننـد نیـز تشـویق 

می کنیـم. 

 شهاب جوانمردى، مديرعامل شركت فناپ
ــت  ــوآورى، بازگش ــه ن ــتارت آپ ها ب ــت اس بازگش

بــه خويشــتن اســت 
یـک  نیـز  فنـاپ  پیـش  این کـه 11 سـال  بـه  توجـه  بـا 
اسـتارت آپ بوده اسـت موضوع فنـاوری، مفهمـوم و معنی 
متفاوتـی بـرای مـا دارد. در یـک اسـتارت آپ همـه روش 
و منشـی کـه در زنجیـره ایـده تـا محصولـش در پیـش 
گرفتـه می شـود بایـد نوآورانه باشـد بنابراین بازگشـت یک 
اسـتارت آپ به نوآوری، بازگشـت به خویشـتن اسـت. ما در 
سـال های گذشـته بر اسـاس یک طرح کارمان را شـروع و 
سـعی کرده ایـم در ادامه افـراد نوآور دیگـری را به مجموعه 
اضافـه کنیـم و شـرکت های دیگـری به مـا اضافه شـد. در 
هفـت سـال اول، بـه خاطـر این کـه ایده هـای جدیـد به ما 
تزریـق می شـد، مـا خیلـی دغدغـه نـوآوری نداشـتیم. بـه 
مـرور زمـان و بـه خاطـر این کـه عمـده فعالیت هـای ما در 
حـوزه b2g  )بیزینـس بـه بیزینـس( و b2g )بیزینـس به 
دولـت( بـود، بـه نظرمان رسـید که فنـاپ در حـال مواجه 
شـدن بـا یک چالـش اسـت و ما سـرعتمان برای رسـیدن 
بـه محصـوالت جدید و روحیه اسـتارتی آپی مان با گذشـته 
قابـل مقایسـه نیسـت. در واقـع مـا متوجه نبودیـم که چه 
تغییـری در مجموعـه فنـاپ رخ داده اسـت امـا به واسـطه 
چنـد اتفـاق کـه مـا را مجبـور کـرد از بیـرون بـه مجموعه 
نگاه کنیم، متقاعد شـدیم که سـاز و کارها و مکانیسـم های 

گذشـته را در حـوزه نـوآوری تغییـر دهیم. 
مـا بـه همراه عمده شـرکت هایی کـه در زمینـه فناوری و 
آی تـی در حـال فعالیت هسـتیم، به خاطر طـول عمر کم 
و داشـتن تجربـه اندکمـان بـا این مسـاله روبه رو هسـتیم 
کـه تـا وقتـی بالیـی بـر سـر مـا نـازل نشـود، از درک آن 
عاجزیـم و نسـبت بـه حوزه هـای دیگـر - ماننـد انـرژی 
- بـا چالـش جدی تـری مواجـه هسـتیم چـون شـرکت 
باسـابقه ای وجود نـدارد که از تجربیات آن  اسـتفاده کنیم 
و تجربیـات شـرکت های خارجـی نیـز بـه درد زیسـت بوم 

ایرانـی نمی خـورد. 
یکـی از مهم تریـن مسـائلی کـه در مجموعه مـا در جریان 
اسـت، پاسـخ به این دو سـوال اسـت که نوآوری در فناپ 
یعنـی چـه و چـه مکانیزم هایـی بـرای نـوآوری مناسـب 
را طراحـی  اسـتراتژیکمان  برنامه هـای  مـا همـه  اسـت؟ 
کرده ایـم ولـی ایـن برنامه هـا بـه یـک اسـانس ویـژه نیاز 
دارنـد تـا حیـات مجموعـه را تضمیـن کنـد. بنابرایـن مـا 
نـوآوری در مجموعـه  وقتـی در حـال پیچیـدن نسـخه 
بودیـم، بنـا را بـر ایـن گذاشـتیم کـه ایـن نسـخه، یـک 

نسـخه واحـد و دائمـی نیسـت. 
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پنل پنجم: 
توصيه هايى براى پيدا كردن بازارهاى جديد

بود  ایران  سیلیکون  نشست  پنل  پنجمین  عنوان  »بازار« 
که در آن سخنرانان درباره راه های توسعه بازار به مرزهای 

خارج از ایران به سخنرانی پرداختند. 
وسوسه برانگیز  امری  بازار  سهم  از  بخشی  یا  کل  گرفتن 
تجربیات  با  می خواهید  اگر  است.  کار  و  کسب  هر  برای 
مدیران موفق در این حوزه آشنا شوید، سخنرانی های این 

پنل درست آن چیزی است که شما به آن نیاز دارید. 

هيات مديره  عضو  و  فروش  مدير  شايان،   محسن 
شركت پويندگان راه سعادت 

و  فروش  از  پس  خدمات  كيفيت،  موفقيت:  مثلت 
قيمت 

تجهیزات  تولید  زمینه  در  سعادت  راه  پویندگان  شرکت 
مانتورینگ  تولیدکننده  تاکنون  و  می کند  کار  پزشکی 

عالئم حیاتی، الکتروکاردیوگراف و ساکشن بوده ایم. 
و  کردیم  تاسیس  را  پویندگان  شرکت   77 سال  در  ما 
پزشکی  تجهیزات  زمینه  در  داشتیم  قصد  ابتدا  همان  از 
تولید  صادرات  برای  را  حیاتی  عالئم  مانیتور  و  فعالیت 
۲5 شرکت  کردیم حدود  کار  به  شروع  که  زمانی  کنیم. 
ایرانی  هیچ محصول  و  داشتند  فعالیت  ایران  در  خارجی 
در بیمارستان ها وجود نداشت. ما با سعی و تالش و تنها 
1۰ پرسنل در سال 88 اولین محصولمان را به بازار عرضه 
کردیم که خیلی محصول ساده ای بود اما توانستیم موفق 
به  و  داریم  پرسنل   3۰۰ حدود  حاضر  حال  در  شویم. 
استانداردهای  و  می د هیم  انجام  صادرات  دنیا  کشور   46

بین المللی را از سال 81 اخذ کرده ایم. 
بازار ما بیمارستان ها بودند و تمام تجهیزات  از آن جا که 
بیمارستانی هم در ایران خارجی بودند، کار برای ما بسیار 
سخت بود ولی با برقرای ارتباط تنگاتنگ با مشتریانمان 
توانستیم بخشی از بازار را به دست بیاوریم. در حال حاضر 
تجهیزات  به  ایرانی  بیمارستان های  نیازسنجی  لحاظ  از 
نیازهایشان  به همه  ما می توانیم  و  ندارند  نیازی  خارجی 

پاسخگو باشیم. 
ما سه مولفه را سرلوحه کار خود قرار داده ایم: اول کیفیت، 
آخر  در  و  سرویس  یا  فروش  از  پس  خدمات  آن  از  بعد 
قیمت. ما می دانستیم که اگر در دو مولفه اول موفق شویم، 
می توانیم در مولفه قیمت نیز نظر مشتری را جلب کنیم. 
اروپایی  االن قیمت محصوالت ما یک چهارم دستگاه های 
بین المللی  استانداردهای  با  نیز  کیفیت  لحاظ  به  و  است 

عمل می کنیم. 
ما در زمینه نوآوری یک مرکز آر اند دی )تحقیق و توسعه( 
داریم و خیلی جلوتر از نیازهای مصرف روز بازار هستیم. 
در  بتوانیم  تا  کرده ایم  قضیه  این  صرف  را  زیادی  هزینه 

بازارهای بین المللی رقابت کنیم. 

 محمد گوهريان، مديرعامل گز سکه 
تنها راه نجات شركت ها ورود به بورس است 

ما شرکتی هستیم که تالش کرده ایم همه اجزای کارمان 
کامل باشد. شرکت ما مرکز رشد، دانشگاه، مرکز تحقیقات، 
شتاب دهنده و غیره را دارد و از محصول گز کار خود را 

شروع کرده است. 
مجموعه ما در سال 13۰3 افتتاح شده است و جزو معدود 
اولین  هستیم.  نوآوری  حوزه  در  دونسلی  مجموعه های 
بود  محصوالتمان  استانداردسازی  کردیم  ما  که  کاری 
چون هر جا می رفتیم، از ما یک سری عالئم و نشانه های 

استاندارد را می خواستند. 
ما در سال 78 شرکت کوچکی بودیم و با چرخش مالی 
حدود 3۰۰ میلیون تومان در سال جایی در بازار جهانی 
نداشتیم و حتی نمی توانستیم در نمایشگاه ها حضور پیدا 
کنیم. ما شروع به طراحی مدلی کردیم و با آن مدل در 
عرض 5 سال در 1۰۰ نمایشگاه شرکت کردیم. مدل ما 
این بود که از افرادی که سرمایه داشتند دعوت می کردیم 
در  حضور  واسطه  به  و  کنند  شرکت  نمایشگاه ها  در 
نمایشگاه ها و فروش محصوالت ما، بخشی از هزینه سفر 
و  شد  ما  جهانی  ارتباطات  شروع  این  برگردانند.  را  خود 
اکنون ما با حدود 5۰ کشور دنیا ارتباط داریم. اگر این بازار 
جهانی برای ما وجود نداشت، در زمان تحریم ها ورشکست 

می شدیم. 
داستان ما از این جا شروع شد که روزی یک فرد با ظاهری 
شغلتان  پرسیدیم  او  از  ما  و  شد  ما  مغازه  وارد  آراسته 
بیوتکنولوژی  او گفت که من مدیر پژوهشکده  و  چیست 
ایران  از او پرسیدیم که آیا می توانید در  ایران هستم. ما 
مردم  هم  و  باشد  شیرین  هم  که  دهید  پرورش  گیاهی 
مرض قند نگیرند و او گفت که بیایید موضوع را بررسی 
استویا  آزمایشگاه  راه اندازی  و  پروتکل  بعد  ماه   6 کنیم. 
شروع شد و اکنون 1۰ سال است که ما روی استوایا کار 
تولید  آن  پایه  بر  را  محصوالت  اقسام  و  انواع  و  می کنیم 

کرده ایم. 
نیاز  احساس  انسانی  نیروی  به  به شدت  ما  مدتی  از  بعد 
کار  سال  چند  دانشگاه ها  خروجی  روی  باید  اما  کردیم. 
می کردیم تا آن ها صفر شوند؛ یعنی توهمی را که آن ها در 
دانشگاه ها در خصوص بازار کسب و کار به آن دچار شده 
بودند، برطرف و با واقعیت کسب و کار آشنا کنیم. بنابراین 
خودمان یک دانشگاه تاسیس کردیم و دروس اولین دوره 
را نوشتیم که برخالف سایر رشته ها، ترجمه ای  گزسازی 
نبود و همه چیزش بومی خود ما بود. از سال 86 تاکنون 

15۰۰ فارغ التحصیل داشته ایم. 
االن به این مدل پایدار در بازار رسیده ایم که وقتی کسی 
می خواهد - مثال برای تفریح - به بازل مسافرت کند، ما 
در  راهنمایی های الزم  دریافت  با  او  و  او گز می دهیم  به 
نمایشگاه آن جا حاضر می شود. او 1۰ روز در بازل مستقر 
سود  نیز  مبلغی  است  ممکن  تفریح،  بر  عالوه  و  می شود 

ببرد. 
حرف من این است که خود شما همه راه را پیدا می کنید 
و راه، همه چیز را به شما می گوید. هر کس راه خودش 
را پیدا می کند و این چیزی نیست که قابل کپی برداری 
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باشد. چیزی که مهم است، باور شماست و باور مجموعه 
ما، راستی و درستی بود. این راستی ما را به جایی رساند 
که مجموعه ما اولین شرکت SME باشد که وارد بورس 
می شود. شما هم هیچ راهی جز پیوستن به بورس ندارید 
چون اقتصاد ما یک اقتصاد مریض است و در بازار تقلب، 
کپی برداری، رعایت نکردن حقوق مالکیت معنوی و... بسیار 
زیاد است. هر چقدر تالش کنید، موفق نمی شوید بنابراین 
هیچ راهی جز پیوستن به بورس ندارید. تنها چیزی هم که 
 می تواند شما را موفق کند، ایجاد یک برند محبوب است.

تنها جایی که می تواند برای شما برند محبوب ایجاد کند 
هم بازار بورس است. 

هيات مديره  رئيس  و  موسس  ابوالحسنى،  محمد   
موسسه نسل انديشه سبز 

مجموعه انيميشن هاى ديرين ديرين نتيجه شکست 
هستند 

شروع  نفره   1۲ تیم  یک  با   83 سال  در  را  انیمیشن  ما 
کردیم و در سال 87 تعدادمان به 17۰ نفر افزایش پیدا 
یک  و  فرهنگ سازی  انیمیشن   ۲۰۰ حدود  تاکنون  کرد. 
و  کرده ایم  تولید  »تهران ۲5۰۰«  نام  به  انیمیشنی  فیلم 
حال  در  دیرین«  »دیرین  مجموعه  روی  حاضر  حال  در 

کار هستیم. 
مالی  تامین  چگونگی  درباره  نشست ها  از  خیلی  در  من 
کسب و کارمان صحبت کرده ام بنابراین در این جا به این 
موضوع نمی پردازم و دوست دارم درباره زمان دانشجویی 
خود صحبت کنم. در آن سال ها همایشی درباره یکی از 
شخصیت ها در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد و 
من مسئول تهیه و پخش کارت پستال آن شخصیت بودم 
کار  و  آشنا شدم  نشر  و  چاپ  با صنعت  همین  خاطر  به 
خود را در این زمینه شروع کردم. من اعتقاد داشتم که 
کار بزرِگ افراد کوچک را انجام ندهم و کار کوچِک افراد 
ما  بزرگ می توانست  افراد  کار  انجام دهم چون  را  بزرگ 
را بزرگ کند. اولین سازمان دولتی که برای پیشنهاد کار 
کارت  یک  جیبش  از  آن  رئیس  کردم،  مراجعه  آن جا  به 
ویزیت بیرون آورد و قرار شد من هزار کارت ویزیت برای 
او چاپ کنم. 5 سال بعد، 8۰ درصد کارهای چاپ و نشر 
آن سازمان بر عهده من قرار گرفت. من 8 سال کار چاپ 
داشتم  درآمد  خیلی  مالی  لحاظ  به  و  دادم  انجام  نشر  و 
توانستم چند خانه، دفتر و ماشین بخرم و  به نحوی که 
زندگی ام سر و سامان گرفت. اما چیزی که ذهنم را خیلی 
مشغول کرده بود، گسترش کار بود و ما از یک حد خاص 
نمی توانستیم باالتر برویم و امکان ورود به بازار خارجی را 

نداشتیم. 
من به دنبال کاری بودم که هم با ذائقه ام متناسب باشد 
من خیلی  برای  رسانه  باشم.  داشته  بیشتری  رشد  هم  و 
جذابیت داشت و در این حوزه، انیمیشن را انتخاب کردم. 
سال 83 یک تیم 1۲ نفره تشکیل دادیم و شروع به کار 
روی انیمیشن کردیم. اولین کارمان نیز برای شرکت ملی 
گاز ایران بود. از همان سال روی پروژه مطالعه کردیم و 

و  ندارد  وجود  ایران  در  انیمیشنی  شرکت  شدیم  متوجه 
افراد هستند که برای صدا و سیما انیمیشن می سازند. به 
بازار  این گذاشتیم که در  را روی  خاطر همین، هدفمان 
موجود سهم خواهی نکنیم بلکه بازار را بزرگ تر کنیم و از 
گسترش بازار سهم بگیریم. مبحثی به اسم انیمیشن های 
فرهنگی را مطرح کردیم و تالشمان این بود که سازمان ها 
ما  انیمیشن های  از  فرهنگ سازی  برای  کنیم  متقاعد  را 
استفاده کنند. این اتفاق افتاد و در سال های بعد که بازار 
انیمیشنی فرهنگی راه افتاد، ما 9۰ درصد بازار انیمیشن 

فرهنگی را در اختیار گرفتیم. 
و  دور  و  مسلمانیم  ما  گفتیم چون  کار،  اول  از سال  بعد 
برمان کشورهای اسالمی زیاد است، می توانیم به بازارهای 
خارجی هم فکر کنیم. در سال دوم دفترمان را بزرگ تر و 
نیروهایمان را دوبرابر کردیم. همزمان به کشورهای عربی 
بیروت  در  دفتر  یک  مدتی  از  پس  و  کردیم  آمد  و  رفت 
راه  انداختیم و با کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع به 
بستن قرارداد کردیم. در سال 88 ما 17۰ پرسنل و یک 
دفتر فعال در بیروت داشتیم و سازمانی نبود که انیمیشن 
اما در آن سال به  او نسازیم.  فرهنگی بخواهد و ما برای 
و  بگذاریم  کنار  را  کار  کل  شدیم  مجبور  مسائلی  خاطر 
به عبارتی نابود شدیم. از این قضیه خیلی ناراحت شدیم 
ولی اتفاق خوبی بود چون یک تحول اساسی پیدا کردیم 
از آن، ما  تا قبل  و آن گرفتن مالکیت محصوالتمان بود. 
محصوالت  مالک  و  می دادیم  خدمات  فقط  شرکت ها  به 
نبودیم ولی بعد از سال 88 تصمیم گرفتیم خودمان مالک 

محصوالتمان باشیم و برند خود را داشته باشیم. 
پـس از مدتـی مجموعـه »انقـراض« و »دیریـن دیریـن« 
را شـروع کردیـم و بـه خاطـر این کـه جوایز متعـددی در 
جشـنواره های داخلـی و بین المللـی دریافـت کردیـم، از 
اول روی پـای خـود ایسـتادیم. مـن معتقـد بـودم وقتـی 
بیشـتر  پررویـی  بـا  و  بایـد محکم تـر  زمیـن می خوریـم 
بلنـد شـویم. دیریـن دیریـن هـر روز یک انیمیشـن تولید 
می کنـد و امـروز شـرکت های دولتـی بـرای سـفارش از 
برنـد خـود مـا اسـتفاده می کننـد و مـا در دیریـن دیرین 

آن هـا را تبلیـغ می کنیـم. 
ما همچنین در کنار فعالیت های داخلی خود یک مجموعه 
بازارهای  به  بتوانیم  تا  کرده ایم  طراحی  را  بین المللی 
پروژه  کار  این  برای  باشیم.  داشته  نیز دسترسی  خارجی 
گیگول را طراحی کردیم. گیگول نخستین دایره المعارف 
 1۰۰ اپیزودهای  قالب  در  جهان  در  انیمیشن  بر  مبتنی 
ثانیه ای است. برای این کار ایران را به 6۰۰ منطقه تقسیم 
کرده ایم و برای هر منطقه 5۰ قسمت انیمیشن می سازیم 
که در آن ها ویژگی های قومی، طبیعی، زیستی، صنعتی، 
نشان می دهیم. 3۰ هزار قسمت  را  منطقه  آن  و...  زبانی 
از 5۰  است  این  برنامه مان  و  ایران ساخته می شود  برای 
دیگر،  کشورهای  بگیریم.  پروژه  نیز  دیگر  اسالمی  کشور 
با کارکتر های ما، انیمیشن های کشور خودشان را طراحی 
به یک  انیمیشن ها، ما  این  تبادل و ترجمه  با  می کنند و 

میلیون انیمیشن خواهیم رسید. 
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پنل ششم: 
راهکارهايــى بــراى جــذب و حفــظ نيــروى 

انســانى 
ــركت هاى  ــانى در ش ــرمايه انس ــاى س »چالش ه
سلســله  از  پنــل  آخريــن  عنــوان  نــوآور« 
نشســت هاى ســيليکون ايــران بــود كــه در 
ــت،  ــران تلن ــركت هاى اي ــد ش ــران ارش آن مدي
ــه  ــردا در آن ب ــاط ف ــيران و ارتب ــس، پرگاس مپ

ــد.  ــود پرداختن ــرات خ ــه نظ ارائ
ــرک  ــور مح ــانى موت ــروى انس ــه ني ــا ك از آن ج
بى توجهــى  مى شــود،  محســوب  ســازمان ها 
ــركت  ــک ش ــد كار ي ــه مى توان ــن مقول ــه اي ب
ــل  ــن پن ــخنرانى اي ــدن س ــد. خوان ــام كن را تم
ــظ  ــذب و حف ــراى ج ــى ب ــد راهکارهاي مى توان

ــد.  ــما باش ــراى ش ــانى ب ــروى انس ــن ني بهتري

 آســيه حاتمــى، مديرعامــل و بنيانگــذار ســايت 
ايــران تلنــت 

حفظ نيروى انسانى در جنگ استعدادها 
اســتارت آپ هایی کــه درگیــر جــذب و حفــظ نیــرو 
ــت  ــرکتی را ثب ــد ش ــه می خواهن ــانی ک ــتند و کس هس
ــی  ــتند؛ یک ــه هس ــی مواج ــه اصل ــا دو دغدغ ــد، ب کنن
ــی  ــری چگونگ ــب و دیگ ــراد مناس ــذب اف ــی ج چگونگ
ــبی  ــای مناس ــم الگوه ــروز می خواه ــراد. ام ــظ آن اف حف
از شــرکت های موفــق در حفــظ نیروهــای انســانی خــود 
ــودم را  ــخصی خ ــه ش ــالوه تجرب ــه ع ــور ب ــول 5 مح ح
ــت را  ــران تلن ــش ای ــال پی ــی 13 س ــم. وقت ــرح کن مط
ــتم  ــتارت آپی داش ــم اس ــن ه ــود م ــردم، خ ــیس ک تاس
کــه می خواســتم از صفــر شــروع کنــم و دنبــال جــذب 
نیــرو بــودم و برنــدی هــم نبــود کــه افــراد بــه خاطــر آن 

ــوند.  ــه ش ــد جــذب مجموع ــد بخواهن برن
ــذب  ــبی را ج ــرد مناس ــه ف ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت اولی
کنیــم و بتوانیــم آن را نگــه داریــم. ســرمایه گذاری روی 
آمــوزش از مــوارد مهمــی اســت کــه شــرکت های موفــق 
انجــام می دهنــد. یعنــی حتمــا نبایــد یــک فــرد باســابقه 
ــه کار کنــد و  ــا در مجموعــه مــا شــروع ب پیــدا کنیــم ت
ســپس ســعی کنیــم او را نگــه داریــم. در ایــران جنــگ 
ــال جــذب نیروهــای  ــه دنب استعدادهاســت. شــرکت ها ب
ــای  ــون نیروه ــتند چ ــر هس ــتعداِد یکدیگ ــوب و بااس خ
کلیــدی کــه مســتقال کار را انجــام دهنــد کمنــد. بنابراین 
حتــی اگــر ایده آلتــان جــذب ایــن دســته از افــراد باشــد 
ــازه فارغ التحصیــل شــده  ــد جــذب نیــروی انســانی ت بای
ــته  ــش رو داش ــر در پی ــه دیگ ــوان گزین ــه عن ــم ب را ه
آن هــا ســرمایه گذاری  آمــوزش  بعــد روی  و  باشــید 
ــد،  ــی دارن ــتم آموزش ــه از سیس ــرکت هایی ک ــد. ش کنی
ــدی  ــای کلی ــتن نیروه ــرکت ها در داش ــن ش از موفق تری
و همچنیــن حفــظ آن هــا هســتند. نکتــه دیگــر این کــه 
ــوزش  ــد. آم روی فرهنــگ ســازمانی ســرمایه گذاری کنی
ــگ را  ــا فرهن ــرد ام ــاال می ب ــراد را ب ــارت اف ــا مه نهایت

ــگ  ــد فرهن ــر، بای ــارت دیگ ــه عب ــازند. ب ــا می س آدم ه
کاری را کــه دوســت داریــم در مجموعــه داشــته باشــیم، 
بــه عنــوان الگــو ارائــه کنیــم. بــه افــراد رویــا و آرزویــی 
بدهیــم کــه ســعی کننــد بــه آن برســند. در واقــع یــک 
مســیر شــغلی بــرای افــراد ترســیم کنیــم چراکــه 
ــراد  همیشــه بحــث حقــوق و دســتمزد نیســت بلکــه اف
ــل  ــه مراح ــده چ ــد در آین ــد بدانن ــن می خواهن همچنی

ــد.  ــی می کنن ــغلی را ط ش
نکتــه ای کــه همــه در ایــران درگیــر آن هســتیم، جایــگاه 
ــه ای از  ــه مجموع ــد. البت ــا عاشــق عنوانن اســت. ایرانی ه
ــد کــه عبارتنــد از فضــای  عوامــل انگیزشــی وجــود دارن
کاری شــرکت، عنــوان و در کل جایگاهــی کــه در محیــط 

ــرای خــودش تجســم می کنــد.  شــغلی فــرد ب
آخریـن آیتم، دسـتمزد اسـت. فکـر نکنیـد دادن باالترین 
باالتریـن  بـا  می شـود.  افـراد  حفـظ  باعـث  دسـتمزد 
دسـتمزد ممکـن اسـت فـرد موردنظـر جـذب شـود ولی 
حقـوق عامـل حفظ آن فـرد نیسـت. باید یک حـد نرمال 
و وسـط را بـرای دادن دسـتمزد در نظـر بگیریـد. اگر فرد 
توانمندی هـای خـود را بـاال بـرد، دسـتمزد او را به تدریـج 
افزایـش دهیـد. پس از تحقیـق در مـورد نمونه های موفق 
در ایـران می توانیـم حفظ نیروی انسـانی خـود را تضمین 
کنیـم. هنـگام جـذب افـراد دقت کنیـم داریم چه کسـی 
را بـرای چـه جایگاهـی و چه مجموعه ای جـذب می کنیم. 
یعنـی در مصاحبـه شـغلی فقـط توانمنـدی فـرد مهـم 
نیسـت بلکـه چیـزی کـه فرد بـا آن انگیـزه پیـدا می کند 
اهمیـت بسـیاری دارد و بـرای شناسـایی آن در فراینـد 

جـذب وقـت بگذارید. 

شــركت  مديرعامــل  انصــارى،  غالمرضــا   
پرگاســيران 

مثلث طاليى كارايى، دستاورد و اقتدار 
ــم.  ــل داری ــزار فارغ التحصی ــد ه ــد ص ــاالنه چن ــا س م
بیــن دویســت و ســی و خــورده ای هــزار  ایــن  در 
نفــر مهندســند کــه در ایــن زمینــه از کشــورهایی 
ــه  ــم. فاصل ــا باالتری ــه قطع ــن و فرانس ــره و ژاپ ــل ک مث
ــازار  ــگاهی از ب ــاز دانش ــالن ممت ــگان و فارغ التحصی نخب
ــل  ــک معض ــا ی ــل بی انته ــه تحصی ــن ادام کار و همچنی
ــر شــرکت هایی  اجتماعــی و اقتصــادی شــده اســت. اکث
و  خانوداگــی  می کننــد  فعالیــت  ایــران  در  کــه 
نیمه خانوادگــی بــا الگوهــای قدیمــی و ســاختاری شــبیه 
ــس  ــه رئی ــه ب ــات فائق ــاالری و احترام ــای پدرس الگوه
هســتند کــه نبــوغ و خالقیــت شــاید در آن هــا، نســبت 

ــدارد.  ــت ن ــی موضوعی ــی، خیل ــور فیزیک ــه حض ب
ــم  ــه می کن ــی را ارائ ــک الگوی ــودم ی ــدگاه خ ــن از دی م
ــا نیروهــای انســانی  کــه ســاختار ســازمان خودمــان را ب
ــی  ــا تالطم های ــان م ــم. جوان ــب کنی ــم، متناس ــه داری ک
در زندگی شــان هســت کــه شــاید نتواننــد پایــدار و 
ثابــت بماننــد. مثــال اخیــرا معــدل 14 دانشــگاه شــریف 
ــت.  ــه اس ــورس گرفت ــخ ب ــوزان و زوری ــک ل از پلی تکنی
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ــد دانشــجوهای دم دســتی مــا را هــم جــذب  آن هــا دارن
ــرای جــذب  می کننــد و رقابــت بیــن ســازمان داخلــی ب
ــارج از کشــور دارد  ــی سرســخت در خ ــه طالب کســی ک

ــاز دارد.  ــادل نی ــرای ایجــاد تع ــه راهــکاری ب ب
در سـازمان های داخلـی مـا باید یک بازنگـری کلی صورت 
بگیـرد. شـرکت ها - اعـم از نوپـا، دانش بنیـان، کالسـیک، 
صنعتـی، مکانیـکال، آی تـی و صنایـع وابسـته - بـه خـون 
تـازه نیازمندنـد. پس باید بخشـی از خالقیت و نـوآوری در 
بخـش اچ آر صرف شـود. الگوی ممتاز انگیزشـی یک مثلث 
طالیی اسـت کـه راس اصلـی آن کارایی و ارتقای مسـتمر 
بعـدی  تربیـت اسـت. راس  بـا آمـوزش و پـرورش و  آن 
دسـتاورد اسـت که بـرای تبدیل ذهنیـت افراد بـه عینیت 
بـه تاکیـد نیـاز دارد. راس سـوم مثلـث کـه خیلـی مهـم 
اسـت، دادن اقتـدار به کسـانی اسـت کـه نبوغ و دسـتاورد 
دارنـد؛ امـری کـه در شـرکت های ایرانـی در خصـوص آن 
تابـو وجـود دارد بـا ایـن تصـور که اقتـدار بخشـیدن باعث 
افزایـش مشـکالت و درخواسـت های پرسـنل می شـود. به 
عنـوان نمونـه، فردی کـه بی تجربگی هـای زیـادی دارد اما 
در یـک زمینه متخصص اسـت و تخصصش جوابگو اسـت، 
در همـان مـورد می توانـد محـور اصلـی سـازمان شـود تـا 
موسسـه بتوانـد حـول آن فـرد آرایشـش را سـازمان دهد. 
مـن شـخصا بـا کمـال میـل در خدمـت کسـانی هسـتم 
کـه عالقه مندنـد و دسـتاوردهایی دارنـد و مجـال مطـرح 

کردنـش را ندارند. 

مجتمــع  بنيان گــذار  كورنگــى،  فريــدون   
)مپــس(  پويــا  دانــش  پــارس ســامانه هاى 

ــانى  ــرمايه انس ــه س ــود را ب ــانى خ ــع انس مناب
ــد  ــل كني تبدي

انســانی  نیــروی  مــورد  در  بگویــم  نمی توانــم  مــن 
ــا  ــتن ب ــر و کار داش ــر س ــه خاط ــا ب ــص دارم ام تخص
ــان  ــای اصلی ش ــی از چالش ه ــه یک ــا ک ــرکت های نوپ ش
ــن  ــده ام در ای ــور ش ــت، مجب ــوده اس ــاله ب ــن مس همی
ــر  ــه نظ ــم. ب ــل کن ــم و تام ــته باش ــه داش ــه مطالع زمین
ــاوری  ــرکت های فن ــام ش ــش تم ــن چال ــن، بزرگ تری م

ــت.  ــانی اس ــرمایه انس ــرار- س ــه برق ــا و چ ــه نوپ -چ
مدل هـای مدیریتـی کـه همواره بـا آن ها روبه رو هسـتیم، 
مدل هایـی بیشـتر بر مبنای سـاختارهای مدیریت صنعتی 
هسـتند و هنـوز تحوالتـی کـه در اکثـر کشـورهای دیگر 
]کـه دانش بنیاننـد و مدیریـت صنعتـی را بـه مدیریـت 
دانـش و نـوآوری تبدیـل کرده انـد[ انجام شـده اسـت، در 

ایـران مـورد توجـه قـرار نگرفته اند. 
رده بندی  قابلیت ها  و  در ساختارهای صنعتی، تخصص ها 
شده  تعیین  و  مشخص  سلسله مراتب  یعنی  است؛  شده 
است که از کجا شروع می کنید، تا کجا ارتقا پیدا می کنید 
بین ۲۰  فرد  یک  کارایی  دوران  رفت.  کجا خواهید  به  و 
در  تجربه  از  که  است  نیاز  بنابراین  است  سال   3۰ تا 
بهینه سازی تخصص استفاده شود و این یعنی به کارگیری 
باتجربه.  مدیر  سوی  از  دانشگاهی  فارغ التحصیل  دانش 
مورد  باید  نیاز  مورد  حیطه  در  آموزش پذیری  همچنین 

توجه قرار گیرد. 
بــا دانــش الزم  نــوآوری  در ســاختار فناوری محــور، 
بــرای پیاده ســازی مــورد نظــر اســت و تخصــص مســاله 
نیســت. پــس تمــام کــردن دانشــگاه یــا تمــام نکردنــش 
باعــث کــم و زیــاد شــدن ارزش نمی شــود. بایــد قابلیــت 
رو بــه رو شــدن بــا شــبهه و عــدم قطعیــت نیــز در شــرکت 
وجــود داشــته باشــد چــون شــرکت نــوآور در لبــه مرزهــا 

ــاد.  ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــد چ ــد و نمی دان کار می کن
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با مپس را  افتخار همکاری  ایران  در 4 سال اخیر که در 
داشته ام، فارغ التحصیالن رشته های مهندسی را دیده ام که 
در مصاحبه شغلی خود می گویند می خواهند دکترا بگیرند 
افزوده دکترا را در رشته خود نمی دانند. ما به  اما ارزش 
و  اطالعات  به خصوص  نوین،  فناوری های  باال در  تخصص 
ارتباطات، نیاز نداریم بلکه یادگیری باال در نظام بندی های 
داشت  انتظار  می توان  چگونه  است.  نیاز  مورد  مختلف 
آن  در  که  است  دانشگاهی  فارغ التحصیل  که  مهندسی 
فروش  در  نداده اند،  یاد  او  به  را  جغرافیا  و  تاریخ  رابطه 

محصوالت در بازار بین  المللی موفق باشد؟!
بدون داشتن دانش در زمینه علوم اجتماعی و روانشناسی، 
دانش  اما  بیشتر  سن  و  تجربه  که  همکار  یک  با  تعامل 
خیلی  غرب  دنیای  در  است.  خیلی سخت  دارد،  کمتری 
زود تشخیص دادند که منابع انسانی را باید به سرمایه های 
انسانی تبدیل کنند. تفاوت منبع با سرمایه این است که 
منبع باعث به وجود آمدن درآمد می شود اما سرمایه، ثروت 
را به وجود می آورد. اکثر شرکت های نوپای ما در زمینه 
بنابراین  ثروت،  نه  هستند  درآمدزایی  دنبال  به  فناوری 
اهمیتی  برایشان  سرمایه  به  انسانی  منابع  کردن  تبدیل 
نمی شود  ماندگار  ولی  می آید  انسانی  نیروی  چون  ندارد 
بهینه سازی  برای  سازمانی  رفتارهای  مدیریت  می رود.  و 
رفتار  که  حالی  در  است  صنعت  دوران  به  متعلق  تولید 

سازمانی باید بر مبنای فرهنگ و جذابیت کار باشد. 

ــركت  ــل ش ــور، مديرعام ــد قنادپ ــيد حام  س
ــردا  ــاط ف ــى ارتب ــارت الکترونيک تج

بــراى تغييــر ذهنيــت خــود بــه دنبــال اتفاقــات 
عجيــب و غريــب باشــيد 

تشـکر می کنـم از برگزارکننـدگان کـه اسـم ایـن پنـل را 
چالش هـای سـرمایه انسـانی گذاشـتند نـه منابـع انسـانی. 

