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گرمابخش زندگی
با فارغ التحصیلی از دانشگاه، پدرم، ضمن درخواست از من برای همكاری با خودش، كسب و كاری را 
پیشنهاد كرد كه خود او در سفر به آبادان برای تاسیس كارخانه سیمان شناخته بود. من نیز هنگام 

كارآموزی كوتاه مدت در پاالیشگاه آبادان با انرژی عظیمی كه می سوخت و از بین می رفت، آشنا 
شدم؛ یعنی صنعت گاز. پدرم پرسید كه آیا حاضری با من همكاری كنی كه زمینه استفاده از گاز 
مایع حاصل از پاالیش نفت را در پهنه عظیم كشورمان رایج كنیم؟ پیشنهاد پدرم افق امیدبخش 

و روشنی را در نظرگاهم مجسم كرد كه هم می توانست پاسخگوی رسالت اجتماعی ام باشد...

گفت وگو با محسن خلیلی/ صفحه 48
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برخیز که می رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز

در باغچه می کند گل افشان
خاموشی بلبالن مشتاق

در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند

در زیر گلیم و عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز

و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار

بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان

چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران

سعدی چو به میوه می رسد دست
سهلست جفای بوستان بان

غزلیات سعدی
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ید پوست بینداز�ی و از پیهل  ن است که �ب �ی مه�ی د بگ�ی ار �ی گر ما از �ب ن ا یک چ�ی

ن درراهند �ت هکنه های  ن و دل انگ�ی . نوهای عز�ی ون بیای�ی  و عادات مالل آور ب�ی
گ

هکن�

ید که بکوش�ی �ت از قافهل  ری نو را نوید دهند. �ب
گ

دایند و روزی نو و روز� ن دل آزار را �ب

... ان�ی و در زمستان تنبیل و رخوت جا خوش نکن�ی
ن
اری جا � �ب

ای آینده  مه ای دقیق و معلیا�ت است چرا که افق روش�ن را �ب �ن ن شده �ب مه تدو�ی �ن �ب

مه های  �ن ام �ب
ت
صنعت نفت کشور پیش روی دولت قرار یم دهد به گونه ای که �

ز و منابع مایل 
گ

سال های آینده در دوره های دو و پنج ساهل حوزه صنعت نفت و �

مورد نیاز آن مشخص خواهد بود.

نند. از ابوعبیدالهل رودیک مسرقندی گرفته �ت شاعران  ن که دست به توصیف آن �ب

 ها در فصل 
گ

از دلتن� یه مه ا�ب
گ

شد. � ار را نستوده �ب امروز، مک�ت کیس بوده است که �ب

ای مهیشه به  ها�ی که �ب ن تصو�ی �ی گذار�ت ث�ی ش است. ی� از �ت ن ای شاعران آرام �ب ار �ب �ب

ی است که شفییع کدک�ن از نوروز به دست داده است ر خواهد ماند، تصو�ی
گ

د� �ی

ر. نه  و�ت حالل و �ب �ن امد اما �ث ب
ن

وت یم ا� اقتصاد دانش بنیان مه به کسب �ث

ان نیاز به نو شدن دارد و حمتاج آن است �ت تل�ت اش را از دنیا و  ان که �ب فقط ا�ی

ید نو شو�ی و نو  زه را رسبیندازد. ما �ب اری �ت فت نو کند و �ب وت و اقتصاد و پی�ث �ث

ان یم توان گرفت. ... آری به اتفاق �ب ان�ی و طرح های نو درافکن�ی �ب

اول دفتر



ایـن شـور و حـال و عشـق و امیـد را در رفتـار و گفتـار آنها 
می بینیـد ناخواسـته ایـن بیـت خواجـه حافـظ را زیـر لـب 
زمزمـه می كنیـد كـه »بیا تـا گل برافشـانیم و می در سـاغر 
اندازیـم/ فلـک را سـقف بشـكافیم و طرحی نـو در اندازیم«. 
پیداسـت كـه نسـل جدید هـم آسـتین بـاال زده و وارد گود 
شـده تا طرحی نو درافكند. در همت واال و در این معناسـت 
كـه می شـود اقتصـاد دانش بنیـان را معنـا كـرد. اتفاقا اصل 
و اسـاس اقتصـاد دانش بنیـان هـم همیـن اسـت كـه طرح 
نـو دراندازنـد و كار و بـاری نـو را باعـث شـوند. از این جهت 
اسـت كه اقتصـاد دانش بنیـان را می توان بهار اقتصـاد ایران 
نامیـد و امیـدوار بـود تا نوآوری ها به بار بنشـیند و میوه های 
شـیرین و آبـدار بدهد. اصل و اسـاس بهـار یعنی همین كه 
در مجال طبیعت شـكوفا شـویم و اسـتعدادهای بكر خود را 
بـه منصـه ظهور برسـانیم. اقتصادهـای فرسـوده نمی توانند 
توقعـات مـا را بـرآورده كنند و دنیا را خـوب و خوش و خرم 
كننـد. اگـر امروز محیط زیسـت بـه یک بحـران جدی بدل 
شـده، اگر در دنیـا بی عدالتـی بـه نهایـت خـود رسـیده، اگر 
فسـاد مالـی و اخالقـی افسـار پـاره كـرده و اگـر زر و زور و 
را می آزارنـد  باهمدیگـر قریـن شـده اند و ملت هـا  تزویـر 
دلیلـش روش های فرسـوده اقتصادی هم هسـت. تلقی های 
كهنه از پول سـازی، مالزم بی عدالتی هم هسـت متاسـفانه. 
بـرای چرخیـدن چرخ هـای اقتصـاد دنیـا ظاهـرا چـاره ای 
نیسـت جـز اینكـه هـوا و زمیـن آلـوده شـوند و مـردم بـه 
گرفتـاری بیفتنـد. امـا بایـد خـود را از این تلقی هـای كهنه 
و فرسـوده خـالص كنیـم و بـه طرح هـای نـو و كـم و ضرر 
و پرفایـده برسـیم. اقتصـاد دانش بنیان هم به كسـب ثروت 
می انجامـد امـا ثروتـی حـالل و بی ضرر. نـه فقط ایـران كه 
جهـان نیـاز به نو شـدن دارد و محتاج آن اسـت تا تلقی اش 
را از دنیـا و ثروت و اقتصاد و پیشـرفت نـو كند و بهاری تازه 
را سـربیندازد. مـا بایـد نو شـویم و نو بمانیـم و طرح های نو 

درافكنیـم... آری بـه اتفـاق جهـان می تـوان گرفت. 
ــودم  ــروران خ ــتان و س ــه دوس ــده را ب ــام فرخن ــن ای ای
ــالی  ــدم س ــم و آرزومن ــرض می كن ــت ع ــک و تهنی تبری
ــید و  ــته باش ــان داش ــار عزیزانت ــرم در كن ــوش و خ خ
ــن  ــه ای ــان را ب ــا دینت ــم آورد ت ــی فراه ــد مجال خداون
ــه  ــرع ب ــت تض ــه دس ــد. خاضعان ــز ادا كنی ــور عزی كش
ــال  ــدای متع ــم و از خ ــی دراز می كن ــارگاه اله ســمت ب
مســئلت دارم تــا حالمــان را بــه بهتریــن احــوال بگردانــد 
ــوب  ــا مقلب القل ــد. ی ــان كن ــی نصیبم ــق بندگ و توفی
ــا محــول الحــول و  ــار، ی ــل و النه ــا مدبرالی واالبصــار، ی