برداشـت شـخصی خـودم از کلیـدواژه سـرمایه را خدمتتان 
عـرض می کنم. شـما بـه عنـوان مدیر یـک مجموعه ممکن 
در خصـوص چگونگـی  سـاعت 1۰ شـب  ناگهـان  اسـت 
وضعیـت مجموعه تـان ترس بـه دلتان بیفتد. اگـر مدیر یک 
کارخانه خودروسـازی باشـید، می توانید همان سـاعت بروید 
کارخانـه و از نزدیـک وضعیـت را بازدیـد کنیـد و اطمینـان 
حاصـل کنیـد امـا اگر مدیر یک شـرکت دانش بنیان باشـید 
سـاعت 1۰ شـب در شـرکت هیـچ چیـزی نداریـد و بایـد 
امیدوار باشـید سـاعت 8 صبح فردا سـرمایه انسـانی سر کار 
خود حاضر شـود. و این جایی اسـت که من تفاوت سـرمایه 

انسـانی را بـا منابـع انسـانی می بینم. 
همـکار مـن، خانـم دکتـر سـام خانی، گـزارش اس اچ آر ام را 
خواندند. این گزارش که در سـال ۲۰16 تهیه شـده اسـت، 
۲3 عامـل ایجـاد رضایـت شـغلی را در 6۰۰ شـرکت در 
امریکای شـمالی بررسـی کرده است. برای سـرمایه انسانی 
بیـش از دسـتمزد، احتـرام مهـم اسـت. ضریـب اهمیـت 
احتـرام 67 درصـد، مزایا -مثل بیمه و پـاداش- 6۰ درصد، 

دسـتمزد 63 درصـد و ماهیـت کار 48 درصد اسـت. 
لذت،  می گیرند:  قرار  کالن  دسته بندی  جزو  مورد  سه 
منزلت و منفعت. در مورد کارشناسان، لذت در جایگاه اول، 
منزلت در جایگاه دوم و منفعت در جایگاه سوم قرار دارد. 
متمرکز  کار خود  روی شیوه  باید  دانش بنیان  شرکت های 
شوند. شیوه کاری شرکت دانش بنیان با شرکت تولیدی فرق 
می کند و این مساله  ای است که باید آن را درک کنیم. هر 
شرکتی بر اساس سیاست های خودش و کاری که می خواهد 
در  کند.  تعریف  را  ویژه خود  کاری  باید شیوه  انجام دهد 
تعریف این روش کاری، نکته مهم این است که باید ذهنیت 
خود را تغییر دهیم. نمی شود با ذهنیت شرکتی که بیست 
یک  دولتی،  یک شرکت  یا  است  تاسیس شده  قبل  سال 

 .روش کاری تعریف کنیم که کارایی داشته باشد
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یم که حد فاصل سال های  یوان در کنار مکک  مایل 4 میلیارد دالری و اعتبارات �ن �ت

ای احیای اقتصادی  وری �ب ن شد، رسمایه رصن م�ی 1945 �ت 1965 میالدی از سوی آمری� �ت

ن و اصالحات بسیاری را وضع کرد  ، دولت کومینتان« قوان�ی ن خود را دارا بود. عالوه �ب ا�ی

ن به طور مو�ث اجرا نشده بود ن ن�ی ن چ�ی ن هرگز ح�ت در رسزم�ی که �ت پیش از ا�ی

دایره مینا
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تایوان چگونه توسعه یافت؟ 
معجزه توسعه

 محسن عارفی



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

71

تایوان یکی از چهار ببر شرق آسیا )به همراه سه کشور کره جنوبی، 
در  آن ها  اقتصادی  موفقیت  که  است  و هنگ کنگ(  سنگاپور 
دهه های اخیر بر تفکر اقتصاددانان درباره توسعه تاثیر داشته است. 
اقتصاد تایوان پنجمین اقتصاد بزرگ آسیا محسوب می شود و از 
سوی صندوق بین المللی پول )IMF( در گروه اقتصادهای پیشرفته 
قرار گرفته است. تایوان همچنین بر اساس گزارش »شاخص 
رقابت پذیری« که از سوی مجمع جهانی اقتصاد اعالم می شود، در 
رتبه 15 جهان است و اقتصاد مبتنی بر سرمایه گذاری پیشرفته ای 
دارد که از حیث برابری قدرت خرید، نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان 
شناخته می شود. تایوان همچنین از نظر تولید ناخالص داخلی 
)GDP( در رتبه 18 جهان قرار دارد. پس از عصر »ابَرتورم« در 
اواخر دهه 194۰ میالدی، یعنی زمانی که رژیم نظامی کومینتانگ، 
چن یی که مدافع شهر تایوان در آن زمان محسوب می شد، دست 
به انتشار بی رویه یوآن جدید تایوان در مقابل ین تایوان قبلی زد و 
به وضوح نیاز برای واحد پولی جدید و باثبات ضروری شد.  وقتی 
دولت کومینتانگ در جنگ داخلی چین سرزمین اصلی را از دست 
داد، به تایوان عقب نشینی کرد و بخش هایی از ذخایر پولی و فلزات 
باارزش خود را از سرزمین چین به جزیره تایوان آورد. این ذخایر به 
تایوان کمک کرد که بتواند واحد پولی استاندارد و مبتنی بر طالی 
خود را بنیانگذاری کند. تایوان بدین ترتیب توانست قیمت ها را 
تثبیت و ابرتورم خود را مهار کند. از همه این ها مهم تر این بود که 
بسیاری از خواص روشنفکر و نخبگان اقتصادی نیز همراه با دولت 
کومینتانگ به تایوان سفر کردند. ژاپنی ها اقدام به احداث صنایع 
کشاورزی، شیمیایی، مواد و ذخایر غذایی کرده بودند که این امر 
به روشنفکرها و حامیان حکومت کومینتانگ کمک کرد به سرعت 

برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی خود دست به کار شوند. 
تایوان در کنار کمک  مالی 4 میلیارد دالری و اعتبارات نرمی که 
حد فاصل سال های 1945 تا 1965 میالدی از سوی آمریکا تامین 
شد، سرمایه ضروری برای احیای اقتصادی خود را دارا بود. عالوه بر 
این، دولت کومینتان« قوانین و اصالحات بسیاری را وضع کرد که 
تا پیش از این هرگز حتی در سرزمین چین نیز به طور موثر اجرا 
نشده بود. قانون اصالح زمین - درست مشابه قوانینی که در ژاپن و 
در زمان تصرف این کشور از سوی ایاالت متحده وضع شده بود - 
به اجرا درآمد و طبقه مالک و ارباب را برچید و در عوض با کمک 
دولت تعداد رعیت ها را افزایش داد. بدین ترتیب تولید محصوالت 
کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با این اقدام دولت، 
تولید سرمایه برعکس شد و زمینه برای فعالیت کشاورزان در 
بخش های شهری فراهم آمد. با این حال، دولت دست به کار 
شد و با ایجاد طرح سرمایه داری در یک بازار کامال تحت حمایت، 
مداخله کرد. دولت همچنین با کمک های مالی و سرمایه ای آمریکا 
زیرساخت های بسیار وسیع صنعتی، شبکه های ارتباطاتی و نظام 
آموزشی بسیار پیشرفته ایجاد کرد. همچنین برخی ارگان های 
دولتی ایجاد و طرح های چهار ساله نیز اجرا شد. حدفاصل سال های 
195۲ تا 198۲ میالدی، رشد اقتصادی تایوان به طور میانگین 
8/7 درصد و حدفاصل سال های 1983 تا 1986 این رشد 6/9 
درصد بود. تولید ناخالص ملی تایوان حدفاصل سال های 1965 تا 
1986 حدود 36۰ درصد رشد کرد. سهم تایوان از صادرات جهانی 
در سال 1986 میالدی بیش از ۲ درصد بود که این میزان حتی 
از کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره  جنوبی نیز باالتر بود. 

همچنین، خال اجتماعی میان طبقه ثروتمند و فقیر به شدت کاهش 
یافت و حتی در مقایسه با برخی کشورهای اروپای غربی نیز کمتر 
شد اما در دهه 8۰ میالدی اندکی این اختالف طبقاتی افزایش 
یافت. خدمات بهداشت و سالمت، آموزش و کیفیت زندگی نیز در 
تایوان ارتقا یافت. بسیاری از این بهبودها به لطف کمک های مالی 
آمریکایی ها و همین طور وضع یارانه برای تولیدات پرهزینه داخلی 
حاصل شد. همچنین، انعطاف سیستم مولد و ساختار صنایع تایوان 
موجب شد کارخانجات تایوانی شانس بیشتری برای تطبیق خود با 

وضعیت رو به تغییر بین المللی و اقتصاد جهان داشته باشند. 
عصر صنعتى شدن 

در دهه 7۰ میالدی حمایت از تولیدات داخلی در تایوان تشدید 
شد و سازمان ملل متحد نیز چین را از جمهوری به جمهوری 
خلق چین )PRC( به رسمیت شناخت. در پی این اتفاق مهم، 
بسیاری از برندهای تایوانی به یکی از مهم ترین تامین کنندگان 
برندهای مشهور جهانی چون DEC و IBM بدل شدند ضمن 
این که سایرین اقدام به راه اندازی شعب خود در دره سیلیکون و 
سایر مناطق خارج از ایاالت متحده کردند و بدین ترتیب نام خود 
را بر سر زبان ها انداختند. دولت همچنین پیشنهاد کرد صنایع 
نساجی و پوشاک کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند. در این 
دهه تایوان همچنین شاهد آغاز جنبش مستقل اتحادیه ها آن  هم 
پس از سال ها سرکوب بود. عالوه بر این، وقوع برخی رویدادها 
در سال 1977 میالدی روند شکل گیری اتحادیه های جدید را 
سرعت بخشید. در دهه 8۰ میالدی تایوان با بلوغ اقتصادی و تنوع 

بخشیدن به آن، به قدرت اقتصادی تبدیل شد. 
توسعه زيرساخت ها 

توسعه زیرساخت ها یکی از عوامل کلیدی در توسعه محسوب 
می شود. از دوره حکومت استعماری ژاپن )1945 تا 19۰5 میالدی( 
تایوان یک نظام زیرساختی را به ارث برده که از اکثر کشورهای 
فقیر بسیار پیشرفته تر است. ژاپنی ها برای تسهیل جمع آوری برنج و 
سایر محصوالت زراعی در این جزیره جاده، بندر و راه آهن ساختند، 
ولی این زیرساخت ها به ابزاری برای رشد صنعتی ملی از دهه 5۰ 
میالدی به بعد تبدیل شد. این میراث به کمک برنامه های گسترده 
دولتی در این دهه و دهه بعد تکمیل شد. بخش نظامی تایوان 
برای این جزیره بسیار بزرگ بود؛ ارثی که مربوط به دوره کنترل 
سرزمین اصلی چین از سوی کومینتانگ یا ملیون چینی پیش 
از 1949 بود. هزاران سرباز در برنامه های داوطلبانه و به منظور 
معاف شدن از خدمات سربازی اجباری شرکت کردند و به ساخت 
زیرساخت ها - از جمله پروژه های آزادراه شرقی - غربی که از نظر 
فنی چالش برانگیز بود - مشغول شدند؛ برنامه ای که یک عامل 
اساسی در موفقیت بعدی تایوان بود. در سال های اخیر در این 
منطقه تاکید بر ارتباط مخابراتی و سایر زیرساخت های فناوری باال 
گذاشته شده است. بی گمان برخی ضایعات، تقلب ها و سوءاستفاده 
در هزینه های زیرساخت وجود داشته است اما به  نظر می رسد 
کمتر از متوسط بوده است. هنگامی که رسانه ها در تایوان آزاد 
شدند، برخی از رسوایی های زیرساخت ها آشکار شد که بسیاری 
از آن ها مربوط به مرکز تایوان یعنی تایپه بود. آزادی های سیاسی 
نقش مهمی در توسعه زیرساخت ها و سایر نیازهای توسعه ای 



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

72

بازی کرده است که انعکاس دیگری از نقش های تداخلی عوامل 
متعدد کمک کننده در رشد اقتصادی است. در واقع ترکیبی از 
عوامل، موفقیت تایوان را تضمین کرد. این عوامل عبارتند از: تاکید 
بر توسعه آموزش، جذب اندیشه های مولد از خارج کشور، توسعه 

وسیع زیرساخت ها، اصالحات ارضی 
یکپارچه، نرخ های باالی پس انداز و 
سرمایه گذاری، سیاست های صنعتی 
موثر، تشویق بازار به تولید ثروت و نه 
جست وجوی سهم از ثروت موجود 
با  که  مستحکم  مالکیت  و حقوق 
دیگر سیاست ها خدشه دار نمی شود. 
دولت تایوان به تازگی بر همکاری با 
بخش خصوصی در تحقیق و توسعه 
پیشرفته به سمت زمینه های فناوری 
باال و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده 

است به طوری که بنگاه های پویای تایوان سرمایه گذاری های 
عظیمی را در جمهوری خلق چین انجام داده اند. در آینده ای 
نه چندان دور در تایوان مشاغل نسبتا غیرماهر صنعتی وجود 
نخواهد داشت و تاکید بر آموزش و تولید محصوالت با فناوری 
باال در بخش های متعدد از جمله کامپیوتر، نرم افزار، بایوتکنولوژی و 
توسعه مالی خواهد بود. همچنین تاکید بر توسعه از طریق صادرات 
محصوالت پیچیده خواهد بود. تایوان همچنین از اعضای بانک 
توسعه آسیا )ADB(، سازمان تجارت جهانی )WTO( و سازمان 
همکاری های اقتصادی آسیا - پاسیفیک )APEC( است. این 
کشور همچنین با نام »چین تایپه« به عنوان عضو ناظر در سازمان  

همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( حضور دارد. 
چالش ها 

منطقه جنوب  اقتصادهای  سایر  با  مقایسه  در  تایوان،  اقتصاد 
شرق آسیا، در یک چهارراه قرار دارد و با بحران های اقتصادی در 
دنیای اقتصادی جهان مواجه است. عالوه  بر فاصله گرفتن از روند 
بین المللی شدن، پرداخت حقوق و دستمزدهای پایین به کارمندان 
و چشم انداز نامطمئن برای مشاغل باعث شده است استعدادهای 
موجود در منابع انسانی هر جای دیگری از جهان را به جز منطقه 
آسیا - پاسیفیک برای کار کردن انتخاب کنند و در نتیجه مشاغل و 
کسب وکارهای تایوان بیشترین لطمه را از کوچک ماندن ابعاد خود 

و درآمدهای کمتر از انتظار ببینند. 
سایت های صنعتی روی زمین های برنج مستقر و موجب اتالف 
غیرقابل اجتناب محصوالت شدند. فقط پس از فشارهای غرب بود 
که توجه تایوانی ها به در خطر قرار گرفتن محیط زیست این جزیره 

جلب شد. 
بخش خصوصی در تایوان زنده و انعطاف پذیر است و هر جا سود 

وجود داشته باشد، فعالیت نیز موجود است. 
بخش مسکن در تایوان کوچک و ابتدایی است به طوری که 
کائوسیونگ  و  تایپه  خیابان های  در  بسیاری  بی خانمان های 
می خوابند. با باز شدن اقتصاد جمهوری خلق چین، بسیاری 
اما  شدند  منتقل  اصلی  سرزمین  به  تایوانی  شرکت های  از 
سرمایه گذاری در جمهوری خلق چین، به همان اندازه که سود 
به همراه دارد، مشکالت خود را نیز داراست. تایوان به شکلی 

خارق العاده با احتیاط فاصله دارد. در واقع احتیاط فقط شرایط 
موفقیت را در تایوان فراهم و جهت گیری های ضروری آینده را 
تعیین می کند. تایوانی ها به هیچ وجه موفقیت های درخشان 
ترکیب  به خوبی  تایوان  به طور خالصه،  نادیده نمی گیرند.  را 
انواع  پس  در  را  عوامل  پیچیده 
و  اقتصادی  سریع  پیشرفت های 
اجتماعی که اغلب معجزه توسعه 
می کند.  تصویر  می شوند،  نامیده 
عواملی که در این زمینه اثرگذارند 
زیرساخت ها،  آموزش،  از:  عبارتند 
اصالحات ارضی، نرخ باالی پس انداز 
و سرمایه گذاری، جذب اندیشه های 
تجاری، سیاست های موثر صنعتی 
در مراحل شکل گیری، انگیزه های 
انگیزه هایی  و  سیاست ها  و  بازار 
برای بهبود و ارتقای مهارت ها، تخصص در مهارت های طراحی، 

عملیات انعطاف پذیر تولیدی، دانش تولید و کارآیی. 
حقايق اقتصادى تايوان 

سازمان هاى عضو: سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری های 
اقتصادی آسیا - پاسیفیک )APEC( و اتاق بازرگانی بین المللی 

 )ICC(
توليد ناخالص داخلى )GDP(: اسمی 5۲9/6 هزار میلیارد دالر/ 

رتبه اسمی ۲6 در جهان تا سال ۲۰14 میالدی 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلى: ۰/64 درصد تا پایان نیمه اول 

سال ۲۰15 میالدی 
سرانه توليد ناخالص داخلى: ۲۲ هزار و 598 دالر تا سال ۲۰14 

میالدی و رتبه 36 در جهان 
نرخ بيکارى: 4 درصد تا سال ۲۰14 میالدی 

رتبه اعتبارى: AA منفی با چشم انداز باثبات از سوی استاندارد 
 A از سوی موسسه مودیز با چشم انداز باثابت و Aa3 اند پورز و

مثبت از سوی موسسه فیچ با چشم انداز باثبات 
درصد مشغوليت نيروهاى كارى در بخش هاى مختلف: 
کشاورزی 5 درصد، صنعت 36/1 درصد و خدمات 58/9 درصد تا 

سال ۲۰14 میالدی 
فناوری  تولیدات  و  ارتباطی  الکترونیک،  صنايع مهم: صنایع 
فوالد،  و  آهن  نساجی،  شیمیایی،  پاالیشگاهی،  اطالعات، 
ماشین آالت، سیمان، فرآوری مواد غذایی، خودرو، کاالهای مصرفی 

و دارویی 
محصوالت عمده كشاورزى: برنج، ذرت، میوه، سبزیجات، چای، 

مرغ، پروتئین دامی، شیر و شیالت 
منابع طبيعى: ذخایر محدود زغال سنگ، گاز طبیعی، گچ، مرمر 

و آزبست 
حجم صادرات: 318 میلیارد دالر در سال ۲۰14 میالدی 

حجم واردات: ۲77 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر در سال ۲۰14 
میالدی 

مقاصد عمده صادراتى: چین ۲7/1 درصد، هنگ کنگ 13/۲ 
و  ژاپن 6/4 درصد  امریکا 1۰/3 درصد،  متحده  ایاالت  درصد، 

 . سنگاپور 4/4 درصد



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

73

ان مک نیستند و هر کدام چالش های خاص  م افزاری در ا�ی کسب و اکرهای �ن

ام دنیا، کسب و اکرها�ی موفق خواهند 
ت
ان، مانند � زار ا�ی خود را دارند. در �ب

شند ه �ب
گ

اک زار آ بود که از نیاز �ب

رویداد کارآفرینی

اد شده است اما  ای چرخه معر استارت آپ پیش�ن تل�ن �ب گرچه مدل های حمن  ا

رگ دنیا �ب  ن ند و اغلب استارت آپ های �ب ج �ت ور�ت و را�ی سه مدل از مهه م�ث

ن مدل ها به وجود آمده و پولساز شده اند اساس ا�ی
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تخت گاز به سوی تسخیر
بازار تاکسی آنالین

ن و رئیس 
گ

گفت وگو �ب راننداک
ه اسنپ هیات مد�ی

که یم خواهد ییک از غول های 
شد  ان �ب استارت آ�پ ا�ی

 سروش برزگر
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تا همین چند سال پیش، وقتی صدای بوق مودم 
دایال آپمان نشانه ای از وصل شدن کامپیوترمان 
به اینترنت بود، تصور نزدیک شدن دنیای 
مجازی به دنیای واقعی یا یکی شدن آن ها با 
هم از ذهن کسی نمی گذشت. حاال مرزهای 
این دو دنیا بسیار کمرنگ تر شده است. 
این روزها در وب فارسی، در کنار غول های بزرگی 
مانند »دیجی کاال« و »زودفود« که کارشان 
برطرف کردن نیازهای واقعی ماست، شاهد رشد 
یک غول دیگر به نام »اسنپ« هستیم که احتماال 
در سال های آینده بیشتر درباره آن خواهیم 
شنید. اسنپ یک نرم افزار تلفن همراه است که به 
طور خالصه، کارش وصل کردن افراد نیازمند به 
تاکسی و رانندگان نیازمند به مسافر است. ایده 
ایجاد چنین نرم افزاری اندیشه خیلی جدیدی 
محسوب نمی شود و در دنیا »اوبر« و »ایزی 
تاکسی« چند سال است که دقیقا کاری مشابه 
اسنپ انجام می دهند. اسنپ در ابتدا کار خود را 
با نام »تاکسی یاب« شروع کرد و پس از مدتی، بنا 
به دالیل نامعلوم، نام خود را به اسنپ تغییر داد. 
مصاحبه گرفتن از مدیران اسنپ یکی از کارهای 
سخت روزگار است. با وجود آن که اسنپ تنها 
۲ سال است کار خود را شروع کرده و هنوز 
علی القاعده باید استارت آپی عمل کند، به شدت 
بروکراتیک شده و دسترسی به مدیران آن سخت 
است. به حورا وکیلی، مدیر محتوای اسنپ زنگ 
می زنم و درخواست مصاحبه با سروش، مدیرعامل 
اسنپ را مطرح می کنم. می گوید: »هماهنگ 
می کنم و نتیجه را اطالع می دهم«. پس از چند 
دقیقه تماس می گیرد و می گوید: »قرار شده است 
ابتدا سواالت شما را ببینیم و بعد تصمیم گرفته 
می شود که مصاحبه انجام شود یا خیر«. بخشی از 
سواالت مصاحبه را ایمیل می کنم و هر چند روز 
یک  بار، از طریق تلگرام، درباره روند تصمیم گیری 
مدیران شرکت پرس و جو می کنم. پس از گذشت 
۲5 روز به من زنگ می زنند که مصاحبه شما 
آماده شده ولی شهرام شاهکار، رئیس هیات مدیره، 
به سواالت شما جواب داده است، آن هم نه به 
همه آن ها! با این حال، این پاسخ ها را می توان 
یکی از اولین گفت وگوهای مدیران اپلیکیشنی 
دانست که این روزها در فضای استارت آپی کشور 
حسابی سر و صدا به پا کرده و خیلی ها اعتقاد 
دارند باید در آینده نزدیک آن را یکی از کسب 
و کارهای بزرگ آنالین ایران به حساب آورد. 
اگر مسافر باشید، کافی است نرم افزار اسنپ را 
به طور رایگان از مارکت های اندروید و اپ استور 
دانلود و نصب کنید. نرم افزار روی نقشه شما را 
نشان می دهد و شما تعیین می کنید که از کجای 
شهر به کجا می خواهید بروید. بعد از این، نرم افزار 

به طور هوشمند )بر اساس فاکتورهایی نظیر 
مسافت، ترافیک، ساعت و...( هزینه سفرتان 
را اعالم می کند و اگر با مبلغ مشکلی نداشته 
باشید، درخواست خود را کامل می کنید. 
حسین یکی از راننده های اسنپ، می گوید: 
»بالفاصله پس از درخواست شما، گوشی 
تمام راننده هایی که در یک شعاع مشخص 
از مکان شما هستند و قبال خودرو خود را 
در اسنپ ثبت نام کرده اند، به صدا درمی آید 
و هر کس ۲۰ ثانیه فرصت دارد درخواست 
مشتری را بپذیرد. اولین راننده ای که 
درخواست مشتری را پذیرفت، راننده شما 
برای رساندنتان به مقصد می شود.« 
از علی، یکی دیگر از راننده های اسنپ، 
می پرسم که بر چه اساسی مشتری می تواند 
به راننده های اسنپ اعتماد کند و او می گوید: 
»تمام رانندگان اسنپ حداقل یک  بار باید 
به  صورت حضوری به شرکت بروند و کپی 
مدارک شخصی و ماشین را ارائه دهند. 
بنابراین دقیقا مشخص است که چه کسی در 
حال جابه جایی کدام مسافر و به کدام مقصد 
است. روی عملکرد رفتاری ما نظارت می شود 
و خود مسافران هم از طریق برنامه گزارش 
می دهند که چقدر از راننده راضی هستند.« 
مصطفی یکی دیگر از راننده های اسنپ است. 
از او می پرسم برای راننده شدن در اسنپ حتما 
باید مجوز حمل  و نقل شهری داشته باشید 
یا رانندگان عادی هم می توانند عضو اسنپ 
شوند و او پاسخ می دهد: »اتفاقا جدیدا سعی 
می کنند رانندگان تاکسی شهری و آژانس ها را 
به خاطر مشکالت حقوقی جذب نکنند. بیشتر 
رانندگان اسنپ، رانندگان عادی هستند.« 
از مصطفی می پرسم اسنپ نسبت به 
مسافرکشی گذری یا کار در آژانس چه مزیتی 
برای مسافر و راننده دارد و او می گوید: »نسبت 
به مسافرکشی عادی استهالک ماشین کمتر 
است. اگر بخواهیم در آژانس هم کار کنم 
باید ۲۰ درصد کرایه را به  عنوان کمیسیون 
به آژانس بدهیم ولی اسنپ 13 درصد از 
ما کمیسیون می گیرد. همچنین، برخالف 
آژانس ها، در اسنپ زمان کاری دست خود 
ماست. هر وقت دوست داشته باشیم کار 
می کنیم و هر وقت دوست نداشته باشیم 
کار نمی کنیم. برای مسافر هم قیمت کمتر 
اسنپ نسبت به آژانس ها مزیت محسوب 
می شود و برای آن ها هم به صرفه تر است.« 
این هم متن مصاحبه ایمیلی من با 
شهرام شاهکار، رئیس هیات مدیره اسنپ 
که خواندنش خالی از لطف نیست: 
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ــه  ــد؟ چ ــا آم ــنپ از كج ــيس اس ــده تاس  اي
ــتيد؟  ــن كار داش ــراى اي ــزه اى ب انگي

ایــده درخواســت خــودرو از طریــق نرم افــزار در دنیــا چند 
ــال های  ــی س ــت. ط ــال اجراس ــه در ح ــت ک ــالی اس س
اخیــر، بــا توجــه بــه بهبــود شــبکه زیرســاختی اینترنــت 
ــر آن  ــراه، ب ــت هم ــول اینترن ــوذ قابل قب ــور و نف در کش
ــزاری  ــرویس های نرم اف ــن س ــی چنی ــای خال ــدیم ج ش

را در کشــور بــا اپلیکیشــینی ایرانــی پــر کنیــم. 

 بــراى عملياتــى كــردن ايــن ايــده چــه 
كارهايــى كرديــد؟ آيــا بــراى ايــن كار از شــتاب 
دهنده هــا يــا اسپانســرها كمــک گرفتيــد؟ 

عمومــا بــرای راه انــدازی هــر کســب و کاری بــه بررســی 
ــوارد  ــادی روی م ــی زی ــرمایه گذاری زمان ــه و س و مطالع
ــروی  ــگان و نی ــتفاده از نخب ــت. اس ــاز اس ــیاری نی بس
جــزو  مختلــف  بخش هــای  در  برجســته  انســانی 
ــت.  ــا و ایده هاس ــردن طرح ه ــرا ک ــل اج ــن عوام مهم تری
اســنپ هــم ماننــد تمــام کســب و کارهــای موفــق 
ــام داد  ــه انج ــن زمین ــی را در ای ــالش و بررس ــا ت ماه ه
 IIG ــران ــی ای ــروه اینترنت ــتیبانی گ ــا پش ــت ب و در نهای

ــود.  ــرا ش ــی و اج ــت عملیات توانس

 بــه طــور واقع بينانــه آينــده كســب و كارتــان 
ــرى  ــه فک ــد؟ چ ــى مى كني ــه پيش بين را چگون

بــراى رقبــاى داخلــى خــود داريــد؟ 
ــم نیســتند و  ــران ک ــزاری در ای ــای نرم اف کســب و کاره
ــازار  ــد. در ب هــر کــدام چالش هــای خــاص خــود را دارن
ــق  ــی موف ــب و کارهای ــا، کس ــام دنی ــد تم ــران، مانن ای
خواهنــد بــود کــه از نیــاز بــازار آگاه باشــند. رقابــت ســالم 
در هــر بــازاری بــه نفــع همــه بازیگــران آن بــازار اســت. 
ــد و  ــتقبال می کن ــازار اس ــا در ب ــور رقب ــنپ از حض اس
موفــق می بینــد.  و  روشــن  بســیار  را  آینــده خــود 

ــن ادعاســت.  ــواه ای ــون گ ــرد اســنپ تاکن عملک

 لطفــا توضيحاتــى دربــاره فضــاى كارى اســنپ 
ــر  ــد؟ دفت ــد داري ــر كارمن ــد نف ــد. چن بدهي
ــان چنــد متــر اســت؟ چقــدر فضــاى كارى  كارت
ــت  ــازى اس ــاى مج ــه فض ــى ب ــان متک خودت

و...(؟  )دوركارى 
در حــال حاضــر اســنپ بیــش از 7۰ پرســنل دارد و 
ــه ای در حــال  ــط دوســتانه و حرف ــک محی همگــی در ی
کار کــردن کنــار هــم هســتیم. اســنپ محیطــی پویــا و 
خــالق دارد کــه بــا توجــه بــه نیازهــای بــازار هــر روز در 
حــال بهتــر شــدن اســت. امــروزه اســتفاده از ابزارهــای 
نویــن بــرای فراهــم آوردن ســهولت و ســرعت بخشــیدن 

ــه کارهــا جــزو الینفــک کار در هــر صنعتــی اســت.  ب

ــه  ــت و ب ــه اس ــان چگون ــب و كارت ــدل كس  م
ــد؟  ــول درمى آوري ــور پ ــاده، چط ــان س زب

اســنپ اپلیکیشــن ارائــه خدمــات نرم افــزاری اســت 
ــات  ــتفاده از خدم ــا اس ــه ی ــرای ارائ ــران را ب ــه کارب ک
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــد و باب ــل می کن ــر وص ــه یکدیگ ب
نرم افــزاری درآمــد کســب می کنــد. خیلــی ســاده تر 
ــن  ــنپ، نزدیک تری ــک در اس ــک کلی ــا ی ــم، ب ــر بگوی اگ
درون شــهری  ســفر  تــا  شماســت  منتظــر  خــودرو 

ــد.  ــه کنی ــی را تجرب متفاوت

 تاكنــون بــا چــه مشــکالتى دســت  و پنجــه نرم 
كرده ايــد. در واقــع ســخت ترين چالشــى كــه در 
راه انــدازى كســب  و كارتــان وجــود داشــته چــه 
ــى  ــه چالش هاي ــد چ ــر مى كني ــت و فک ــوده اس ب

پيــش رو داريــد؟ 
مــا هــم مثــل بقیــه اســتارت آپ ها بــا تمــام چالش هــای 
ــالوه بــر  ــتارت آپی رو بــه رو بودیــم. ع ــرکت های اس ش
ــب  ــوزه کس ــرای ح ــم ب ــری ه ــای دیگ ــا، چالش ه آن ه
ــرح  ــه ط ــل منطق ــود دارد، مث ــران وج ــا در ته و کار م
ترافیــک و تاثیــر شــرایط جــوی بــر ترافیــک شــهر تهــران 

ــتند.  ــم نیس ــی ه ــای کوچک ــه چالش ه ک

 بــا توجــه بــه تجربــه اى كــه تاكنــون به دســت 
ــد از  ــه مى خواهن ــانى ك ــراى كس ــد، ب آورده اي
ــه  ــد چ ــروع كنن ــتارت آپ را ش ــک اس ــروز ي ام
توصيــه اى داريــد؟ اگــر بــه روز اول كارى خودتان 
برگرديــد چــه كارهايــى را انجــام نمى دهيــد يــا 

ــد؟  ــام مى دهي ــر انج ــى را زودت ــه كارهاي چ
شــناخت بــازار و نیازهــای آن اهمیــت بســیاری دارد. قبل 
ــتارت آپ،  ــک اس ــروع ی ــژه ش ــر کاری، به وی ــروع ه از ش
ــر  ــر و علمی ت ــد مطالعــه و نیازســنجی هرچــه دقیق ت بای
ــه کار  ــود در ادام ــث می ش ــر باع ــن ام ــود. ای ــام ش انج

ســرعت رشــد بهتــری داشــته باشــیم. 

ــراى ارتبــاط برقــرار كــردن ميــان دانشــگاه   ب
ــاى  ــى در فض ــوزه كارآفرين ــجويان و ح و دانش
ــى در دانشــگاه و چــه  ــد چــه كارهاي ــن باي آنالي

ــام داد؟  ــب و كار انج ــاى كس ــى در فض كارهاي
ــگاه ها  ــا دانش ــی ب ــل خوب ــود تعام ــه خ ــه نوب ــنپ ب اس
ــگاهی  ــگان دانش ــور نخب ــر حض ــالوه  ب ــت. ع ــته اس داش
ــم  ــالش کرده ای ــواره ت ــا هم ــنپ، م ــم اس ــه تی در بدن
و  ببریــم  بهــره  دانشــگاهی  متخصصــان  نظــرات  از 
تجربیاتمــان را در قالــب ســخنرانی ها و همایش هــای 
متعــدد در اختیــار ایــن حــوزه قــرار دهیــم. امیــد داریــم 

ــود.  ــم بش ــتر ه ــده بیش ــل در آین ــن تعام ــه ای ک

چــه فرصت هــاى ديگــرى را مى تــوان در   
ــدازى  ــراى راه ان ــه ب ــنهاد داد ك ــا پيش ــن فض اي

ــند؟  ــتعد باش ــى مس ــب و كارهاي ــن كس چني
بــرای همگرایــی بیشــتر و بهتــر صنعــت و دانشــگاه 
راه هــای متعــددی هســت کــه در ســطح تصمیم گیــری 
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کالن در دانشــگاه ها می تــوان از آن هــا بهــره گرفــت. 
ابزارهــای بــه روز و متدهــای جدیــد کــه در صنعــت 
ــگاه ها  ــا در دانش ــد، لزوم ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م

نیســتند.  شناخته شــده 

ــى  ــانى يک ــروى انس ــم و ني ــردن تي ــدا ك  پي
ــب و  ــدازى كس ــا در راه ان ــخت ترين كاره از س
ــن  ــر اي ــوان ب ــور مى ت ــت. چط ــران اس كار در اي
مشــکل غلبــه كــرد؟ دانشــگاه و همکالســى هاى 
ــدن  ــع ش ــه رف ــد ب ــدر مى توانن ــگاه چق دانش

ــد؟  ــک كنن ــکل كم ــن مش اي
ــروی انســانی متخصــص  ــرورش نی ــش دانشــگاه در پ نق
ــا  ــز ب ــا نی ــب و کاره ــه کس ــت. البت ــگ اس ــیار پررن بس
انتقــال تجربــه در ایــن حــوزه بایــد ایفــای نقــش کننــد. 
ــگاه ها  ــا دانش ــل ب ــگان و تعام ــتفاده از نخب ــا اس ــا ب م
ــی  ــد خوب ــا ح ــانی را ت ــروی انس ــش نی ــتیم چال توانس

ــم.  ــت کنی مدیری

 اســنپ چــه ارزشــى خلــق كــرده كــه در مــدل 
ــته  ــود نداش ــب و كار وج ــوع كس ــن ن ــنتى اي س
ــدازى  ــى در راه ان ــه ارزش آفرين ــه ب ــت؟ توج اس
ــدل  ــق م ــا خل ــد ب ــه مى توان ــب و كار چگون كس

ــد بخــورد؟  كســب و كار پيون
ــن  ــا مقصــد« اســت و ای ــک ت ــک کلی شــعار اســنپ »ی
ــات ســادگی  ــه خدم ــا در ارائ ــی شــالوده و هــدف م یعن

ــا  ــس ب ــهری و آژان ــی ش ــما در تاکس ــال ش ــت. قب اس
مســائلی مثــل توافــق نداشــتن بــر ســر قیمــت و 
پرداخــت پــول نقــد مواجــه می شــدید امــا اســنپ ایــن 
ــد از  ــما بع ــاال ش ــرده و ح ــل ک ــی ح ــکل را به خوب مش
مشــخص کــردن مبــدا و مقصــد، هزینــه ســفر خــود را 
ــا باالتــر بــردن اعتبــار  خواهیــد دیــد. از طــرف دیگــر، ب
ــه ســفر  ــد هزین ــری اســنپ خــود می توانی حســاب کارب
را بــدون نیــاز بــه وجــه نقــد پرداخــت کنیــد. اســنپ در 
ــده  ــران و در آین ــاط شــهر ته ــام نق حــال حاضــر در تم
در شــهرهای دیگــر بــه ارائــه خدمــات خــود می پــردازد 
ــکالت  ــی از مش ــد خیل ــز می توان ــوع نی ــن موض ــه ای ک

ــد.  ــود بخش ــنتی را بهب ــای س روش ه

 چقــدر شکســت هايتان بــه شــما كمــک كــرده 
ــه  ــتاده ايد؟ چ ــا ايس ــون اين ج ــه اكن ــت ك اس
ــد؟  ــى گرفته اي ــت هاى قبل ــى از شکس درس هاي
همیشــه گفتــه شــده کــه شکســت مقدمــه ای بــر پیروزی 
اســت. مــا هنــوز راهــی بســیار طوالنــی پیــش رو داریــم 
ــم  ــه آمده ای ــم ک ــا ه ــا این ج ــیر و ت ــن مس ــی در ای ول
ــم.  ــه کرده ای ــی را تجرب ــائل مختلف ــارها و مس ــا فش باره
امــا - بــه دور از شــعار دادن - بایــد بگویــم کــه بــه تمــام 
مســائل بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای بهبــود عملکــرد 
ــمان را  ــت تالش ــرده و نهای ــگاه ک ــتر ن ــرفت بیش و پیش
ــوند و  ــل بش ــی ح ــائل قبل ــه مس ــم ک ــه کار گرفته ای ب
 .ــه خــود بگیــرد پیشــرفتمان ســرعت بیشــتری ب
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چرخه عمر یک استارت آپ از مرحله شکل گیری ایده به وجود 
می آید و تا زمانی که این ایده به یک شرکت تبدیل شود، 
ادامه پیدا می کند. اگرچه مدل های مختلفی برای چرخه عمر 
استارت آپ پیشنهاد شده است اما سه مدل از همه مشهورتر 
و رایج ترند و اغلب استارت آپ های بزرگ دنیا بر اساس این 
مدل ها به وجود آمده و پولساز شده اند. این مدل ها شامل 
مدل توسعه مشتری، مراحل سرمایه گذاری و ژنوم است. در 
این شماره با مدل مراحل سرمایه گذاری و سازوکاری که برای 

رشد یک استارت آپ دارد، آشنا می شوید. 
استارت آپ چيست؟  

خیلی ها همین که کلمه استارت آپ به گوششان می خورد، 
شرکت کوچکی را تصور می کنند که نهایتا دو، سه نفر در آن 
مشغول به کار هستند و لزوما مکان خاصی هم ندارد و در یک 
اتاق خواب کوچک از یک منزل مسکونی هم قابل مدیریت 
است. اما این تعریف لزوما در مورد همه استارت آپ ها صدق 
نمی کند و تفاوت زیادی نیز با مفهوم این کلمه دارد. در واقع 
اگرچه استارت آپ ها می توانند کوچک و جمع وجور باشند، اما 
به هر شرکت کوچکی استارت آپ گفته نمی شود. استارت آپ 
در اصل به سازمان یا گروهی موقتی گفته می شود که متشکل 
از یک یا چند کارآفرین است. این عده بر اساس یک ایده 
اولیه دور هم جمع شده اند تا آن ایده اولیه را اجرایی کنند. 
بر اساس هر مدلی از کسب وکار که یک استارت آپ شروع به 
رشد کند و محصول یا خدمت مورد نظر به بازار عرضه شود، 
آن استارت آپ نیز به نوعی تغییر ماهیت می دهد و به یک 

شرکت تبدیل می شود. 
گام به گام با مدل مراحل سرمايه گذارى  

مدل مراحل سرمایه گذاری که به رشد ایده اولیه استارپ آپ 
چهار  از  می شود،  منجر  واقعی  ایده  یک  به  آن  تبدیل  و 
مرحله اصلی تشکیل شده است. در این مدل، همان طور که 
از نامش پیداست، تمرکز اصلی گروه تشکیل شده بر مساله 

جذب سرمایه گذاران بیشتر است. 
1- مرحله اول این مدل ایده پردازی یا دانه ریزی نام دارد. در این 
مرحله کارآفرین یا کارآفرین ها باید آن قدر سرمایه داشته باشند 
که بتوانند نمونه اولیه محصولشان را بسازند یا خدمت مورد نظر 
خود را به بازار عرضه کنند. این مبلغ به قدری است که کارآفرین 
می تواند آن را از طریق نزدیکان و دوستان یا گروهی که به آن 

سرمایه گذاران فرشته گفته می شود، تامین کند. در این مرحله 
استارت آپ راه اندازی می شود و شرکت شکل می گیرد و سرمایه 
اولیه باید هزینه های حیاتی اولیه را تامین کند. همچنین در این 
مرحله بیزینس پلن یا طرح تجارت نیز تدوین می شود که شامل 
شرح ایده و دالیلی است که بازار به این خدمت یا محصول 
جدید نیاز دارد. کارآفرین باید در بیزینس پلنی که تهیه می کند 
حجم بازار مورد نظرش را نیز تخمین بزند، روش هایی را برای 
کسب درآمد از این ایده طراحی کند و وضعیت رقابت با سایر 
شرکت ها را نیز در نظر بگیرد. هرچه دقت کارآفرین در تهیه 
این بیزینس پلن بیشتر باشد، احتمال موفقیت نیز بیشتر است. 
۲- در مرحله دوم یا مرحله ابتدایی، ایده مورد نظر باید عملی و 
کاربردی شود و کارآفرین بتواند اولین محصول خود را با ارائه کاال 
یا خدمتی خاص به بازار به دست بیاورد. طبیعی است که این 
محصول یا خدمت باید قابلیت فروش داشته باشد ولی لزوما نمونه 
نهایی و کامل ایده نیست. البته معنایش این نیست که محصول 
مورد نظر نباید انتظارات مشتری را تامین کند. در این مرحله، 
عالوه بر کسب درآمد، کارآفرین باید به دنبال طراحی روش هایی 
باشد که بتواند سرمایه گذاران بیشتری را جلب کند یا از کسب و 
کار مورد نظر خارج شود. اگر در این کار تاخیر کند، ممکن است 
تعداد رقبایش در بازار زیاد و کسب و کارش نابود شود. اگر سرمایه 
جذب شود و قرار باشد کار ادامه پیدا کند، توسعه نیروی انسانی 

و منابع نیز باید در همین مرحله مورد توجه جدی قرار بگیرد. 
3- مرحله سوم یا مرحله رشد زمانی است که ایده اولیه اجرایی 
و عملی شده است و کارآفرین توانسته نه تنها درآمد کسب کند، 
بلکه به سود نیز رسیده است. در نتیجه باید استراتژی هایی را 
پیش بینی کند که به  مرور بتواند همزمان با رشد شرکت سود به 
دست آمده را نیز افزایش دهد. از اولویت های اصلی مرحله رشد 
استارت آپ می توان به تمرکز روی بازاریابی و تبلیغات، تامین 
زیرساخت های فنی و عملیاتی، استخدام مدیر ارشد اجرایی و... 
اشاره کرد. همچنین در این مرحله، استراتژی هایی که در گام 
دوم برای جذب سرمایه بیشتر طراحی شده، اجرا می شود و در 
صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد. یک استارت آپ زمانی 
می تواند سربلند از این مرحله خارج شود که سرمایه گذارهای 

بیشتر یا سرمایه بزرگ تری را جذب کند. 
استارت آپ  هر  آخر  مرحله  یا  مرحله  چهارمین  در   -4 
را  کارشان  و  باید کسب  آیا  که  تصمیم می گیرند  مدیران 
واگذار کنند و خارج شوند یا سهام خود را در بازار بورس به 

 .صورت عمومی عرضه کنند

رگ تبدیل یم شوند؟  ن کت های �ب چطور ایده ها در چرخه استارت آپ به رسث

بچرخ تا بچرخیم 
 نسترن امیرانی 
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شد.  ن سبب یم شود سبک وزن �ب فوم از بسته های هوا تشکیل شده است و مه�ی

د که  کیب مواد داخل بسته های هوا یم گ�ی کف استح�م خود را از ساختار و �ت

ن مورد آلیاژ فوالد است در ا�ی

ت مشغول  یتال سن ب واهید، بیش�ت غول های دنیای د�ی ن گر راستش را �ب

ند�ت بسازند ن ها�ی هو�ث فعالیتند �ت ماش�ی

وه�ث روی نویع  ث ی� اکرهای �پ در حال حارصن �ب پشتیبا�ن سازمان امنیت داخیل آمر

موعه ای سنسور تشکیل شده که در  ام است که از حمب ب
ن

تکنولوژی جدید در حال ا�

تیب ام�ن دور  ن �ت ش شده نصب یم شوند و به ا�ی ن سقف و دیوارها به صورت �پ

واهد داشت ن زدن آن ها وجود �ن

ت در نظر گرفته  ای یک رو�ب شد که �ب ینه ها�ی �ب ن گز ن از آخر�ی شاید نوش�ت

ن قمل طرا� شده اند، در  داش�ت ای �ب تیک که �ب مه های رو�ب �ن شده است. اما �ب

معل بسیار حرفه ای معل یم کنند

فناوری های فردا
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فوالدی بر پایه حباب ها
ن فوم دنیا ساخته یم شود �ی �ب مکک قوی �ت

 بابک جمالی
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کلمــه »فــوم« یــا همــان »کــف« لزومــا بــا مفهــوم قدرت 
درهــم  آمیختــه نیســت امــا پــس از مشــاهده لــه شــدن 
ــزی  ــوم فل ــا نوعــی ســاختار ف ــه پــس از برخــورد ب گلول
ــد شــد. پژوهشــگران در  ــه خواه ــا این گون ــده قطع پیچی
ــی ســاخته اند  دانشــگاه ایالتــی کارولینــای شــمالی حباب
ــر شــده  ــزی پ ــوم فل ــا نوعــی ســاختار ف کــه درون آن ب
اســت. بــا مهندســی جدیــد، امــکان تلفیــق قــدرت فــوالد 
و انعطاف پذیــری و پایــداری در برابــر گرمــای فــوم فراهم 
ــی از  ــک اینچ ــه ای ی ــت ها الی ــی از تس ــد. در یک می آی
ــژه  ــای وی ــوذ گلوله ه ــوی نف ــت جل ــب توانس ــن ترکی ای
)بــرای نفــوذ در زره خودروهــای نظامــی( را بگیــرد. 
ــد.  ــه نفــوذ کردن گلوله هــا تنهــا 8 میلی متــر در ایــن الی
ــا در  ــک و هوافض ــتاد مکانی ــی، اس ــانه ربیع ــر افس دکت
ــخه از  ــن نس ــد ای ــمالی، می گوی ــای ش ــگاه کارولین دانش

ــت. ــن در دنیاس ــی او قوی تری ــوم ابداع ف
رمز كار استفاده از حباب است

ــن  ــت و همی ــده اس ــکیل ش ــوا تش ــته های ه ــوم از بس ف
ســبب می شــود ســبک وزن باشــد. کــف اســتحکام خــود 
ــوا  ــته های ه ــل بس ــواد داخ ــب م ــاختار و ترکی را از س
ــر  ــوالد اســت. دکت ــاژ ف ــورد آلی ــن م ــه در ای ــرد ک می گی
ــزی  ــده فل ــای پیچی ــه روی فوم ه ــت ک ــی سال هاس ربیع
ــا  ــرد آن ه ــه ف ــای منحصــر ب ــا از ویژگی ه ــد ت کار می کن
به خوبــی ســر دربیــاورد و پیکربنــدی بهینــه ای بــا کمــک 
ــه  ــه ای ب ــج بهین ــا نتای ــد ت ــام ده ــا انج ــواد و حباب ه م
ــر  ــی، اگ ــگر ایران ــن پژوهش ــه ای ــه گفت ــاورد. ب ــت بی دس
خــوب در طبیعــت دقیــق شــوید، ســاختار های متخلخــل 
ــای  ــرگ، بال ه ــتخوان، ب ــوب، اس ــد. چ ــادی را می یابی زی
پرنــدگان و هــر چیــز دیگــری کــه ســبک اســت، همگــی 
ــرژی و  ــن شــاید اتــالف ان ــد. بنابرای حباب هــای هــوا دارن
منابــع باشــد اگــر مــواد ســنگین را بــا خــود حمــل کنیــد 
در حالــی کــه بــا کمــک حباب هــا می تــوان ســاختارهایی 

ــرد.  ــد ک ــبک تر تولی ــر و س ــیار محکم ت بس
در جدیدتریـن مقالـه ای کـه تیـم دکتـر ربیعـی منتشـر 
کـرده اسـت، دو متـد مختلـف بـرای ایجـاد فـوم فلـزی 
توصیـف می شـود کـه هر دو بـر پایه کره فـوالدی توخالی 
بـرای ایجـاد حبـاب اسـتوارند. در روش اول، یـک فلـز بـا 
نقطـه ذوب پاییـن - ماننـد آلومینیـوم - اطـراف کره هـا 
قـرار می گیـرد و نوعی شـبکه درهـم  پیچیـده از فضاهای 
خالـی ایجـاد می کنـد. در روش دوم، برای فلـزات با نقطه 
ذوب باالتـر حباب هـا در یک پودر فلزی که فشـرده شـده 

اسـت، در فراینـدی بـه نـام پخـت پیچیده می شـوند. 
مقاومت در برابر گرما

بــه گفتــه دکتــر ربیعــی، همــه چیــز بــه حباب هــا وابســته 
ــان،  ــورت یکس ــه ص ــا ب ــر حباب ه ــظ قط ــا حف ــت. ب اس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــر آن ه ــورت براب ــه ص ــه ب ضرب
ــن ترتیــب اســتحکام ســاختار افزایــش  ــه ای می دهــد و ب
ــرو  ــا تقســیم نی ــا هــم ب ــد. شــکل کــروی حباب ه می یاب

ــر اســت.  ــر اســتحکام آن هــا موث ــه صــورت مســاوی ب ب
در حالــی کــه ســایر حباب هــای فلــزی بــر اثــر ضربــه دچار 
از هــم پاشــیدگی ســاختاری می شــوند، حبــاب ابداعــی تیم 
پژوهشــگران دانشــگاه کارولینــای شــمالی بــه علت طبیعت 
یکســانی کــه اجــزای آن دارنــد، به خوبــی باقــی می مانــد و 
مقاومــت می کنــد. از آن جــا کــه حبــاب بــا هــوا پــر شــده 
ــا انبســاط ناشــی از  ــر گرمــا ی اســت، ایــن ترکیــب در براب
گرمــا هــم مقــاوم اســت. در جدیدتریــن مطالعــه ایــن تیــم، 
یــک بلــوک کامــل از فــوالد ضدزنــگ و فــوالد ابداعــی بــا 
ــانتیگراد در  ــه س ــای 8۰۰ درج ــا دم ــی را ت ــاختار حباب س
ــای  ــیدن دم ــان رس ــدت زم ــد. م ــرم کردن ــرف گ ــک ط ی
فــوالد ابداعــی بــه دمــای 8۰۰ درجــه ســانتیگراد دوبرابــر 

فــوالد معمولــی بــود کــه دلیــل آن هــم وجــود بســته های 
هــوا در ســاختار ایــن ترکیــب پیچیــده اســت. 

كاربردها
دکتـر  ابداعـی  فـوالد  فـرد  بـه  منحصـر  ویژگی هـای 
ربیعـی، همان گونـه کـه تسـت گلولـه نشـان داد، آن را به 
کاندیدایـی مناسـب بـرای تولیـد زره ماشـین های نظامی 
بـدل می سـازد. همچنین امـکان اسـتفاده از ایـن ترکیب 
بـه علـت داشـتن ویژگی هایـی ماننـد اسـتحکام و پایایی 
بـاال در صنعـت فضانـوردی وجود دارد. به عـالوه، با اضافه 
کـردن تنگسـتن و وانادیـوم بـه این سـاختار، ایـن امکان 
وجـود دارد کـه نوعـی فـوالد ضدتشعشـع ایجاد کـرد که 
شـامل اشـعه نوترونـی، گامـا و ایکـس می شـود. بـه ایـن 
ترتیـب، ایـن نوع فوالد بـرای حمل و نقـل زباله های اتمی 
گزینـه ای ایـده آل خواهـد بـود؛ همچنیـن بـرای سـاخت 
بدنـه سـفینه های فضایـی زیـرا باالی اتمسـفر تشعشـات 
مخـرب با شـدت باالیـی بـه فضاپیماها برخـورد می کنند. 
هـدف دکتـر ربیعی تسـت این نـوع جدید فـوالد در برابر 
لـرزش اسـت؛ ویژگی که می توانـد در سـاخت اتومبیل به 
کار گرفتـه شـود. دکتر ربیعـی می گوید اگـر پژوهش های 
مـن سـبب نجـات جـان انسـان ها به ویـژه در تصادفـات 

 .شـود، آن گاه مـن بـه هدفم رسـیده ام
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حرف هاوکینگ را جدی 
بگیریم یا...

یت  ای بقای ب�ث دید هوش مصنویع �ب �ت
چقدر جدی است؟ 

 حسام الدین ثانی
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یکـی از تهدیـدات تکنولـوژی کـه بـه لطـف صنعت سـینما 
بـا آب و تـاب فـراوان بـه آن پرداختـه شـده، مفهـوم هـوش 
مصنوعـی اسـت؛ در زمانی کـه کامپیوترها آن قدر هوشـمند 
باشـند کـه تصمیم بگیرند زمـام امور را به دسـت بگیرند و از 
شـر مزاحمیـن انسـانی راحت شـوند. آیا این تهدیـد واقعیت 
دارد و مـا بایـد واقعـا نگران خطرات هوش مصنوعی باشـیم؟ 
به نظر می رسـد نگرانی اساسـی این جاسـت که با پیشـرفت 
دانـش در زمینـه هـوش مصنوعـی، زمانی به آنچـه »یکتایی 
یعنـی  برسـیم؛  یافتـه اسـت،  یـا Singularity« شـهرت 
نقطه عطفـی در زمینـه هـوش مصنوعـی کـه از آن بـه بعـد 
خـودش زمینه رشـد و هوشـمندتر شـدن خـودش را فراهم 
مـا  از  مسـتقل  دیجیتالـی،  هوشـمندی  یعنـی  مـی آورد؛ 
انسـان ها، باهوش تـر می شـود. و اگر یک ماشـین بـه صورت 
دائـم نسـخه ای بهتـر و ارتقایافتـه از خودش را بسـازد، مانند 
حـذف شـدن چفـت و بنـد کابل های تکنولـوژی اسـت و به 
ایـن ترتیب رایانه ها به درجه ای از هوشـمندی می رسـند که 
دیگـر غیرقابـل کنتـرل می شـوند. از آن زمـان، مغز کوچک 
مـا از توانایـی درک آنچـه کامپیوترها انجـام می دهند، عاجز 

می مانـد. بـه نظـر ترسـناک می آید! 
روزى اين اتفاق رخ مى دهد؟ 

بسـیاری از بـزرگان فنـاوری و علـم نظـر خـود را دربـاره 
ایـن موضـوع بیـان داشـته اند. اسـتیون  هاوکینـگ، یکـی از 
مشـهورترین دانشـمندان امروز دنیا، دربـاره هوش مصنوعی 
در »ایندیپندنـت« می نویسـد: »می تـوان تصـور کـرد چنین 
فنـاوری زمانـی بـر بازارهـای سـرمایه، پژوهشـگران، مدیران 
و رهبـران غلبـه کنـد و اسـلحه هایی بسـازد کـه مـا از آن ها 
سـر درنمی آوریـم. در کوتـاه زمـان، اثـرات هـوش مصنوعـی 
بسـتگی بـه کسـانی دارد کـه آن را کنتـرل می کننـد اما در 
بـازه زمانـی طوالنـی به این وابسـته اسـت که آیـا اصال قابل 
کنتـرل خواهد بـود؟« الـون ماسـک، میلیـاردر و مدیرعامل 
شـرکت »تسـال«، هـم نگرانی هایـی دربـاره از کنتـرل خارج 
میلیـون دالر  و حـدود 1۰  دارد  شـدن هـوش مصنوعـی 
بـرای مطالعاتـی کـه ایـن پدیـده را بی خطـر و امـن کنـد، 
اختصـاص داده اسـت. بیـل گیتـس هـم در مـورد هـوش 
مصنوعـی اظهارنظـر کـرده اسـت. او می گویـد: »در حـال 
حاضـر کامپیوترهـا خیلـی کارها را بـرای ما انجـام می دهند 
اما ابرهوشـمند نیسـتند. اما در آینده رایانه های ابرهوشـمند 
خواهیـم داشـت و مـن متوجـه نمی شـوم چرا کسـی نگران 
ایـن موضـوع نیسـت؟« شـرکت »مایکروسـافت« همچنـان 
مشـغول مطالعـه و پژوهـش روی هـوش مصنوعـی اسـت. 
شـرکت »اپل« هـم درباره هوش مصنوعی با احتیاط سـخن 
می گویـد. اپـل هم خـود پروژه هـای تحقیقاتی ویـژه ای را به 

هـوش مصنوعـی اختصـاص داده اسـت. 
كامپيوترهـاى كنونـى چقـدر هوشـمند  

هسـتند؟ 
اگـر راسـتش را بخواهیـد، بیشـتر غول های دنیـای دیجیتال 
سـخت مشـغول فعالیتند تا ماشین هایی هوشـمندتر بسازند. 

»گوگل« و »سـیری« تعـدادی از فناوری هـای پیچیده مانند 
فـراوری زبـان طبیعـی )درک آنچـه صداهـای مـا می گویـد( 
و تشـخیص متـن )آنچـه کلمـات مـا معنـی می دهنـد( را با 
هـم تلفیـق کرده انـد. فیسـبوک هـم در حـال تجربـه هوش 
مصنوعی اسـت ؛ با سـاختن روباتی به نام »ام« که به کاربران 
امـکان می دهـد تنها با صحبـت کردن بـا او کارهای مختلفی 
انجـام دهند، مثال بلیت هواپیما رزرو کننـد در حالی که انگار 
در حـال صحبـت بـا کارمند فـروش یکـی از خطـوط هوایی 
هسـتند! دلیـل ظهور ایـن فناوری ها افزایش قدرت محاسـبه 
و پـردازش، ذخیره سـازی داده و شـبکه های نورونـی )دقیقـا 
مشـابه آنچـه در سـلول های عصبی ما در مغز اتفـاق می افتد( 
اسـت. این مـورد آخر یکـی از مهره های کلیـدی تکنولوژیک 
بـرای رسـیدن بـه »یکتایـی« اسـت؛ یعنـی کامپیوتر هـا یاد 
می گیرنـد چگونـه شـما به آن ها یـاد می دهید تا بهتر شـوند. 
یکـی از قدم هـای نویـن و بـزرگ بـه تازگـی توسـط گـوگل 
برداشـته شـده اسـت؛ زمانـی کـه پـروژه هـوش مصنوعـی 
»آلفاگـو« )AlphaGo( توانسـت بهترین حریفان انسـانی را 
در بـازی شـطرنج شکسـت دهـد )تعـداد حرکات موجـود در 

بـازی آلفاگـو از تعـداد اتم های دنیا بیشـتر اسـت(. 
نظر متخصصان

بـاز بـه پرسـش اساسـی برمی گردیم: آیـا باید نگران باشـیم؟ 
احتمـاال خیـر. نام هایـی کـه در بـاال بـه آن هـا اشـاره شـد، 
هیچ کـدام متخصـص هـوش مصنوعـی نیسـتند و اگـر از 
اسـتادان امـر بپرسـید، احتمـاال پاسـخی متفـاوت  دریافـت 
در  شـناختی  پـردازش  اسـتاد  بیشـاپ،  مـارک  می کنیـد. 
دانشـگاه گلداسـمیت، ماننـد الـون ماسـک، اعتقاد نـدارد که 
هـوش مصنوعـی در آینده ای نه چنـدان دور از کنتـرل خارج 
می شـود. پروفسـور بیشـاپ از خطرات بالقوه هوش مصنوعی 
آگاه اسـت، به ویـژه اتومبیل های جنگـی بدون نیاز بـه راننده 
و پهپادهایـی کـه بـر نـه اسـاس نظـر انسـانی که بـر مبنای 
الگوریتـم شـلیک می کننـد. نگرانـی او بیشـتر معطـوف بـه 
درگرفتن نوعی مسـابقه ماشـین های روباتی جنگی اسـت. اما 
در خصـوص غلبـه هوش مصنوعی بر دنیـا، او مثبت اندیش تر 
اسـت. کریسـتن داوتن هان، اسـتاد هوش مصنوعـی، هم زیاد 
مطمئـن نیسـت که مـا به سـمت آخرالزمانی که دسـتپخت 
دارد  اعتقـاد  او  می رویـم.  پیـش  باشـد،  مصنوعـی  هـوش 
پیشـرفت ها در زمینه هوش مصنوعـی در زمینه های مختلف 
و مجزاسـت؛ یعنی آنچه به سـیری قدرت پردازش می بخشد، 
نمی توانـد ماشـه یـک اسـلحه را بکشـد در حالی کـه مغز ما 
انسـان ها قـادر بـه انجـام هـر دو اسـت! دقیقـا همیـن نکتـه 
نشـان دهنده محدودیـت هوش کامپیوترهاسـت و اگر چیزی 
بـرای یادگیـری رایانه محدودیـت ایجاد کنـد، آن گاه یکتایی 
ایجاد نمی شـود. حتی کامپیوترهایی کـه یاد می گیرند و خود 
را بـا شـرایط مختلف سـازگار می کننـد در درون مرزهایی که 
برنامه نویس برایشـان مشـخص کرده اسـت، محدود خواهند 
ماند. شـاید تهدید اصلی ما انسـان ها هسـتیم؛ کسـانی که از 
هـوش مصنوعی به صورتی غیرمسـئوالنه اسـتفاده می کنند. 
فنـاوری یـک راهـکار اسـت و این بـه عهده انسان هاسـت که 
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چگونـه از آن اسـتفاده کنند. 
چالش هاى ناممکن

پروفسـور داوتن هـان یک محدودیت دیگـر را هم برای هوش 
 مصنوعـی در نابـودی بشـر و جایگزینـی خـود بـا مـا آدم ها

 بر می شـمرد: امکان برهمکنش و معاشـرت اجتماعی. آدمی 
موجـودی اجتماعـی اسـت و دائمـا در حال معاشـرت. درک 
روابـط اجتماعـی بـرای ماشـین ها بسـیار عجیـب و ناممکن 
خواهـد بـود. پس اگـر هوش مصنوعـی قرار اسـت جایگزین 
موجـودات دوپای هوشـمند شـود، عالوه بر تبحـر در جمع و 
تفریـق آن هـم با سـرعت نـور، بایـد در مهارت هـای دیگری 
هـم اسـتاد شـود. برهمکنـش بـا کامپیوتر هـا و روبات هـا 
همـواره از روابـط آدمـی الهام گرفته شـده و یـک دلیل قوی 
پشـت ایـن امر اسـت: بر اسـاس مطالعـات در گوشـه و کنار 
دنیـا، می دانیـم کـه انسـان ها تمایـل دارنـد با سیسـتم های 
دیجیتالـی از جمله روبات ها و کامپیوترها به صورتی انسـانی 
و اجتماعـی تعامـل کننـد. بـه بیـان دیگر، مـا انتظـار داریم 
روبات ها بیشـتر شـبیه ما باشـند به همین علت روی توانایی 
تشـخیص حرکات بسـیار مطالعه شـده اسـت. اما فناوری در 
ایـن مـورد هنـوز ابتدایی اسـت. ما هنـوز سیسـتمی نداریم 
کـه به نرمـی و مانند یک انسـان در محیط های پرسـر و صدا 

دربـاره یـک موضـوع دلخواه بحـث کند. 
یـک مشـکل پایه ای تـر هـم وجـود دارد؛ بحث های فلسـفی 
کـه از بـاور ما بـه هوش مصنوعی می کاهد. سـه چیـز وجود 
دارد کـه کامپیوترهـا نمی تواننـد انجـام دهنـد؛ خودآگاهی، 
توانایـی اکتسـاب شـناخت و درک دنیا آن گونه که انسـان ها 
دارنـد و بینشـی خـالق. پـس اگر یـک روبات بتوانـد در یک 
مسـابقه تلویزیونـی پرسـش و پاسـخ برنده شـود، همان طور 

کـه کامپیوتـر واتسـون متعلـق بـه شـرکت »آی بـی ام« در 
سـال ۲۰11 برنده شـد، ما نمی توانیم انتظار داشـته باشـیم 
کامپیوترها سـمفونی بنویسـند یا یک نمایـش را کارگردانی 
کننـد. به صـورت خالصه، همیشـه فضایی بین آنچه انسـان 
و کامپیوتـر می تواننـد انجام دهنـد، وجود خواهد داشـت. به 
علـت وجود این نقص ها، یک سیسـتم پـردازش مانند روبات 
هیـچ وقت تمـام رفتار های انسـانی را درک نمی کند و تقریبا 
همیشـه به برنامه نویس و دسـتورهای او وابسـته خواهد بود. 
در نتیجه نمی تواند از دسـتورهای او هم سـرپیچی و با قصد 

قبلـی، برخـالف نظر رئیـس برنامه نویسـش، عمل کند. 
آيا بايد نگران باشيم؟ 

بـر اسـاس آنچـه کامپیوتر هـا انجـام می دهنـد، جایگزینـی 
مثـل  اسـت  شـروع  حـال  در  مـواردی  در  آن هـا  بـا  مـا 
ماشـین های بی نیـاز از راننـده، پاسـخ به سـواالت به وسـیله 
ایـن  امـا  و...  حقوقـی  و  پزشـکی  توصیه کننـده  اپ هـای 
سـطحی از هوشـمندی نیسـت کـه باعـث نگرانـی ما شـود 
و بـر اسـاس نظـرات متخصصیـن، نیـازی نیسـت آن قدرهـا 
نگـران کامپیوترهـا باشـیم. اگرچه هوشـمندی کامپیوترها و 
شـبکه های نورونـی آن هـا روز بـه روز ارتقا می یابـد اما هنوز 
محدودیت هایـی پایـه ای در اکتسـاب یکتایـی بـرای رایانه ها 
وجـود دارد کـه البته خبـر خوبی برای ماسـت. آنچه اهمیت 
دارد، مسـئولیت انسانی است. سوءاسـتفاده از هوش روباتیک 
توسـط خـود مـا آدم هـا - و نـه یـک الگوریتـم دیجیتالـی - 
می توانـد خسـارت های زیـاد و جبران ناپذیـری ایجـاد کنـد. 
پـس بـه نظـر می آیـد احتمـال نابـودی بشـریت بـه دسـت 
خـودش بسـیار بیشـتر از انقـراض توسـط یـک ابرکامپیوتر 

 .ابرهوشـمند خواهد بـود
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خبری خوش برای موبایل سازها
ا�ب بیش�ت دوام یم آورند ی ها�ی که 400 �ب �ت �ب

 انسیه مهدی بیک

تلفن های هوشمند، تبلت ها و سایر تجهیزات الکترونیک در 
یک چیز با هم مشترکند؛ همگی به وجود باتری های قابل 
شارژ وابسته اند. بعد از چند هزار بار پر و خالی شدن، توانایی 
باتری ها برای نگهداری الکتریسیته از دست می رود. باتری های 
امروزی عمدتا از جنس لیتیوم هستند که در طول زمان داخل 

باتری می پوسند و رو به زوال می روند. 
پژوهشگران دانشگاه ایرواین کالیفرنیا از سیم های نانوی طالیی 
برای ذخیره سازی انرژی استفاده و به این ترتیب کشف کردند 
که این باتری های جدید بسیار بیشتر از ساختار قدیمی لیتیومی 
عمر می کنند. تیم پژوهشی باتری ها را بیش از ۲۰۰ هزار بار پر 
و خالی کردند و نتایج نشان داد که پوسیدگی معناداری داخل 
نیامد. هنوز به درستی روشن  باتری های مورد مطالعه پیش 
نیست که مکانیسم این بهبودی قابل توجه در عمر باتری ها 
با حالت  باتری  چیست. هدف اصلی مطالعه، طراحی نوعی 
جامد بود؛ نمونه ای که از یک ژل الکترولیت برای نگهداری 
الکتریسیته استفاده می کند و نه حالت مایع. باتری های مایع، 
مانند انواع متداول لیتیومی، اشتعال  پذیری باالیی دارند و به دما 
حساسیت زیادی نشان می دهند. تیم پژوهشی در حال تست 
ژل های جایگزین با قطر بیشتر بودند که این نتایج به دست آمد. 
رگینالد پنر، پژوهشگر ارشد این مطالعه می گوید ما آزمایش ها 
را روی باتری های جدید شروع کردیم که متوجه شدیم انگار 

تمام شدنی نیستند و هنوز هم مکانیسم آن را پیدا نکرده ایم. 
شما احتماال باتری موبایلتان را از وسط نصف نکرده اید اما 
مایع  است.  مایع  بخش  یک  دارای  دیجیتال  وسایل  باتری 
به این دلیل به کار می رود که امکان شارژ و دشارژه شدن 
قابل انعطاف و هر روزه را مهیا می کند. روشن شده یافتن 
یک ژل الکترولیت برای جایگزینی با قسمت مایع باتری با 
چالش های تکنیکی روبه رو است و فراینده ساده ای نیست. 
تکنولوژی جدید ابداعی تیم دانشگاه ایرواین از سیم های نانو 

با قطر کمتر از یک باکتری از جنس طال و پوشیده شده با 
اکسید منگنز ساخته شده است که به وسیله یک الیه ژل 
الکترولیت محفاظت می شود. ژل با اکسید فلز برهمکنش 
دارد تا از خوردگی جلوگیری کند. هرچه طول این سیم های 
نانو بلندتر باشد، مساحت سطحی بیشتر می شود و قابلیت 

نگهداری شارژ افزایش می یابد. 
سال هاست که تحقیقات مشابهی با لوله های نانو انجام می شود 
اما نوآوری موفقیت آمیز در این باتری ها استفاده از ژل محافظ 
است. به نظر می رسد ژل، عالوه بر نگهداری سیم ها در کنار 
هم، سبب فرایند اکسید شدن فلز به گونه ای صاف تر و با 
بیان دیگر،  به  برابر شکستگی می شود.  در  بیشتر  مقاومت 
مقاومت اکسید فلز - که عملیات شارژ را انجام می دهد - در 
برابر شکستگی می افزاید. این فناوری به ساخت باتری هایی 
کمک می کند که 4۰۰ بار بیشتر عمر می کنند، اگرچه این 

آزمایش یک برآورد اولیه است. 
باتری ها یک آند دارند که به الکتریسیته اجازه ورود به درون 
سیستم را می دهد و یک کاتد که خروجی الکتریسیته است. 
به جای داشتن هر دو قسمت، پژوهشگران از دو کاتد استفاده 
کرده اند که یکدیگر را به صورت جایگزینی شارژ می کنند. این 
چرخه پیوسته از کاتد به کاتد سیستم ایده آلی برای بررسی 
شارژ پی درپی است. مانند ریختن آب از یک فنجان به دیگری 
و برعکس است. بعد از چندصد انتقال، مقداری از آب بیرون 
می ریزد. این چیزی است که در یک باتری عادی رخ می دهد. 
سیستم جدید تست شده می تواند آب یا همان شارژ را ۲۰۰ 
هزار بار جابه جا کند و فقط 5 درصد آن از بین برود. اگرچه 
میزان طالی به کار رفته در این باتری ها بسیار کم است اما 
به هر حال سبب گران شدن این فناوری می شود. تصور بر 
این است که اگر آزمایش های آینده با این باتری موفقیت آمیز 
 .باشد احتماال بتوان از فلز نیکل به جای طال استفاده کرد
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تکنولوژی علیه تروریسم
زریس ها یم آید تونل حقیقت به مکک �ب

 حمید تقی زاده
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ـــه  ـــت اتحادی ـــش در پایتخ ـــروه داع ـــالت گ ـــس از حم پ
ـــارزه  ـــرای مب ـــی ب ـــات سیاس ـــر تصمیم ـــالوه ب ـــا، ع اروپ
بـــا تروریســـم کـــه بـــه نوعـــی هماهنگـــی بین المللـــی 
ـــر اســـت  ـــای موث ـــاوری یکـــی از راهکاره ـــاج دارد، فن احتی
کـــه می توانـــد جلـــوی تکـــرار فجایـــع این چنیـــن 
ـــل  ـــام »تون ـــه ن ـــد ب ـــوژی جدی ـــی تکنول ـــرد.  نوع را بگی
ـــت  ـــش اس ـــت پژوه ـــر در دس ـــال حاض ـــت« در ح حقیق
ـــر از  ـــیار توانات ـــروزی و بس ـــکنرهای ام ـــوی اس ـــه فراس ک
ـــتی  ـــل کیف دس ـــایلی مث ـــراد و وس ـــور اف ـــا در مانیت آن ه
ــد.  ــرو عمـــل می کنـ ــا و متـ ــا در فرودگاه هـ و چمدان هـ
ـــن  ـــو دیتکش ـــاون مورف ـــی، مع ـــرون ریچ ـــه کم ـــه گفت ب
)یـــک شـــرکت ارائه دهنـــده فناوری هـــای کنتـــرل 
بیومتریـــک(، آنچـــه در بروکســـل اتفـــاق افتـــاد از 
مشـــکالت اساســـی و بســـیار دشـــوار اســـت زیـــرا در 
ـــتی  ـــالت تروریس ـــم حم ـــه بی ـــی ک ـــا مکان های ـــرودگاه ی ف
وجـــود دارد ایســـتگاه های ایســـت و بازرســـی دایـــر 
ـــهر  ـــن ش ـــرو ای ـــرودگاه و مت ـــورد ف ـــه در م ـــود  ک می ش
ـــی ها  ـــکان بازرس ـــتن م ـــا دانس ـــت ها ب ـــی، تروریس اروپای

ــد.  آن را دور زدنـ
ـــی  ـــا پشـــتیبانی ســـازمان امنیـــت داخل در حـــال حاضـــر ب
ــوژی  ــی تکنولـ ــی روی نوعـ ــای پژوهشـ ــکا کارهـ آمریـ
ــه ای  ــه از مجموعـ ــت کـ ــام اسـ ــال انجـ ــد در حـ جدیـ
ـــه  ـــا ب ـــقف و دیواره ـــه در س ـــده ک ـــکیل ش ـــور تش سنس
ــن  ــه ایـ ــوند و بـ ــب می شـ ــده نصـ ــورت پخش شـ صـ
ـــت.  ـــد داش ـــود نخواه ـــا وج ـــکان دور زدن آن ه ـــب ام ترتی
ــره را  ــواد منفجـ ــلحه و مـ ــود اسـ ــتم  وجـ ــن سیسـ ایـ
ـــاص  ـــی خ ـــی در مکان های ـــک امنیت ـــه چ ـــاز ب ـــدون نی ب
ـــی  ـــای ویدئوی ـــن دوربین ه ـــد. همچنی ـــخیص می ده تش
ــراد را می کاونـــد  تونـــل حقیقـــت الگـــوی صـــورت افـ
ـــه  ـــژه را ک ـــای وی ـــی و رفتاره ـــانه نگران ـــه نش ـــا هرگون ت
نشـــان دهنده امـــکان پنهان ســـازی چیـــزی یـــا هویـــت 

ـــد.  ـــت، بیابن ـــرد اس ـــی ف واقع
ـــور  ـــی سنس ـــق روی نوع ـــال تحقی ـــو در ح ـــرکت مورف ش
امنیتـــی اســـت کـــه جریـــان هـــوای اطـــراف افـــراد را 
ـــا  ـــط ب ـــاص مرتب ـــیمیایی خ ـــات ش ـــود ترکیب ـــرای وج ب
ــری  ــرکت های دیگـ ــنجد. شـ ــاری می سـ ــواد انفجـ مـ
هـــم تکنولوژی هـــای مشـــابه ای ابـــداع کرده انـــد؛ 
ماننـــد نوعـــی سی تی اســـکنر کـــه مـــواد بـــا تراکـــم 
بـــاال را کـــه احتمـــاال منفجـــره هســـتند، می یابـــد و 
ـــعه  ـــک اش ـــه کم ـــه ب ـــر ک ـــخیص دیگ ـــزار تش ـــی اب نوع
ایکـــس می توانـــد ترکیبـــات شـــیمیایی احتمـــاال 
منفجـــره را تشـــخیص دهـــد و نیـــز سنســـورهای 
تشـــخیص دهنده آثـــار باقی مانـــده از مـــواد احتمالـــی 
ـــه  ـــر حمل ـــراد. ه ـــت اف ـــا پوس ـــاس ی ـــاری روی لب انفج
ــد  ــوازی خواهـ ــانی مـ ــد به روز رسـ ــتی نیازمنـ تروریسـ

ـــود.  ب
بـــه گفتـــه ریچـــی، درســـت زمانـــی کـــه همـــه چیـــز 
مـــاده  نوعـــی  می شـــود،  برنامه ریـــزی  به خوبـــی 
ــا چگالـــی  ــه بـ ــود کـ ــداع می شـ ــد ابـ ــاری جدیـ انفجـ

ترکیباتـــی دیگـــر یکســـان اســـت و ســـبب اخطـــار اشـــتباه 
ــش  ــودن دانـ ــه روز بـ ــکل کار بـ ــا مشـ ــود. تنهـ می شـ
بمب ســـازی نیســـت بلکـــه عامـــل انســـانی هـــم خـــود 
ــگران  ــتیو وود، از پژوهشـ ــت. اسـ ــی از دشواری هاسـ یکـ
امنیـــت فـــرودگاه در دانشـــگاه لیـــدز بکـــت، می گویـــد 
ـــن  ـــه مطمئ ـــتیم ک ـــه رو هس ـــت هایی روب ـــا تروریس ـــا ب م
ـــوادث  ـــوند و ح ـــا ش ـــوار هواپیم ـــد س ـــتند نمی توانن هس
دســـت نیافتنی  رویایـــی  ماننـــد  را  ســـپتامبر   11
ــراغ  ــه سـ ــا بـ ــی، آن هـ ــن حالتـ ــد. در چنیـ می پندارنـ
اهـــداف بـــا اولویـــت پایین تـــر می رونـــد؛ مثـــال انفجـــار 
مکان هایـــی شـــلوغ کـــه تمهیـــدات امنیتـــی پایینـــی 
دارنـــد یـــا بـــه صـــورت کلـــی از آن بی بهره انـــد؛ مثـــال 

اماکـــن عمومـــی، متـــرو و پاســـاژها. 