 .ــن الحال ــی احس ــا ال ــول حالن ــوال، ح االح

بهار طبیعت مصادف شـده اسـت با بهار نوسـازی و نوآوری. 
امـروز حـال و هـوای مـردم بهـاری اسـت و شـور و شـوقی 
بـرای كار و زندگـی دارنـد كـه بایـد مغتنـم شـمرده شـود. 
نشـانه های ایـن شـور و شـوق را در عرصه هـای مختلـف 
می توانیـم ببینـم. بخصـوص در بیـن جوانـان شـادابی و 
نشـاطی قابـل مالحظـه اسـت كه مـا را بـه آینـده ای خوب 
و خـوش و روشـن امیدوار می كنـد. كمتر دوره ای بـه اندازه 
امـروز بیـن آحـاد جامعـه اتفاق نظر بوده اسـت كه آسـتین 
خـود را بـاال بزننـد و كشـور خـود را بسـازند. هـم مـردم و 
هم مسـئولین بـه ضرورت توسـعه و پیشـرفت پـی برده اند 
ابـداع و خالقیـت شـده اند. جوانـان  و مهیـای نـوآوری و 
دلخـوش  نمی خواهنـد  سـابق  مثـل  دیگـر  تحصیلكـرده 
بـه آب باریكـه حقـوق و مزایـا دولتـی باشـند و عمرشـان را 
پشـت میـز بگذراننـد. آنهـا شـور و حالـی دارنـد كـه میز و 
اداره نمی توانـد جوابگویشـان باشـد. بـرای همین اسـت كه 
بـه ایده هـای خالقانه و طرح هـای بزرگ فكـر می كنند. دور 
هـم جمـع می شـوند و طرحـی نـو را درمی اندازند بـه امید 
اینكـه بتواننـد كسـب و كاری حـالل و پـر منفعـت را سـر 
بیندازنـد و دیگران را بر سـر سـفره كارآفرینـی خود مهمان 
كننـد. ایـن شـور و نشـاط بـه هیـچ عنـوان بـا عادت هـای 
گذشـته قابل مقایسـه نیسـت. در گذشته رسـم این بود كه 
جوانان ریسـک نكننـد و آرامش خود را بـه خطر نیندازند و 
خـود را با شـرایط موجـود تطبیق دهند. كم بودند كسـانی 
كـه بخواهند كاری كارسـتان كننـد. تنهـا در دوران انقالب 
اسـالمی و ایـام دفـاع مقـدس بـود كـه یک بـاره عادت های 
متـداول خرق شـدند و جوانان جوهر خود را آشـكار كردند. 
جوانـی كـه در حالـت عـادی می توانسـت كارمنـدی سـاده 
باشـد در ایـام جنـگ بـه یكـی از فرمانده هـای خـالق و 
تیزهـوش و بـا ذكاوت اطالعـات و عملیات بدل شـد. جوانی 
كه دسـت باال می توانسـت مهندسـی معمولی شـود و خانه 
و جـاده بسـازد در ایام دفـاع به یكی خالق ترین مهندسـان 
رزمـی بـدل شـد و ایده هایـش در تاریـخ جنـگ بـه عنوان 
و  كارگـران  از  ثبـت شـد. خیلـی  ایده هـا  درخشـان ترین 
كارمنـدان و دانشـجویان معمولـی كـه در حالـت عـادی به 
زندگـی سـاده و مـالل آور خـو می گرفتند در مجـال انقالب 
و جنـگ بـه فرماندهانی عالی مقـام و بی نظیر بدل شـدند و 
نـام خـود را برای همیشـه در تاریـخ این سـرزمین جاودانه 
سـاختند... همـت بلند آر كه مـردان روزگار از همت بلند به 
جایـی رسـیده اند. حـاال هـم مجالـی پیـش آمده تـا مردان 
جوهرشـان را آشـكار كننـد و طرح های نـو درافكنند. وقتی 
بـه محافـل خالقانـه و ایده پردازی هـای جوانـان می رویـد و 

دانش بنیان  شماره چهارم ا سفندماه 1394

6

 آری به اتفاق، جهان می توان گرفت
 پرویز کرمی



ــا آفرینــش  چــوب هــم عقــب می ماننــد و از همراهــی ب
تیرگی هــا  و  زنــدان كهنگی هــا  در  و  بــاز می ماننــد 
ــاد  جــا خــوش می كننــد. یــک چیــز اگــر مــا از بهــار ی
ــم و از  ــد پوســت بیندازی ــم همیــن اســت كــه بای بگیری
پیلــه كهنگــی و عــادات مــالل آور بیــرون بیاییــم. نوهــای 
دل آزار  كهنه هــای  تــا  درراهنــد  دل انگیــز  و  عزیــز 
ــد.  ــد دهن ــو را نوی ــو و روزگاری ن ــد و روزی ن را بزداین
بایــد كــه بكوشــیم تــا از قافلــه بهــاری جــا نمانیــم و در 
ــم... اصــال  ــا خــوش نكنی ــی و رخــوت ج زمســتان تنبل
ــو شــدن مــدام  تكلیــف مــا مگــر چیــزی جــز همیــن ن

ــو  ــن ن ــالزم همی ــز م ــمندی نی ــی و دانش ــت؟ نخبگ اس
ــان  ــچ دو روزم ــت. هی ــدن از كهنگی هاس ــدن و بری ش
نبایــد مثــل هــم باشــد كــه اگــر باشــد بــه تعبیــر امــام 
علــی -علیــه الســالم- مغبــون می شــویم و عمــر ضایــع 
می كنیــم. بایــد از اســتاد بهــار درس بگیریــم كــه مــدام 
از كهنگــی دور شــویم و بــه نویــی نزدیــک شــویم. اســتاد 
ــازند و  ــا می س ــا را نوه ــه دنی ــد ك ــا می گوی ــه م ــار ب به
ــک  ــی ی ــا هــر نوی ــد... قطع ــه پیشــش می برن ــا ب نوگراه
روز كهنــه می شــود مگــر آنكــه در خلــق مــدام باشــد و 
ــا تشــبه بــه طبیعــت نوزایــی كنــد و جلوه هــای نــو از  ب

ــد... ــروز بده خــود ب
ــک  ــز تبری ــان عزی ــما نواندیش ــه ش ــار را ب ــد و به عی
ــواره  ــا هم ــم ت ــب آرزو می كن ــم قل ــم و از صمی می گوی
بهــاری باشــید و نــو شــدن را بــه خــود و رفقــای خــود 

 .ــارک ــان مب ــد. عیدت ــر دهی تذك

ــی اســت  ــور و مهربان ــا و فاضــل و صب ــتاد دان ــار، اس به
ــد.  ــاز می گوی ــا ب ــه م ــم را ب ــن رازهــای عال كــه بزرگتری
ــار را  ــه به ــن هم ــا ای ــدران م ــه پ ــوده ك ــت نب بی جه
بــه  و  می كردنــد  ستایشــش  و  می داشــتند  گرامــی 
اســتقبالش می رفتنــد. هنــوز هــم آنهــا كــه قریــن 
ــت  ــا طبیع ــده اند و ب ــی نش ــالل آور زندگ ــای م عادت ه
قهــر نكرده انــد از آمــدن بهــار ذوق می كننــد و بــه 
ــد. امــا متاســفانه راه و رســم زندگــی  پیشــبازش می رون
مــدرن  مــا را از مــادر طبیعــت دور كــرده و چشــممان 
را بــر دگرگونی هــای رازآمیــز جهــان بســته اســت. بــرای 

ــه  ــاورد ب ــان بی ــی ایم ــه كس اینك
ــس  ــد كــه از پ ــاور كن ــد و ب خداون
ــت  ــت و بهش ــی هس ــرگ قیامت م
ــت  ــار كفای ــن به ــی همی و جهنم
ــر  ــار اگ ــده اعتب ــه دی ــد. ب می كن
بــه دســت بهــار نــگاه كنیــم و بــه 
آوایــش گــوش بســپاریم می بینیــم 
و می شــنویم كــه ایــن عالــم همــه 
در تســبیح خــدای الشــریكند و 
ــد  ــدام می میرن ــا م ــه آفریده ه هم
و زنــده می شــود و بــه یگانگــی 
ــا چشــم  ــد. ب ــرار می كنن ــود اق معب
ســر هــم می شــود دیــد كــه چطــور 
از گــردش ایــام یک بــاره خــاک 
مــرده، جــان دوبــاره می یابــد و 
ــد  ــكوفه می كن ــک، ش ــوب خش چ

ــردگی  ــردی و افس ــی رود و س ــدال م ــه اعت ــوا رو ب و ه
یخ هــای  و  می كننــد  كــم  ســرمان  از  را  سایه شــان 
ــد فهمــی  ــو نكن ــر و دوســتی آب می شــوند و... هرك مه
ــود  ــرام ار خ ــه ح ــش ب ــز/ نقش ــک خیال انگی ــن كل زی
ــه  ــوزد ك ــا می آم ــه م ــار ب ــد... به ــن باش ــر چی صورتگ
ــدن و  ــرزنده ش ــدن و س ــا ش ــرای احی ــت ب ــچ وق هی
ــار  ــت به ــان از روی دس ــت. مردم ــر نیس ــدن دی ــو ش ن
یادگرفته انــد كــه بایــد تغییــری در زندگــی و كار و 
ــی و  ــه ناپاك ــان را از هرگون ــد و خانه هاش ــان بدهن بارش
ــا و  ــه روی »نو«ه ــد و درهــای خــود را ب تیرگــی بزداین
ــه روح  ــان را ب ــم روانم ــر بتوانی ــایند. اگ ــا بگش نوآوری ه
ــو  ــم از ن ــم می توانی ــا ه ــا م ــم قطع ــد زنی ــت پیون طبیع
شــدن ســهم ببریــم و در ایــن شــادابی و طــراوت بهــاری 
بــا عالــم شــریک شــویم. بیچــاره مردمانــی كــه در ایــن 
نــو شــدن نــه فقــط از مــاه و خورشــید كــه از ســنگ و 
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نو شدن به مثابه تکلیف
 سورنا ستاری



بهــار همیشــه بــرای شــاعران بهتریــن بهانــه بــوده اســت 
كــه دســت بــه توصیــف آن بزننــد. از ابوعبیــداهلل رودكــی 
ــی  ــر كس ــروز، كمت ــاعران ام ــا ش ــه ت ــمرقندی گرفت س
بــوده اســت كــه بهــار را نســتوده باشــد. گاهــی هــم ابــراز 
ــش  ــاعران آرام بخ ــرای ش ــار ب ــل به ــا در فص دلتنگی ه
ــرای  ــه ب ــی ك ــن تصویرهای ــی از تاثیرگذارتری ــت. یك اس
همیشــه بــه یــادگار خواهــد مانــد، تصویــری اســت كــه 

شــفیعی كدكنــی از نــوروز بــه دســت داده اســت: 
»ای كاش... 