ـــراد  ـــت اف ـــاز اس ـــت نی ـــطح امنی ـــردن س ـــر ب ـــرای باالت ب
ـــان  ـــه خودش ـــدون این ک ـــد، ب ـــرار بگیرن ـــی ق ـــورد بازرس م
ــی  ــرکت رپسـ ــی شـ ــند. به تازگـ ــته باشـ ــالع داشـ اطـ
ـــر  ـــام کانت ـــه ن ـــعه داده اســـت ب اســـکن سیســـتمی را توس
ـــای  ـــک راداره ـــا کم ـــه ب ـــر )CounterBomber( ک بامب
بســـیار ظریـــف و تکنولـــوژی ویدئویـــی می توانـــد 
ـــد  ـــا کمربن ـــاری ب ـــذار انتح ـــک بمب گ ـــود ی ـــال وج احتم
ـــوان  ـــیله را می ت ـــن وس ـــد. ای ـــخیص ده ـــاری را تش انفج
ــرد.  ــه کار بـ ــار  بـ ــتگاه های قطـ ــا و ایسـ در فرودگاه هـ
ـــراد  ـــخیص اف ـــه تش ـــر پای ـــیله ب ـــن وس ـــم کار ای مکانیس
اســـت کـــه بـــه صـــورت معمـــول لبـــاس پوشـــیده اند 
و شـــخصی کـــه احتمـــاال یـــک کمربنـــد انتحـــاری را 
زیـــر لباســـش پنهـــان کـــرده اســـت. هـــدف یافتـــن 
ـــه  ـــان و فاصل ـــب زم ـــده بم ـــه یابن ـــه ب ـــت ک ـــکاری اس راه
ــن  ــاری بیـ ــذار انتحـ ــک بمب گـ ــخیص یـ ــد. تشـ بدهـ
ـــون  ـــدارد چ ـــی الزم را ن ـــراد کارای ـــو از اف ـــت ممل جمعی
ــن  ــذار ضامـ ــری، بمب گـ ــر خطـ ــروز هـ ــورت بـ در صـ
ــد،  ــد رخ دهـ ــه نبایـ ــزی کـ ــد و چیـ ــب را می کشـ بمـ
ـــت ها  ـــرای تروریس ـــال کار ب ـــر ح ـــه ه ـــد. ب ـــاق می افت اتف
ـــال  ـــه احتم ـــر حمل ـــا ه ـــود و ب ـــخت تر می ش ـــخت و س س
ـــچ  ـــه هی ـــا ک ـــا از آن ج ـــر می شـــود ام ـــه مشـــابه کمت حادث
ـــراد را  ـــه اف ـــت هم ـــوان امنی ـــت، نمی ت ـــل نیس ـــز کام چی
 .در همـــه زمان هـــا و همـــه مکان هـــا تضمیـــن کـــرد
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روبات ها این جا، روبات ها آن جا
روبات ها همه جا 

هوش مصنویع در حال تسخ�ی دنیاست

 محمدرضا تجلی
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اتومبیل هــای تمام اتوماتیــک بــدون نیــاز بــه راننــده تنهــا 
ــرد.  ــد می گی ــا بهره من ــه از روبات ه ــت ک ــاوری نیس فن
ایــن تکنولــوژی در آینــده نزدیــک تقریبــا تمــام صنایــع 
ــد داد. در  ــر خواه ــور تغیی ــل تص ــه ای غیرقاب ــه گون را ب
این جــا قصــد داریــم نگاهــی مختصــر داشــته باشــیم بــه 
ــال های  ــاوری در س ــن فن ــا ای ــف ب ــع مختل رابطــه صنای

آینــده. 
هوانوردى، كشتيرانى و نقل و انتقاالت ريلى 

آیــا شــما در یــک ســفر هوایــی احســاس راحتــی 
خواهیــد کــرد اگــر بدانیــد کابیــن خلبــان خالــی اســت؟ 
ــان تنــگ  ــرای صــدای آرامش بخــش کاپیت ــان ب ــا دلت آی
می شــود زمانــی کــه خــود و خدمــه را معرفــی می کنــد 
و جزئیاتــی را دربــاره ســفر بــا سرنشــینان بــه اشــتراک 
می گــذارد و توصیــه می کنــد کــه کمربند هــا بایــد 
بســته باشــد؟ آیــا هواپیماهــای تمام خــودکار قابــل 
اعتمــاد خواهنــد بــود زمانــی کــه قــرار اســت مســافرین 
را از مبــدا بــه مقصــد نهایــی برســانند؟ اگــر ایــن آمادگی 
هنــوز در شــما وجــود نــدارد، بهتــر اســت بــه آن عــادت 

ــد.  ــک رخ می ده ــده نزدی ــرا در آین ــد زی کنی
کارهــای پژوهشــی الزم روی سنســورها، کامپیوتــر و 
ــان و  ــا خلب ــدن ب ــن ش ــرای جایگزی ــی ب ــوش مصنوع ه
ــه  ــغول مطالع ــه مش ــه ک ــن لحظ ــان در همی کمک خلب
ایــن نوشــته هســتید، در حــال انجــام اســت و برخــی از 
ســازمان های دولتــی در حــال تســت هواپیماهــای باربری 
روباتیــک هســتند. در واقــع فنــاوری پــرواز تمام خــودکار 
ــاده  ــا مســاله آم در حــال حاضــر در دســترس اســت ام
ــت.  ــت اس ــن حقیق ــرش ای ــرای پذی ــه ب ــردن جامع ک
ــیله ماشــین ها  ــه وس ــل ب ــه صــورت کام ــه ب ــروازی ک پ
ــا  ــداول ب ــواع مت ــر از ان ــیار امن ت ــود بس ــرل می ش کنت
ــات شــرکت  ــر اســاس تحقیق ــان انســانی اســت. ب خلبان
ــر  ــر اث ــی ب ــوادث هوای ــد ح ــدود 8۰ درص ــگ، ح بوئین
ــده  ــد باقی مان ــد و ۲۰ درص ــانی رخ می دهن ــای انس خط
ــس  ــالالت مکانیکــی هواپیمــا هســتند. پ ــت اخت ــه عل ب
ــانی،  ــای انس ــذف خط ــا ح ــت ب ــار داش ــوان انتظ می ت

ــوند.  ــر ش ــا امن ت پروازه
ــا  ــه کار راننده ه ــری ک ــتم های کامپیوت ــور سیس ــا ظه ب
ــد، می تــوان حــدس زد  ــه عهــده می گیرن ــان را ب و خلبان
ــت  ــه دس ــه زودی ب ــم ب ــا ه ــتی ها و قطاره ــری کش ناوب
تکنولــوژی ســپرده خواهــد شــد. اکنــون نیــز کشــتی ها 
ــری  ــای ناوب ــه نرم افزاره ــادی ب ــزان زی ــه می ــا ب و قطاره
در  به ویــژه  مانــع،  مهم تریــن  شــاید  وابســته اند. 
صنعــت کشــتیرانی، قوانیــن دســت و پاگیــر کشــورهای 
می توانــد  کشــتی ها  اتوماســیون  باشــد.  مختلــف 
ــه و  ــه خدم ــی در هزین ــل توجه ــی قاب ســبب صرفه جوی
ــن  ــید کرب ــار گاز دی اکس ــرخ انتش ــش ن ــن کاه همچنی
شــود؛ بــه یــک دلیــل ســاده کــه آن هــم امــکان تــردد 
ــوخت  ــرف س ــی مص ــر ول ــرعت کمت ــا س ــتی ها ب کش

ــه اســت.  بهین

ــی  ــری بی بی س ــبکه خب ــه ش ــی ک ــاس پژوهش ــر اس ب
انجــام داده اســت، خدمــه انســانی توانایــی تحمــل 
بهینه ســازی  بــرای  کشــتی  کاهش یافتــه  ســرعت 
مصــرف ســوخت را از نظــر روانــی ندارنــد. از نظــر 
تولیــد و انتشــار گازهــای گلخانــه ای، صنعــت کشــتیرانی 

ششــمین آلوده کننــده بــزرگ جــو زمیــن اســت. 
دعاوى حقوقى 

اگــر قــرار باشــد بــه دادگاه برویــد، آیــا بــه یــک وکیــل 
مجــازی اعتمــاد می کنیــد؟ البتــه هنــوز بــه ایــن مرحلــه 
نرســیده ایم امــا پژوهشــگران مشــغول تحقیــق روی 
ــه ســواالت  ــد ب ــل می توانن ــه حداق ــی هســتند ک اپ های
ــه  ــد ب ــاز باش ــه نی ــدون این ک ــد ب ــخ دهن ــی پاس حقوق
ــده  ــود. برخــی شــرکت های ارائه دهن ــه ش ــل مراجع وکی
ــن  ــی بازبی ــزار حقوق ــی نرم اف ــی از نوع ــات حقوق خدم
ــد  ــتفاده می کنن ــتریان اس ــات مش ــز اطالع ــرای آنالی ب
ــه همتایــان انســانی خــود دقیق تــر عمــل  کــه نســبت ب

می کنــد. 
خدمات پزشکى 

ممکــن اســت نبــود ارتبــاط حضــوری و معاینــات فیزیکی 
ــیک  ــوم کالس ــر و مفه ــیاری تصوی ــرای بس ــک ب پزش
ــا اســتفاده از  ــزد ام ــه هــم بری ــه پزشــک را ب ــه ب مراجع
ــی،  ــای غیرتهاجم ــکان جراحی ه ــک ام ــاوری روباتی فن
آمــوزش پزشــکی و مانیتــور دقیــق و لحظــه بــه لحظــه 
ــا  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــم آورده اس ــار را فراه بیم
اســتفاده از نوعــی اپ بــه نــام »بابیلــون« تاریخچــه ای از 
دمــای بــدن، تعــداد ضربــان قلــب و مــواردی دیگــر ثبــت 
ــده  ــالوه پرون ــه ع ــا، ب ــن داده ه ــز ای ــا آنالی ــود و ب می ش
ــخص را  ــالمت ش ــده س ــوان آین ــار، می ت ــکی بیم پزش

ــن زد.  تخمی
ارتش 

دیده انــد،  آمــوزش  به خوبــی  کــه  ســربازانی  بــه 
ــا  ــت. ام ــده اس ــی« داده ش ــین های جنگ ــوان »ماش عن
دفاعــی  تکنولوژی هــای  توســعه دهنده  شــرکت های 
ترجیــح می دهنــد روی ماشــین های واقعــی جنگــی 
بهتریــن ســربازان  در  کننــد. حتــی  ســرمایه گذاری 
ــه  ــاز ب ــد نی ــانی مانن ــی انس ــه و اساس ــات اولی احتیاج
خــواب و خــوراک و همچنیــن احتمــال آســیب دیدگی و 
حتــی کشــته شــدن وجــود دارد. aEgis ii یکــی از ایــن 
ــین  ــه مهندس ــت ک ــک اس ــی روباتی ــین های جنگ ماش
متخصــص فناوری هــای نظامــی کــره جنوبــی آن را 
ــری  ــایی، ردگی ــداف را شناس ــد اه ــاخته اند و می توان س
ــری  ــابه دیگ ــتم های مش ــد. کار روی سیس ــدم کن و منه
ــری  ــا در حــال پیگی ــد دنی ــای قدرتمن از ســوی ارتش ه
ــال ۲۰3۰  ــا س ــه ت ــت ک ــده اس ــی ش ــت. پیش بین اس
میــالدی حــدود یک چهــارم ســربازان آمریکایــی بــا 

ــد.  ــد ش ــن خواهن ــو جایگزی ــای جنگج روبات ه
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ساخت و ساز 
سـاخت و سـاز و پروژه هـای صنعتـی زمان بـر نیازمنـد نیروی 
کار زیـاد و بـا امـکان تاخیر و دعاوی حقوقی و مسـائل مشـابه 
هسـتند. اسـتفاده از روبات ها در پروژه های سـاختمانی راه حل 
بسـیاری از مشـکل این چنین اسـت. به عنوان نمونه، روباتی با 
نام SAM را پژوهشـگران صنعت سـاخت و سـاز ابداع کرده اند 
که یک اسـتاد آجرچینی اسـت و می تواند با سـرعتی سه برابر 
یـک بّنـای معمولی کار کنـد! در حال حاضر باید همـواره یک 
متخصـص این روبات را همراهی کند. محققین دانشـگاه پرت 
در اسـترالیا، در مطالعه ای مشـابه، روباتی آجرچین سـاخته اند 
که سـرعت کارش بسـیار بیشتر اسـت - یعنی تا ۲۰ برابر یک 
بّنـای معمولـی - و می توانـد دیوارهـای یک سـاختمان با ابعاد 

متوسـط را در مدت 48 سـاعت تکمیل کند. 
خانه دارى 

بـه لطـف سـینما و ژانـر علمـی - تخیلـی شـاید یکـی از 
قدیمی تریـن تصویرهـا از روبات هـا نوعـی ماشـین مهربـان 
اسـت کـه خانـه را مرتـب می کنـد، غـذا می پـزد، آشـغال ها 
را بیـرون می گـذارد و خالصـه مثـل یـک کدبانـوی واقعـی 
و یـک خانـه دار عالـی اسـت. جاروبرقی هـای هوشـمند کـه 
همزمـان نوعی سیسـتم مانیتور لحظه به لحظـه خانگی هم 
هسـتند، بـه نوعـی پـاره ای از این وظایـف را انجـام می دهند. 
سـخت افزار های الزم برای سـاخت روبات هـای کدبانو موجود 
اسـت امـا بـرای راه انـدازی آن هـا بـه روحـی از جنـس هوش 
مصنوعـی و نرم افزارهـای واسـطه نیـاز اسـت که احتمـاال به  

مـرور و تـا یـک دهـه آینـده در دسـترس قـرار می گیرند. 
كشاورزى 

روبات هـا، همان گونـه کـه در خانـه داری خیلـی مفیـد و کار 
راه بنداز به نظر می رسـند، در کشـاورزی هم می توانند نقشـی 
بسـیار مثبت داشـته باشـند. حدود دو سـال پیش تعدادی از 

دانشـجویان تحصیالت تکمیلی دانشـگاه کلورادو در همکاری 
بـا پـروژه eXploration HABitat متعلـق بـه ناسـا نوعـی 
سیسـتم روباتیـک را طراحـی کردنـد کـه بـه کاشـت بـذر و 
نگهـداری از گیاهـان در فضا به سـاکنین سـفینه های فضایی 
کمـک خواهـد کـرد. این روبـات رطوبت خـاک، دمـای آب و 
هـوا، میـزان نـور، pH و مـوارد مشـابه دیگر را که برای رشـد 
گیاهان اهمیـت حیاتی دارند، اندازه گیـری می کند. چندیدن 
ماه پیش یک شـرکت توسـعه تکنولوژی کشـاورزی در کیوتو 
ژاپـن اعالم کرد بـه زودی اولین مزرعه کامـال روباتیک خود را 

در اواسـط سـال ۲۰17 میـالدی راه انـدازی می کند. 
رسانه 

شـاید نوشـتن از آخریـن گزینه هایـی باشـد کـه بـرای یـک 
روبـات در نظر گرفته شـده اسـت. اما برنامه هـای روباتیک که 
برای برداشـتن قلم طراحی شـده اند، در عمل بسـیار حرفه ای 
عمـل می کنند. خبرگزاری آسوشـیتدپرس به تازگی اسـتفاده 
از سیسـتم های خودکاری را برای خبررسـانی )فعال در زمینه 
اخبـار اقتصـادی( آغـاز کـرده اسـت. چنیـن سیسـتم هایی 
سـرعت انتشـار باالتـری دارنـد و خطاهـای کمتـری مرتکب 
می شـوند. بـه این ترتیـب، هیـات تحریریه فرصت بیشـتری 
بـرای بحـث دربـاره مقـاالت و پرداختـن به مسـائل تحلیلی 

خواهند داشـت. 
ساخت روبات 

در آینـده ای کـه روبات ها تقریبا در تمـام صنایع به کار گرفته 
می شـوند، شـاید تنها شـغل باقی مانده برای انسان ها ساختن 
روبات هـای بیشـتر باشـد. البتـه بـه آن هـم نمی تـوان زیـاد 
دلخـوش بـود زیـرا همین االن پژوهشـگران اروپایی مشـغول 
مطالعـه روی سیسـتم های روباتیـک هسـتند کـه کارشـان 
سـاخت روبات های دیگر اسـت و با هر نسـل جدیـد روبات ها 
توسـعه بیشـتری می یابنـد؛ چیـزی مشـابه تکامـل ولـی بـا 
 .سـرعتی بسـیار بیشـتر از آنچه در طبیعت اتفـاق می افتد
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داخته و نشان داده اند که چگونه  ن زمینه به مطالعات فراوا�ن �پ حمققان در ا�ی

بد ن یم تواند به تولید هیدروژن دست �ی ، یک جلبک س�ب ن یط فرایند فتوسن�ت

ن  دی ن�ی ن کوچک �ب ب�ی د �ب ارتفاع افزایش پیدا یم کند، یک تور از آن جا که رسعت �ب

شد،  ج مورد نظر بلند�ت �ب ، هر چقدر �ب �ت ج بلند نصب شود. به بیان �ب الی یک �ب ید �ب �ب

ن بیش�ت خواهد بود د ن�ی ف�ت از �ب ژی در�ی ان ا�ن ن م�ی

در فرایند تبدیل متانول و دی متیل  ا�ت به سوخت ماشی�ن دو 

دید پذ�ی  ب
ت

ن از منابع � مرحهل همم وجود دارد که در هر دوی آن ها ن�ی

استفاده یم شود

ان حمسوب  ه کننده در �ب ن و خ�ی هل فرایندهای شگفت انگ�ی ن از �ب فتوسن�ت

ن فرایند نور خورشید، آب و هوا در کنار یکدیگر استفاده  یم شود. در ا�ی

بند ود یم �ی
ن
ایت در گیاه � یم شوند و در �ن

انرژی های سبز
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سوخت های آینده:
پاک، ارزان

و تجدیدپذیر

ن معیل یم شود تولید هیدورژن از جلبک س�ب

 رقیه ملکی نیا
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تحقیقــات اخیــر در زمینــه تولیــد هیــدروژن کارآمــد این 
ــه  ــبز ب ــک س ــوان از جلب ــه بت ــد ک ــدواری را می ده امی
تولیــد هیــدروژن دســت یافــت. از آن جــا کــه هیــدروژن 
ــن  ــای جایگزی ــم انرژی ه ــع مه ــوان یکــی از مناب ــه عن ب
ــان  ــاک جه ــده پ ــان شــناخته شــده اســت و آین در جه
ــه  ــی ک ــه منابع ــاز ب ــد، نی ــرار می ده ــعاع ق را تحت الش
ــش  ــش از پی ــد، بی ــد آن را ســرعت بیشــتری بدهن تولی
ــف  ــان کش ــاس، محقق ــن اس ــر ای ــود. ب ــاس می ش احس
ــای  ــه در جلبک ه ــنتزی ک ــد فتوس ــه فراین ــد ک کرده ان
ــد  ــدروژن تولی ــری از هی ــود، مقادی ــام می ش ــبز انج س
ــورت  ــوه ص ــورت انب ــه ص ــد ب ــن فراین ــر ای ــد. اگ می کن
ــه در  ــت ک ــار اس ــود، انتظ ــازی ش ــره س ــرد و ذخی بگی
ــه  ــری ب ــر و بهینه ت ــورت کارآمدت ــه ص ــوان ب ــده بت آین
تولیــد هیــدروژن بــه عنــوان یــک منبــع ســوخت پــاک 

دســت پیــدا کــرد. 
جهــان نیــاز دارد بــه دنبــال راهــی بــرای تولیــد ســوخت 
ــن  ــد و آن را جایگزی ــر باش ــرژی تجدیدپذی ــع ان از مناب
ســوخت های فســیلی کنــد. ســوخت های فســیلی در 
ــد،  ــت محیطی مخربن ــاظ زیس ــه لح ــه ب ــال ک ــن ح عی
ــر  ــد و ب ــمار می رون ــه ش ــز ب ــام نی ــه اتم ــی رو ب منابع
ــاز جهــان  ــورد نی ــد ســوخت م ــرای تولی ــن اســاس، ب ای
در ســال های آینــده، چنــدان نمی تــوان بــه آن هــا 
امیــدوار بــود. بنابرایــن یافتــن منابــع انــرژی تجدیدپذیــر 
ــد می شــوند  ــر و ســاده تری تولی ــه صــورت ارزان ت ــه ب ک
نیــز  زیســت محیطی  آلودگی هــای  بــه  همچنیــن  و 
ــان در  ــداف محقق ــن اه ــه مهم تری ــد، از جمل نمی انجامن
ــن  ــت. در ای ــر اس ــای تجدیدپذی ــد انرژی ه ــه تولی زمین
ــه  ــت ک ــوخت هایی اس ــه س ــدروژن از جمل ــان، هی می
بــرای آینــده در نظــر گرفتــه شــده اســت و اگــر بتــوان 
ــد  ــیدی تولی ــرژی خورش ــتقیم از ان ــور مس ــه ط آن را ب
کــرد، یکــی از منابــع مهــم انــرژی تجدیدپذیــر و ســازگار 

ــود.  ــوب می ش ــت محس ــط زیس ــا محی ب
هيدروژنــاز؛ آنزيمــى كــه طــى فراينــد 

ــود  ــد مى ش ــنتز تولي فتوس
یکــی از راه هــای بیولوژیکی تولید هیــدروژن از طریق انرژی 
ــنتزی  ــم های فتوس ــتفاده از میکروارگانیس ــید، اس خورش
اســت. در ایــن فراینــد، بــه وســیله نــور خورشــید، آب بــه 
ــه  ــه و ب ــرون )e-( تجزی ــدروژن )H+( و الکت ــای هی یون ه

ــی  ــود. آنزیم ــی می ش ــاص منته ــم خ ــک آنزی ــد ی تولی
ــاز  ــت، هیدروژن ــش اس ــن واکن ــول ای ــه محص ک

ــد  ــه تولی ــت ب ــه در نهای ــود ک ــده می ش نامی
ــت  ــب اس ــود. جال ــر می ش ــدروژن منج هی
ــیانوباکتری ها و  ــد در س ــن فراین ــد ای بدانی
جلبک هــای ســبز نیــز اتفــاق می افتــد 
انــرژی  از  بــا اســتفاده  کــه می تواننــد 

خورشــیدی در فراینــد فتوســنتز و بــه طــور 
طبیعــی از طریــق متابولیســم خــود بــه تولید 
هیــدروژن بپردازنــد. پــس می تــوان گفــت در 

فراینــد فتوســنتزی کــه در جلبــک ســبز اتفــاق می افتــد، 
نــور خورشــید نقشــی اساســی را ایفــا می کنــد و بــا تولیــد 
ــه تولیــد هیــدروژن  آنزیــم مذکــور، در شــرایطی خــاص ب

می پــردازد. 
اميدوارى محققان به جلبک سبز

تولیــد هیــدروژن از جلبک هــای ســبز کامــال ثابــت 
شــده اســت و ســابقه کشــف آن بــه اواســط قــرن 
محققــان  عمــده  تمرکــز  امــا  بازمی گــردد،  بیســتم 
ــک  ــوان ی ــه عن ــدروژن ب ــد هی ــور تولی ــه منظ روی آن ب
ــن  ــدی اســت. ای ــن، رویکــرد جدی ــرژی جایگزی ــع ان منب
ــادر  ــه جلبــک ســبز تحــت شــرایط خاصــی ق مســاله ک
ــزی بیــش از 15 ســال  ــدورژن اســت، چی ــد هی ــه تولی ب
اســت کــه توســط محققــان بررســی و مطالعــه می شــود، 
ــا آن  امــا مشــکلی اساســی کــه در زمینــه ایــن فراینــد ب
رو بــه رو هســتند، بهــره روی کــم ایــن پروســه اســت، بــه 
ــک  ــک جلب ــه توســط ی ــرژی ک ــدار ان ــال، مق ــوان مث عن
ــت  ــود، در نهای ــذب می ش ــدوروژن ج ــد هی ــرای تولی ب
یــک آنزیــم اســت کــه توانایــی اســتفاده از نــور خورشــید 
ــدروژن و  ــای هی ــرون، یون ه ــه الکت ــه آب ب ــرای تجزی ب
اکســیژن را دارد. مطالعــات نشــان داده اســت کــه برخــی 
ــد  ــد، می توانن ــم آزاد می کنن ــه آنزی ــی ک از الکترون های
ــاص،  ــرایطی خ ــم در ش ــدروژن، آن ه ــد هی ــرای تولی ب
ــه عقیــده  ــد. ضمــن این کــه ب ــرار گیرن مــورد اســتفاده ق
ــدروژن  ــادی از هی ــر زی ــز مقادی ــان نی ــی از محقق برخ
ــوان از مســیرهای  ــن جلبک هــا را می ت ــد شــده از ای تولی
دیگــری کــه متابولیســم جلبــک طــی می کنــد، دریافــت 

کــرد. 
محققــان در ایــن زمینــه بــه مطالعــات فراوانــی پرداختــه 
ــنتز،  ــد فتوس ــی فراین ــه ط ــه چگون ــد ک ــان داده ان و نش
یــک جلبــک ســبز می توانــد بــه تولیــد هیــدروژن دســت 
ــه مختلــف جلبــک  ــا مطالعــه روی دو گون ــد. آن هــا ب یاب
ســبز ایــن فراینــد را بررســی کــرده و نشــان داده انــد کــه 
ــه  ــف ب ــرایط مختل ــنتزی در ش ــت فتوس ــزان و فعالی می
ــه  ــه در نتیج ــود ک ــام می ش ــی انج ــای گوناگون صورت ه
ــا در  ــد. ام ــرار می ده ــر ق ــدروژن را تحــت تاثی ــد هی تولی
همــه آزمایش هــا و مطالعاتــی کــه صــورت گرفتــه اســت، 
ایــن نکتــه ثابــت شــده طــی فراینــد فتوســنتزی کــه در 
جلبــک ســبز صــورت می گیــرد، مقــدار قابــل توجهــی از 
ــود.  ــل می ش ــدروژن تبدی ــه هی ــده ب ــذب ش ــرژی ج ان
ایــن امــر بــه ایــن معناســت کــه حجــم زیــادی 
از هیــدورژن تولیــد شــده بــه طــور مســتقیم 
ــود.  ــت می ش ــید هدای ــور خورش ــط ن توس
ــد را  ــن نوی ــان ای ــه محقق ــف ب ــن کش ای
ــرل  ــده کنت ــوان در آین ــه می ت ــد ک می ده
ــک  ــنتز جلب ــد فتوس ــر فراین ــتری ب بیش
ســبز اعمــال کــرد و در نتیجــه بهــره وری آن 
ــزان  ــه می ــروز دارد، ب ــه آنچــه ام را نســبت ب

 .ــرد ــر ب ــل توجهــی باالت قاب
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ـــد  ـــی و زد، می توانن ـــاد م ـــاد ب ـــا زی ـــه در آن ه ـــی ک مناطق
ـــند.  ـــادی باش ـــرژی ب ـــد ان ـــرای تولی ـــبی ب ـــت مناس موقعی
ـــع  ـــرای رف ـــه ب ـــادی کوچکـــی ک ســـاختن سیســـتم های ب
ـــند، روش  ـــی باش ـــه کاف ـــک خان ـــیته ی ـــای الکتریس نیازه
مناســـبی در اســـتفاده از منابـــع انـــرژی تجدیدپذیـــر 
و هزینه هـــای  انـــرژی  و صرفه جویـــی در مصـــرف 
مربـــوط بـــه آن اســـت. انـــرژی بـــاد بـــا انتشـــار 
صفـــر آلودگـــی همـــراه اســـت و یکـــی از پاک تریـــن 
انرژی هـــای تولیـــدی در جهـــان محســـوب می شـــود. 
ـــرژی  ـــرق از ان ـــن ب ـــرای گرفت ـــتم ب ـــک سیس ـــود ی وج

بـــاد می توانـــد هزینه هـــای 
ــا 9۰  ــرق را 5۰ تـ ــرف بـ مصـ
ـــن  ـــد، ضم ـــش ده ـــد کاه درص
این کـــه هزینه هـــای کشـــیدن 
ــافت های  ــرق از مسـ ــیم بـ سـ
همچنیـــن  نـــدارد.  را  دور 
ــک  ــتم های کوچـ ــن سیسـ ایـ
می تواننـــد، غیـــر از تولیـــد 
بـــرق، در زمینـــه پمپـــاژ آب بـــه 
ـــتفاده  ـــز اس ـــع نی ـــزارع و مرات م
ـــاد  ـــروی ب ـــن نی ـــوند. بنابرای ش
یکـــی از منابـــع انـــرژی در 
ـــر  ـــرای بش ـــترس و ارزان ب دس
اســـت کـــه می توانـــد کمـــک 
ــوای  ــد هـ ــه تولیـ ــادی بـ زیـ
در  صرفه جویـــی  و  پـــاک 

مصـــرف انـــرژی بکنـــد. 
همـــه می داننـــد کـــه بـــاد 
از طریـــق حـــرارت نابرابـــر 
ــطح  ــه روی سـ ــید کـ خورشـ
زمیـــن پخـــش شـــده اســـت، 

ـــا  ـــادی، توربین ه ـــتم ب ـــک سیس ـــود. در ی ـــاد می ش ایج
ـــیته  ـــه الکتریس ـــاد ب ـــی ب ـــرژی جنبش ـــل ان ـــه تبدی وظیف
را بـــر عهـــده دارنـــد، بـــه ایـــن صـــورت کـــه وقتـــی 
بـــاد مـــی وزد، پره هـــای توربین هـــای بـــادی بـــه 
حرکـــت درمی آینـــد و بـــا گرفتـــن انـــرژی حرکتـــی 
بـــاد، آن را بـــه یـــک حرکـــت چرخشـــی تبدیـــل و از 
ـــد.  ـــتفاده می کنن ـــور اس ـــدن ژنرات ـــرای ران ـــدرت آن ب ق
یـــک سیســـتم بـــادی کوچـــک برقـــی می توانـــد بـــه 
ــا این کـــه  شـــبکه های بـــزرگ بـــرق وصـــل شـــود یـ
به تنهایـــی بـــه تولیـــد بـــرق بپـــردازد. ویژگـــی اخیـــر 
ایـــن سیســـتم در برخـــی از مناطـــق روســـتایی کـــه 
بـــه شـــبکه بـــرق متصـــل نیســـتند، می توانـــد بســـیار 

کارآمـــد باشـــد. 
یـــک سیســـتم بـــادی بـــرای تولیـــد بـــرق از دو جـــزء 
ـــای  ـــی توربین ه ـــت؛ یک ـــده اس ـــکیل ش ـــم تش ـــیار مه بس
بـــادی اســـت و دیگـــری برج هـــای بلنـــدی کـــه 
ــا  ــاد روی آن هـ ــرژی بـ ــن انـ ــرای گرفتـ ــا بـ توربین هـ
ــادی  ــای بـ ــن توربین هـ ــوند. کوچک تریـ ــب می شـ نصـ

ــی  ــور افقـ ــوند روی محـ ــاخته می شـ ــروز سـ ــه امـ کـ
ــره،  ــه پـ ــا سـ ــتن دو یـ ــا داشـ ــد و بـ ــرار می گیرنـ قـ
خـــالف جهـــت بـــاد عمـــل می کننـــد. ایـــن تیغه هـــا 
نیـــز معمـــوال از مـــواد مرکبـــی ماننـــد الیـــاف شیشـــه 
ســـاخته می شـــوند. ســـاختار توربیـــن نیـــز متشـــکل 
از یـــک بـــردار ثابـــت اســـت کـــه بـــه آن روتـــور یـــا 
ــه  ــور و یـــک دنبالـ ــد و یـــک ژنراتـ ــه می گوینـ چرخانـ
ـــرژی  ـــدار ان ـــد مق ـــت بدانی ـــب اس ـــد. جال ـــه آن متصلن ب
ـــور آن  ـــر روت ـــد، قط ـــد می کن ـــن تولی ـــک توربی ـــه ی را ک
ـــی  ـــق فضای ـــز از طری ـــور نی ـــر روت ـــد. قط ـــن می کن تعیی