ای كاش آدمی وطنش را 
همچون بنفشه ها 

در جعبه های خاک 
یک روز می توانست 

همراه خویش ببرد هر كجا كه خواست 
در روشنای باران در آفتاب پاک« 

ــال  ــم در كم ــی ه ــعر فارس ــدر ش ــی پ ــعر رودک و ش
ــت:  ــی اس زیبای

بسان چهره لیال بخندد الله بر صحرا 
بسان دیده مجنون بگرید ابر بر گردون 

همی بوی گالب آید ز آب جوی هر ساعت 
در او شسته است پنداری نگار من رخ گلگون 

شـما می توانیـد آغـاز و انجـام هزار سـال شـعر فارسـی را 
در دو نـگاه، از رودكی تا شـفیعی كدكنـی مالحظه كنید. 
در شــعر شــاعران یــک نكتــه بســیار مهــم نظــر مخاطــب 
ــه شــاعران در طــول  ــد. این ك ــب می كن ــه خــود جل را ب
تاریــخ بــه توصیــف عناصــر بهــار پرداخته انــد؛ مثــل گل، 
درخــت، بــرگ، انــواع پرنــدگان، چمــن، بــاد، ابــر و... در 

شاعران؛ ستایشگر بهار
 دکتر اسماعیل آذر

ــه  ــپس آن نكت ــم س ــه می آوری ــد نمون ــه چن ــن زمین ای
بدیــع را توضیــح خواهیــم داد. 

فرخی سیستانی:  
ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید
كلید باغ ما را ده كه فردامان به كار آید 

انوری ابیوردی: 
روز عیش و طرب و بستان است

روز بادام و گل و ریحان است
توده خاک عبیرآمیز است
دامن باد عبیرافشان است 

صائب: 
به بستان از نشاط باد نوروزی

ز دل ها َگرِد غم رفتند از بال پرافشانی 

عبید زاکانی: 
رسید باد دالویز و بوی جان آورد
نوید كوكبه گل به گلستان آورد

مولوی: 
بهار آمد بهار آمد بهار مشک بار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

حافظ: 
كنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود

بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود
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ناصرخسرو: 
چند گویی كه چو ایام بهار آید
گل به بار آید و بادام به بار آید 

ادیب الممالک فراهانی: 
جهان جوان شد و عمر دوباره بازآورد
به روی بهمن و اسفند در فراز آورد 

ادیــب ایــن قصیــده را در 21 بیــت بــرای عیــد نــوروز و 
در مــدح حضــرت علــی بــن موســی الرضــا )ع( ســروده 
اســت. دو بیــت را كــه در حــال و هــوای امــام هشــتم )ع( 

ــد:  ــه می خوانی ــت، در ادام اس
ز آستان تو آن كس هوای خلد كند

كه رخ ز سوی حقیقت سوی مجاز آورد 
ِمهین خدای به سوی تو خوانده دل ها را
چنان كه معتمرین را سوی حجاز آورد

یعنــی  معتمــر  معتمریــن: جمــع  بــزرگ/  )ِمهیــن: 
حجــاز(  زیارت كننــده 

فرصت شیرازی )با مطلع زیر(: 
دوباره باد بهار به باغ شد پی سپار 

به باغ شد پی سپار نسیمی از هر كنار

ملک الشعرای بهار )با مطلع زیر(:
بهار آمد و رفت ماه سپند
نگارا درافكن بر آذر سپند

و حبیب یغمایی )با مطلع زیر(: 
گذشت سال و مه فروردین رسید از نو

سر آفتاب ز برِج َحَمل كشید از نو

بنـــده در این جـــا چنـــد شـــاعر را بـــه طـــور اتفاقـــی 
ـــار  ـــاعران به ـــه ش ـــه هم ـــد ك ـــردم. می بینی ـــاب ك انتخ
را توصیـــف كرده انـــد امـــا نكتـــه ایـــن اســـت كـــه از 
قـــرن ششـــم بـــه بعـــد یـــک »تـــو« در شـــعر داخـــل 
می شـــود كـــه همـــه ایـــن توصیف هـــا را پـــس 
ــات  ــت. ابیـ ــی اسـ ــای خاصـ ــام آور فضـ ــد و پیـ می زنـ

زیـــر را مالحظـــه كنیـــد: 
بوی گل و بانگ مرغ برخاست
هنگام نشاط و روز صحراست 

فراش خوان ورق بیفشاند
نقاِش صبا چمن بیاراست 

ما را سر باغ و بوستان نیست
هر جا كه تویی تفرج آن جاست

ــد  ــو« در این جــا خداون ــه نظــر می رســد منظــور از »ت ب
اســت. ایــن موضــوع در بیتــی از ســعدی نیــز مشــهود 

اســت: 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت كردگار

یا در شعر مولوی: 
با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است

در خزان گر برود رونق بستان تو مرو
ــا  ــی ب ــدگان گرام ــه خوانن ــد ك ــار باش ــن ب ــاید اولی ش
چنیــن مفهومــی در شــعرهای بهــاری مواجــه می  شــوند. 
ــاعران را  ــای ش ــری از بهاریه ه ــای دیگ ــون نمونه ه اكن

می آوریــم:
سعدی: 

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به كام دوستان و بخت پیروز

یا: درخت غنچه برآورد و بلبالن َمستند
جهان جوان شد و یاران به عیش پیوستند 

یا: برخیز كه می رود زمستان
بگشای در سرای و بستان

یا: َعلَم دولت نوروز به صحرا برخاست
زحمت لشكر سرما ز َسِر ما برخاست

ــه ای دارد كــه دلتنگــی  ــز بهاری ــیری نی ــدون مش فری
شــاعر از آن برمی آیــد: 

با همین دیدگان اشک آلود
از همین روزن گشوده به دود
به پرستو به گل به سبزه درود

اخوان ثالث: 
عید آمد و ما خانه خود را نتكاندیم
گردی نستردیم و غباری نفشاندیم

ژاله اصفهانی: 
بهار است و نوروز جانسوز ایران

به هر حال پاینده نوروز ایران

سهراب سپهری: 
شورِی ابعاد عید

ذائقه را سایه كرد
در خم آن كودكانه های مّورب
روی سرازیری فراغت یک عید

داد زدم به چه هوایی

البتــه شــرح تصویرســازی ها بســیار فــراوان اســت. غــرض 
ــی  ــدگان گرام ــگاه خوانن ــه از ن ــد نمون ــه چن ــود ك ــن ب ای

 .ــاد ــر شــما خــرم ب ــوروز ب بگــذرد. ن
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جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی
خالصه ای از جلسات ستاد فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت دولت

 افسون صدر

رهبر فرزانه انقالب اسالمی در بهمن ماه سال 1392با 
ابالغ سیاست های كلی »اقتصاد مقاومتی« تأكید كردند: 
»پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی 
و اسالمی، عامل شكست و عقب نشینی دشمن در جنگ 
تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین 

اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، 
الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه 
و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در 
تحقق حماسه اقتصادی فراهم كند.« سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ابالغی از سوی معظم له بر محور درون زا بودن و برون گرایی استوار 
بود. در پی این ابالغ دولت تدبیر و امید نیز آستین ها را باال زد و 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت را تشكیل داد كه جلسات 
آن به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار می شود. این جلسات 
تاكنون نتایج خوبی به دنبال داشته است كه ما در مجله دانش بنیان 
می كوشیم به قدر وسعمان این نتایج را به اطالع كارآفرینان، فعاالن 
عرصه دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی برسانیم به این امید كه اقتصاد 

مقاومتی به همه بخش های جامعه سرایت پیدا كند.
در جلسه عصر چهارشنبه 21 بهمن ماه، دستور جلسه این ستاد 
»بررسی و تصمیم گیری راجع به پروژه های پیشنهادی برنامه ملی 
توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تكمیل زنجیره پایین دستی و توسعه 
بازار« بود. دكتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، برنامه  
ملی وزارت نفت و طرح ها و پروژه های مرتبط با آن را از اهمیت فراوانی 
برخوردار دانست و گفت: »صنعت نفت یكی از بخش های پراهمیت 
در اقتصاد كشور است. از طرفی افكار عمومی نیز به موضوع نفت و گاز 
حساسیت ویژه ای دارند و الزم است برنامه های مرتبط با صنعت نفت 

با جدیت تدوین و پیگیری شود.« 
دكتر جهانگیری طرح ها و پروژه های تدوین شده در برنامه ملی توسعه 
ظرفیت تولید نفت و گاز را مثبت و قابل دفاع توصیف كرد و گفت: 
»برنامه تدوین شده برنامه ای دقیق و عملیاتی است چرا كه افق روشنی 
را برای آینده صنعت نفت كشور پیش روی دولت قرار می دهد به 
گونه ای كه تمام برنامه های سال های آینده در دوره های دو و پنج ساله 
حوزه صنعت نفت و گاز و منابع مالی مورد نیاز آن مشخص خواهد 
بود.« معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی انتقادها به 
قراردادهای نفتی گفت كه كارگروهی با عضویت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بانک 
مركزی و برخی اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشكیل شود 
و پس از این كه در این كارگروه سخنان منتقدین و كسانی كه در 
خصوص قراردادهای نفتی حرفی برای گفتن دارند شنیده شد، نتایج 

آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شود. 
در این جلسه پیشنهادهای تدوین شده از سوی دبیرخانه ستاد برای 

افزوده شدن برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی به 
برنامه های ملی یازده گانه اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای 
طرح اقتصاد مقاومتی بیان شد و پس از بحث و تبادل نظر، 
این برنامه ملی با همین عنوان به تصویب رسید. در ادامه، 
گزارشی از پروژه های برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت 
و گاز و تكمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار از سوی دبیرخانه 
ستاد ارائه و طرح های مربوط به این برنامه و نیز پروژه های مرتبط با هر 
طرح تشریح و مقرر شد اعضای ستاد، جزئیات این طرح ها و پروژه ها را 
مورد بررسی قرار دهند و حداكثر طی یک هفته نظرات خود را برای 

دبیرخانه ارسال كنند تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد. 
در این جلسه وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، 
و شهرسازی،  راه  اجتماعی،  رفاه  و  كار  تعاون،  كشاورزی،  جهاد 
ارتباطات و فناوری اطالعات، نفت، نیرو، معاونان رئیس جمهور در امور 
اجرایی و مجلس، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس كل 
بانک مركزی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی و رئیس هیات 

عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند. 
اسحاق  دكتر  ماه،  بهمن  دوشنبه، 26  روز  در جلسه  همچنین 
جهانگیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی »پیشبرد 
برون گرایی اقتصاد« گفت: »در پیشبرد برون گرایی اقتصاد كه یكی از 
مولفه های آن توسعه صادرات است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
از دستگاه ها حمایت خواهد كرد و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند مانع 
اجرای برنامه های مصوب شود و همه باید خود را با تصمیمات ستاد 
هماهنگ كنند چرا كه مسئولیت اصلی فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
این ستاد است. الزم است راهبردهای مشخص در خصوص سطح و 
نحوه مناسبات اقتصادی و تجاری با كشورهای مختلف دنیا از سوی 
دستگاه های ذی ربط تدوین شود و دستگاه های دولتی شرایط را برای 
شكل گیری شركت های بزرگ و بخش خصوصی قدرتمند در داخل 

به منظور حضور در عرصه تجارت بین المللی فراهم آورند.« 
معاون اول رئیس جمهور افزود: »جمهوری اسالمی ایران باید به 
جایگاه واقعی خود در زنجیره اقتصاد جهانی دست یابد و اقتصادش 
به نحوی به اقتصاد جهانی گره بخورد كه قطع ارتباط با ایران برای 

كشورهای دیگر ناممكن و هزینه بر باشد.« 
در این جلسه كه وزرای نفت، راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد و دارایی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری، معاون اجرایی و 
معاون امور مجلس رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری حضور داشتند، گزارشی از تدوین چندین 
طرح در حوزه های مختلف بانكی و سرمایه ای، صنعتی و زیربنایی با 
هدف برون گرا كردن اقتصاد ارائه و پیرامون نحوه بهتر اجرایی شدن 

 .برنامه ها بحث و تبادل نظر شد



دانش بنیان  شماره چهارم  ا سفندماه 1394

11

ای توسعه اقتصاد دانش بنیان �ب هدف رفع  اری سازی فناوری �ب ب
ت

محایت از �

دی کشور، ی� از سیاست های لکیدی معاونت عیمل و فناوری  نیازهای راه�ب

ن سیاست شامل اعطای تهسیالت به طرح های  هوری حمسوب یم شود. ا�ی ست محب ر�ی

دي و اولویت دار کشور است کت ها �ب مبناي فناوري هاي راه�ب اری سازی رسث ب
ت

�

اد مایل و اعتباری  آژانس های اعتبار صادرات در بسیاری از کشورها به عنوان �ن

ادهای مایل  ن �ن کت ها فعالیت یم کنند. ا�ی مستقل در راستای تهسیل صادرات رسث

کت ها،  نک های اطالعا�ت جامع از اطالعات اعتباری رسث یس به �ب به علت دس�ت

کت ها دارند ن اعتبار رسث ای تضم�ی ندی قابل قبویل �ب
ن
توا�

زارهای داخیل  کت های نو�پ و آن ها که زما�ن طوال�ن از معر و حضورشان در �ب رسث

ساخت ها و  بود ز�ی ای �ب ی �ن شود، نیازمند استفاده از تهسیالت ارزان قیمت �ب س�پ

ن امللیل هستند زارهای ب�ی ارتقای یمک و کی�ن حمصوالت خود به منظور ارائه به �ب

ید بتواند  ن و پشتیبا�ن از خالقیت است �ب انگیخ�ت ری که به دنبال �ب یک حمیط �ث

ن پیوندها را اغلب اوقات  ن به مه پیوند دهد. ا�ی زا را ن�ی بسیاری از اقدامات حمب

ی یم کنند و توسعه یم دهند که ماموریت و چ�ث اندازشان  سازمان ها�ی ره�ب

خالقیت است

ن های موجود در کشور که در دل هر کدام از آن ها 
گ

ایم سازمان ها و ار�
ت
در کنار �

رداری های  فته است، �ث ش قابل تو�ب دانش ف�ن قابل فروش و صادرات �ن ن �ب

، ظرفیت های  صیص و اجرا�ی ن سازمان �ت رهای کشورمان، به عنوان ا�ب الکنهسث

خالص داخیل دارند ای افزایش �م دانش بنیان از تولید �ن بسیاری �ب

نقشه راه
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رویکردها و اقدامات برای 
تجاری سازی فناوری

 سید علیرضا آذرسا



دانش بنیان  شماره چهارم  ا سفندماه 1394

13

دسـتيابي بـه برتـري در اقتصـاد دانش بنيـان امروز بيـش از هر چيز 
مبتنـي بـر دانايي اسـت و ايـن موضوع در شـرايط حسـاس كنوني 
كشـور ايران اهميتـي دوچندان مي يابد. لزوم توجـه جدي به اقتصاد 
مقاومتـي ضرورتـي انکارناپذير اسـت؛ راه برون رفت از مشـکالت و 
سـربلندي ملتـي كـه قصـد دارد اسـتقالل خويـش را بـه جهانيان 
نشـان دهـد. از اين رو اسـت كه توجه بـه دانش، نـوآوري و فناوري 
ضـرورت مي يابـد و در ايـن ميان، توليـد ثروت از دانـش و فناوري و 
تجاري سـازي نوآوري ها و دسـتاوردهاي علمي و پژوهشـي به مثابه 
موتـور محـرك اقتصـاد دانايي محـور، شايسـته توجه جـدي و ويژه 
اسـت. بي سـبب نيسـت كه رهبر فرزانه انقـالب در ديـدار با جمعي 
از پژوهشـگران، نوآوران و مسـئوالن، شـركت هاي دانش بنيان را از 
بهتريـن مظاهر و موثرتريـن مولفه هاي اقتصاد مقاومتي دانسـتند. 

تحقق اقتصاد دانش بنیان و دوری از خام فروشی 
تکميـل زنجيـره ارائـه ايـده تـا توليـد ثـروت همـواره يکـی از 
اقتصـاد دانش بنيـان و فاصلـه  دغدغه هـای كشـور در تحقـق 
گرفتن از خام فروشـی بوده اسـت. در آمارهای ارائه شـده شـاهد 
قـدرت در حلقه هـای ابتدايـی ايـن زنجيره  هسـتيم امـا هر چقدر 
بـه حلقه هـای انتهايـی آن كـه بـا تجاری سـازی فنـاوری و ارائه 
فناوری هـا بـه عرصـه اجتماع مرتبط اسـت نزديک تر می شـويم، 

شـاهد كاهـش توانمندی ها در كشـورمان هسـتيم. 
بـا توجـه بـه خـأ موجـود، حمايـت از نـوآوری و تجاری سـازی 
فنـاوری بـا هدف افزايش سـهم توليدات دانش بنيان در كشـور و 
بازارسـازی مناسـب برای آن ها يکی از سياسـت های راهبردی و 
اولويت هـای اساسـی معاونت علمـی و فناوری رياسـت جمهوری 
اسـت. بـا عنايـت بـه مسـير بلوغ نظـام ملـي نـوآوري و ظرفيت 
مناسـب كشـور در عرصه علم و فنـاوري، توجه به سياسـت هاي 
اقتصـاد  توسـعه  بـرای  فنـاوري  تجاري سـازي  از  حمايـت 
بـه  جديـد  نهادهـای  ايجـاد  و  تقاضـا  تحريـک  دانش بنيـان، 
منظـور ايجـاد و تقويـت حلقه های مفقـوده نظام ملی نـوآوری از 

اولويت هـاي اساسـي دفتـر تجاری سـازی فنـاوری اسـت. 
شناسایی و ارزیابی طرح های فناورانه 

اقتصـاد  توسـعه  بـرای  فنـاوری  تجاری سـازی  از  حمايـت 
كشـور،  راهبـردی  نيازهـای  رفـع  هـدف  بـا  دانش بنيـان 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  كليـدی  سياسـت های  از  يکـی 
شـامل  سياسـت  ايـن  می شـود.  محسـوب  رياسـت جمهوری 
اعطـای تسـهيالت بـه طرح هـای تجاری سـازی شـركت ها بـر 
مبنـاي فناوري هـاي راهبـردي و اولويت دار كشـور اسـت كه با 
رويکـرد حل مسـائل و چالش های كشـور صـورت می پذيرد. بر 
ايـن اسـاس، معاونـت اقدام بـه شناسـايی و ارزيابـی طرح های 
فناورانـه بـا قابليت تجاری سـازی می كند و از برخـی طرح های 
منتخـب در اسـتان ها و دانشـگاه های مختلـف، پـس از ارزيابی 
قابليـت تجاری سـازی آن هـا، در قالـب ارائـه تسـهيالت مالـی 