ـــادی  ـــدار ب ـــن مق ـــه اســـت و همچنی ـــار گرفت ـــه در اختی ک
ـــود.  ـــده می ش ـــده، فهمی ـــع ش ـــن قط ـــط توربی ـــه توس ک
دنبالـــه انتهایـــی در ایـــن ســـازه نیـــز باعـــث می شـــود 

ـــود.  ـــته ش ـــه داش ـــاد نگ ـــه ب ـــن رو ب توربی
از آن جـــا کـــه ســـرعت بـــاد بـــا ارتفـــاع افزایـــش پیـــدا 
ــد  ــز بایـ ــادی نیـ ــک بـ ــن کوچـ ــک توربیـ ــد، یـ می کنـ
ـــر،  ـــان بهت ـــه بی ـــود. ب ـــب ش ـــد نص ـــرج بلن ـــک ب ـــاالی ی ب
هـــر چقـــدر بـــرج مـــورد نظـــر بلندتـــر باشـــد، میـــزان 
ـــه  ـــود. ب ـــد ب ـــتر خواه ـــز بیش ـــاد نی ـــی از ب ـــرژی دریافت ان
همیـــن دلیـــل محققـــان انرژی هـــای پـــاک معتقدنـــد 
ـــرج  ـــک ب ـــاختن ی ـــرای س ـــتر ب ـــه بیش ـــرف هزین ـــه ص ک
ـــرژی بیشـــتری  ـــه صرفـــه اســـت چـــون ان ـــر مقـــرون ب بلندت
ـــک  ـــردن ی ـــاال ب ـــال، ب ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــد می کن را تولی
ـــک  ـــه ی ـــی ب ـــرج 6۰  فوت ـــک ب ـــی از ی ـــور 1۰ کیلووات ژنرات
ـــدی را در  ـــش 1۰ درص ـــوت، افزای ـــاع 1۰۰ ف ـــا ارتف ـــرج ب ب
کل هزینه هـــای سیســـتم بـــادی مـــورد نظـــر در پـــی 
ـــد  ـــا ۲5 درص ـــد ت ـــوض می توان ـــا در ع ـــت، ام ـــد داش خواه

 .ـــد ـــد کن ـــرژی تولی ـــتر ان بیش



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

96

زیست توده ها سوخت می شوند
ز طبییع 

گ
دیدپذ�ی به جای اک ب

ت
ژی � یک منبع ا�ن

 فهیمه خراسانی



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

97

اخیــرا محققــان )NREL( نشــان داده انــد کــه از طریــق 
ــل  ــا دی متی ــده ب ــالح ش ــس اص ــزور م ــب کاتالی ترکی
اتــر )dimethyl ether( می تــوان بهــره وری کربــن 
را افزایــش و در مقابــل، هزینه هــای کلــی تولیــد را 
ــود  ــی ش ــعی م ــه س ــن پروس ــش داد. در ای ــز کاه نی
ــل  ــول و دی متی ــه متان ــت توده ها ب ــق زیس ــه از طری ک
ــای  ــق فناوری ه ــت از طری ــت و در نهای ــت یاف ــر دس  ات
بــرای  بــه ســوخت های مناســب  را  ویــژه ای آن هــا 

ــرد.  ــل ک ــل، تبدی ــن و گازوئی ــد بنزی ــا، مانن خودروه
ــين  ــوخت ماش ــا س ــت توده ت از زيس

ــت  ــادى اس راه زي
ـــی  ـــع یک ـــوخت مای ـــه س ـــت توده ب ـــل زیس ـــد تبدی فراین
از رویکردهـــای امیدوارکننـــده در زمینـــه ســـوخت های 
ــا از  ــه خصوصـ ــی رود کـ ــمار مـ ــه شـ ــر بـ تجدیدپذیـ

ســـازگاری  و  فـــوری  تاثیـــر  نظـــر 
بـــا زیرســـاخت های موجـــود قابـــل 
توجـــه هســـتند. در همیـــن راســـتا 
ـــول  ـــه متان ـــد ک ـــان داده ان ـــان نش محقق
و دی متیـــل  اتـــر )DME( را می تـــوان 
ـــل  ـــرد. دی متی ـــد ک ـــت توده تولی از زیس
 اتـــر کـــه یـــک ملکـــول ســـاده اســـت، 
ـــی  ـــد گاز طبیع ـــتعال - مانن ـــت اش قابلی
- دارد و بـــه همیـــن خاطـــر در کنـــار 
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــد بـ ــول می توانـ متانـ
منبـــع انـــرژی تجدیدپذیـــر بـــه جـــای 
گاز طبیعـــی بـــه کار رود. از طرفـــی، 
زیســـت توده نیـــز یـــک منبـــع عظیـــم 
انـــرژی تجدیدپذیـــر اســـت کـــه در 
ـــان،  ـــوب، گیاه ـــد چ ـــادی مانن ـــع زی مناب
از  می شـــود.  یافـــت  و...  پســـماندها 
ایـــن رو بـــا فراینـــدی کـــه محققـــان 
ــوه  ــوان از انبـ ــد، می تـ ــف کرده انـ کشـ
زیســـت توده های موجـــود در جهـــان 
بـــه گاز قابـــل اشـــتعال دســـت یافـــت. 
ـــر  ـــل  ات ـــول و دی متی ـــد متان ـــس از تولی پ

ـــل  ـــی تبدی ـــد یعن ـــه بع ـــه مرحل ـــت ب ـــت توده نوب از زیس
آن هـــا بـــه ســـوخت می رســـد. طبـــق تحقیقـــات 
اخیـــر، بـــا یـــک فراینـــد خـــاص می تـــوان متانـــول و  
دی ام ای را بـــه ســـوخت های ماشـــینی ماننـــد بنزیـــن 
ـــد  ـــن فراین ـــال، ای ـــن ح ـــا ای ـــرد. ب ـــل ک ـــل تبدی و گازوئی
بـــا کمبـــود هیـــدروژن همـــراه اســـت کـــه بـــه هـــدر  
ــود. در  ــر می شـ ــن منجـ ــادی کربـ ــدار زیـ ــن مقـ رفتـ
نهایـــت، بـــا غیرفعـــال کـــردن کاتالیـــزور، هزینه هـــای 
ــرا  ــد زیـ ــدا می کنـ ــش پیـ ــد افزایـ ــن فراینـ ــی ایـ کلـ
تولیـــد زیســـت توده های غنـــی شـــده بـــا کربـــن 
ـــوخت  ـــد س ـــد تولی ـــی فراین ـــای اصل ـــی از هزینه-ه یک
ـــدر  ـــن ه ـــه کرب ـــن پروس ـــر در ای ـــت و اگ ـــینی اس ماش
ــا.  ــن هزینه هـ ــدر رفتـ ــا هـ ــت بـ ــاوی اسـ ــرود، مسـ بـ

ـــر  ـــل  ات ـــول و دی متی ـــل متان ـــه تبدی ـــن در پروس بنابرای
بـــه ســـوخت ماشـــینی، دقـــت زیـــادی بـــرای هـــدر 

ـــرد.  ـــام بگی ـــد انج ـــده بای ـــد ش ـــن تولی ـــن کرب نرفت
ــزوری  ــرا کاتالی ــان NREL اخی ــن راســتا محقق در همی
بــا فرمــول و ســاختاری خــاص ارائــه داده انــد کــه قــادر 
بــه ترکیــب بیشــتر هیــدروژن در فراینــد تولیــد بنزیــن 
و گازوئیــل اســت و در نتیجــه مشــکل کمبــود هیــدروژن 
را در فراینــد مذکــور حــل کرده انــد. ایــن فراینــد باعــث 
افزایــش کلــی نــرخ واکنــش می شــود و بهــره وری کربــن 
را افزایــش می دهــد و از هــدر رفتــن آن جلوگیــری 
از  کاتالیــزور  ایــن  بدانیــد  اســت  جالــب  می کنــد. 
زئولیت بتــا تشــکیل شــده کــه بــه کمــک فلزاتــی ماننــد 
مــس و گالیــوم اصــالح شــده اســت. ایــن فلــزات محیــط 
را بــرای تولیــد هیــدروژن و بــه حدا قــل رســاندن 
عــوارض جانبــی واکنــش مجهــز و در ضمــن بــه کاهــش 

ــد.  ــک می کنن ــز کم ــد نی ــی فراین ــای کل هزینه ه
در نهایــت می تــوان چنیــن گفــت کــه تولیــد انرژی هــای 
ــای  ــا تیم ه ــه تنه ــت ک ــر اس ــر کاری زمان ب تجدید پذی
تحقیقاتــی و علمــی مجــرب می تواننــد بــه آن بپردازنــد. 
در فراینــد تبدیــل متانــول و دی متیــل  اتــر بــه ســوخت 
ماشــینی دو مرحلــه مهــم وجــود دارد کــه در هــر دوی 
ــود:  ــتفاده می ش ــر اس ــع تجدید پذی ــز از مناب ــا نی آن ه
ــول و دی ام ای از  ــه نخســت شــامل اســتخراج متان مرحل
زیســت توده اســت و در مرحلــه بعــد نیــز بایــد از طریــق 
کاتالیــزور زئولیت بتــا، فراینــد تولیــد ســوخت را مقــرون  
بــه صرفه تــر و از هــدر رفتــن کربــن جلوگیــری کــرد تــا 
بــه هــدف نهایــی فراینــد کــه تولیــد ســوخت ماشــینی از 
 .طریــق منابــع انــرژی جایگزیــن اســت، دســت یافــت



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

98

درختان سوخت ساز
 مصنویع که نور خورشید را به سوخت مایع تبدیل یم کند
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پیشــرفت های زیــادی در ســال های اخیــر در زمینــه 
ــیاری  ــه بس ــه ک ــورت گرفت ــر ص ــای تجدیدپذی انرژی ه
از عــادات طبیعــی را تغییــر داده و حتــی گاهــی آن هــا 
ــن  ــال یافت ــه دنب ــی بشــر ب ــه کــرده اســت. زمان را وارون
ــت،  ــا می پرداخ ــن و جنگل ه ــاری زمی ــه حف ــوخت ب س
ــرای  ــه روزی ب ــرد ک ــور نمی ک ــچ گاه تص ــاید هی ــا ش ام
تولیــد ســوخت گیاهــی، آســمان آفتابــی را حفــاری کند. 
و  شــگفت انگیز  فرایندهــای  جملــه  از  فتوســنتز 
خیره کننــده در جهــان محســوب می شــود. در ایــن 
فراینــد نــور خورشــید، آب و هــوا در کنــار یکدیگــر 
نمــود  گیــاه  در  نهایــت  در  و  می شــوند  اســتفاده 
ــد  ــه فراین ــه در نتیج ــی ک ــان و درختان ــد. گیاه می یابن
ــز  ــی نی ــن اکســیژن می رســانند، زمان ــه زمی فتوســنتز ب
ــن  ــت از بی ــن اس ــن ممک ــوخت زمی ــد س ــرای تولی ب
ــتخراج  ــن و اس ــاری در دل زمی ــا حف ــان ب ــد. انس برون
ــد  ــال تولی ــه دنب ــال ب ــال های س ــز س ــنگ نی زغال س
ــود. امــا در ســال های اخیــر کــه دغدغه هــای  ســوخت ب
محیط زیســتی، جامعــه بشــری را بــه فکــر فروبــرده 
اســت، هرچــه بیشــتر تــالش می شــود در جهــت تامیــن 
در  شــود.  برداشــته  گامــی  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ــی در دانشــگاه  ــروه تحقیقات ــک گ ــز ی ــن راســتا نی همی
هــاروارد، بــا شبیه ســازی عمــل فتوســنتز، گیاهــی 
ــق  ــت از طری ــادر اس ــه ق ــد ک ــد کرده ان ــی تولی مصنوع
ــد.  ــد کن ــع تولی ــوخت مای ــای آب، س ــه مولکول ه تجزی
فراینــد مذکــور بــا کمــک نــور خورشــید انجــام می شــود. 

ــذار در  ــم و تاثیرگ ــدگار، مه ــردی مان ــدام رویک ــن اق ای
حفــظ و اســتمرار یــک دنیــای پــاک محســوب می شــود 
زیــرا بــا حفــظ گیاهــان طبیعــی، ســوختی مصنوعــی را 
ــج  ــوخت های رای ــت س ــان مزی ــه هم ــد ک ــد می کن تولی
ــی  ــای مصنوع ــه برگ ه ــد ک ــت بدانی ــب اس را دارد. جال
ــی از  ــی حت ــروه تحقیقات ــن گ ــط ای ــده توس ــد ش تولی
همتایــان طبیعــی خــود نیــز کارایــی بیشــتری دارنــد و 

ــد.  ــد می کنن ــتری تولی ــوختی بیش ــرژی س ــدار ان مق
دانیــل نوســرا، اســتاد دانشــگاه هــاروارد، بــا گــروه 
همکارانــش سیســتمی را طراحــی کرده انــد کــه بــا 
و  آب  مولکول هــای  خورشــید  انــرژی  از  اســتفاده 
تولیــد  بــه  و  می شــکافد  را  هیــدروژن  باکتری هــای 
ــادر  ــتم ق ــن سیس ــود. ای ــر می ش ــع منج ــوخت مای س
ــا 1۰  ــه زیســت توده ب ــیدی ب ــرژی خورش ــل ان ــه تبدی ب
درصــد بهــره وری اســت. ایــن مقــدار یــک درصــد بیشــتر 
از میزانــی اســت کــه در گیاهانــی بــا رشــد ســریع دیــده 
می شــود. بــه گفتــه نوســرا، سیســتمی کــه آنــان ایجــاد 
کرده انــد یــک سیســتم فتوســنتز مصنوعــی اســت. 
ــرای  ــی ب ــنتز مصنوع ــز از روش فتوس ــال نی ــه قب اگرچ
تقســیم آب اســتفاده شــده، امــا ایــن روش یــک سیســتم 
جدیــد بــا بهــره وری باالتــر نســبت بــه فتوســنتز بــه کار 
ــث  ــز باع ــی نی ــن ویژگ ــت و همی ــت اس ــه در طبیع رفت
ــه  ــن این ک ــود. ضم ــد می ش ــن فراین ــتفاده و رواج ای اس
ــود در  ــرژی موج ــادی از ان ــدار زی ــن روش، در مق ــا ای ب
 .گیاهــان و طبیعــت نیــز صرفه جویــی می شــود
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ره حال و هوای حمیط اکری شیپور  بیان در جواب سوال من در�ب ار�ب

. فضای  وی اکر دار�ی یم گوید: »دف�ت اکر ما 260 م�ت است و 50 ن�ی

ی نیست زی خ�ب شیپور خییل دوستانه است و در آن از رئیس �ب

کارآفرینی

دن سلول های رسطا�ن  ن �ب ای از ب�ی وه معلکرد شییم درما�ن �ب
ن

ره � بیایید حلظه ای در�ب

یق یم شود و  ر ن ر �ت یدی به ب�ی . دارو در فرایند شییم درما�ن به صورت ور فکر کن�ی

سد در بدن او حرکت یم کند �ت زما�ن که به حمدوده تومور مورد نظر �ب
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اگــر چــرخ دنیــا قــرار بــود بــه روال همیشــگی اش 
ــا  ــی رض ــغل خانوادگ ــد. ش ــاج می ش ــد نس ــد، بای بچرخ
اربابیــان، مدیــر و موســس شــیپور، نســاجی اســت و 
ــت  ــرده اس ــاجی ک ــز نس ــالی در تبری ــم ۲ س ــود او ه خ
ولــی، بــه قــول خــودش، خیلــی زود فهمیــد در نســاجی 
بــه  نمی کنــد  پیــدا  کــه می خواهــد،  را  آن چیــزی 
ــدی را  ــز جدی ــا چی ــرد ت ــا ک ــن آن را ره ــر همی خاط
ــه یکــی از بزرگ تریــن  کشــف کنــد؛ چیــزی کــه بعــدا ب
ــه  ــزی ک ــد؛ چی ــل ش ــور تبدی ــدی کش ــای نیازمن بازاره
 امــروز همــه آن را بــه اســم »شــیپور« می شناســیم.
ــواده اش  ــه خان ــا ب ــتر از این ه ــا بیش ــان ام ــی اربابی زندگ
ــی رســید،  ــه ســوم راهنمای گــره  خــورده اســت. وقتــی ب
ــادا  ــه کان ــواده اش ب ــا خان ــه خاطــر مســائل خانوادگــی ب ب
مهاجــرت کــرد. در همــان کانــادا مقاطــع تحصیلــی 

از بنجل فروشی در ebay تا تاسیس شیپور 
 احسان مزروعی

ی و رشد استارت آپ شیپور داستان شلک گ�ی
بیان  در گفت وگو �ب رضا ار�ب

ــته های  ــود را در رش ــد خ ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس
مدیریــت اقتصــاد و ام بــی ای )در زمینــه کارآفرینــی و 
اســتراتژی( گذرانــد و بــاز هــم وقتــی خانــواده اش تصمیــم 
بــه برگشــتن گرفــت، او نیــز بــا آن هــا بــه ایــران برگشــت. 
۲ ســالی در پیشــه خانوادگــی کار کــرد تــا این کــه 
ــد. در  ــدا کن ــش ج ــش را از راه پدران ــد راه ــد بای فهمی
فکــر بازگشــت مجــدد بــه کانــادا بــود کــه ایــده شــیپور 
 او را منصــرف کــرد. مانــد و زندگــی اش عــوض شــد.
ــد  ــردم، می ش ــه می ک ــان مصاحب ــا اربابی ــا رض ــی ب وقت
خیلــی زود متوجــه شــد کــه او آدم کم حــرف و محتاطــی 
ــل از  ــه قب ــت ک ــم این جاس ــا ه ــن ادع ــاهد ای ــت. ش اس
ــط از  ــا فق ــد: »لطف ــرام می گوی ــا احت ــه ب ــروع مصاحب ش
رقــم و عــدد نپرســید«. و ایــن بــرای کســی کــه بــا دنیــای 
ــن  ــو نرفت ــرای ل ــاط ب ــی احتی تجــارت آشــنایی دارد یعن
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باشـیم. البتـه ایـن حرفـی اسـت کـه همـه می زننـد ولی 
مـا بـرای رسـیدن بـه این رتبـه برنامـه مشـخص داریم.« 

خلق ارزش هاى جديد 
اربابیـان در جـواب سـوال من درباره حـال و هوای محیط 
کاری شـیپور می گویـد: »دفتـر کار مـا ۲6۰ متـر اسـت 
و 5۰ نیـروی کار داریـم. فضـای شـیپور خیلـی دوسـتانه 
هـم  مـا  نیسـت.  رئیس بـازی خبـری  از  آن  در  و  اسـت 
مثـل بیشـتر اسـتارت آپ های دیگـر در یـک محیـط فلت 
بـا کف پـوش موکـت کار می کنیـم.« او در مـورد نحـوه 
جـذب کارمندانـش نیـز توضیـح می دهـد: »مـا بیشـتر از 
دو طریـق نیـرو جـذب می کنیـم؛ جسـت وجوی خودمان 
بـرای پیـدا کردن افـراد مفیـد و متقاعـد کردنشـان برای 
همـکاری بـا ما و همچنیـن با معرفی افراد و آشـنایان دور 
و برمـان. امـا از طریق سـایت هایی نظیر »ایـران تلنت« و 

»لینکدیـن« هـم نیـرو جـذب می کنیم.« 
از او در مـورد ارزش آفرینـی شـیپور در محیـط کسـب وکار 
می پرسـم و او تاکیـد می کنـد: »فرهنـگ خریـد و فـروش 
لـوازم دسـت دوم بـرای خـودرو همیشـه در ایـران وجـود 
داشـته اسـت ولـی این امـر در سـایر حوزه هـا رایـج نبوده 
اسـت. شیپور توانسـته اسـت این فرهنگ و ارزش جدید را 
خلـق کنـد که افراد بـه جای این کـه کاالی جدیـد بخرند، 
از همـان چیزهـای موجـود اسـتفاده کننـد. در واقـع مـا تا 
حـدودی شـیوه مصـرف جامعـه را تغییـر داده ایم و شـاید 
بتـوان گفـت نوعـی بسـتر بـرای اقتصـاد مقاومتـی را خلق 
کرده ایـم تـا کاالها دورریز کمتری داشـته باشـند. از طرف 
دیگـر، نیـازی نیسـت بـرای خریـد و فـروش بـه خیابان ها 
برویـد و در ترافیـک بمانیـد تـا قیمـت یک چیـز را متوجه 
شـوید؛ کافـی اسـت بـه شـیپور مراجعـه کنیـد. در واقع ما 
تجربـه خریـد و فـروش را آسـان و لذت بخـش کرده ایـم.« 

پندهايى براى استارت آپ هاى نوپا 
اسـتارت آپ های  بـه  توصیـه ای  می خواهـم  او  از  وقتـی 
جـوان بکنـد، بی درنـگ و به  گونـه ای که گویا قبـال به آن 

فکـر کـرده اسـت، می گویـد:
1. کوچک شروع کنید ولی دید بزرگی داشته باشید.
۲. کار را تنهایی شروع نکنید و همکار داشته باشید

3. سـعی کنید نیروهای انسـانی و اطرافیانتـان از خودتان 
باشـند. باهوش تر 

ایـن سـه توصیـه مهم قطعا ریشـه در تجـارب خـود اربابیان 
دارد. او دربـاره سـخت ترین چالـش کسـب وکارش می گوید: 
»سـخت ترین چالـش بـرای ما نیـروی انسـانی و منابع مالی 
بـوده اسـت.« او ادامـه می دهـد: »اگـر پشـتکار، صبـر و امید 
 داشـته باشـید، موفـق می شـوید و بـه هدفتـان می رسـید.« 
مدیـر اسـتارت آپ شـیپور دربـاره فرصت هـای بالقـوه فضای 
مجـازی ایرانـی نیـز اشـاره می کنـد: »فضـای کوچکـی از 
فضای مجازی اشـغال شـده و فرصت ها همچنان بسـیار زیاد 
اسـت. شـرکت های موفق هنـوز خیلی کم هسـتند بنابراین 

 ».می تـوان بـه هـر حـوزه ای وارد شـد و موفق بـود

ــان در  ــاط اربابی ــرکت. احتی ــی ش ــی و فن ــات مال اطالع
کنــار کم حرفــی او باعــث شــد ایــن مصاحبــه، بــه یکــی از 

ــود.  ــل ش ــاه تبدی ــخت و کوت ــای س مصاحبه ه
بانگ بلند يک استارت آپ 

از اربابیـان دربـاره ایـده شـکل گیری شـیپور می پرسـم و 
او توضیـح می دهـد: »کانـادا کـه بـودم، هـر کاری که فکر 
کنیـد - از فـروش تـا مسـائل دیگـر - را در کنـار درسـم 
انجـام دادم تـا گـذران زندگی کنـم. در سـایت هایی مانند 
ebay خریـد و فـروش می کـردم و عالقـه شـخصی مـن 
بـه فضـای مجازی بسـیار زیاد بـود. برای مثـال، در دوران 
دانشـجویی وسـایل خراب شـده دسـت  دوم را می خریدم 
و قطعـات آن را دوبـاره می فروختـم. بنابرایـن ارزش ایـن 
کار را می دانسـتم و می دانسـتم ایـن فضا چـه مزیت هایی 
دارد. وقتـی بـه ایـران برگشـتم خـأ این موضـوع را حس 
کـردم و دیـدم بـازار نیازمندی هـای ایـران هنوز سـنتی و 

به  صـورت روزنامه اسـت.« 
جـذب  و  ایـده اش  شـدن  عملـی  نحـوه  دربـاره  او 
سـرمایه گذار می گویـد: »مـن خـودم به لحـاظ فنی دانش 
برنامه نویسـی نـدارم ولـی سـرمایه گذار بیشـتر بـه تیـم، 
برنامـه کاری و توانایـی مدیریـت مـن بـرای کار بـا افـراد 
فنـی و ارتبـاط برقـرار کـردن با آن هـا را دید کـه متقاعد 
شـد روی ایـن ایـده سـرمایه گذاری کنـد. از طـرف دیگر، 
بـازار ایـران و ایـن محصـول بـرای سـرمایه گذاران جذاب 
اسـت. در واقـع ما توانسـتیم با معرفـی احتیاج بـازار، تیم 
و محصـول نهایـی خـود بـه سـرمایه گذار، آن هـا را بـرای 

کنیـم.«  متقاعـد  سـرمایه گذاری 
از اربابیـان می پرسـم کـه آیـا در آغـاز از رقیـب اصلی تان، 
یعنـی »دیـوار«، الگـو و ایده گرفتیـد و او پاسـخ می دهد: 
»مـا از فروردیـن 9۰ شـروع بـه تحقیق و پژوهـش کردیم 
و وب سـایت شـیپور خـرداد 91 راه افتـاد. یعنـی شـش و 
نیـم مـاه بعد از شـروع بـه کار دیـوار. آن موقع دیـوار هم 
کوچـک بـود. بنابرایـن مـا بیشـتر سـایت »ایسـتگاه« را 
رصـد می کردیـم چـون آن هـا آن زمـان سـایت بزرگی به 

حسـاب می آمدنـد.« 
آينده شيپور 

آینـده کسب وکارشـان و مـدل درآمدشـان  او دربـاره  از 
بـه   خریـد  و  آگهـی  »ثبـت  می گویـد:  می پرسـم،  کـه 
صـورت رایـگان خواهـد مانـد ولـی هنـوز بـه نتیجـه ای 
قطعـی نرسـیده ایم کـه در آینـده چگونـه و با چه روشـی 
نداشـته ایم  درآمـدی  هـم  تاکنـون  کنیـم.  درآمدزایـی 
و بیشـتر بـه دنبـال گرفتـن سـهمی از بـازار هسـتیم و 
تمرکزمـان روی این موضوع اسـت.« دربـاره نحوه مواجهه 
بـا رقبـای داخلـی هـم اضافـه می کنـد: »خیلـی نگـران 
رقبـای داخلی نیسـتیم و بیشـتر بـه این فکر هسـتیم که 
کار و خدمـات خودمـان را به خوبـی انجـام و ارائـه بدهیم 
تـا ایـن امر باعث رشـد الزم شـود. امیدمان این اسـت که 
تـا چند سـال دیگـر رتبه اول بـازار در حـوزه نیازمندی ها 
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یک قدم تا درمان سرطان پانکراس
 ساناز اعتمادی

ا�ن تد �ن شیک در سن ن ن �پ ، اکرآفر�ی �ب الئورا ایندول�ن
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ــر در دنیاســت کــه طــی 5  ســرطان پانکراس ســومین عامــل مــرگ و می
ســال گذشــته تنهــا 8 درصــد از بیمــاران مبتــال به این ســرطان توانســته اند 
جــان ســالم بــه در ببرنــد. ایــن آمــار بســیار ناچیــز اســت، به خصــوص در 
مقایســه بــا بیمــاری ماننــد ســرطان ســینه کــه احتمــال درمــان آن تقریبــا 
9۰ درصــد اســت. پــس زیــاد هــم غافلگیرکننــده نیســت اگــر بگوییــم کــه 
تشــخیص ســرطان لوزالمعــده بــرای یــک فــرد بــه معنــای ایــن اســت کــه 
او بــا خطــر مــرگ حتمــی روبــه رو شــده اســت. امــا می دانیــد چــه چیــزی 
تعجــب آور اســت؟ این کــه آمــار مــرگ و میــر بــر اثــر ایــن بیمــاری طــی 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــرده اس ــری نک ــن تغیی ــته کوچک تری ــال گذش 4۰ س
ــرطان ها  ــا و س ــواع توموره ــایر ان ــه س ــکی در زمین ــم پزش ــه عل ــت ک اس
پیشــرفت های بســیار بیشــتر و قابــل توجهــی را بــه دســت آورده اســت. 

خــب، مــا چطــور می توانیــم درمان پذیــری ســرطان لوزالمعــده را افزایــش 
ــکی،  ــوزه پزش ــن در ح ــک کارآفری ــوان ی ــه عن ــخصا، ب ــن ش ــم؟ م دهی
ــد.  ــن می آین ــر غیرممک ــه نظ ــه ب ــم ک ــائلی کار کن ــت دارم روی مس دوس
ــی  ــن حوزه های ــود در چنی ــای موج ــه محدودیت ه ــت دارم ک ــا دوس واقع
ــد  ــه می توانن ــه ک ــد و خالقان ــای جدی ــن راه ه ــرای یافت ــم و ب را درک کن
وضعیــت بیمــاران و کیفیــت زندگــی آن هــا را تغییــر دهنــد، تــالش کنــم. 
ــن ارگان  ــه ای ــن اســت ک ــده ای ــاره ســرطان لوزالمع ــد درب ــر ب ــن خب اولی
بــدن شــما درســت وســط شــکمتان قــرار گرفتــه اســت و در عکس هــای 
ــه  ــه هم ــر این ک ــد، مگ ــد آن را ببینی ــختی می توانی ــم به س ــی ه معمول
اندام هــای جلــوی آن را برداریــد. پانکــراس بــا بســیاری اندام هــای حیاتــی 
بــدن از جملــه کبــد، معــده و کیســه صفــرا احاطــه شــده اســت و دقیقــا 
ــردن آن هاســت  ــوده ک ــا و آل ــن اندام ه ــه ای ــوذ ب ــور آن در نف ــی توم توانای
ــل  ــن و غیرقاب ــی از دردناک تری ــده یک ــرطان لوزالمع ــده س ــث ش ــه باع ک
درمان تریــن گونه هــای ســرطانی در انســان شــناخته شــود. مــکان تقریبــا 
ــود  ــع می ش ــه مان ــت ک ــری اس ــل دیگ ــراس عام ــترس پانک ــل دس غیرقاب
پزشــک بتوانــد بــه وســیله جراحــی آن را خــارج کنــد در حالــی کــه مثــال 
ــان  ــی انجــام و ج ــه راحت ــن کار ب ــد ســرطان پســتان ای ــاری مانن در بیم
ــه  ــود ک ــث می ش ــل باع ــن دالی ــه ای ــود. هم ــات داده می ش ــار نج بیم
ــه ســرطان  ــال ب ــار مبت ــرای بیم ــده ب ــه باقی مان ــا گزین شــیمی درمانی تنه

لوزالمعــده باشــد. 
ــرطان  ــای س ــون توموره ــت چ ــرای ماس ــد ب ــر ب ــن خب ــه دومی ــن نکت ای
ــا  ــه م ــید ک ــاید بپرس ــد. ش ــی دارن ــی کم ــی خیل ــروق خون ــده ع لوزالمع
ــم؟  ــت بدهی ــور اهمی ــک توم ــی در ی ــروق خون ــود ع ــه وج ــد ب ــرا بای چ
ــن  ــرای از بی ــیمی درمانی ب ــرد ش ــوه عملک ــاره نح ــه ای درب ــد لحظ بیایی
بــردن ســلول های ســرطانی فکــر کنیــم. دارو در فراینــد شــیمی درمانی بــه 
صــورت وریــدی بــه بیمــار تزریــق می شــود و در بــدن او حرکــت می کنــد 
تــا زمانــی کــه بــه محــدوده تومــور مــورد نظــر برســد. ایــن فراینــد درســت 
مثــل ایــن اســت کــه شــما بــرای رســیدن بــه یــک مقصــد خــاص در یــک 
ــه در آن  ــی ک ــر بزرگراه ــود اگ ــه می ش ــا چ ــد. ام ــی کنی ــراه رانندگ بزرگ
ــرای مقصــد مــورد نظرتــان خروجــی نداشــته باشــد؟ طبیعــی  هســتید، ب
اســت کــه هیــچ وقــت بــه آن جــا نمی رســید. و ایــن دقیقــا همــان مشــکلی 
اســت کــه در زمینــه شــیمی درمانی بیمــاران مبتــال بــه ســرطان لوزالمعــده 
ــدن  ــا در تمــام ب ــی، داروه ــد شــیمی درمان ــع در فراین وجــود دارد. در واق
ــند و روی  ــم می رس ــالمتان ه ــای س ــه اندام ه ــد، ب ــت می کنن ــما حرک ش
هــم رفتــه تاثیــرات مســموم کننده شــدیدی بــر بیمــار می گذارنــد. چــون 
تعــداد عــروق خونــی تومورهــای ســرطانی پانکــراس محــدود اســت، مقــدار 
ــیمی درمانی  ــر ش ــه اث ــد و در نتیج ــذب می کن ــی از دارو را ج ــیار کم بس
روی ســرطان پانکــراس به شــدت محــدود و ناچیــز اســت. به شــخصه فکــر 

هر كسى كه در ميان دوستان 
و اعضاى خانواده اش با 
يک بيمار مبتال به سرطان 
پانکراس مواجه شده باشد، 
مى داند كه چطور اين بيماران 
با سرعتى ويرانگر به سمت 
مرگ پيش مى روند. الئورا 
ايندولفى، از اعضاى تد و 
كارآفرين حوزه پزشکى، 
در حال توسعه يک روش 
تکان دهنده و خالقانه 
براى درمان اين بيمارى 
پيچيده و كشنده است 
و آرزويش اين است كه 
سرطان را به يک بيمارى 
قابل درمان تبديل كند. 
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می کنــم خیلــی منطقــی نیســت کــه مــا کل بــدن را برای 
رســاندن دارو بــه یــک عضــو خــاص هــدف قــرار دهیــم. 
ــات  ــه، تحقیق ــته هزین ــال گذش ــد طی 4۰ س ــر چن ه
و تالش هــای بســیار زیــادی بــرای یافتــن داروهــای 
ــده  ــرطان لوزالمع ــان س ــرای درم ــر ب ــر و قوی ت جدیدت
انجــام شــده اســت، امــا بــرای تغییــر روش رســاندن دارو 

بــه بیمــار هیــچ کار اساســی صــورت نگرفتــه اســت. 
حــاال بعــد از دادن دو خبــر بــد، خوشــبختانه می خواهــم 
خبــر خوبــی را بــه شــما بدهــم. مــا به تازگــی، بــا همکاری 
ام آی تــی و بیمارســتان عمومــی ماساچوســت در بوســتون، 
شــیوه درمــان ســرطان لوزالمعــده را بــا واقعیت بخشــیدن 
ــم. در  ــون کرده ای ــی دارو دگرگ ــل محل ــیوه تحوی ــه ش ب
واقــع مــا شــما را بــا چتــر نجــات بــاالی مقصــد نهایی تــان 
رهــا می کنیــم تــا دیگــر الزم نباشــد کــه تمــام آن بزرگراه 
بــدون خروجــی را رانندگــی کنیــد! شــیوه اصلــی کار مــا 
ــا اســتفاده  ایــن اســت کــه داروهــای مــورد نظرمــان را ب
از دســتگاه های خاصــی در بــدن جاســازی می کنیــم. 
به راحتــی  و  هســتند  انعطاف پذیــر  دســتگاه ها  ایــن 
می توانیــد آن هــا را تــا کنیــد تــا درون لولــه رســاننده دارو 
ــد  ــی می توان ــت پزشــک به راحت ــن حال ــوند. در ای ــا ش ج
دارو را دقیقــا روی تومــور مــورد نظــرش قــرار دهــد و ایــن 
کار بــا کم تریــن میــزان جراحــی تهاجمــی همــراه خواهــد 
بــود. همچنیــن ایــن دســتگاه ها بــه انــدازه کافــی محکــم 
هســتند تــا وقتــی کــه در جــای خــود روی تومــور قــرار 
گرفتنــد، ماننــد یــک قفــس عمــل و آن را احاطــه کننــد 

و گیــر بیندازنــد. 
ایــن شــیوه درمانــی از این کــه تومورهــای ســرطانی 
ــد،  ــرایت کنن ــراف س ــای اط ــایر اندام ه ــه س ــراس ب پانک
کنتــرل  را  آن هــا  دگردیســی  فراینــد  و  جلوگیــری 
می کنــد. همچنیــن، ایــن دســتگاه ها کامــال زیســت 

تجزیه پذیــر هســتند؛ یعنــی وقتــی در بــدن شــروع 
ــورت  ــه ص ــا ب ــد، دارو را تنه ــدن می کنن ــل ش ــه ح ب
بــا  از آنچــه اکنــون  محلــی به آهســتگی و موثرتــر 
شــیمی درمانی کل بــدن انجــام می شــود، بــه نقطــه 
ــه در  ــد ک ــت بدانی ــب اس ــانند. جال ــر می رس ــورد نظ م
مطالعــات پیش بالینــی مشــخص شــده اســت ایــن روش 
ــش بــه درمــان را  ــد واکن ــردن دارو می توان ــی ک محل
تا 1۲ برابــر در مبتالیــان بــه ســرطان لوزالمعــده افزایــش 
ــی را  ــان ســرطان پانکــراس داروی ــرای درم ــس ب دهد. پ
کــه اکنــون شناخته شــده اســت، بــه صــورت محلــی بــه 
ــانیم و  ــم، می رس ــاز داری ــه آن نی ــتر ب ــه بیش ــی ک جای
ــر از  ــر قوی ت ــم که 1۲ براب ــه دســت می آوری واکنشــی ب
روش شــیمی درمانی و تاثیــرات ســمی آن بــر بــدن هــم 

ــر اســت.  ــب کمت ــه مرات ب
ــه  ــد ب ــه بع ــه مرحل ــاوری ب ــن فن ــاندن ای ــرای رس ــا ب م
صــورت خســتگی ناپذیر کار می کنیــم و در حــال تکمیــل 
ــی  آزمایش هــای پیش بالینــی هســتیم و مدل هــای حیوان
را کــه پیــش از درخواســت تاییــد آزمایش هــای بالینــی از 

ســازمان غــذا و دارو نیــاز داریــم، تهیــه کرده ایــم. 
ــده  ــرطان لوزالمع ــه س ــال ب ــاران مبت ــر بیم ــون اکث اکن
ــد  ــت می دهن ــاری از دس ــل بیم ــه دلی ــود را ب ــان خ ج
و مــا امیدواریــم روزی بتوانیــم درد آن هــا را کمتــر و 
ــده  ــرطان لوزالمع ــم و س ــر کنی ــان را طوالنی ت زندگی ش
ــا  ــم. ب ــل کنی ــان تبدی ــل درم ــاری قاب ــک بیم ــه ی را ب
پانکــراس  نه تنهــا  دارو،  رســاندن  راه  در  تجدیدنظــر 
کاهــش  را  اثــرات ســمی اش  و  می کنیــم  قوی تــر  را 
می دهیــم، بلکــه باعــث گشــایش دری بــرای یافتــن 
ــان  ــرای درم ــط ب ــه فق ــه، ن ــد و خالقان ــای جدی راه حل ه
ــل  ــکل الینح ــر مش ــرای ه ــه ب ــراس بلک ــرطان پانک س

 می شــویم.  دیگــری 
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، وسواس، اضطراب و بیش فعایل از 
گ

ری ها�ی چون اف�د� درمان ب�ی

ات است و در مواردی که دیتاالگرها�ی که  ن ه�ی ب
ت

ن � دهای ا�ی ن اکر�ب �ی معده �ت

د دارند. ن اکر�ب نیازمند سنسورهای دقیق هستند در صنعت ن�ی

کت های  ن رسث
گ

ن امللیل به ت�یالت نیاز دارند. البته دارنداک زار ب�ی ای ورود به �ب کت ها �ب رسث

شند د به نفس داشته �ب ن امللیل اع�ت ید در عرصه های ب�ی ن �ب دانش بنیان ن�ی

�ن سیاست های  ن �ب ان سال هاست که به دلیل در پیش گرف�ت اقتصاد ا�ی

یق منابع بدون توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور، دچار  ر ن تورم زا، نظ�ی �ت

بد ری تورم شده و نتوانسته است از آن رها�ی �ی ب�ی

زسازی اعضای بدن �ب استفاده از  فت و �ب م�ی �ب ن عمل ام�ن تولید و �ت در افق توسعه ا�ی

ری های ار�ث  ن درمان ب�ی زساخ�ت و مهچن�ی فت و طب �ب سلول های بنیادی در همندیس �ب

ن است ا�ی
ن
و رسطا�ن اکمال �

گزارش
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دانشمندان و 
فناوران ایرانی
مشغول کارند
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توليــد اوليــن دســتگاه فروســنج 
جهــان در  مزرعــه اى 

شــرکت »آذر خــاک آب ارومیــه« بــا بهره گیــری از دانــش 
اعضــای هیات علمــی دانشــگاه های کشــور و کارشناســان 
فنــی باتجربــه، طراحــی و تولیــد دســتگاه های پرکاربــرد 
و پیشــرفته مرتبــط بــا پژوهش هــای خــاک و آب را 
تولیــد کــرده و بــه مرحلــه تجاری ســازی رســانده اســت. 
بیـان  بـا  ایـن شـرکت،  حسـین عسـگرزاده، مدیرعامـل 
ایـن  شـده  اختـراع  و  تولیـدی  محصـوالت  کل  این کـه 
شـرکت در راسـتای کشـاورزی، حوزه آب و خاک هستند، 
به دسـتگاه فروسـنج مزرعـه ای به عنوان یکـی از تولیدات 
ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن دسـتگاه بـرای 
نخسـتین بـار در کشـورمان تولیـد شـده اسـت و نمونـه 
داخلـی و حتـی خارجی نـدارد و بـرای اندازه گیری میزان 

فـروروی خـاک بـه کار مـی رود.« 
ــی را  ــه نیروی ــه داد: »ریش ــن ادام ــال کارآفری ــن فع ای
ــرای  ــود. ب ــاک وارد ش ــه خ ــد ب ــه بتوان ــد ک وارد می کن

ــه  ــرو را ب ــن نی ــدازه ای ــم ان ــه بتوانی این ک
ــم چــه  ــم می توانی ــم و بفهمی دســت آوری
ــد  ــم، نیازمن ــت کنی ــی کش ــوع محصول ن
دانســتن میــزان فــروروی خــاک هســتیم. 
ایــن دســتگاه بــه همیــن منظــور ســاخته 
اندازه گیــری  توانمنــدی  بــا  و  شــده 
تــا عمــق 4۰ ســانتی متری خــاک بــه 
ــده  ــاخته ش ــراه س ــارژی و هم ــورت ش ص
و بــا توانمنــدی 4۰ بــار نمونه بــرداری، 
در هــر بــار نمونه بــرداری، متختصــات 
جغرافیایــی را ثبــت و در حافظــه خارجــی 
بــه صــورت گــراف قابــل مشــاهده در 

رایانــه ثبــت می کنــد.« 
عســگری از ریزفروســنج اتوماتیــک بــه 
عنــوان یکــی دیگــر از تولیــدات ایــن 

شــرکت نــام بــرد و گفــت: »ریزفروســنج اتوماتیــک 
ــا  ــه، ب ــاک آب ارومی ــرکت آذر خ ــده در ش ــاخته ش س
ــادر  ــر را ق ــی، کارب ــزار اختصاص ــک نرم اف ــتفاده از ی اس
می ســازد بــا تنظیــم ســرعت فــروروی مخــروط در 
خــاک، تعــداد نمونه بــرداری در هــر ثانیــه و عمــق 
ــاد و دقیقــی از مقاومــت  فــروری مخــروط، داده هــای زی

ــاورد.«  ــت بی ــه دس ــاک ب ــه خ ــروروی نمون ف
ایــن فعــال فنــاور، بــا بیــان این کــه ایــن دســتگاه قــادر 
ــت  ــه ثب ــر ثانی ــا 1۲۰ داده را در ه ــک ت ــن ی ــت بی اس
ــروط  ــده مخ ــرای قاع ــاب ب ــل انتخ ــر قاب ــه قط ــد، ب کن
ــت:  ــرد و گف ــر اشــاره ک ــا 5 میلی مت ــک ت فروســنج از ی
ــا 3۰  ــک ت ــاوت از ی ــرعت متف ــاب 7 س ــت انتخ »قابلی
ــروروی مخــروط فروســنج  ــرای ف ــه ب ــر در دقیق میلی مت
در نمونــه خــاک از ویژگی هــای میکروفروســنج اتوماتیــک 
اســت. و نیــز کاهــش تعــداد قرائــت هنــگام فــروروی ایــن 
امــکان را بــرای کاربــر فراهــم می کنــد کــه بــدون ذخیــره 
داده هــا در کامپیوتــر از صفحــه الگــر داده بــرداری کنــد.« 

وی در ادامـه بـه شبیه سـاز بـاران بـه عنوان یکـی دیگر از 
تولیـدات فناورانـه ایـن شـرکت اشـاره کرد و گفـت: »این 
شبیه سـاز در دو مدل F1 و PRS11 تولید شـده اسـت. 
دسـتگاه شبیه سـاز باران F1 برای نخسـتین بار در کشور 
سـاخته شـده اسـت و بـرای اندازه گیـری شـدت و میزان 
فرسـایش و نیز حمل امالح در سـطح مشـخص اسـتفاده 
می شـود. در دسـتگاه نـوع دوم نیـز همین امکانـات وجود 
دارد امـا، بسـته بـه نـوع بـاران، انـدازه قطره قابـل کنترل 

است.« 
تنهــا توليــد كننــده تجهيــزات آناليــز 

ورزشــى خاورميانــه: 
محصــوالت متنوع تــرى نســبت بــه رقبــاى 

ــم  ــى داري خارج
ــا  ــکاران در دنی ــز ورزش ــگ و آنالی ــزات مانتیورین  تجهی
و  می شــوند  تولیــد  شــرکت ها  از  معــدودی  توســط 
ــورد  ــر م ــون کمت ــزات تاکن ــن تجهی ــز ای ــران نی در ای

توجــه فعــاالن عرصــه دانش بنیــان قــرار گرفته انــد. 
امــا در حــال حاضــر شــرکت دانش بنیــان »دانش ســاالر 
ایرانیــان« موفــق شــده اســت تجهیــزات فنــاور بــا کیفیت 
ــی را  ــابه خارج ــای مش ــراز نمونه ه ــاال و هم ت ــاخت ب س

ــاند.«  ــازی برس ــد و تجاری س ــه تولی ــه مرحل ب
ــه  ــرکت، در رابط ــن ش ــل ای ــری، مدیرعام ــی گوه مجتب
بــا چگونگــی رقابــت شرکتشــان در عرصــه فناوری هــای 
ورزشــی گفــت: »محصــوالت اغلــب شــرکت های خارجــی 
تنــوع کمــی دارنــد امــا شــرکت مــا موفــق شــده اســت، 
بــا توجــه بــه نیــاز کاربــران، بالــغ بــر 1۰۰ نــوع محصــول 

را در ایــن حــوزه بــه تولیــد برســاند.« 
وی ســنجش و ارزیابــی آمادگــی جســمانی را بــه عنــوان 
مبنــای تعییــن ســطح آمادگــی و توانمنــدی یــک 
ــد  ــق فراین ــی دقی ــت: »بررس ــت و گف ــکار دانس ورزش
فعالیــت یــک ورزشــکار امــری ضروری اســت و پیشــرفت 
وضعیــت جســمانی، حرکتــی و مهارتــی فــرد را - چــه در 
ســطح ورزش همگانــی و چــه در ســطح ورزش حرفــه ای 
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ــه همــراه خواهــد داشــت.«  ــی - ب و قهرمان
ایــن فعــال فنــاور بــا اشــاره بــه اهمیــت وجــود تجهیــزات 
ــوان کــرد: »در  ــی و ســنجش ورزشــی عن ــد ارزیاب کارآم
ــزات  ــد تجهی ــا تولی ــم، ب ــالش کردی ــتا ت ــن راس همی
ــی،  ــمانی و توانبخش ــی جس ــی آمادگ ــنجش و ارزیاب س
ــی و  ــت بدن ــوزه تربی ــاز ح ــی از نی ــل توجه ــش قاب بخ

ــم.«  ــن کنی ــزات تامی ــن تجهی ــه ای ــور را ب ورزش کش
گوهــری ایــن شــرکت دانش بنیــان را تنهــا شــرکت 
ــت و  ــه دانس ــطح خاورمیان ــوزه در س ــن ح ــال در ای فع
ــانی  ــابقه درخش ــرکت س ــن ش ــبختانه ای ــزود: »خوش اف
ــالمت،  ــنجش و س ــی، س ــت بدن ــز تربی ــز مراک در تجهی
فدراســیون های  و  قهرمانــی  پایگاه هــای  توانبخشــی، 

ــور دارد.«  ــی کش ورزش
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب مدیرعامــل شــرکت دانش ســاالر ایرانی

ــت  ــرفت و تربی ــکاران در پیش ــگ ورزش ــش مانیتورین نق
قهرمــان ورزشــی گفــت: »ایــن تجهیــزات بــرای آنالیزهــا 
و آزمایش هــای دانشــجویان، اســاتید و پژوهشــگران 
ــی دارد و در  ــای گوناگون ــی کاربرده ــت بدن ــوزه تربی ح
ــک  ــر بیومکانی ــه ب ــا ک ــات و پژوهش ه بخشــی از تحقیق
تمرکــز دارد، کمــک می کنــد بــا دســت یافتــن بــه 
الگوهــای مناســب برگرفتــه شــده از نخبه هــای ورزشــی، 
پژوهشــگران از ایــن الگوهــا بــرای اســتعدادیابی اســتفاده 

کننــد.« 
وی افــزود: »بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه ایــن تجهیزات، 
ــی چــون مهندســی  ــا روش های ــای خارجــی را ب نمونه ه
ــه  ــز عملکــرد در کشــور ســاختیم و ب ــا آنالی معکــوس ی

ــاندیم.«  ــازی رس ــه تجاری س مرحل
ــاوری وجــود تحقیــق و توســعه را الزمــه  ــن فعــال فن ای
»شــرکت های  گفــت:  و  دانســت  شــرکت ها  توســعه 
فعــال در ایــن حــوزه اگــر بــه بخــش تحقیــق و توســعه و 
ارتبــاط بــا دانشــگاه اهمیــت ندهنــد، در عمــل محکــوم 
بــه شکســت خواهنــد بــود. ارتبــاط بــا مراکــز دانشــگاهی 

و پژوهشــی جــزء تفکیک ناپذیــر کار در ایــن دســت 
ــر و  ــول رقابت پذی ــد محص ــور تولی ــه منظ ــرکت ها ب ش

ــازار اســت.«  موفقیــت در ب
توليـد  در حـوزه  فعـال  يـک شـركت 
تجهيزات پزشـکى و فيزيولوژى كشـور:
نســبت بــه نمونه هــاى خارجــى، كيفيــت و 

ــم ــرى داري ــروش بهت ــس از ف ــات پ خدم
ــال  ــد« یکــی از شــرکت های فع ــاوران بایام شــرکت »فن
در حــوزه تولیــد تجهیــزات پزشــکی و فیزیولــوژی اســت 
کــه تاکنــون توانســته طیــف متنوعــی از تجهیزات تســت 
عالئــم حیاتــی، داروســازی و فیزیولــوژی را تولیــد کنــد 
و در اختیــار مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی قــرار دهــد. 
ــن شــرکت،  ــل ای ــح خواجه حســینی، مدیرعام محمدصال
ــزات  ــد تجهی ــه تولی ــاره ب ــا اش ب
ثبــت بایوســیگنال، ویبراســیون 
بــدن و فرمانتــور و پرکوالتورهــای 
مــورد نیــاز در عرصــه داروســازی 
گفــت: »ایــن شــرکت بــا فعالیــت 
ســاخت  زمینــه  در  جــدی 
و  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 
ــوزه  ــاز در ح ــورد نی ــی م تحقیقات
تــالش  فیزیولــوژی  و  پزشــکی 
می کنــد نیــاز فنــاوران و محققــان 
کشــور بــه ایــن دســت تجهیــزات 
ــا ارائــه تجهیــزات مبتنــی بــر  را ب
ــد.«  ــرف کن ــی برط ــاوری بوم فن
ــدات  ــده تولی ــینی عم خواجه حس
ســطح بــاالی ایــن شــرکت را 
معطــوف بــه تجهیــزات فیزیولوژی 
دانســت و گفــت: »از جملــه  ایــن 
ــوار  ــزی، ن ــوار مغ ــده ن ــه ثبت کنن ــوان ب دســتگاه ها می ت
ــا  ــه صــورت اســتاندارد در مدل ه ــه ب ــوار عضل ــی و ن قلب
ــای  ــا کاربرده ــه ب ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــای متن و کانال ه
گوناگــون تولیــد می شــوند و عمدتــا در حوزه هــای 

ــد.«  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م پژوهش
محصــوالت،  ایــن  مخاطبــان  »عمــده  افــزود:  وی 
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی هســتند 
ــوع اســتفاده   ــه شــکل های متن ــن دســتگاه ها ب کــه از ای
می کننــد. پزشــکی، مهندســی پزشــکی، تربیــت بدنــی و 
ــدگان  ــن مصرف کنن ــن دســت عمده تری رشــته هایی از ای

ــن محصــوالت هســتند.«  ای
ــاال و ســطح  ــوع ب ــی، تن ــت قیمت ــاور مزی ــال فن ــن فع ای
بــاالی فنــاوری را از مهم تریــن مزایــای محصــوالت ایــن 
شــرکت برشــمرد و ادامــه داد: »صــد درصــد ایــن کاالهــا 
ــای  ــه نمونه ه ــبت ب ــوند و نس ــد می ش ــل تولی در داخ
خارجــی دارای مزایــای منحصــر بــه فــرد هســتند. 
ــی  ــای خارج ــای نمونه ه ــوالت همپ ــن محص ــت ای کیفی
ــر از آن هاســت. در دســترس  ــوارد متعــددی باالت و در م
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ــت  ــز مزی ــروش نی ــس از ف ــی پ ــات کیف ــودن خدم ب
دیگــری اســت کــه نمونه هــای وارداتــی از آن برخــوردار 

ــتند.«  نیس
يک شركت دانش بنيان در صنعت برق: 

ــرق در داخــل کشــور  تجهیــزات پیشــرفته شــبکه های ب
ــود  ــد می ش تولی

»بهیــن تجربــه« بــه عنــوان یکــی از اولیــن شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در صنعــت بــرق توانســته اســت 
طیــف متنوعــی از محصــوالت شــبکه و پســت های بــرق 
ــته  ــرکت توانس ــن ش ــد. ای ــازار کن ــه ب ــد و روان را تولی
اســت اختراعــات متعــددی را در صنعــت بــرق در داخــل 
ــاند  ــت برس ــه ثب ــل ب ــطح بین المل ــز در س ــور و نی کش
ــازار  ــه ب ــوزه روان ــن ح ــی را در ای ــوالت گوناگون و محص

ــد.  ــه کن ــی و منطق داخل
مدیرعامــل  صمــدی،  ایــرج 
همیــن  در  شــرکت،  ایــن 
ــرکت  ــن ش ــت: »ای ــوص گف خص
ــت  ــده اس ــق ش ــان موف دانش بنی
متخصصیــن  از  بهره گیــری  بــا 
باســابقه در زمینــه تولیــد و تامین 
ــاز  ــورد نی ــرفته م ــزات پیش تجهی
ــع،  ــال و توزی ــبکه های انتق در ش
متوســط،  فشــار  پســت های 
تابلوهــای بــرق، ســازماندهی و 
اتوماســیون و راهبــری صنایــع 
ــرق  ــت ب ــا صنع ــف خصوص مختل
دســتاوردهای بســیاری داشــته 

باشــد.« 
ایــن فعــال فنــاور ارائــه تولیــدات 
کمپانی هــای  باکیفیــت 

مطــرح اروپایــی و کانادایــی، انتقــال دانــش روز بــه 
تولیــد  و  داخلــی  و مصرف کننــدگان  تولیدکننــدگان 
کاالهــای قابــل صــادرات بــه کشــورهای غربــی را هــدف 
ــا  ــرکت م ــزود: »ش ــمرد و اف ــی برش ــروه مهندس ــن گ ای
ــا همــکاری اعضــای  ــه اهــداف خــود، ب ــرای رســیدن ب ب
خــارج  و  داخــل  دانشــگاه های  علمــی  هیات هــای 
ــکاری داشــته  ــی مهندســی، هم ــای فن کشــور و واحده
اســت تــا بتوانــد محصوالتــی را در ســطح اســتانداردهای 

بین المللــی روانــه بــازار کنــد.« 
صمــدی بــا اشــاره بــه طیــف متنــوع محصــوالت تولیــدی 
ــان گفــت:  ــن شــرکت دانش بنی ــرق توســط ای صنعــت ب
اتوماســیون،  سیســتم های  خطــا،  »آشکارســازهای 
ارت  کابل هــای  بین فــازی،  اسپیســرهای  و  مقره هــا 
ــای  ــای قطــع فشــار متوســط، برقگیره ــوالدی، کلیده ف
اکســید فلــز، دســتگاه های تســت، یــراق آالت فشــار 
تابلوهــای فوق کمپکــت،  متوســط و فشــار ضعیــف، 
موتورهــا و ژنراتورهــا، ترانس هــای کمپکــت اندازه گیــری، 
سیســتم های بــرق اضطــراری و پســت های کمپکــت 

فشــار متوســط تنهــا بخشــی از تولیــدات بهیــن تجربــه 
ــتند.«  هس

ایــن فعــال فنــاور همچنیــن از خازن هــای خشــک 
و گازی فشــار ضعیــف و متوســط، بانــک خازنــی و 
الکترونیکــی  ســوئیچ های  سیســتم های SVC و 
مــورد نیــاز در بارهــای خازنــی بــه عنــوان دیگــر 
ــزود:  ــرد و اف ــام ب ــان ن ــرکت دانش بنی ــن ش ــدات ای تولی
ــت  ــی را در صنع ــوالت متنوع ــم محص ــالش کرده ای »ت
ــاد  ــوارد ی ــر م ــالوه ب ــه ع ــانیم ک ــد برس ــه تولی ــرق ب ب
شــده، می تــوان بــه ترانس هــای قــدرت، حفاظــت و 
اندازه گیــری و تجهیــزات مونیتورینــگ بــار و حــذف 
هارمونیک هــا، دســتگاه های تصفیــه روغــن ترانــس، 
خشــک کن و آنالیــز ترانــس بــه صــورت آنالیــن و 

ــرد.«  ــاره ک ــن اش آفالی

براى اولين بار در كشور امکان پذير شد 
ــوم  ــش در عل ــت و آزماي ــزات تس ــد تجهي تولي

ــاب  اعص
شــرکت »پرتــو دانــش آســمان« کــه در زمینــه تحقیقات 
الکتروفیزیولــوژی، علــوم اعصــاب، کامپیوتــر، الکترونیــک 
و مهندســی نــورون فعالیــت می کنــد، موفــق شــده 
ــوم  ــوزه عل ــاز در ح ــورد نی ــت م ــزات تس ــت تجهی اس
ــناختی  ــوم ش ــکی و عل ــی، دامپزش ــاب، روان شناس اعص

ــد.  ــاوری کن ــازار فن ــه ب ــد و روان تولی
ســید علــی نوربخــش، مدیرعامــل ایــن شــرکت، با اشــاره 
ــی  ــت الکتریک ــزات ثب ــازی تجهی ــد و تجاری س ــه تولی ب
ــزات،  ــن تجهی ــت: »ای ــه گف ــب و عضل ــز، قل ــت مغ فعالی
ثبت هــای الکتریکــی از ســطح پوســت و داخــل بــدن را 

ــد.«  ــام می دهن انج
ــه  ــمان ب ــش آس ــو دان ــه پرت ــان این ک ــا بی ــش ب نوربخ
طــور عمــده در زمینــه تحقیقــات الکتروفیزیولــوژی، 
ــورون  ــک و مهندســی ن ــه، الکترونی ــوم اعصــاب، رایان عل
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فعالیــت خــود را از 15 ســال پیــش آغــاز کــرده اســت، 
اظهــار کــرد: »در حــوزه ثبــت تهاجمــی از داخــل مغــز، 
در ایــران رقیــب جــدی نداریــم و طــی 15 ســال گذشــته 
بالــغ بــر 9۰ درصــد ثبت هــای تهاجمــی در اختیــار 
ــی در اختیــار دیگــر  ــرکت و 1۰ درصــد مابق ایــن ش

ــت.«  ــوده اس ــی ب ــی و خارج ــرکت های داخل ش
این فعال فناور با اشاره به گستردگی فعالیت این شرکت 
 در حوزه تولید تجهیزات آزمایشگاهی مغز و اعصاب گفت:  
»تجهیزات ثبت از یک تک نورون یا نخاع تا دستگاه های 

اسکن سیگنال از پوست سر انسان گستردگی دارند.« 
مدیرعامــل پرتــو دانــش آســمان، بــا بیــان این کــه 
مراکــز  پژوهشــگاه ها،  دانشــگاه ها،  از  بســیاری 
تحقیقاتــی و علــوم اعصــاب، روان شناســی، تربیــت بدنــی 
و گروه هــای آموزشــی علــوم کامپیوتــر در حــوزه ارتبــاط 

ــد،  ــتفاده می کنن ــزات اس ــن تجهی ــین از ای ــز و ماش مغ
ــردی  ــاوت و راهب ــا محصــول متف ــون ده ه ــت: »تاکن گف
در ایــن مرکــز بــا پشــتوانه علمــی و فنــی بــاال طراحــی 
ــز  ــر 1۰۰ مرک ــغ ب ــون بال ــت و اکن ــده اس ــد ش و تولی
ــن  ــور از ای ــر کش ــگاهی سراس ــی و دانش ــال تحقیقات فع

محصــوالت اســتفاده می کننــد.« 
وی با اشـاره بـه کاربردهای پژوهشـی، تحقیقاتی، صنعتی 
و درمانـی ایـن تجهیـزات گفـت: »درمـان بیماری هایـی 
از  بیش فعالـی  و  اضطـراب  وسـواس،  افسـردگی،  چـون 
عمده تریـن کاربردهـای این تجهیزات اسـت و در مواردی 
کـه دیتاالگرهایی که نیازمند سنسـورهای دقیق هسـتند 

در صنعـت نیـز کاربـرد دارند.« 
نوربخــش بــا اشــاره بــه الکتروماجــول بــه عنــوان 
یکــی از تجهیــزات تولیــدی پرتــو دانــش آســمان، 
ــناختی را  ــوم ش ــاب و عل ــوم اعص ــوژی، عل الکتروفیزیول
ــت و  ــتگاه دانس ــن دس ــای کاری ای ــن زمینه ه مهم تری
ــت ســیگنال های زیســتی  ــا ثب ــتگاه ب ــن دس ــزود: »ای اف
ــار  ــی و فش ــی، عضالن ــزی، قلب ــیگنال های مغ ــامل س ش

خــون در نمونه هــای حیوانــی و انســانی در آمــوزش، 
اعصــاب،  علــوم  رشــته های  در  درمــان  و  پژوهــش 
علــوم  و  دامپزشــکی  فارماکولــوژی،  فیزیولــوژی، 

دارد.«  زیســتی کاربرد 
»ثبــت  افــزود:  فنــاور  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
و  مغــزی  نورون هــای  از  تک واحــدی  ســیگنال های 
نخاعــی بــرای مطالعــه تغییــرات رفتــار نورون هــای 
مغــزی تحــت تاثیــر داروهــا، اعتیــاد و محرک هــای 
رفتــار  مطالعــه  همچنیــن  دارد.  کاربــرد  الکتریکــی 
نورون هــای حســی ماننــد بینایــی و شــنوایی، درد و 
ــز  ــاع( نی ــع نخ ــل قط ــی )مث ــالالت حرکت ــه اخت مطالع
ــول و  ــتگاه الکتروماج ــدی )دس ــت تک واح ــا روش ثب ب

اســت.«  امکان پذیــر  مرتبــط(  نرم افزارهــای 
ایــن فعــال فنــاور نوروفیدبــک را دیگــر محصــول فنــاور 
ایــن شــرکت دانســت و گفــت: »ایــن محصــول 
بــا کاربــرد در حــوزه پزشــکی و علــوم اعصــاب 
ــیاری از  ــان بس ــخیص و درم ــور تش ــه منظ ب
ــیعی  ــرد وس ــی کارب ــی و روان ــالالت عصب اخت
اختــالالت  درمــان  در  نوروفیدبــک  دارد. 
زیــادی از قبیــل بیش فعالــی و کمبــود توجــه، 
اختــالالت  تمرکــزی،  و  توجــه  مشــکالت 
ــاد  ــالالت ح ــراس، اخت ــی، حمــالت ه اضطراب
ــه ای، مشــکالت خــواب، ســردردهای  پس ضرب
اختــالالت  صرعــی،  حمله هــای  میگرنــی، 
کار  بــه  و...  مــواد  ســوء مصرف  یادگیــری، 

ــی رود.«  م
نوربخـش، بـا بیـان این کـه طـی چنـد سـال 
گذشـته از لحاظ ثبت فناوری همگام با مشـابه 
خارجـی حرکـت کرده ایـم، توجـه و حمایت از 
فنـاوران را گامـی موثـر در زمینه سـازی بـرای 
پیشـرفت شـرکت های فنـاور داخلی دانسـت و 
افـزود: »فعالیت هـای حمایتـی و توجه جدی بـه صادرات 
شـرکت ها می توانـد رشـد و شـکوفایی کشـور در عرصـه 

فنـاوری را بـه ارمغان بیـاورد.« 
ايجــاد تحولــى در عرصــه تصويربردارى 

نانومتــرى توســط متخصصان كشــور 
AFM ساخت نانواسکوپ

امــکان  بــا  الکترونــی  میکروســکوپ های  تولیــد 
ــی از  ــط یک ــری توس ــاد نانومت ــا در ابع ــاهده نمونه ه مش
شــرکت های ایرانــی بــه نــام »آراپژوهــش« محقــق شــد. 
ســید عبــاس شــاهمرادی زواره، مدیرعامــل شــرکت 
تصویربــرداری  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  آراپژوهــش، 
گفــت:  نانــو  ابعــاد  در  مولکولــی  مشــاهده  و 
ــرداری در  ــه تصویرب ــادر ب ــوری ق ــکوپ های ن »میکروس
ــی نیســتند  ــوج مرئ ــول م ــه ط ــر از دامن ــاد کوچک ت ابع
ــرداری  ــکان تصویرب ــی ام ــکوپ های الکترون ــا میکروس ام

در ابعــاد نانــو را فراهــم می کننــد.« 
ایـن فعـال فناور با اشـاره بـه پیشـرفت تصویربـرداری در 
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ابعـاد نانـو با اسـتفاده از میکروسـکوپ های پروب روبشـی 
گفـت: »با اختـراع این میکروسـکوپ ها تحولـی در عرصه 

تصویربـرداری نانومتری اتفـاق افتاد.« 
از  دســته ای   AFM  میکروســکوپ های« افــزود:  وی 
ــالوه  ــه ع ــتند ک ــی هس ــروب روبش ــکوپ های پ میکروس
بــر مــواد رســانا، می تواننــد از نمونه هــای زیســتی 
و خــواص مختلــف  تصویربــرداری  نیــز  و غیررســانا 

نمونه هــا را در ابعــاد نانــو تعییــن کننــد.« 
شــاهمرادی با اشــاره به تولیــد نانواسکوپ AFM توســط 
متخصصــان آراپژوهــش افــزود: »ایــن شــرکت کار خود را 
بــا تولیــد یــک نــوع دســتگاه AFM آغاز کــرده و موفــق 
شــده اســت 5 مــدل دســتگاه در 14 ُمــد کاری، طراحــی 

کنــد و بــه مرحلــه تولیــد و تجاری ســازی برســاند.« 
گســترده AFM در  کاربردهــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــرد  ــت: »کارب ــاوری گف ــای فن ــی حوزه ه تمام
ایــن دســتگاه صرفــا محــدود بــه فنــاوری نانــو 
نیســت و در اغلــب رشــته های مهندســی، برق، 
ــرد دارد و  مکانیــک، فیزیــک، شــیمی و... کارب
ــز دانشــگاهی و  ــی مراک ــا از تمام مشــتریان م

ــتند.«  ــی هس تحقیقات
مهم تریــن  را  انســانی  نیــروی  شــاهمرادی 
ــد  ــاوری و تولی ــل پیشــرفت در عرصــه فن عام
ــن  ــزود: »ای ــه دانســت و اف محصــوالت فناوران
شــرکت بــا تکیــه بــر توانمنــدی انســانی 
ــت  ــن موفقی ــه ای ــت ب ــته اس ــگان توانس نخب
دســت پیــدا کنــد و نیــروی انســانی خــود را از 
ــه بیــش از 5۰ متخصــص  ــر از 1۰ نفــر ب کمت

ــد.«  ــا ده ارتق
ــزاری نمایشــگاه  ــد برگ ــاور رون ــال فن ــن فع ای
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران 
را مطلــوب ارزیابــی کــرد و افــزود: »بــا حمایت 

ایــن نمایشــگاه، توفیــق قابــل توجهــی در فــروش 
داشــتیم و توانســتیم ضمــن معرفــی ایــن محصــول فناور 
بــه مراکــز علمــی، پژوهشــی و فنــاوری، در دوره پیشــین 

ــل توجهــی داشــته باشــیم.«  ــروش قاب نمایشــگاه، ف
ــوزه  ــان در ح ــركت دانش بني ــک ش ي

ــرق و الکترونيــک بومــى كــرد  ب
توليــد تجهيــزات كنتورهــاى پيشــرفته بــرق در 

ابعــاد انبــوه
و  ابعــاد  در  ســه فاز  و  تک فــاز  کنتورهــای  تولیــد 
ویژگی هــای گوناگــون بــا دانــش فنــی 1۰۰ درصــد 
ــا«  ــزار آزم ــک اف ــرکت »الکترونی ــوی ش ــی از س داخل
ــا را  ــزار آزم ــک اف ــد. الکترونی ــر ش ــور امکان پذی در کش
ــک  ــرق و الکترونی ــته ب ــالن رش ــی از فارغ التحصی گروه
ــی  ــد و ط ــیس کرده ان ــریف تاس ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــار در ایــران بیــش  ــرای نخســتین ب 35 ســال فعالیــت ب
از ده هــا نــوع دســتگاه  اندازه گیــری الکترونیکــی بــا 
کیفیتــی مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی طراحــی 

ــت.«  ــرده اس ــد ک و تولی
ــرکت  ــن ش ــل ای ــار، مدیرعام ــید بردب ــه جمش ــه گفت ب
دانش بنیــان، آغــاز کار ایــن شــرکت بــا طراحــی و تولیــد 
تحقیقاتــی  و  آموزشــی  اندازه گیــری،  دســتگاه های 
ــا و  ــزات کارگاه ه ــرات و تجهی ــک و مخاب ــرق، الکترونی ب
آزمایشــگاه های گوناگــون و بــه صــورت کلیــد در دســت 

ــت.«  ــوده اس )Turnkey( ب
ــل  ــی مراح ــه تمام ــان این ک ــا بی ــاور، ب ــال فن ــن فع ای
و  ســخت افزار  مــدارات،  تولیــد  طراحــی،  تحقیــق، 
ــه  ــزی، پالســتیکی و بدن ــات فل ــزار و ســاخت قطع نرم اف
دســتگاه ها توســط ایــن شــرکت و بــا تجهیــزات پیشــرفته 
و سیســتم های خــودکار انجــام می پذیــرد، افــزود: »ایــن 
شــرکت همــکاری گســترده ای بــا وزارت نیــرو بــه منظــور 
طراحــی و تولیــد سیســتم های اندازه گیــری مــورد نیــاز 

ــه  ــرق کشــور دارد و محصــوالت متنوعــی را ب صنعــت ب
مرحلــه تولیــد انبــوه رســانده اســت.« 

بردبـار دسـتیابی بـه دانـش فنـی صـد درصـد داخلی در 
تولیـد محصـوالت بـرق و الکترونیـک را از شـاخصه های 
ایـن شـرکت برشـمرد و بیـان کـرد: »ایـن شـرکت ضمن 
تولیـد انواع کنتـور تک فاز و سـه فاز دیجیتـال چندتعرفه، 
بـا خریـد و نصـب مدرن تریـن ماشـین آالت و همچنیـن 
راه انـدازی آزمایشـگاه منحصـر بـه فـرد بـرای تسـت های 
اسـتاندارد کنتـور و رفـع نیازهـای بخش تحقیقـات موفق 
بـه ارتقـای کیفیـت تولیـد بـا ظرفیـت تولیـد بیـش از 3 

میلیـون دسـتگاه کنتور در سـال شـده اسـت.« 
بردبــار همچنیــن بــه برخــی از محصــوالت ایــن شــرکت 
در حــوزه کنتورهــای دیجیتــال و هوشــمند اشــاره کــرد 
و گفــت: »کنتــور هوشــمند ســه فاز، کنتور تک فــاز 
ــه  ــال چندتعرف ــاز دیجیت ــور تک ف ــرد، کنت ــمند گ هوش
ــی از  ــه برخ ــال ثانوی ــه اتص ــه فاز چندتعرف ــور س و کنت
ــن شــرکت هســتند  ــد شــده توســط ای محصــوالت تولی
ــد  ــی 1۰۰ درص ــش فن ــا دان ــری دقیق ب ــه اندازه گی ک
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ــا نیــاز کشــور و آخریــن اســتاندارهای  داخلــی مطابــق ب
ارتباطــی  ماژول هــای  نصــب  قابلیــت  بــا  دنیــا  روز 