می كنـد.  حمايـت 
بــه  فنــاوري  تجاري ســازي  جايــزه  اعطــای  همچنيــن 
ــا هــدف تشــويق آن هــا  دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی ب
ــق  ــود از طري ــعه  يافته خ ــای توس ــازی فناوری ه ــه تجاری س ب
ــات علمــی  ــان متشــکل از اعضــای هي شــركت های دانش بني

و پژوهشــگران دانشــگاه ها انجــام می شــود. 
تحريـک تقاضـا بـرای فنـاوری و نـوآوری، سياسـت مهـم ديگـر 
معاونـت اسـت كـه بـا هـدف برقـراری ارتبـاط ميـان طرفيـن 
عرضـه و تقاضـای فناوری اتخاذ شـده اسـت. برگزاری نمايشـگاه 
تجهيزات آزمايشـگاهی سـاخت داخـل  با هدف ارائـه محصوالت 
فناورانـه و نوآورانـه توليـد داخل از جمله اقداماتی اسـت كه در اين 
حوزه انجام شـده اسـت. بـه منظور بازارسـازی برای شـركت های 
دانش بنيـان سـازنده تجهيـزات و توليدكننـده مـواد آزمايشـگاهی 
ايرانـی و همچنين كمک به تجهيز زيرسـاخت های آزمايشـگاهی 
مراكز علمی و پژوهشـی كشـور و ايجاد فرهنگ اسـتفاده از توليد 
ملـی، تاكنون سـه دوره نمايشـگاه تجهيزات و مواد آزمايشـگاهی 
سـاخت ايران در سـال های 1392 تا 1394 برگزار شـده و معاونت 
علمـی و فناوری رياسـت جمهوری بـرای خريداران اين نمايشـگاه 
حمايت هايـی مصـوب كـرده اسـت. دفتـر تجاری سـازی فناوری 
درصـدد اسـت ايـن مدل را تعميـم دهد تا تحريک تقاضا در سـاير 

حوزه هـای فنـاوری مـورد نيـاز داخل نيـز رخ دهد. 
ایجاد و تقویت حلقه های مفقوده نظام ملی نوآوری 
نظـام نـوآوری متشـکل از اجـزا  و نهادهـای مختلف اسـت كه با 
ارتبـاط مناسـب ميـان آن هـا، زنجيره نـوآوری شـکل می گيرد و 
تبديل ايده به ارزش تسـهيل می شـود. در حال حاضر، در كشـور 
مـا برخـی از اين اجزا  يا وجـود ندارند يا در صـورت موجود بودن، 
كاركـرد الزم را ندارنـد و يـا آن كـه از كارايـی مناسـب برخوردار 
نيسـتند. در اين راسـتا، دفتر تجاری سـازی برای ايجـاد و تقويت 
حلقه هـای مفقـوده نظـام نـوآوری، بـا ايجـاد نهادهـای جديد يا 
راه انـدازی نهادهـای غيرفعال موجـود، تالش جـدی را در جهت 
بهبـود شـرايط آغـاز كـرده اسـت. ايـن اقدامـات در قالـب ايجاد 
مراكـز نـوآوری در پارك هـای فنـاوری و دانشـگاه ها، تقويـت 
و حمايـت از پارك هـای علـم و فنـاوری و مراكـز رشـد انجـام 

می شـود. 
بـازوی  عنـوان  بـه  فنـاوری  تجاری سـازی  دفتـر  همچنيـن 
اجرايـی معاونـت علمـی و فناوری رياسـت جمهوری - كه نقش 
فرادسـتگاهی را در حـوزه علم و فنـاوری دارد - يکی از وظايف 
خـود را تـالش در جهـت رفـع موانع و مشـکالت شـركت های 
فنـاور از طريـق ايجـاد هماهنگـی ميـان سـازمان های دولتی و 
خصوصـی می دانـد. ايـن دفتـر اقـدام به حـل مسـائل نمی كند 
سـاير  و  دانش بنيـان  شـركت های  بيـن  رابـط  را  خـود  بلکـه 

نهادهـا در صـورت بـروز چالـش می دانـد. 
منظــور  بــه  فنــاوری  تجاری ســازی  دفتــر  همچنيــن، 
جريان ســازی و تقويــت مــوج تجاری ســازی در كشــور اقــدام 
ــد.  ــل« می كن ــا عم ــم ت ــی عل ــنواره مل ــزاری »جش ــه برگ ب
نهادهــای اســتانی و ملــی در ايــن جشــنواره شــركت می كننــد 
ــانه ای  ــی - رس ــتری فرهنگ ــازی در بس ــه تجاری س ــا مقول ت
تقويــت می شــود. پنــج دوره از ايــن جشــنواره تاكنــون 
ــن  ــاوری ضم ــازی فن ــر تجاری س ــت و دفت ــده اس ــزار ش برگ
ــی  ــت های كل ــالت ها در جهت سياس ــداف و رس ــری اه بازنگ
معاونــت علمــی و فنــاوری و نيــز بهره منــدی حــوزه فنــاوری 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــال 95 اق ــی در س ــرمايه های اجتماع از س

 .ــد ــنواره می كن ــن جش ــمين دوره اي شش
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توسعه بازارهای صادراتی

ادی به منظور محایت  ورت مهگرا�ی �ن �ن
کت های دانش بنیان  از رسث

 محمدمهدی پاک پرور
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شالوده و محور اصلی اقتصاد دانش بنیان را تكیه بر ظرفیت های 
درونی و منابع انسانی متخصص و جوان كشور تشكیل می دهد. 
اما اقتصاد دانش بنیان، عالوه بر تكیه بر بعد درون زایی، مساله 
برون گرایی را نیز برای حفظ رقابت پذیری، پویایی و توسعه 
صادراتی  بازارهای  توسعه  می دهد.  قرار  توجه  مورد  كشور 
محصوالت نوآورانه و فناورانه با ارزش افزوده باال كه شركت های 
دانش بنیان تولید می كنند، یكی از مصادیق مساله برون گرایی 

اقتصاد دانش بنیان است. 
یكی از مسائل مبتال به شركت های دانش بنیان برای توسعه 
بازارهای صادراتی، چالش دسترسی به اعتبار و در حقیقت 
تضمین اعتبار است. وجود بی اعتمادی میان تولیدكنندگان مواد 
اولیه، شركت های دانش بنیان صادركننده، خریداران خارجی 
محصول نهایی و همچنین نهادهای مالی از جمله بانک ها و... 
موجب شكل نگرفتن مناسب نظام تعامالت اعتباری شده  است. 
به كارگیری ظرفیت های نهادی موجود برای تضمین اعتبار این 
شركت ها می تواند زمینه حل بخش قابل توجهی از چالش های 
این مسیر را فراهم كند. آژانس  های اعتبار صادراتی1 مهم ترین 
نهادهایی هستند كه به تضمین و بیمه فرایندهای صادراتی 
و سرمایه گذاری های برون مرزی شركت ها اقدام می كنند. این 
نهادها با اعتبارسنجی و تضمین اعتبار شركت ها نزد بانک، 
تولیدكننده مواد اولیه، خریدار، كارفرما و... ضمن پوشش ریسک 
فعالیت صادركنندگان، زمینه تسهیل تامین مالی شركت ها را 
فراهم می آورند و در نتیجه بخش زیادی از مشكالت نقدینگی 

شركت های صادركننده را رفع می كنند. 
آژانس های اعتبار صادرات در بسیاری از كشورها به عنوان نهاد 
مالی و اعتباری مستقل در راستای تسهیل صادرات شركت ها 
به  دسترسی  علت  به  مالی  نهادهای  این  می كنند.  فعالیت 
شركت ها،  اعتباری  اطالعات  از  جامع  اطالعاتی  بانک های 
دارند.  اعتبار شركت ها  تضمین  برای  قبولی  قابل  توانمندی 
ارتباطات بین المللی این نهادها با یكدیگر و به اشتراک گذاری 
اعتبارسنجی های  و  صادرات  مذكور،  اطالعاتی  بانک های 
برون مرزی را بسیار تسهیل كرده  است. در حال حاضر نهاد 
مالی متناظر با آژانس های اعتبار صادرات در كشور ما، صندوق 

ضمانت صادرات ایران است. 
ماهیت پرریسک كسب و كار شركت های دانش بنیان و تخصصی 
بودن زمینه كاری این شركت ها از طرفی و نبود اعتبارسنجی 
ارزیابی های  بر  مبتنی  )اعتبارسنجی  و همه جانبه  تخصصی 
تخصصی و فنی مانند ارزش گذاری فناوری، دارایی های معنوی 
و...( از سوی نهادهای مالی و اعتباری كشور از جمله صندوق 
ضمانت صادرات از طرف دیگر، دسترسی شركت های دانش بنیان 
را به اعتبار با مشكالت بسیاری مواجه می كند. صندوق نوآوری 
و شكوفایی به همراه شبكه ای از نهادهای اعتبارسنجی از جمله 
صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی غیردولتی می توانند به 

برطرف كردن چالش فوق تا حد قابل قبولی كمک كنند. در 
حقیقت، ظرفیت مجموعه صندوق  نوآوری و شكوفایی در زمینه 
ارزیابی  توانمندی های فنی و بازاریابی شركت های دانش بنیان 
می تواند مكمل توانمندی صندوق ضمانت صادرات در زمینه 
ارزیابی و اعتبارسنجی های مالی، صادراتی و برون مرزی باشد. 
نمای زیر می تواند سازوكار تقسیم كار میان دو صندوق را به 

خوبی نشان دهد: 

سازوكارهای مختلفی به منظور شكل گیری این تعامل میان 
صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق ضمانت صادرات با هدف 
تقسیم ریسک2 قابل پیشنهاد است. یكی از روش های تقسیم 

ریسک، روش تضمین متقابل اعتبار3 یا بیمه مجدد4 است. 
با توجه به روش تضمین متقابل اعتبار در فرایند پیش نهادی، 
شركت های  ارزیابی  به  اقدام  شكوفایی  و  نوآوری  صندوق 
صادركننده دانش بنیان از ابعاد مختلف نظیر دانش  فنی، میزان 
آمادگی محصول برای ورود به بازارهای صادراتی و... می كند. این 
ارزیابی با یک سازوكار دقیق موجب تسهیل فرایند تضمین این 
شركت ها در صندوق ضمانت صادرات می شود و حتی می تواند 
به افزایش سقف اعتباری این شركت ها نزد این صندوق بینجامد. 
در نهایت، شركت  به منظور انجام اعتبارسنجی مالی و دریافت 
ضمانت نامه درخواستی، به صندوق ضمانت صادرات معرفی می شود. 
در این فرایند، صندوق نوآوری و شكوفایی عالوه بر بهبود فرایند 
اعتبارسنجی، بخشی از ریسک ضمانت نامه های صادرشده اعم از 
ضمانت نامه های اعتبار تولید، بانكی، گمركی، استرداد پیش پرداخت 

و همچنین بیمه اسناد صادراتی و قراردادها را نیز تقبل می كند. 
با شكل گیری سازوكار تعاملی مناسب میان صندوق ضمانت 
صادرات و صندوق نوآوری و شكوفایی، زمینه افزایش دسترسی 
و  می شود  فراهم  الزم  اعتبارات  به  دانش بنیان  شركت های 
این مساله تقویت رقابت پذیری این شركت ها در عرصه های 
 .برون مرزی و بازارهای صادراتی را در پی خواهد داشت

پی نوشت: 
1. Export Credit Agency (ECA)
2. Risk Sharing
3. Counter Guarantee
4. Reinsurance
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مسیر دستیابی به
رتبه اول اقتصاد

دانش بنیان در منطقه

بسته محایت از صادرات �الها
و خدمات دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفا�ی 

 سیده فاطمه میری
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بسـته حمایـت از صـادرات كاالهـا و خدمـات دانش بنیان بنا 
بـه پیشـنهاد دفتـر توسـعه كسـب و كار بین المللـی معاونت 
علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری در راسـتای تحقـق اهداف 
اقتصـاد دانش بنیان به صندوق نوآوری و شـكوفایی پیشـنهاد 
شـد و در تیرمـاه سـال جاری به تصویب هیـات محترم عامل 
صندوق رسـید. محوریت این بسـته حمایتی توسـعه تولید و 
صـادرات محصوالت دانش بنیان اسـت كه یكـی از اولویت های 
مهم كشـور در اسـناد باالدسـتی از جمله بند دوم سیاسـت-

 های كلـی اقتصـاد مقاومتی به شـمار می رود.  
بی شـک پیشـتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سـازی و اجرای 
نقشـه جامع علمی كشور و سـاماندهی نظام ملی نوآوری به 
منظـور ارتقـای جایگاه جهانی كشـور و افزایش سـهم تولید 
و صـادرات محصـوالت و خدمات دانش بنیان و دسـتیابی به 
رتبـه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه جز از طریق توسـعه 
صـادرات محصـوالت دانش بنیـان فراهـم نمی شـود. به ویژه 
تاكیـدات مقـام معظم رهبـری )مدظله العالی( در سیاسـت-

هـای كالن علـم و فنـاوری ابالغـی معظم لـه و نیـز نقشـه 
جامـع علمـی كشـور مبنـی بر دسـتیابی به سـهم بیـش از 
50 درصـدی تولیـدات مبتنـی بر دانـش و فنـاوری داخلی، 
نسـبت به تولیـد ناخالص ملی، این وظیفه را بـر دولتمردان، 
سیاسـتگذاران حـوزه دانش بنیان و شـركت های دانش بنیان 

می كند. سـنگین  تر 
بـه نظـر می رسـد تاكیـد بـر ارائـه همزمـان خدمات بسـته 
حمایـت از صـادرات كاالهـا و خدمـات دانش بنیـان با سـایر 
تسـهیالت و خدمـات جـاری صندوق نـوآوری و شـكوفایی، 
دانش بنیـان  شـركت های  بـرای  را  بسـته  ایـن  جذابیـت 

متقاضـی دوچنـدان كند. 
كالن  گـروه  دو  در  كشـور  در  دانش بنیـان  شـركت های 
قابـل  صنعتـی«  »شـركت های  و  نوپـا«  »شـركت های 
دسـته بندی هسـتند. بـا توجـه به جایـگاه و وضعیـت فعلی 
ایـن شـركت ها، خدمـات ایـن بسـته می توانـد، عـالوه بـر 
كمـک به توانمندسـازی آن هـا در ارتقـای كیفی محصوالت 
خود تا سـطح قابل پذیرش بین المللی، در راسـتای تسـهیل 
و روان سـازی امـور جـاری به خصـوص نقدینگـی مـورد نیاز 
مـورد  صادراتـی  و  تولیـدی  فعالیت هـای  بـرای  بنگاه هـا 

اسـتفاده قـرار گیرد. 
تسهیالت توانمندساز شرکت های نوپا 

شـركت های نوپـا و آن هـا كـه زمانـی طوالنـی از عمـر و 
حضورشـان در بازارهای داخلی سـپری نمی شـود، نیازمند 
اسـتفاده از تسـهیالت ارزان قیمت برای بهبود زیرساخت ها 
و ارتقـای كمـی و كیفـی محصـوالت خـود به منظـور ارائه 
بـه بازارهـای بین المللـی هسـتند. از دیگـر ضروریـات این 
شـركت ها، انجـام مطالعـات در مـورد بازارهای هدف اسـت 
تـا بـا تدویـن اسـتراتژی صحیـح بـرای ورود بـه آن هـا، در 
راسـتای توسـعه درآمدزایـی شـركت خود و ارتقای سـطح 

اقتصـاد دانش بنیان كوشـا باشـند. 
در ایـن راسـتا، تسـهیالت توانمندسـاز صنـدوق نـوآوری و 
شـكوفایی تـا سـقف 500 میلیـون ریـال بـا نـرخ 4 درصـد 

و حداقـل سـطح ضمانـت )چـک و سـفته(، بـه شـركت ها 
ایـن تسـهیالت می توانـد در راسـتای  پرداخـت می شـود. 
مطالعـه و شناسـایی بـازار صادراتـی، ارتقـای سـطح كیفـی 
محصـوالت از طریـق طراحـی صنعتـی مطابـق با نیاز بـازار، 
كمـک بـه حـل مسـائل حقوقـی بازارهـای خـاص خارجی، 
شـركت و تقویـت حضـور در نمایشـگاه های خارجـی یا عقد 
قـرارداد بـرای معرفـی كاالهـای شـركت ها در بـازار هـدف 
صادراتی از طریق واسـطه های تجاری اسـتفاده شـود. انتظار 
اسـت ایـن تسـهیالت در یـک دوره 6 ماهـه پرداخـت و پس 
از یـک دوره 6 ماهـه تنفـس، طـی 12 ماه بازپرداخت شـود. 
بــرای  شــتاب دهنده  تســهیالت 
صنعتــی  و  تولیــدی  شــرکت های 
شـركت های تولیـدی و صنعتـی كـه دارای سـابقه صـادرات 
محصـول و خدمـات هسـتند، می تواننـد بـرای شـتاب دهی 
بـه فعالیت هـای صادراتی خود، از تسـهیالت متنـوع صندوق 
بهـره ببرنـد. شـاید مهم تریـن مشـكل بنگاه هـای تولیـدی 
كشـور در ایـن مقطـع زمانـی، نبـود نقدینگـی باشـد كـه از 
طریق تسـهیالت سـرمایه در گردش صادراتی كـه برابر با 70 
درصد ارزش صادرات دانش بنیان دوره مالی گذشـته شـركت 
و تـا سـقف 20 میلیـارد ریـال و بـا نـرخ 14 درصـد بـه آن ها 
تعلـق می گیـرد، امـكان برطـرف كردن آن میسـر شـود. این 
تسـهیالت می توانـد بـا هـدف جبـران نقدینگی شـركت ها و 
هزینـه جـاری صـادرات، تولید محصـول جدیـد دانش بنیان، 
توسـعه و آماده سـازی صـادرات محصـول جدیـد، دریافـت 
مجوز و اسـتانداردهای بین المللـی و مطالعات بازار بین المللی 
بـه منظور توسـعه صـادرات مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. دوره 
پرداخـت این تسـهیالت ترجیحـا 6 ماه، دوره تنفـس 6 ماه و 
سـپس دوره بازپرداخت آن 12 ماه پیشـنهاد شـده اسـت كه 