ــت.«  ــن کنتورهاس ــای ای ــی از ویژگی ه ــف برخ مختل

بــا توليــد بومــى مبدل هــاى كاتاليســتى از 
ــى  ــركت داخل ــک ش ــوى ي س

ــه واردات مبدل هــای  رفــع نیــاز صنعــت خودروســازی ب
کاتالیســتی

شرکت داخلی دانش بنیان »ایران دلکو« با تولید مبدل های 
کاتالیستی با نقش کاهش آالیندگی هوا توانسته است گام 
بردارد.  قطعه  این  به  کشور  واردات  نیاز  رفع  در  مهمی 
ایران دلکو یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه 
تولید تجهیزات کاتالیستی است که اکنون موفق شده این 
مبدل های کاتالیستی را با توانمندی داخلی با کیفیت باال 

تولید و به بازار صنعتی کشور عرضه کند. 
شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  مولــوی زاده،  محمــد 
ــتی  ــای کاتالیس ــه مبدل ه ــان این ک ــا بی ــان، ب دانش بنی
بــرای صنعــت خودروســازی کشــور توســط ایــن شــرکت 
تولیــد می شــوند، افــزود: »ایران دلکــو بــا طراحــی، 
تولیــد و توســعه ســبد کاملــی از محصــوالت خــود ضمــن 
خدمــت بــه صنعــت خودروســازی کشــور طــی دو دهــه 
گذشــته تاکنــون توانســته اســت نقــش بســیار پررنگــی 

ــد.«  ــته باش ــوا داش ــی ه ــگیری از آلودگ در پیش
وی بــا اشــاره بــه کیفیــت بســیار بــاالی ایــن محصــوالت 
ــات  ــالش و تحقیق ــال ها ت ــا س ــت ب ــن کیفی ــت: »ای گف
تمــام پرســنل مجموعــه حاصــل شــده اســت و توانســته 
رضایــت طیــف گســترده ای از مخاطبــان را جلــب کنــد.« 
ــای  ــد مبدل ه ــه تولی ــاره ب ــا اش ــاور ب ــال فن ــن فع ای
ــوان  ــه عن ــا ب ــتاندارد روز دنی ــای اس ــتی همپ کاتالیس
اظهــار  دلکــو  ایــران  تولیــدی  مهم تریــن محصــول 
کــرد: »ایــن شــرکت دانش بنیــان توانمنــدی تولیــد 
انــواع مبدل هــای کاتالیســتی، مجموعه هــای اگــزوز 
ــایز و  ــر س ــیل( را در ه ــگ س ــی )رین ــرهای گلوی و واش

ــت.«  ــتانداردی داراس ــر اس ــت ه تح
کاتالیســتی  مبدل هــای  خصــوص  در  مولــوی زاده 
ــرعت  ــه س ــت ک ــاده ای اس ــت م ــح داد: »کاتالیس توضی
واکنش هــای شــیمیایی را از طریــق کاهــش انــرژی 
ــود در  ــه خ ــدون این ک ــد، ب ــش می ده ــازی افزای فعال س
ــه  ــتی از جمل ــای کاتالیس ــد. مبدل ه ــرکت کن ــا ش آن ه

مــوارد اســتفاده از کاتالیســت ها هســتند.« 
وی بـا اشـاره بـه اجبـاری شـدن نصـب کاتالیسـت روی 
 1383 سـال  از  تولیـدی  وانـت  و  سـواری  خودروهـای 
افـزود: »علـت انتخـاب نـام سـه راهه بـرای ایـن مبدل هـا 
گاز  نـوع  سـه  همزمـان  کاهـش  بـرای  کـه  اسـت  آن 
 ،)CO( سـمی و آالینـده هـوا شـامل منوکسـید کربـن
و   )HC( ناقـص  احتـراق  از  حاصـل  هیدروکربن هـای 
اکسـید نیتـروژن )NOX( و تبدیـل آن هـا بـه گازهـای 
غیرسـمی، بخار آب )H2O(، نیتروژن )N2( و دی اکسید 
می گیرنـد.«  قـرار  اسـتفاده  مـورد   )CO2(  کربـن 
مولـوی زاده از آزمایشـگاه تحقیقاتـی ایران دلکـو به عنوان 
نخسـتین آزمایشـگاه تخصصی سـاخت کاتالیست خودرو 
در داخـل کشـور نـام بـرد و افـزود: »ایـن آزمایشـگاه بـا 
در اختیـار داشـتن جدیدتریـن تجهیـزات و دسـتگاه های 
انجـام  روش هـای  آخریـن  به کارگیـری  و  آزمایشـگاهی 
در  کاتالیسـت  فنـی  دانـش  ارتقـای  جهـت  در  آزمـون 
کنـار خـط تولیـد کاتالیسـت های مختلـف خودرو توسـط 

شـرکت ایـران دلکو تاسـیس شـده اسـت.« 
ایــن فعــال فنــاور بــا اشــاره بــه همــه آزمون هــای 
تعییــن مشــخصات فیزیکــی و شــیمیایی و بررســی 
گفــت:  مختلــف  شــرایط  در  کاتالیســتی  فعالیــت 
ــای  ــا ارتق ــد ب ــالش می کن ــو ت ــران دلک ــگاه ای »آزمایش
تجهیــزات آزمایشــگاهی و امکاناتــش، گســتره تحقیقات و 
فعالیت هــای کاتالیســتی  خــود را افزایــش دهــد و در ارائه 
ــه دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی، در  خدمــات معتبــر ب
ــت  ــش کاتالیس ــای دان ــایر حوزه ه ــای س ــد و ارتق رش

ــد.« ــته باش ــری داش ــش موث ــور نق کش
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هم مســیر  شبیه ســاز  ســامانه های  تولیــد 
دنیــا روز  نوآورانــه  تولیــدات 

یــک شــرکت فنــاور داخلــی توانســته اســت تجهیــزات متنوعــی 
را در زمینــه مدل ســازي، شبیه ســازي، کنتــرل و ســاخت 
ــک، اتوماســیون  سیســتم هاي مکانیکــي، الکترونیکــي و روباتی

ــازار تجــاری عرضــه کنــد.  ــه ب و ابزاردقیــق تولیــد و ب
ــان  ــش رهپوی ــت و دان ــي صنع ــرکت مهندس ــل »ش مدیرعام
افــالک« )صــدرا( بــا اشــاره بــه فعالیــت محــوری ایــن شــرکت 
سیســتم های  ســاخت  و  پیاده ســازی  طراحــی،  زمینــه  در 
ــن  ــی ای ــرد: »هــدف اصل ــان ک ــرل بی ــت و کنت ــری، هدای ناوب
ــه  ــی در زمین ــی و تحقیقات ــای صنعت ــام پروژه ه ــرکت انج ش
کنتــرل و اتوماســیون، ناوبــری و همچنیــن پروژه هــای هدایــت 

ــت.«  ــیون اس ــرل و اتوماس ــک، کنت ــری، مکاترونی و ناوب
محمــد عابدینــی افــزود: »صــدرا بــا پیاده ســازی الگوریتم هــای 
تلفیقــی در ناوبــری دارای ســه کالس محصــول مختلــف بــرای 
کاربردهــای مختلــف هوایــی و فضایــی، خودرویی و شــناورهای 

ــت.«  دریایی اس
وی بــا بیــان این کــه در ســال 1390 فعالیــت خــود را در زمینــه 
مدل ســازي، شبیه ســازي، کنتــرل و ســاخت سیســتم هاي 
ــق  ــیون و ابزاردقی ــک، اتوماس ــي، روباتی ــي، الکترونیک مکانیک
پیاده ســازی  و  داد: »طراحــی  ادامــه  اســت،  کــرده  آغــاز 
ــرل  ــری، طراحــی و اجــرای کنت الگوریتم هــای تلفیقــی در ناوب
خــودکار هواپیماهــای بــدون سرنشــین، اتوماســیون فرایندهــای 
صنعتــی و نیــز طراحــی و ســاخت انــواع سیســتم های هدایــت 
ــرکت  ــن ش ــات ای ــوالت و خدم ــن محص از راه دور عمده تری

هســتند.« 
ــه  ــر ب ــری خیب ــامانه ناوب ــه س ــاره ب ــا اش ــل صــدرا، ب مدیرعام
ــوان یکــی از محصــوالت برجســته ایــن شــرکت، هواپیمــا  عن
ــی و  ــای بیومکانیک ــین، پژوهش ه ــدون سرنش ــناورهای ب و ش
ــي  ــات پژوهشــی هوافضــا و ترازیاب مهندســی پزشــکی، مطالع
از کاربردهــای آن برشــمرد و افــزود: »ایــن محصــول  را 
سنســورهاي MEMS پیشــرفته شــامل ســه شتاب ســنج، 
ســه ژیروســکوپ، ســه مغناطیس ســنج و یــک فشارســنج 

ــا  ــراي تلفیــق ب بارومتریــک دارد و GPS از کالس تجــاري ب
ــده اســت.«  ــن سیســتم نصــب ش ای

عابدینــی بــا اشــاره بــه فراهــم بــودن امــکان نصــب تجهیــزات 
ــه اســتفاده از داده GPS خارجــي،  ــاري از جمل ــي و اختی اضاف
اســتفاده از مغناطیس ســنج خارجــي و نیــز برنامه ریــزي و 
جبران ســازي خطاهــا روی ایــن دســتگاه گفــت: »امــکان 
به روزرســاني نرم افــزار داخلــي بســته بــه ســفارش کاربــر 
ــرخ  ــوان ن ــي مي ت ــاي خروج ــن داده ه ــا تعیی ــود دارد و ب وج
دریافــت اطالعــات را افزایــش داد. همچنیــن نرم افــزار واســط 
ــل  ــت و تحلی ــت، ثب ــراي دریاف ــبي را ب ــط مناس ــري محی کارب

ــد.«  ــرار مي ده ــر ق ــار کارب ــا در اختی داده ه
مدیرعامــل ایــن شــرکت فنــاور، ســامانه ثبــت حرکت نمــا را یکی 
دیگــر از تولیــدات ایــن شــرکت داخلی عنــوان کرد و توضیــح داد: 
ــازي  ــتودیوي انیمیشن س ــامل اس ــا ش ــت حرکت نم ــامانه ثب »س
ــُبک  ــاب )AHRS( َس ــواده ای از سنســورهای زاویه ی ــا و خان نم
بــا قابلیــت نصــب روی بخش هــا و اعضــای بــدن انســان اســت. 
هــر سنســور زاویه یــاب، زوایــای نســبی قرارگیــري هــر سنســور 
را در فضــاي ســه بعدي نســبت بــه یــک مرجــع مشــخص و بــه 

صــورت زمــان حقیقــی بــه دســت می دهــد.« 
وی ادامــه داد: »بــا ارســال داده هــای زوایــا بــه نرم افــزار 
ــای  ــش داده ه ــر نمای ــی نظی ــش اطالعات ــکان نمای ــا ام نم
ــت  ــوداری، وضعی ــددی و نم ــورت ع ــه ص ــورها ب ــام سنس خ
ــرکات  ــه بعدی ح ــش س ــل، نمای ــاب متص ــورهای زاویه ی سنس

ــود.«  ــم می ش ــه فراه ــر لحظ ــان و... در ه ــدن انس ب
ــم  ــی محصــوالت از ســوی تی ــد تمام ــاور، تولی ــال فن ــن فع ای
ــته  ــق خواس ــازي مطاب ــکان سفارشي س ــن ام ــدرا و همچنی ص
مشــتریان را از توانمندی هــای ایــن شــرکت داخلــی برشــمرد و 
افــزود: »خوشــبختانه نتایــج حاصــل از پروژه هــا و رضایتمنــدي 
مشــتریان از محصــوالت تولیــد شــده حاکــي از آن اســت کــه 
تــالش مــا در جهــت ارائــه خدمــات برتــر و باکیفیــت طــي ایــن 
ــا پشــتوانه قــوي علمــي  ــه ثمــر نشســته و امــروز ب ســال ها ب
ــوزه  ــن در ح ــاخت و تامی ــي، س ــاوره، طراح ــه مش ــي ب و اجرای
ــم.«  ــق مي پردازی ــیون و ابزاردقی ــري، اتوماس ــتم هاي ناوب سیس
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ایــران بــه فنــاوری ســاخت ماهواره هــای کمتــر از 
15 کیلوگــرم  دســت یافتــه اســت

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: »ب ـــران گف ـــی ای ـــی فضای ـــز مل ـــس مرک رئی
ـــه  ـــورد توج ـــی  م ـــای 15 کیلوگرم ـــاخت ماهواره ه ـــه س این ک
دنیـــا قـــرار گرفتـــه اســـت، ایـــران نیـــز بـــه ایـــن فنـــاوری 

ـــت.«   ـــه اس ـــت یافت دس
ـــه  ـــران ادام ـــی ای ـــی فضای ـــز مل ـــس مرک ـــی، رئی ـــر منطق منوچه
ـــر  ـــای زی ـــتفاده از ماهواره ه ـــا ســـاخت و اس ـــروزه در دنی داد: »ام
ـــتر  ـــت و بیش ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــی  م 15 کیلوگرم
ـــز  ـــران نی ـــد. در ای ـــت می کنن ـــوزه فعالی ـــن ح ـــورها در ای کش
ـــای  ـــاخت ماهواره ه ـــی و س ـــی طراح ـــگاه توانای ـــن دانش چندی

ـــد.«   ـــت آورده ان ـــه دس ـــی را ب ـــا 50 کیلوگرم 25 ت
در کشـــور  ماهـــواره  افـــزود: »در حـــوزه ســـاخت  وی 
ســـه محصـــول پایـــه مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت: 
ماهواره هـــای زیـــر 15 کیلوگـــرم، 70 کیلوگرمـــی  و 150 
کیلوگرمـــی . ایـــن ماهواره هـــا بـــه عنـــوان ســـه ماهـــواره 
ـــوره  ـــف م ـــای مختل ـــع نیازه ـــرای رف ـــی ب ـــطح مل ـــه در س پای
ــوع  ــه نـ ــن سـ ــه از ایـ ــد کـ ــرار می گیرنـ ــرداری قـ بهره بـ
– همان گونـــه کـــه اشـــاره شـــد - دنیـــا تمایـــل و توجـــه 

ــرم دارد.«  ــر 15 کیلوگـ ــواره زیـ ــه ماهـ ــتری بـ بیشـ
ــا  ــا، بـ ــواع ماهواره هـ ــد انـ ــرای تولیـ ــت: »بـ ــی گفـ منطقـ
ــا را  ــاخت آن هـ ــتعداد سـ ــوان و اسـ ــه تـ ــگاه هایی کـ دانشـ
ــن  ــا در ایـ ــی آن هـ ــم و طراحـ ــی کرده ایـ ــد، مذاکراتـ دارنـ

ــت.«  ــده اسـ ــاز شـ ــگاه ها آغـ دانشـ

ـــی  ـــاوری طراح ـــال فن ـــا قب ـــگاه های م ـــرد: »دانش ـــان ک وی بی
و ســـاخت ماهـــواره در مقیـــاس 25 تـــا 50 کیلوگـــرم را بـــه 
ـــتیم  ـــد داش ـــه قص ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــد ام ـــت آورده ان دس
ـــگاه ها  ـــم، از دانش ـــا بروی ـــری ماهواره ه ـــه کارگی ـــمت ب ـــه س ب
خواســـته ایم ماهواره هایـــی کـــه طراحـــی می کننـــد حداقـــل 
3 ســـال در مـــدار باقـــی بماننـــد. معمـــوال وقتـــی ماهـــواره ای بـــه 
ـــر از 6  ـــود، کمت ـــاب می ش ـــا پرت ـــه فض ـــی ب ـــورت آزمایش ص
ـــا  ـــه در فض ـــواره ای ک ـــاوری ماه ـــد و فن ـــا می مان ـــاه در فض م
ـــی داری  ـــه معن ـــد فاصل ـــی می مان ـــی باق ـــدت طوالن ـــرای م ب

بـــا ماهواره هـــای یـــاد شـــده دارد.« 
ـــه  ـــن س ـــه داد: »ای ـــران ادام ـــی ای ـــی فضای ـــز مل ـــس مرک رئی
ـــی و  ـــاه طراح ـــا 24 م ـــرف 18 ت ـــر ظ ـــه حداکث ـــول پای محص

ــوند.«  ــاخته می شـ سـ
وی در خصـــوص چرایـــی ســـاخت ماهواره هـــا در ابعـــاد 
ـــده  ـــاخته ش ـــای س ـــک از ماهواره ه ـــر ی ـــت: »ه ـــف گف مختل
ـــد و  ـــود را دارن ـــاص خ ـــای خ ـــف کاربرده ـــای مختل در وزن ه
در بخش هـــای مختلفـــی ماننـــد مخابراتـــی، سنجشـــی یـــا 

ــد.«  ــرار می گیرنـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــی مـ موقعیت یابـ
منطقـــی بـــا بیـــان این کـــه میـــزان کارایـــی ماهواره هـــای 
ـــزود:  ـــت، اف ـــر ماهواره هاس ـــتر از دیگ ـــرم بیش ـــر 15 کیلوگ زی
»پرتـــاب ماهواره هـــای ســـبک تر بـــه فضـــا ســـاده تر و 
ــه  ــک بـ ــواره کوچـ ــا ماهـ ــن ده هـ ــت بنابرایـ ــریع تر اسـ سـ
صـــورت شـــبکه ای مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد و کار 

 ».ماهواره هـــای بـــزرگ را انجـــام می دهنـــد
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ارتباطات بین المللی خوبی داریم
 نیلوفر منزوی

گفت و گو �ب سید حسن عمل اهلدا�ی
رک عمل و فناوری خراسان رضوی رئیس �پ
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 در پارک علم و فناورى استان خراسان رضوى چند 
شركت وجود دارد؟ چه تعداد از آن ها نوپا و چه تعداد 

پيشرفته هستند؟ 
۲۲۰ شرکت در مراکز رشد و پیش رشد پارک قرار دارند. ما 
8 مرکز رشد فناوری داریم که 3تای آن ها در شهرستان های 
گناباد، نیشابور و تربت حیدریه هستند و 5 مرکز هم در مشهد. 
6۰ شرکت دانش بنیان و فناور توسعه یافته نیز داریم که خارج از 
پارک قرار دارند اما ارتباط خود را با پارک حفظ کرده اند. به طور 
کلی، از زمان تاسیس پارک خراسان رضوی از سال 8۲، بیش 
از 6۰۰ موسسه دانش بنیان دوره های رشد و پیش رشد خود 
را طی کرده اند و بسیاری از آن ها در سطح شهر، کشور و در 
شهرک های صنعتی فعالیت می کنند. بخشی از این ها نیز ارتباط 
کاری خود را با ما حفظ کرده اند و از برند پارک استفاده می کنند 
و در نشست ها، برنامه های آموزشی و نمایشگاه های ما شرکت 
دارند. ما به آن ها در فروش محصوالتشان نیز کمک می کنیم. 

 زمينه فعاليت شركت هاى حاضر در پارک چيست؟
ما مرکز رشد انرژی، جامع، آی سی تی، کشاورزی و صنایع غذایی 
)با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی( و فناوری فرهنگی و 
زیارت داریم. اما به طور کلی شرکت ها در تجهیزات صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی، انرژی های نو و مدیریت و بهینه سازی انرژی 
بیشترین فعالیت ها را دارند و توانسته اند قراردادهای خوبی با 
عسلویه، خانگیران و سایر پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها ببندند. 
از شرکت هایی که در زمینه های یاد شده فعالیت می کنند، 73 
درصد در حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز هستند، 9 درصد 
در بخش انرژی های نو و 18 درصد نیز در بخش بهینه سازی. 
علت آن که درصد کمتری از شرکت ها در حوزه انرژی های نو 
کار می کنند، این است که بازار مطمئنی برایشان فراهم نیست 
و ایجاد زیرساخت های الزم بسیار هزینه دارد. همچنین در 
زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز 38 شرکت داریم که 
در بخش های نرم افزار کابردی، برنامه های تحت موبایل، شبکه 
تجارت  رایانه ای،  بازی های  تصویری،  پردازش  سخت افزار،  و 

الکترونیک و... کار می کنند. 

 در سفرهايى كه دكتر ستارى به استان هاى مختلف 
دارد، همواره بر اين نکته تاكيد مى كند كه از پتانسيل ها 
براى حل مشکالت خود استان  و ظرفيت هاى استان 
استفاده شود. در پارک خراسان رضوى چقدر اين اتفاق 

افتاده است؟ 
این حرف کامال منطقی است که ظرفیت ها، امکانات و منابع 
منطقه ای مورد توجه باشد. مثال استان خراسان رضوی قطب 
صنایع غذایی و کشاورزی است. یا مثال در صنعت اتومبیل، 
ایران خودرو در این استان کارخانه وسیعی دارد و بسیاری از 
تولیداتش را این جا انجام می دهد ولی واقعیت چیز دیگری 
شرکت  یک  که  نیست  توزیع شده  بازار  یک  ما  بازار  است. 
دانش بنیان بتواند در حوزه صنعت مواد غذایی کار کند. البته 
3۰ شرکت در مرکز رشد کشاورزی هستند. این در حالی است 
که موسسات دانش بنیان ما یکی از قطب های صنعت نفت و گاز 
و پتروشیمی است چون بازار داشته و شرکت ها هم حول محور 

استان خراسان رضوى از يک سو 
كالن شهرى است كه امکانات بسيار 
و دانشگاهى معتبر دارد و از سوى 
ديگر، محصوالت كشاورزى و صنايع 
غذايى. اما به گفته دكتر سيد حسن 
علم الهدايى، رئيس پارک علم و 
فناورى استان خراسان رضوى، 
شركت هايى كه در مشهد فعاليت 
مى كنند، بيشتر به دنبال بازارهاى 
ملى و جهانى هستند و با مزيت هاى 
منطقه اى كار چندانى ندارند. در 
عوض، حوزه كارى شركت هاى 
شهرستان هاى ديگر با مزيت هاى 
منطقه اى هماهنگى بسيار دارد و 
همين عامل سبب شده است تنوع 
شركت هاى اين استان زياد باشد. 
با علم الهدايى درباره ويژگى هاى 
استان خراسان رضوى و مشکالت 
شركت هاى حاضر در پارک علم و 
فناورى اين استان گفت و گو كرديم. 
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واقعیت های بازار شکل گرفته اند نه مزایای منطقه ای. همچنین 
در بخش های برق، الکترونیک و مخابرات شرکت های معظمی 
در این استان فعال هستند، مانند شرکت »نیان الکترونیک« که 
ارتباطات بین المللی نیز دارد. البته در شهرستان ها بیشتر روی 
مزیت های منطقه ای کار کرده ایم. مثال در گناباد و تربت  حیدریه 
روی زعفران ارگانیک، تولید پودرهای بیولوژیک )کود(، تولید 
تانن از پوست میوه، بسته بندی خشکبار به روش های علمی و... 
خودمان هم در شهرستان ها اصرار داشتیم که این طور باشد. اما 
شرکت هایی که در مرکز استان فعال هستند بیشتر دنبال بازار 

ملی و بین المللی هستند تا استانی. 

 درباره مشکالت پارک هاى علم و فناورى بگوييد. 
مشکالت پارک ها به چند دسته تقسیم می شوند. بعضی از آن ها 

که نوپا هستند، مشکالت زیرساختی و امکانات 
محدود دارند. اما خراسان رضوی خوشبختانه 
مشکالت  اما  ندارد.  مشکالت  دست  این  از 
مشترک همه پارک ها و شرکت های مستقر در 
آن دارند بحث ضمانت نامه هاست. ما آیین نامه 
حمایت از شرکت های دانش بنیان را داریم که 
اتفاقا معاونت از آن حمایت می کند اما وقتی قرار 
است از صندوق هایی که به همین منظور ایجاد 
شده اند وامی گرفته شود، ضمانت های مالی  
می خواهند که از عهده این شرکت ها خارج 
بانک  ها  صندوق هاست.  وضعیت  این  است. 
مخصوصا شرکت های  دارند.  که جای خود 
توسعه یافته که وام های بزرگ تری نیاز دارند، 
این مشکل را بیشتر احساس می کنند. حتی 
وقتی می خواهند با عسلویه، وزارت نیرو، نفت 
و... قرارداد ببندند، از آن ها ضمانت هایی خواسته 

می شود که در توان این شرکت ها نیست. برای حل این معضل 
تالش های زیادی شده اما هنوز به یک رویه تبدیل نشده است و 

امیدواریم به زودی اوضاع بهتر شود. 
مشکل دیگر ما بحث ارزش گذاری فناوری است. مثال یکی از 
شرکت های ما در زمینه سیستم های برقی کار می کند و برای 
قیمت گذاری روی الکتروموتور تولیدی شرکت که شرکت توانیر 
مشتری خرید آن بود، کلی معطل شد. یا شرکتی داریم که 
برای اولین بار کمباین برنج را در ایران ساخته است. بانک ها که 
اصال ارزش گذاری نمی کنند ولی کارشناس رسمی دادگستری 
هر کمباین را 5۰ میلیارد تومان ارزش گذاری کرده بود. اگر این 
فناوری ها به لحاظ قانونی ارزش گذاری شود، می توان از همان 

محصوالت به عنوان وثیقه استفاده کرد. 
همچنین در بحث استانداردها نیز مشکالتی هست. اقالمی 
خاص  استانداردهای  این ها  و  شوند  صادر  باید  که  هست 
می خواهند. البته سازمان استاندارد در بحث استاندارد اقالم 
فناورانه اعالم آمادگی کرده است اما بیشتر آن ها زیر پوشش 

استاندارد ایران نیستند چه برسد به استانداردهای جهانی. 
در بعضی بحث ها مثل بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، عوارض 
گمرکی و... نیز برخوردها بسیار سلیقه ای است. با وجود آن که 
در ارتباط با شرکت های دانش بنیان یک قانون سراسری در 

این موارد وجود دارد، نحوه برخوردها در مورد بخشودگی ها و 
معافیت ها یکسان نیست و از شخصی به شخص دیگر متفاوت 
است. باید در این زمینه فرهنگسازی شود. امیدوارم با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب و دولت، به خصوص معاونت علمی 
و فناوری، مدیران دولتی برخورد مناسب تری با این قانون ها 

داشته باشند. 
به  بازار بین المللی  به  برای ورود  این ها، شرکت ها  بر  مضاف 
تسهیالت نیاز دارند. البته دارندگان شرکت های دانش بنیان نیز 
باید در عرصه های بین المللی اعتماد به نفس داشته باشند. ما 
با شرکت التکس قزاقستان یک مرکز تبادالت تاسیس کرده ایم 
و در حال حاضر هم قراردادهای خوبی منعقد شده و در دست 
مشکالت  ایرانی  طرف  شروع،  برای  اساسا  اما  است.  انجام 
سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد دارد. معاونت قول هایی در 

این خصوص به ما داده است. 

 شما در پارک چگونه به اين شركت ها براى حصول 
نتيجه مطلوب كمک مى كنيد؟ 

من معتقدم راه برون رفت از وضعیت اقتصادی حال حاضر و 
به فعلیت درآوردن اقتصاد مقاومتی، همین موسسات فناور 
و دانش بنیان و بچه های تحصیل کرده ای هستند که در این 
افراد  این  به  باید  اول  در درجه  فعالیت می کنند.  موسسات 
آموزش های الزم را ارائه بدهیم. در دنیا مباحثی چون خرید و 
فروش، برندینگ، مشارکت، بازاریابی و... به صورت علم درآمده 
است و باید این افراد با علم روز آشنا شوند. ما در پارک یک 
مرکز آموزش، مشاوره و نظارت داریم که حوزه کاریش روز 
به روز گسترده تر می شود و به کسانی که در حال راه اندازی 
یک فعالیت دانش بنیان هستند یا توانسته اند محصول خود را 
صنعتی کنند، آموزش و مشاوره می دهیم. از طرفی شرکت های 
ما معموال در قالب تیم های ۲، 3 نفره تشکیل می شوند و با کار 
تیمی آشنایی ندارند. همچنین شرکت ها باید بدانند که ممکن 
است با یک ایده نوآورانه پذیرش شوند اما اگر قرار باشد درجا 
بزنند، حتما محکوم به شکست هستند. ما در این زمینه ها نیز 

 .به آن ها آگاهی و هشدارهای الزم را می دهیم



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

118

سـه ماه نخسـت سـال جـاری در حالی بـه پایان رسـید که 
سیاسـتگذاران اقتصادی کشـور آنچه را از نیمه دوم سال 9۲ 
کاشـته بودند برداشـت و نتیجه اسـتقرار نظم در نظام مالی 
و پولـی کشـور را تجربـه کردنـد. سـرانجام، پس از سـال ها، 
اقتصـاد ایـران طعـم تـورم تک رقمـی را چشـید و نـرخ آن 
در 1۲ مـاه منتهـی بـه خـرداد مـاه امسـال بـه 9/5 درصـد 
رسـید. آن گونـه کـه مرکز آمار ایـران به عنـوان متولی اعالم 
رسـمی آمـار شـاخص های کالن اقتصـادی گـزارش داده، 
تـورم ماهانه در خردادماه نسـبت به اردیبهشـت ماه تنها نیم 
درصـد افزایش داشـته اسـت که در صـورت ادامه ایـن روند، 
نـرخ تـورم سـاالنه بـه حـدود 7 درصـد نیـز خواهد رسـید. 
ایـن گـزارش حاکـی از آن اسـت کـه تـورم نقطـه بـه نقطه 

تورم در خرداد ماه تک رقمی شد
 علیرضا بهداد

یدار قیمت ها لبخند زد  ار به همار �پ �ب

در خردادمـاه امسـال نسـبت بـه خردادماه سـال پیـش 6/1 
درصـد بـوده اسـت و ایـن امیدواری وجـود دارد که تـا پایان 
سـال  جـاری تورم نقطه بـه نقطه به زیر 5 درصد نیز برسـد. 
رسـیدن بـه تـورم تک رقمـی از ایـن جهـت یک دسـتاورد 
کـه  مـی رود  شـمار  بـه  یازدهـم  دولـت  بـرای  بـزرگ 
دولتمـردان آن، اقتصـاد ایران را در سـال 9۲ بـا تورم باالی 
4۰ درصـد تحویـل گرفتنـد و در کمتر از ۲ سـال و نیم، با 
به کارگیـری نسـخه های مشـخص و آزمـوده شـده در دنیا، 
نـرخ تـورم را کنتـرل کردنـد و پـس از سـال ها بـه زیر 1۰ 

رسـاندند.  درصد 
بـه  هم  ریختگـی سیاسـت های پولـی و مالی، در کنـار نبود 
ثبـات در شـاخص های کالن اقتصـادی، سـبب شـده بـود 
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کنـد کـه در آن کاهش دخالـت دولت در بنـگاه داری، بهبود 
فضـای کسـب  و  کار، پاییـن آمـدن درجـه ریسـک پذیری و 
افزایش رشـد اقتصادی اشـتغال زا باشـد. تـورم تک رقمی در 
حالـی می توانـد اقتصـاد ایران را به سـرباالیی رشـد برسـاند 
که شـیب کاهش آن بیشـتر و در دور دوم سیاستگذاری های 
اقتصـادی، بـرای تورم زیـر 5 درصدی هدفگذاری شـود. این 
موضـوع سـبب خواهـد شـد اقتصـاد ایـران برای دسـت کم 
یـک دهه، تـورم تک رقمـی را تجربه و خود را برای رسـیدن 

بـه رشـدهای دورقمِی اشـتغال زا و پایـدار آماده کند. 
در حـال حاضـر یکـی از مشـکالت اساسـی اقتصاد کشـور، 
بـاال بـودن نرخ بیـکاری اسـت. این موضـوع نه تنها مشـکل 
دولـت بلکـه یکی از دغدغه های نظام اسـت تا بـرای بیکاران 

یقه سـفید شـغل ایجاد کند. 
بـر اسـاس برخـی از آمارهـای غیررسـمی و گمانه زنی های 
صـورت گرفته، حـدود 7 میلیون نفر بیکار در کشـور وجود 
دارد کـه بـا تحصیالت لیسـانس به باال به دنبال شـغل های 
پردرآمـد و باثبات هسـتند. ایـن افراد تن به کارهای سـاده 
نخواهنـد داد و شـأن خـود را فراتـر از آن می داننـد کـه 
غیـر از محیط هـای تمیـز اداری و پشت میزنشـینی، کاری 
دیگـر انجـام دهنـد. ایـن افـراد - بـه اصطـالح - بـه دنبال 
شـغل های یقه سـفید هسـتند و برای کشـور چالشی جدی 
محسـوب می شـوند. آن گونـه کـه شـواهد بـازار کار نشـان 
می دهـد، کشـور در بخـش امـور فنـی، کارگـری سـاده و 
خدمـات بـه نیـروی کار نیـاز دارد امـا افـراد جویـای کار، 
بـا توجـه بـه دانشـی کـه آموخته انـد، بـه ایـن نـوع کارها 
تـن نمی دهنـد. از سـوی دیگـر، چـون ایـن افـراد تجربـه 
مناسـبی در امـور اجرایـی ندارنـد و تنها در محـدوده چند 
کتاب دانشـگاهی سـیر کرده اند، مهـارت الزم را برای انجام 
کارهـای تخصصـی ندارنـد. در حقیقت آنچه اقتصـاد ایران 
را آزار می دهـد، نزدیـک بـه 7 میلیـون فـرد تحصیلکـرده 
جویـای کار بـا مـدرک تحصیلـی بـاال امـا بـدون تجربـه و 

مهارت هـای الزم در امـور اجرایـی کشـور اسـت. 
مرکـز آمـار ایران در آخرین گزارش خـود از وضعیت بیکاری 
اعالم کرده که نرخ بیکاری در زمسـتان سـال گذشـته 11/8 
درصـد بوده اسـت کـه رقـم باالیی به شـمار می آیـد. از این 
رو بهتـر اسـت سیاسـتگذاران اقتصادی کشـور تمـام تالش 

خـود را بـه کار گیرند کـه این نـرخ کاهش یابد. 
در گـزارش مرکـز آمـار ایران، نرخ بیـکاری در مـردان 1۰/۲ 
درصـد و در زنـان 19/7 درصـد اعـالم شـده اسـت. ایـن 
موضـوع نشـان می دهـد کـه تعـداد زنـان بیـکار در کشـور، 
بـه  رغـم این کـه جـزو جمعیت فعـال محسـوب می شـوند، 
بسـیار باالسـت کـه ایـن خـود هشـداری بـرای جامعـه بـه 

می رود.  شـمار 
بنابرایـن، با توجـه به اوضاع کنونی، سیاسـتگذاران اقتصادی 
کشـور بهتـر اسـت ضمـن ادامـه سیاسـت های خـود بـرای 
کاهـش نـرخ تورم و رسـاندن آن به زیر 5 درصـد، به صورت 
پایـدار و بلندمـدت، اقدامـات الزم را برای اصالحات اساسـی 
در سـاختار اقتصاد کشـور انجام دهند و زمینه را برای رشـد 

 .پایـدار دورقمی و اشـتغال زا آمـاده کنند

قطـار اقتصـاد ایـران طـی سـال های 84 تـا 9۲ در مسـیر 
سـقوط قـرار گرفت که از سـال 9۲، بـا روی کار آمدن دولت 
یازدهـم و اعمـال نظـم و فرماندهـی منسـجم در مدیریـت 
کالن اقتصـاد کشـور، ایـن قطـار تغییـر ریل داد و به مسـیر 

بازگشـت.  عقالنیت 
دسـتاورد بازگشـت بـه ایـن مسـیر، مهـار تـورم و کاهـش 
مسـتمر آن ظرف دو سـال و نیم گذشـته بود. سیاستگذاران 
کشـور دریافتنـد کـه تـورم ریشـه در سـوءمدیریت پولـی 
و مالـی دارد و بـا سـرکوب قیمت هـا نمی تـوان آن را مهـار 
کـرد. از ایـن رو بهتر اسـت دولتمردان راه را برای آزادسـازی 
قیمت هـا و پایـان دادن بـه نظـام یارانـه ای باز کننـد چراکه 
بهتریـن یارانـه بـرای مـردم، تـورم پاییـن و زیـر 5 درصدی 

بود.  خواهـد 
آنچـه اقتصـاد ایـران در فصـل بهـار تجربـه کـرد، حاصـل 
ایسـتادگی دولـت بـرای رسـیدن بـه تـورم تک رقمـی بود. 
کاهـش تـورم بـه پـی سـاختمانی می مانـد کـه می تـوان 
روی آن بنایـی عظیـم، مقـاوم و باشـکوه را بـرای اقتصـاد 
کشـور طراحـی کـرد و سـال ها از آن بهره بـرد. آن گونه که 
سیاسـتگذاران اقتصـادی کشـور می گوینـد و اقتصاددانـان 
برجسـته کشـور نیـز بـر آن صحـه می گذارنـد، تـورم بـاال 
بیمـاری شـناخته شـده ای در اقتصادهـای دنیاسـت کـه 
راه درمـان آن نیـز کشـف شـده. از نظـر ایـن اقتصاددانان، 
کشـورهایی کـه دارای تـورم بـاال و دورقمی هسـتند، بهتر 
اسـت بـا در پیـش گرفتـن سیاسـت هایی آزموده شـده در 
دنیـا، تـورم را برطـرف کننـد تـا بتواننـد بـا رفـع آن بنای 