متناسـب بـا وضعیت شـركت متغیر خواهـد بود. 
در بسـته توسـعه صـادرات كاالهـا و خدمـات دانش بنیـان 
بـرای شـركت هایی كه درصدد توسـعه امكانـات و تجهیزات 
مرتبـط بـا تولیـد صنعتـی خـود یـا حتـی ایجـاد واحـد 
صنعتـی جدید برای تولیـد و صادرات محصـول دانش بنیان 
هسـتند، سـرمایه ثابت به میـزان 70 درصـد ارزش صادرات 
دانش بنیان دوره مالی گذشـته شـركت تا سقف 50 میلیارد 
ریـال بـا نـرخ 14 درصـد و ترجیحا بـه صورت 12 مـاه دوره 
پرداخـت، 12 مـاه تنفـس و سـپس بازپرداخـت طـی 24 یا 

36 مـاه در اختیـار شـركت قـرار می گیرد. 
یارانـه تسـهیالت نیـز از دیگر خدمت هایی اسـت كه مبتنی 
بر عملكرد صادراتی گذشـته شركت و وجود برنامه عملیاتی 
صادراتـی بـه میـزان 70 درصـد ارزش صـادرات دانش بنیان 
دوره مالی گذشـته شـركت و تا سـقف 5 میلیارد ریال برای 
شـركت های دانش بنیـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن 
یارانـه می توانـد بـه كاهش 7 درصـدی نرخ تسـهیالت اخذ 
شـده قبلـی شـركت ها بابـت سـرمایه در گـردش و ثابـت از 

سیسـتم بانكی كشـور منجر شود. 
و  دارای سـابقه صـادرات محصـول  تولیـدی  شـركت های 
نمونه سـازی  تسـهیالت  از  می تواننـد  همچنیـن  خدمـت 
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محصـول جدیـد دانش بنیـان بـا تـوان صادراتـی بـا نـرخ 4 
درصـد تا سـقف 3 میلیارد ریـال از طریق ارائه طرح توسـعه 
و برنامـه عملیاتـی هزینـه ای از خدمـت مذكور بهـره ببرند. 
شـركت هایی كـه در حـوزه صـادرات بـه ضمانت نامـه نیـاز 
دارنـد، می تواننـد از خدمت ارائه ضمانت نامه صنـدوق نوآوری 
و شـكوفایی نیـز اسـتفاده كننـد. در ایـن خدمـت، تا سـقف 
اعتبـاری شـركت و از طریـق معرفـی شـركت دانش بنیان به 
بانـک عامـل صندوق نـوآوری و شـكوفایی یا معرفی شـركت 
بـه بانـک توسـعه صـادرات و یـا از طریـق معرفی شـركت به 

صنـدوق، ضمانـت صـادرات محقق خواهد شـد. 
تسهیالت حمایت از انتقال فناوری 

انتقال  طریق  از  دانش بنیان  محصول  تولید  پروژه های  در 
فناوری، صندوق تسهیالت، سرمایه ثابت پروژه را از طریق 
پرداخت 12  دوره  با  ترجیحا  درصد  تسهیالت 14  اعطای 
ماهه، دوره تنفس 12 ماهه و سپس بازپرداخت 24 یا 36 

ماهه تامین می كند. 
سرمایه در گردش طرح هایی كه برای تولید یک محصول 
دانش بنیان و از طریق انتقال فناوری )CTT(1 اجرا می شوند 

تا سقف 10 میلیارد ریال با نرخ 14 درصد و ترجیحا با دوره 
پرداخت 6 ماهه، دوره تنفس 6 ماهه و سپس دوره بازپرداخت 

12 ماهه تامین می شود.  
در قراردادهای انتقال فناوری )CTT( تا سقف 50 درصد ارزش 
كارشناسی شده قرارداد توسط صندوق نوآوری و شكوفایی، 
با نرخ 14 درصد و  تسهیالت تا سقف 20 میلیارد ریال و 
ترجیحا با دوره پرداخت 6 ماهه، دوره تنفس 6 ماهه و سپس 
قراردادهای  در  می شود.  تامین  ماهه   12 بازپرداخت  دوره 
فنی  دانش  محدود  انتقال  طریق  از  كه  فناوری  انتقال 
)PKHT(2 در سطوح پایین تر از حد صنعتی محقق می شود 
و شركت دانش بنیان كماكان نیازمند ارتقای كیفی محصول 
خود یا مقیاس افزایی آن تا رسیدن به استاندارد كیفی صنعتی 
است، تسهیالت نمونه سازی تا سقف 3 میلیارد ریال با نرخ 
4 درصد و ترجیحا با دوره پرداخت 12 ماهه، دوره تنفس 6 

 .ماهه و دوره بازپرداخت 12 ماهه اعطا می شود

پی نوشت: 
1. Complete Technology Transfer (CTT)
2. Partially Know How Transfer (PKHT)

نوع تسهیالت

سرمایه در گردش

سرمایه ثابت

یارانه تسهیالت

حمایت از
صادرات*

تسهیالت 
توانمندساز

تسهیالت
توسعه بازار

صادراتی

صدور 
ضمانت نامه بانكی

حمایت از
 انتقال فناوری

ارزش تسهیالت

70 درصد ارزش صادرات 
دانش بنیان دوره مالی 

گذشته شركت

70 درصد ارزش صادرات 
دانش بنیان دوره مالی 

گذشته شركت

70 درصد ارزش صادرات 
دانش بنیان دوره مالی 

گذشته شركت

20 درصد ارزش 
صادرات انجام شده 
دوره مالی گذشته

نمونه سازی
انتقال فناوری تا سقف 

50 درصد ارزش 
كارشناسی قرارداد
سرمایه در گردش

سرمایه ثابت

سقف تسهیالت

20 میلیارد ریال

50 میلیارد ریال

5 میلیارد ریال

3 میلیارد ریال

500 میلیون ریال

نرخ تسهیالت

14 درصد

14 درصد

7 درصد كاهش 
نرخ تسهیالت

4 درصد

4 درصد

دوره تسهیالت

ترجیحا 6 ماه دوره پرداخت
 6 ماه تنفس و سپس
بازپرداخت طی 12 ماه

ترجیحا 12 ماه دوره پرداخت
 12 ماه تنفس و سپس

بازپرداخت طی 24 یا 36 ماه

متناسب با شرایط
بازپرداخت تسهیالت 

ترجیحا 12 ماه دوره پرداخت
6 ماه تنفس

و 12 ماه دوره بازپرداخت

ترجیحا طی 2 قسط در 6 ماه
6 ماه تنفس

و 12 ماه بازپرداخت

محل هزینه اعتبار

جبران نقدینگی شركت و هزینه جاری
صادرات تولید محصول جدید دانش بنیان
توسعه و آماده سازی صادرات محصول جدید
دریافت مجوز و استانداردهای بین المللی
مطالعات بازار بین المللی برای توسعه صادرات

توسعه امكانات و تجهیزات مرتبط با
تولید صنعتی ایجاد واحد صنعتی جدید 
برای تولید محصول دانش بنیان

بابت تسهیالت اخذ شده بابت سرمایه 
در گردش و ثابت از بانک ها

نمونه سازی محصوالت دانش بنیان
با توان صادراتی

توسعه بازار صادراتی/ طراحی صنعتی مطابق 
با نیاز بازار/ كمک به حل مسائل حقوقی 
بازارهای خاص خارجی/ تقویت حضور 
نمایشگاهی/ معرفی كاال در بازار هدف 

الزامات ارزیابی

عملكرد صادراتی گذشته شركت
وجود برنامه عملیاتی صادراتی

عملكرد صادراتی گذشته شركت
وجود برنامه عملیاتی صادراتی

عملكرد صادراتی گذشته شركت
وجود برنامه عملیاتی صادراتی

ارائه طرح توسعه یا خدمت
وجود برنامه عملیاتی هزینه ای

تا سقف اعتباری شركت

مصداق نمونه سازی با تایید 
كمیته اعتباری صندوق نوآوری
وجود برنامه عملیاتی روشن

بسته حمایت صادراتی صندوق نوآوری:

شركت دانش بنیان صادركننده كاال یا خدمات 
تعامل با نماینده شركت خارجی در ایران )ارزیابی اعتباری( 

بیمه یا ارائه ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات از موضوع قرارداد 

3 میلیارد ریال

20 میلیارد ریال

10 میلیارد ریال
-

4 درصد

14 درصد

14 درصد
14 درصد

ترجیحا طی 2 قسط در 6 ماه، 6 ماه تنفس و 12 ماه بازپرداخت

معرفی شركت دانش بنیان به بانک عامل صندوق نوآوری
معرفی شركت به بانک توسعه صادرات

معرفی شركت به صندوق ضمانت صادرات

ترجیحا 12 ماه دوره پرداخت، 6 ماه تنفس
و 12 ماه دوره بازپرداخت

ترجیحا 6 ماه دوره پرداخت، 6 ماه تنفس و سپس بازپرداخت طی 12 ماه
ترجیحا 12 ماه دوره پرداخت، 12 ماه تنفس و سپس بازپرداخت طی 24 یا 36 ماه
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مزیت اقتصاد ایران
در هنر و میراث فرهنگی است