اقتصادشـان را از نـو بسـازند. 
اقتصـاد ایـران سال هاسـت کـه بـه دلیـل در پیـش گرفتـن 
برخی سیاسـت های تـورم زا، نظیر تزریق منابـع بدون توجه 
بـه ظرفیت های اقتصادی کشـور، دچـار بیماری تورم شـده 
و نتوانسـته اسـت از آن رهایی یابد. حال که سیاسـتگذاران 
اقتصـادی درمـان ایـن درد را در پیش گرفته انـد، ایران عضو 
باشـگاه دارنـدگان تـورم تک رقمی شـده تـا بتواند در سـایه 
آن سـایر شـاخص های کالن اقتصـادی کشـور نظیـر بهبود 
فضـای کسـب و کار، اصـالح نظـام بانکـی، رشـد اقتصـادی 
و جـذب سـرمایه گذاری های داخلـی و خارجـی را در پیـش 

گیرد. 
رسـیدن به تـورم تک رقمی شـرط الزم - و نه کافـی - برای 
ایجـاد ثبـات در فضـای اقتصـاد کالن کشـور اسـت. اگرچه 
تـورم تک رقمـی دسـتاورد بزرگـی بـرای دولـت بـه شـمار 
مـی رود، مهم تـر از آن، حفظ این تورم و ادامه روند کاهشـی 
آن اسـت. سیاسـتگذاران اقتصادی کشـور به خوبی می دانند 
کـه فنـر تورم دوباره امکان بازگشـت بـه ارقامی همچون1۰، 
۲۰، 3۰ و حتـی 4۰ درصـدی را دارد و شـرط تک رقمـی 
مانـدن آن، ادامـه سیاسـتگذاری های دولـت در خصـوص 
انضبـاط پولـی و مالی و فاصلـه گرفتن از افزایـش پایه پولی 

کشـور است. 
دولـت در سـایه مهـار تورم قادر اسـت زیربناهـای الزم برای 
حل مشـکالت سـاختاری در اقتصاد ایران را به وجود بیاورد 
و با ریل گذاری جدید، قطار این اقتصاد را به سـمتی هدایت 
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علمی برای ارتقای کیفیت زندگی
 ملیکا حسینی

 ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی
ن

معر�
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درمان هاي جدید، سطح  و کشف  بهداشت  ارتقاي سطح 
سالمت جوامع و میانگین طول عمر را در جهان افزایش 
داده است. با این حال، درمان بیماري هاي مزمني که با زوال 
ارگان های بدن همراهند و همچنین  بافت ها و  و تخریب 
حل  چالش هاي  از  هنوز  سرطان ها  و  ارثي  بیماري هاي 
نشده پزشکي امروز به شمار مي آیند. در سال هاي اخیر، 
دانشمندان خواص سلول هاي ویژه اي را به نام سلول هاي 
بنیادي توصیف کرده اند که امید فراوان است بتوان از آن ها 
در درمان چنین بیماري هایي سود جست. در افق توسعه 
اعضاي  بازسازي  و  بافت  ترمیم  و  تولید  امکان  علم  این 
بافت  مهندسي  در  بنیادي  سلول هاي  از  استفاده  با  بدن 
و  ارثي  بیماري هاي  درمان  و همچنین  بازساختي  و طب 
سرطاني کامال نمایان است. گرایش محققین و دانشمندان 
جهان به این شاخه از علم و فناوري و سرمایه گذاري هاي 
مهم  نقش  از  حوزه  این  در  پیشرفته  کشورهاي  سنگین 
سهم  کسب  در  فناوري  و  علم  از  شاخه  این  و چشمگیر 
مهمي از درمان بیماري ها در آینده نزدیک حکایت دارد و 
پیش بیني مي شود کشورهاي صاحب فناوري در این حوزه 
بین المللي  و  ملي  سطح  در  اقتدار  صاحب  کشورهاي  از 

محسوب شوند. 
ایران  اسالمي  جمهوري  در  آمده  دست  به  پیشرفت هاي 
وجود  با  بازساختي،  طب  و  بنیادي  سلول هاي  حوزه  در 
رشد  باالي  استعداد  نشان دهنده  اندک،  سرمایه گذاري 
که  اکنون جمهوري  به طوري   است  این حوزه  در  کشور 
بین  دوم  رتبه  در  مقاالت  تولید  لحاظ  از  ایران  اسالمي 
کشورهاي اسالمي است. بررسي مقاالت نشان مي دهد که 
علي رغم روند رو به رشد در شاخص هاي کیفي، میانگین 
تعداد ارجاعات براي مقاالت ایراني هنوز کمتر از متوسط 

جهاني است. 
در همین راستا، ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های 

فناوری  و  علمی  معاونت  در   1387 سال  از  بنیادی 
ریاست جمهوری تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. 
در حال حاضر این ستاد در سه عرصه اصلی توسعه مراکز 
سلول های بنیادی، توسعه تجارت و بازار این محصوالت و 
همچنین توسعه دانش و فناوری و منابع انسانی این حوزه 

مشغول به فعالیت است. 
سرفصل هاى اصلى فعاليت

ــد  ــام می ده ــی را انج ــای مختلف ــتاد فعالیت ه ــن س ای
کــه چنــد ســرفصل و موضــوع اصلــی و اساســی دارنــد و 

بــه شــرح زیرنــد: 
ــد  ــاوري، تولی ــات، فن 1- ایجــاد و توســعه مراکــز تحقیق
و خدمــات علــوم ســلول هاي بنیــادي در دانشــگاه ها 
ــد  ــي واج ــي و پژوهش ــات علم ــگاه ها و موسس و پژوهش

ــاز کشــور  ــه نی ــا توجــه ب شــرایط ب
۲- ایجــاد ســامانه اطالعــات و شــبکه تحقیقــات و 
ــروي  ــزات، نی ــواد، تجهی ــاني در م ــاوري و اطالع رس فن

ــي  ــع علم ــات و مناب ــاني، خدم انس
تقویــت و حمایــت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه هاي   -3
مرتبــط در تامیــن تجهیــزات و مــواد مصرفــي و فضــاي 

ــي  فیزیک
حیوانات  نگهداري  و  تکثیر  و  تولید  مراکز  ایجاد   -4

آزمایشگاهي مورد نیاز 
5- ایجاد بانک اطالعات داوطلبان اهداي سلول هاي بنیادي 
6- ایجاد بانک هاي سلولي و بافتي مورد نیاز در استان ها و 

شبکه سازي بین آن ها 
7- ایجاد شبکه آزمایشگاهي سلول هاي بنیادي و ارتباط با 
امکانات  سایر شبکه هاي آزمایشگاهي به منظور هم افزایي 

کشور 
و  دانشگاه ها  موسسات،  مراکز،  رتبه بندي  و  ارزیابي   -8
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پژوهشگاه ها بر اساس نظام اعتبارسنجي ملي و بین المللي 
در حوزه سند 

9- ایجاد مراکز نگهداري، آزمایشگاهي و جراحي حیوانات 
کوچک و بزرگ در مراکز تحقیقاتي مرتبط به منظور انجام 

مطالعات پیش بالیني 
تراز  در  درماني   - پژوهشي  مراکز  توسعه  و  افزایش   -1۰

کشورهاي پیشرفته 
11- ایجاد انواع مراکز سلول درماني استاندارد در ترازهاي 

بین المللي 
1۲- انتشار چاپي و الکترونیکي خبرنامه ها، مجالت و نشریات 
بین المللي  و  داخلي  عرصه  در  کتب  و  تخصصي   -  علمي 
13- به کارگیري رسانه هاي عمومي و ظرفیت اطالع رساني 
از  صحیح  استفاده  ترویج  منظور  به  دانشگاه ها  و  مدارس 

دستاوردهاي حوزه سلول هاي بنیادي 
14- حمایت از برگزاري همایش ها و کارگاه ها و نشست هاي 

علمي و ترویجي 
مرتبط  علمي  مجامع  در  فعال  مشارکت  و  عضویت   -15

بین المللي 
به  با کشورهاي هدف  توسعه همکاري هاي مشترک   -16

منظور انتقال فناوري و صادرات محصوالت و خدمات آن
براي  داخلي  پژوهشي  موسسات  براي  بسترسازي   -17
انتقال  پژوهشي،  موضوعات  در  بین المللي  همکاري هاي 

فناوري، تجاري سازي و درماني 
18- تدوین مقررات سلول درماني و دستورالعمل هاي الزم و 

پیگیري تصویب آن 
19- تدوین و ترویج کدهاي اخالقي مورد نیاز براي مراکز و 
موسسات آموزشي، پژوهشي و درماني در حوزه سلول هاي 

بنیادي 
۲۰- تدوین استانداردهاي الزم براي فعالیت هاي تحقیقاتي، 
زمینه  در  به ویژه  الزم  زیرساخت هاي  و  تولیدي  درماني، 
بانک ها و فراورده هاي سلول، بافت و ارگان و تصویب آن ها 

در مراجع ذي ربط 
مقاطع  در  نیاز  مورد  گرایش هاي  و  رشته ها  ایجاد   -۲1

تحصیالت تکمیلي 
۲۲- اعزام متخصصان و کارشناسان به مراکز علمي - درماني 
داخل و خارج کشور براي یادگیري فناوري و مهارت هاي 
مورد نیاز و دعوت از متخصصین برجسته خارج از کشور به 

منظور آموزش و انتقال دانش 
و  طراحي  و  اولویت دار  موضوعات  فهرست  تدوین   -۲3

شناسایي ساز و کارهاي نحوه حمایت از آن ها 
۲4- اعطاي پژوهانه تحقیقاتي به پژوهشگران و فناوران در 

موضوعات مورد نیاز کشور با اولویت استعدادهاي برتر
۲5- حمایت از انتشار نتایج تحقیقات انجام شده در مجالت 

و ارائه در کنفرانس هاي بین المللي 
۲6- تشویق محققین و مراکز به فعالیت در مرزهاي دانش 

و فناوري در این حوزه 
۲7- تشویق بخش غیردولتي براي سرمایه گذاري در زمینه 
سلول هاي بنیادي برای تحقیق، تولید، صادرات محصوالت 

و ارائه خدمات 

عمومي  نهادهاي  و  خیرین  مردمي،  مشارکت  جلب   -۲8
فعالیت هاي  از  معنوي  و  مادي  حمایت هاي  به  غیردولتي 

علمي و تجاري در این حوزه 
از سوی  از تولید تجهیزات و مواد پرمصرف  ۲9- حمایت 

موسسات و شرکت هاي دانش بنیان داخلي 
و  علوم  بر  مبتني  درماني  خدمات  ارائه  از  حمایت   -3۰

فناوري هاي سلول هاي بنیادي 
داراي  سلول درماني  خدمات  همه  بیمه اي  پوشش   -31
بهداشت،  وزارت  تایید  مورد  و  اجتماعي  اقتصادي،  توجیه 

درمان و آموزش پزشکي 
3۲- تدوین تعرفه هاي واقعي و عادالنه خدمات پژوهشي، 

تشخیصي و درماني در حوزه سلول هاي بنیادي
شرکت هاي  خدمات  و  تولیدات  بازاریابي  از  حمایت   -33

دانش بنیان در این حوزه 
34- حمایت از نظریه پردازي و تحقیق در حوزه علوم پایه 
مرتبط با علوم سلول هاي بنیادي با نگرش کاربردي براي 
کشف افق هاي جدید علمي و خلق علوم میان رشته اي جدید 
اخالق  و  احکام  زمینه  در  دیني  علم  تولید  افزایش   -35
ایجاد  مانند  اموري  طریق  از  بنیادي  سلول هاي  با  مرتبط 
در  مناسب  علمي  رشته هاي  راه اندازي  و  پژوهشي  مراکز 

مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلي 
36- تعامل اندیشمندان علوم دیني و متخصصان سلول هاي 
با  حوزه  این  علمي  فعالیت هاي  تطابق  منظور  به  بنیادي 

فلسفه و احکام اسالمي 
شركت هاى مورد حمايت

 ۲5 از  بنیادی  سلول  فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد 
از:  عبارتند  که  است  شده  تشکیل  تخصصی  کارگروه 
بیماری های  سل تراپی،  ایمیون   غضروف،  و  استخوان 
تنفسی،  مجاری  و  ریه  بیماری های  التهابی،  و  اتوایمیون 
ترمیم،  و  پالستیک  پوست،  پالکت،  تولیدمثل،  بیولوژی 
چشم، دامپزشکی، دندانپزشکی، ژنتیک، سرطان، سلول های 
بنیادی پرتوان القایی، شرکت های دانش بنیان، عفونی، علوم 
و  قلب  فناوری،  حقوق(،  فقه،  )اخالق،  فرهنگی  اعصاب، 
عروق، گوارش و کبد، گوش، حلق و بینی، گیاهی، مهندسی 

بافت، نانوفناوری بازساختی و نفرولوژی و ارولوژی. 
شرکت های  از  خود  اهداف  جهت  در  همچنین  ستاد  این 
که  خود  مطلوب  هدف  به  تا  می کند  حمایت  دانش بنیان 
یابد.  دست  است،  علمی  محصوالت  تجاری سازی  همان 
شرکت فناوري کرد ژن، شرکت سلول بافت زیست )سبز(، 
شرکت فناوري بن یاخته، مرکز رشد دانشگاه صنعتي سهند 
تبریز، شرکت ژن سلول اطلس رستاک، مرکز رشد دانشگاه 
صنعتي شریف، جهاد دانشگاهي پژوهشگاه رویان، دانشگاه 
رویان،  پژوهشگاه  دانشگاهي  جهاد  تهران،  پزشکي  علوم 
تهران،  پزشکي  علوم  دانشگاه  شریف،  صنعتي  دانشگاه 
دانشگاه  تبریز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ابن سینا،  پژوهشگاه 
زیست  نانو  شرکت  ایران،  پاستور  انستیتو  مدرس،  تربیت 
آرایه و... تنها تعدادی از شرکت ها و موسساتی هستند که از 

 .طرف این ستاد حمایت می شوند
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انه های فرهنگ و  ن هوری �ب �ایت وزار�ت ست �ب مهت معاونت عیمل و فناوری ر�ی

قیقات و فناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات و تعاون، 
ت

ارشاد اسالیم، علوم، �

، مرکز 
گ

ران، شورای عایل انقالب فرهنیک رداری �ت ، �ث یع، صدا و س�ی اکر و رفاه اج�ت

گزار یم شود ران �ب مندان و... در �ت ازی، خانه ه�ن میل فضای حمب

هدایت و حمایت

کت ها و  �ن و عوارض به رسث
گ

زراک ر�، سود �ب
گ

ن اعطای معافیت مک ن  قوان�ی  ییک از ا�ی

داخت هرگونه  کت های دانش بنیان از �پ ن قانون، رسث موسسات دانش بنیان است. طبق ا�ی

ای صادرات اکالها و خدمات دانش بنیان خود معافند عوارض صادرا�ت �ب
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جشنواره ملی »ایران ساخت« با شعار 
»فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی« 

 پندار احمدی

گزار یم شود هوری �ب ست �ب به مهت معاونت عیمل و فناوری ر�ی

جشنواره ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« با شعار »فناوری ایرانی 
= کسب و کار ایرانی« در سال جاری به همت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با هدف جریان سازی در حمایت از تولید ساخت داخل 
و دانش بنیان از سوی ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان برگزار خواهد شد. پرویز کرمی، دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی 
و هنری »ایران ساخت«، با بیان این که این رویداد با هدف جریان سازی 
در حمایت از تولیدات ساخت داخل و دانش بنیان و جریان سازی و تولید 
محتوا برای فضای مجازی و نفی واردات غیرضروری برگزار می شود، 
اظهار کرد: »بهره گیری از هنر در فرهنگ سازی و ترویج گفتمان علم و 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور دستیابي به اهداف توسعه ای کشور 
اهمیت بسزایی دارد. ضمن آن که در پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی ایجاد 
جریان، تحول فرهنگي، حرکت به سوي توسعه پایدار در بخش علم و 
فناوری و حمایت از تولید ساخت داخل و تبدیل به ارزش کردن برندهای 
ایرانی در چارچوب اقتصاد دانش بنیان، امری ضروری است. « مشاور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: »از همین رو، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در راستای انجام ماموریت های خود در جهت 
فرهنگسازی و ترویج اقتصاد دانش بنیان، نخستین جشنواره ملی فرهنگی، 
هنری »ساخت ایران« را با شعار »فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی« با 

هدف حمایت از تولیدات دانش بنیان ساخت ایران برگزار می کند.« 
اهداف برگزارى جشنواره

پرویز کرمی جریان سازی، ایجاد هم افزایي بین توسعه علم و فناوری و 
حمایت از تولیدات ساخت داخل را بخشی از اهداف برگزاری جشنواره 
»ایران ساخت« بیان کرد و ادامه داد: »نفی واردات بی رویه و غیرضروری، 
معرفی کسب و کارهای نوین و دانش بنیان و همچنین کمک به برندسازی 

و تقویت برندهای ایرانی از طریق تقویت ارتباط بین فعاالن حوزه فرهنگ 
و هنر با فعاالن اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ سازی و آشنایی جامعه با 
اقتصاد دانش بنیان و ترویج اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف برگزاری این 
رویداد مهم علمی و فناوری کشور است.« دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ادامه سخنان خود امیدافزایی، تقویت روحیه پیشرفت و اعتماد به 
نفس، ایجاد تحرک در جامعه به ویژه بین جوانان ایرانی، فرهنگ سازی 
و آشنایی جامعه با اقتصاد دانش بنیان و ترویج اقتصاد مقاومتی، تقدیر از 
هنرمندان فعال در عرصه علم و فناوری و بیان پیشرفت های کشور و 
اقتصاد دانش بنیان و تولید محتوا برای فضای مجازی و رسانه های مرتبط 
با حوزه کارآفرینی و کمک به انتشار و عرضه آثار هنری خالق و کاربردی 
با موضوعات مرتبط با علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان را نیز از اهداف 

برگزاری این جشنواره دانست. 
مخاطبان جشنواره

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین درباره مخاطبان این 
جشنواره بیان کرد: »فعاالن عرصه فرهنگ و هنر کشور، فعاالن نهادها 
و مراکز علمی و فناوری و شرکت های دانش بنیان، موسسات و مراکز 
فرهنگی هنری، مخاطبان عام و عالقه مندان و دانشگاهیان و دانشجویان 
مخاطبان این جشنواره هستند.«  به گفته پرویز کرمی، »ایران ساخت«، بنا 
بر برنامه ریزی ها، 16 تا 18 دی ماه سال جاری، مصادف با میالد امام حسن 
عسکری )ع(، در مرکز همایش های صدا و سیمای تهران برگزار می شود. 

رشته هاى جشنواره
دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« گفت: »رشته های 
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وی ادامه داد: »بخش تقدیر ویژه نیز در این جشنواره گنجانده شده است و 
بر اساس آن به کارآفرینان و اشخاصی که در تقویت اقتصاد ملی و معرفی 
تولید کاالی ایرانی کار ویژه ای انجام داده و عملکرد تحسین برانگیزی 

داشته اند، جوایزی تقدیم خواهد شد.« 
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری همچنین اعالم کرد: »این رویداد به صورت 
رقابتی و در دو سطح حرفه ای و مردمی برگزار خواهد شد و برگزیدگان در 

این دو سطح به صورت جداگانه معرفی و تقدیر می شوند.«  
محور ها و موضوعات جشنواره 

وی در ادامه با اشاره به محورهای این رویداد اظهار کرد: »با توجه به 
اهمیت برگزاری این جشنواره، محورها و موضوعات متنوعی برای آن در 
نظر گرفته شده است که جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی، 
معرفی کسب و کارهای نوین و دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان )شامل 
مراکز علمی و فناوری، مراکز رشد و نوآوری، پارک های علمی و فناوری 
و شرکت های دانش بنیان(، نمایش پیشرفت ها و دستاوردهای علمی و 
فناوری ایرانی )در حوزه ستادهای فناوری های راهبردی معاونت(، حمایت 
از محصوالت تولیدات ساخت داخل، نفی واردات بی رویه و غیرضروری، 
معرفی و نمایش دستاوردهای فناوری و نوآوری در استان ها و بخش ها و 

اقتصاد مقاومتی مهم ترین عناوین این محورها هستند.« 
معيارهاى كلى ارزيابى آثار 

پرویز کرمی، با بیان این که توجه به رعایت استانداردهای حرفه ای 
هنری در خلق آثار یکی از معیارهای مد نظر در ارزیابی آثار است، گفت: 
»معیارهایی همچون وجود پیام و محتوای قابل قبول و متناسب با اهداف 
و محورهای جشنواره، معرفی توانمندی ها و دستاوردهای علمی، فناورانه 
و نوآورانه کشور، کمک به تقویت روحیه خودباوري ملی و نواندیشي 
علمي، خلق آثار با ایده های نو و جذابیت و میزان تاثیرگذاری اثر در آن در 

ارزیابی آثار مد نظر است.« 
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره برگزارکنندگان جشنواره 
ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« گفت: »این جشنواره به همت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از سوی ستاد توسعه فرهنگ 

علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود.« 
پرویز کرمی در پایان، با بیان این که درصددیم آثار برگزیده این رویداد 
نیز در سایر کالنشهرهای کشور به نمایش درآید، اظهار کرد: »با توجه 
فناوری  و  معاون علمی  به دغدغه هایی که شخص دکتر ستاری، 
ریاست جمهوری، در خصوص فرهنگ سازی و ترویج اقتصاد دانش بنیان 
دارد و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نیز برای 
ادامه و استمرار جریان سازی در این زمینه در تالش و تکاپو است، 
امیدواریم در این مسیر صاحبان ایده و پیشنهادهای ارزشمند هم به ما 
یاری برسانند. ضمن آن که زمینه مشارکت برای سایر نهادهای ملی، 
مردمی و خصوصی و شرکت های دانش بنیان و فناور در این رویداد مهم 

ملی فراهم است.« 
نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« دی ماه 1395 به 
همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت وزارتخانه های 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، علوم، تحقیقات و فناوری، فناوری اطالعات و 
ارتباطات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری تهران، 
شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز ملی فضای مجازی، خانه هنرمندان 

 .و... در تهران برگزار می شود

از  حاضر در جشنواره در بخش های مختلفی طبقه بندی می شوند. 
جمله این بخش ها عبارتند از: مکتوب )ادبیات( شامل روایت مستند و 
تک نگاشت )هزار کلمه ای(، شعر )جدی و طنز( و جمالت نغز )مثل 

»ایرانی، ایرانی بخر«( است. 
همچنین بخش هنرهای تجسمی شامل عکس، کاریکاتور، گرافیک 

)پوستر، تصویرسازی، اینفوگرافی( و بسته بندی را داریم. 
بخش رسانه های دیداری و شنیداری نیز شامل فیلم مستند )حداکثر 
40 دقیقه ای(، پویانمایی )انیمیشن، موشن گرافی(، نماهنگ و برنامه های 
و  تصویری  مجالت  گفت وگومحور،  تولیدات  همچون  تلویزیونی 

برنامه های رادیویی، پادکست، کلیپ و تیزر است. 
بخش رسانه های نوین شامل شبکه های اجتماعی مجازی، سایت، 

وبالگ، نرم افزارهای تلفن همراه و چندرسانه ای ها است. 
و در آخر نیز بخش ایده های نو در زمینه معرفی و ترویج کاالهای ایرانی 

گنجانده شده است.« 
دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« افزود: »همچنین 
بخش جنبی با برپایی همایش های فرهنگی و هنری در بخش های 
مختلف جشنواره برگزار می شود. برگزاری نشست هاي تخصصی با 
محوریت خلق اثر هنری با موضوعات مرتبط با جشنواره، برپایی نمایشگاه 
آثار هنری راه یافته به مسابقه در هر بخش و نشست شعرخوانی برای 
30 اثر ادبی، دو بخش شعر طنز، اجرای زنده برخی از هنرهای تصویری 
در جشنواره )تصویرسازی( و برگزاری ماراتن تولید محتوای راهبردی 
و کاربردی در عرصه های مختلف از جمله محتوای دیجیتال از دیگر 
قسمت های بخش جنبی هستند.« پرویز کرمی در ادامه توضیح داد: »با 
رایزنی های انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری 
تهران، قرار است آثار برگزیده در فرهنگسراهای تحت پوشش این دو نهاد 
و نیز خانه هنرمندان ایران و برخی از گالری های شناخته شده پایتخت 

برای عموم به نمایش گذاشته شوند.« 
روند انتخاب و داورى آثار

وی درباره انتخاب و داوری آثار ارسال شده به جشنواره گفت: »انتخاب 
و داوري آثار را گروه های 5 نفره تخصصي در هر بخش انجام خواهند 
داد. در مرحله دوم، سه نفر اول تا سوم در دو سطح حرفه ای و مردمی از 
سوی هیات داوران به عنوان برگزیدگان جشنواره در هر بخش معرفی 
خواهند شد. همچنین عالقه مندان برای شرکت در جشنواره تا اول آذرماه 
مهلت دارند آثار خود را ارسال کنند.« پرویز کرمی همچنین اظهار کرد: 
»آثار راه یافته به بخش مسابقه، 15 دی ماه انتخاب و برگزیدگان جشنواره 
همزمان با اختتامیه جشنواره در 18 دی ماه اعالم می شوند همچنین 
اسامی هنرمندان آثار منتخب در جشنواره از طریق رسانه ها و سایت 

جشنواره اعالم خواهد شد.« 
جوايز جشنواره 

دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی و هنری »ایران ساخت« با بیان این که 
در هر یک از بخش های ذکر شده به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود، 
بیان کرد: »به نفرات برگزیده، عالوه بر اهدای تندیس و لوح تقدیر، 
تولیدات و محصوالت باکیفیت و ارزشمند ساخت ایران اعطا می شود. 
همچنین به آثار منتخب و راه یافته به بخش مسابقه جشنواره گواهی 
حضور در نمایشگاه گروهی داده خواهد شد و آثار ارسالی نیز در شبکه های 
صدا و سیما و مجازی با اسم و مالکیت معنوی صاحب اثر و جشنواره 

»ایران ساخت« به نمایش درمی آید.« 
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قانونی برای هموار شدن
مسیر تحقیق و توسعه

 عاطفه مرآتی

�ن و عوارض
گ

زراک ر�، سود �ب
گ

شیوه اعطای معافیت حقوق مک
کت ها و موسسات دانش بنیان به رسث
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شناسـایی  و  دانش بنیـان  شـرکت های  فعالیـت  سـال ها 
مشـکالت آن ها در مسـیر رشـد و توسعه شـان سبب سـاز 
ایـن  راه  می تواننـد  کـه  اسـت  شـده  قوانینـی  ایجـاد 
شـرکت ها را هموارتـر کننـد. یکـی از ایـن  قوانیـن اعطای 
معافیـت گمرکـی، سـود بازرگانـی و عوارض به شـرکت ها 
قانـون،  ایـن  طبـق  اسـت.  دانش بنیـان  موسسـات  و 
عـوارض  هرگونـه  پرداخـت  از  دانش بنیـان  شـرکت های 
صادراتـی بـرای صـادرات کاالهـا و خدمـات دانش بنیـان 
انجـام  بـرای  شـرکت ها  ایـن  همچنیـن  معافنـد.  خـود 
فعالیت هـای خـود می تواننـد از معافیـت گمرکـی، سـود 

بازرگانـی و عـوارض بـه شـرح زیـر برخـوردار شـوند: 
اولیــه،  مــواد  تجهیــزات،  ماشــین آالت،  واردات   -1
ــه  ــه و ب ــوان نمون ــه عن ــاز ب ــورد نی ــات م ــا و قطع کااله
ــود(  ــی ش ــه تلق ــه نمون ــدی ک ــدود )در ح ــورت مح ص
ــک کاالی  ــوس ی ــی معک ــام مهندس ــرای انج ــا ب و صرف
دانش بنیــان )آنالیــز عملکــرد، دمونتــاژ، آنالیــز مــواد و...( 
ــاز  ــورد نی ــات م ــا و قطع ــه، کااله ــواد اولی ۲- واردات م
ــرای انجــام فعالیت هــای  ــا ب ــه صــورت محــدود و صرف ب
تحقیــق و توســعه تــا حــد ســاخت نمونــه اولیــه و پایلوت 

ــان  ــات دانش بنی ــا و خدم از کااله
ــزات تســت و  ــزات آزمایشــگاهی، تجهی 3- واردات تجهی
کنتــرل کیفیــت بــه شــرط اســتفاده غیرتجــاری و بــرای 
ــه  تجهیــز بخــش تحقیــق و توســعه شــرکت مشــروط ب

عــدم ســاخت در داخــل 
واردات  بـرای  دانش بنیـان  شـرکت های  همچنیـن 

معافیـت  از  می تواننـد  خـود  تولیـد  خـط  ماشـین آالت 
عـوارض  و  بازرگانـی  سـود  گمرکـی،  حقـوق  پرداخـت 
ماشـین آالت  ایـن  آن کـه  شـرط  بـه  کننـد،  اسـتفاده 
ایـن معافیـت  باشـند.  در داخـل کشـور سـاخته نشـده 
شـامل قطعـات یدکـی و ابـزارآالت نمی شـود امـا پـس 
از اخـذ مجوزهـای الزم می تـوان در واردات ماشـین آالت 
اسـتفاده کـرد.  معافیـت  ایـن  از  )مسـتعمل(  دسـت دوم 
چنانچـه شـرکتی بخواهـد از ایـن امـکان اسـتفاده کنـد، 
بایـد کارگـزار اجـرای معافیت هـای گمرکـی چنـد مـورد 
را بررسـی کنـد. اول آن کـه در حـوزه فناوری هـای بـاال و 
متوسـط بـه بـاال باشـد. همچنیـن دارای پیچیدگـی فنی 
باشـد و تولیـد آن بـه تحقیق و توسـعه هدفمند از سـوی 
یـک تیـم فنـی خبره نیاز داشـته باشـد. برای حفـظ توان 
رقابتـی آن کاال در بـازار، تحقیـق و توسـعه باید به صورت 
مـداوم انجـام شـود. در نهایت این مسـاله بررسـی خواهد 
شـد کـه عمـده ارزش افـزوده آن کاالهـا یـا خدمـات از 

دانـش فنـی و نـوآوری فناورانـه نشـات گرفتـه باشـد.
در ضمـن، یـادآوری ایـن نکتـه ضـررت دارد کـه کاربری 
»ماشـین آالت، تجهیـزات، مـواد اولیـه، کاالهـا و قطعات« 
بایـد در راسـتای تولیـد کاالهـا و خدمـات دانش بنیان که 
از سـوی کارگـروه تایید شـده اسـت، قرار داشـته باشـد. 
اگـر درخواسـت اسـتفاده از ایـن معافیت ها بـرای واردات 
ماشـین آالت خـط تولیـد، تجهیزات آزمایشـگاهی، تسـت 
هنـوز  کـه  باشـد  دانش بنیانـی  کاالی  کیفـی  کنتـرل  و 
نمونه اولیه آن در شـرکت سـاخته نشـده اسـت، با رعایت 



دانش بنیان  شماره هفتم  تیرماه 1395

128

شـرایط زیـر مـورد پذیـرش قـرار می گیرد: 
1- بـدون واردات مـورد نظـر، امـکان تولید نمونـه اولیه یا 
آزمایشـگاهی آن محصول وجود نداشـته باشـد و شـرکت 
تمـام مراحـل سـاخت نمونـه اولیـه را تـا جایـی کـه بـه 

تجهیـزات وارداتـی نیـاز پیـدا نکـرده، طی کرده باشـد. 
۲- محصـول تولیـدی دارای ویژگی هـای دانش بنیـان و با 

حـوزه کلـی فعالیت های شـرکت مرتبط باشـد. 
جملـه  از  قانـون،  مزایـای  سـایر  از  اسـتفاده  بـرای   -3
معافیت هـای مالیاتـی، بایـد معیـار »کسـب دانـش فنـی 
مبتنـی بـر تحقیق و توسـعه« بـرای محصـول تولیدی در 

دوره بعـدی ارزیابـی احـراز شـود. 
البتـه معافیت هایـی کـه تاکنـون ذکـر شـد شـامل قانون 
و  خدمـات  هزینه هـای  و  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 
نمایندگـی شـرکت های  تشـریفات گمرکـی نمی شـود و 
بـه  کـه  دانش بنیـان  کاالهـای  واردکننـده  و  خارجـی 

خارجنـد.  دایـره  ایـن  از  می پردازنـد،  تجـارت 
نحـوه اعمال معافيت هاى حقـوق گمركى، 

سـود بازرگانى و عوارض گمركى 
شـرکت دانش بنیـان ابتـدا بایـد درخواسـت خـود را بـه 
همـراه مـدارک اولیـه و فرم هـای مربوطـه بـرای دریافـت 
»تاییدیـه اولیـه« بـه سـامانه دانش بنیـان ارسـال کنـد. 
تاییدیـه اولیـه کـه از طـرف دبیرخانـه کارگـروه صـادر 
ایـن  ارائـه  اولیـه بـرای  بیانگـر موافقـت  می شـود، تنهـا 
معافیت هـا بـه کاالی مـورد نظـر اسـت. تاییدیـه اولیـه 
فقـط برای شـرکت ارائـه می شـود و قابل ارائـه به گمرک 
مندرجـات  تطبیـق  از  پـس  نهایـی«  »تاییدیـه  نیسـت. 

تاییدیـه اولیـه بـا »اظهارنامـه تسـلیمی بـه گمـرک« از 
سـوی دبیرخانـه کارگـروه بـه گمـرک ابـالغ می شـود و 
بیانگـر موافقـت نهایـی بـرای اسـتفاده از معافیت هاسـت. 
اگـر در مـواردی شـرکت دانش بنیـان پـس از ورود کاال به 
گمـرک بخواهـد از ایـن معافیت هـا اسـتفاده کنـد، بـرای 
مشـخص شـدن سـاخته نشـدن آن در داخـل و ارزیابـی 
»اظهارنامـه  شـیوه نامه،  ایـن  نیـاز  مـورد  شـرایط  سـایر 
تسـلیمی بـه گمـرک« مبنـای عمـل قـرار می گیـرد و به 

ارسـال اطالعـات یـا ثبـت سـفارش نیـازی نیسـت. 
ــط  ــین آالت خ ــت ماش ــف اس ــان موظ ــرکت دانش بنی ش
ــه  ــا کارخان ــل کارگاه ی ــا در مح ــی را صرف ــد واردات تولی
خــود نصــب و تــا 1۰ ســال هــم از جابه جایــی یــا 
واگــذاری آن هــا بــه غیــر خــودداری کنــد، در غیــر ایــن 
ــی،  ــوق گمرک ــه شــامل حق ــد وجوهــی را ک صــورت بای
ســود بازرگانــی و عــوارض معــاف شــده اســت، بپــردازد. 

نظارت بر اجرا
گمرکی  معافیت های  از  که  دانش بنیانی  شرکت های  اگر 
اطالعات  ارائه  یا  اطالعات  کتمان  با  می شوند،  برخوردار 
ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا از این 
حمایت ها و تسهیالت برای مقاصد دیگری استفاده کرده 
باشند، ضمن این که از استفاده مجدد از حمایت های قانون 
سود  و  گمرکی  حقوق  اصل  باید  هم  می شوند،  محروم 
بازرگانی و عواض متعلق را پرداخت کنند و هم مشمول 
جریمه نقدی برابر با میزان معافیت اعطا شده می شوند که 
این جریمه بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه است و 

 .بخشوده نمی شود
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ــد. ــال نمایی Email: pr@isti.ir ارس



هزينه اشتراک 6 شماره:
 براى ارسال به تهران:........................................... 350.000 ريال

 براى ارسال به ساير شهرستان ها:................... 350.000 ريال

هزينه اشتراک 12 شماره:
 براى ارسال به تهران:........................................... 630.000 ريال

 براى ارسال به ساير شهرستان ها:.................... 660.000 ريال

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

ــوند.  ــد ش ــف 5۰% بهره من ــر از تخفی ــدرک معتب ــه م ــا ارائ ــد ب می توانن

اين تخفيف فقط شامل نشريه مى شود و از هزينه ارسال پستى كسر نمى شود.
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