اقتصاد خالق رایه به سوی توسعه اقتصاد بدون نفت-3*

 رسول بیدرام
استادیار گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
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مزیـت اصلـی اقتصاد ایران، حتـی با وجود نفـت، در هنر و 
میـراث فرهنگـی و سـرمایه گذاری در حـوزه صنایـع خالق 
تنهـا جایگزیـن و منبـع پایـدار بـرای اقتصـاد وابسـته بـه 
نفت اسـت. مسـاله اساسـی آن اسـت كـه چگونـه می توان 
درآمـد صنایـع خـالق )اقتصاد خـالق( را جایگزیـن درآمد 
نفـت )اقتصـاد نفـت( كرد. تالش می شـود در هر شـماره از 
دریچـه ای به این مسـاله اساسـی پرداخـت و به بخش هایی 
از آن پاسـخ داد. در شـماره های قبلی اشـاره شد كه صنایع 
خـالق موضـوع عصـر چهـارم بعـد از اعصـار كشـاورزی، 
صنعتـی و اطالعـات و دانایی محور از سـال 19980 به بعد 
بـود و ریشـه موضـوع صنایع خالق در بسـتر مفهوم صنایع 
فرهنگـی پا گرفت. یونسـكو صنایع فرهنگـی را آن صنایعی 
می دانـد كه محصوالت خالقانه ملمـوس و ناملموس هنری 
تولیـد می كننـد و دارای پتانسـیل بازتولید درآمـد و ثروت 
از طریـق به كارگیـری دارایی هـای فرهنگـی و تولید كاال ها 
و خدمـات دانش پایـه اعـم از سـنتی و معاصـر هسـتند. در 
گـذر زمـان كم كـم بـار معنایـی ایـن مفهـوم تغییـر كرد و 
صنایـع خالق جایگزین آن شـد. بریتانیا در سـال 1997 با 
اسـتفاده از این مفهوم و تشـكیل دپارتمان مخصوص برای 
انجـام امـور مربوط به صنایـع خالق در این مبحث پیشـرو 
اسـت. صنایـع خـالق كـه صنایعـی بودنـد بـا مـاده اولیـه 
ایده هـا و خالقیـت، طبـق تعریف یونسـكو به چهار دسـته 
تقسـیم می شـوند: میراث فرهنگی )شـامل میراث فرهنگی 
ملمـوس و ناملموس(، انواع هنر )شـامل هنرهای نمایشـی 
و تجسـمی(، رسـانه ها )فیلـم، تلویزیون، رادیو، رسـانه های 
كاركـردی  آفرینش هـای  باالخـره  و  نشـریات(  و  چاپـی 
)شـامل طراحی هـای داخلی، گرافیـک، مد، جواهـرآالت و 
اسـباب بازی ها، نرم افـزار، بازی هـای ویدئویـی، محتواهـای 
و تحقیقـات  پژوهش هـا  تبلیغـات،  دیجیتالـی، معمـاری، 
خـالق(. همچنیـن در مباحـث قبلـی بـه مهم تریـن منابع 
تولیـد صنایـع خالق كـه چهار سـرمایه اقتصادی، انسـانی، 
اجتماعـی و نمادین هسـتند، اشـاره شـد و فرهنـگ و هنر 
بـه عنـوان مهم ترین كارخانـه تولید سـرمایه های اجتماعی 
كـه  شـد  اشـاره  همچنیـن،  شـدند.  قلمـداد  نمادیـن  و 
اقتصـاد خـالق به بررسـی عرضـه و تقاضـای صنایع خالق 
می پـردازد كـه مهم تریـن بسـتر شـكل گیری آن مفهومـی 
بـه نـام شـهر خـالق اسـت و در این شـماره به ایـن مفهوم 

می شـود.  پرداخته 
شهر  خالق 

در دهه هـای 30 تـا 70 میـالدی چارچـوب اقتصاد كینزی 
نقـش عمـده ای در پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتماعـی بـا 
مداخـالت مسـتقیم بخـش دولتـی در همـه امـور داشـت 
.)Hackworth, 2007( رهیافـت اقتصـاد كینـزی بـرای 
مدیریـت شـهری نیـز به دنبال نیـل به اهـداف اجتماعی - 
اقتصـادی در حـوزه اشـتغال و كاهش فقـر از طریق اجرای 
برنامه هـای رفـاه، ارائـه خدمـات اجتماعـی دولتـی، تامین 
مسـكن و نگهـداری زیرسـاخت های شـهری بـود. تحوالت 
دهـه 70 میـالدی در كشـورهای توسـعه یافته و روند رو به 

رشـد حركت به سـوی جامعه پسـاصنعتی و طلـوع جریان 
اقتصـاد نئولیبـرال در نقـش بخش های دولتـی و خصوصی 
اولویت هـای  در  آن  تبـع  بـه  و  اقتصـادی  سـاختار  در 

سیاسـت گذاری های شـهری تغییـر ایجـاد كـرد. 
نئولیبرالیـزم نظریـه ای اقتصادی -سیاسـی بـود كه تمركز 
اصلـی اش بـر كاهـش مداخـالت مسـتقیم بخـش دولتـی 
در بـازار و بـاز كـردن عرصه هـای اقتصـادی بـرای بخـش 
خصوصـی بـود. در چنیـن فضایـی، مداخـالت اقتصـادی 
بخـش دولتـی بـه اهرم هـای الزم بـرای تحریـک كارایی و 
رشـد اقتصادی محـدود می شـد )Hearane, 2006(. در 
فضای مذكور، دسـتورالعمل اصلی شـهرها نیـز برای دنبال 
كـردن اولویت هـای حاكـم بـر نظـام سیاسـی - اقتصـادی 
كالن، رشـد اقتصـادی و بهبـود كیفیـت زندگی بـا امید به 
آن بـود كـه شـهر بتواند نقش خـود را در اقتصـاد جهانی - 
كـه ویژگـی اصلـی حضـور در آن، رقابـت بود - بـازی كند. 
نتیجـه طبیعـی چنیـن روندی، بروز سیاسـت های شـهری 
جدیـد در تعییـن مناسـبات بخش های اقتصادی شـهر بود 
كـه از آن میـان می توان بـه رویكرد مشـاركت میان بخش 
خصوصـی و دولتـی اشـاره كرد. از دیگر سـو، رونـد جهانی 
شـدن، پیشـرفت های فناورانـه و تغییـر الگـوی تولیـدات 
صنعتـی بـه سـمت حوزه هـای دانش بنیـان - بـه تعبیـر 
لفبـور )1978( و بعدها دیوید هـاروی )1989( فرایندهای 
جهانـی شـدن و فشـردگی زمـان - مـكان را به شـخصیت 
اصلـی قـرن جدید بدل كـرد. در چنین بسـتری، ارتباطات 
دیگـر محـدود بـه فواصـل جغرافیایـی و زمانـی گذشـته 
نمی شـد و تاثیـرات مكانـی - فضایـی چنیـن تحولـی بـر 

سـاختار شـهرها طبیعـی و قابـل مشـاهده بوه و هسـت.
 با چنین تغییراتی در سـاختار فضایی شـهرها و ناكارآمدی 
از  روش هـای سـنتی در پاسـخگویی بـه شـرایط جدیـد 
Martin� شـهری  هویت هـای  تقویـت  و  ایجـاد  )جملـه 
 Goldbard,( پرداختـن بـه جوامـع محلـی ،)ez, 2007
لـزوم   )Florida, 2002( اسـتعدادها  جـذب  و   )2006
ورود اندیشـه های جدیـد كامـال توجیه پذیـر اسـت. عـالوه 
بر این، با گسـترده تر شـدن تحوالت نشـات گرفتـه از ورود 
بـه دوران پسـاصنعتی، تغییرات عمیقی در شـیوه هایی كه 
مطابـق بـا آن هـا ارزش های اقتصـادی و اجتماعـی ایجاد و 
جـاری می شـوند، رخ داده اسـت كـه فرهنـگ در این میان 
.)Scott, 2000( نقـش جدیـد و مهمی را بـازی می كنـد
 از آن جـا كـه فرهنـگ در معرفـی عناصـر الهام بخـش اعم 
از ارائـه مفاهیـم و مقیاس هـای مناسـب بـرای مداخالت از 
منظر سیاسـت شـهری توانسـته اسـت گزینه های مناسبی 
فرهنگـی  برنامه ریـزی   ،)Landry, 2006( دهـد  ارائـه 
یكـی از پاسـخ های بسـیار متـداول بـه تحوالت شـهرهای 
پسـاصنعتی بـه شـمار مـی رود )شـبانی و ایـزدی، 1393(. 
تقریبـا در بخـش عمـده ای از تاریـخ قـرن بیسـتم اساسـا 
فرهنـگ بـه عنوان وجهـی ارزشـی از جامعه تلقی می شـد 
نبـود.  غالـب  آن  بـر  اقتصـادی  جنبه هـای  معمـوال  كـه 
ایـن موضـوع باعـث شـد فرهنـگ در نظـام برنامه ریـزی 

اقتصادمحـور آن دوران در حاشـیه بمانـد. 



دانش بنیان  شماره چهارم  ا سفندماه 1394

21

امـا امـروزه فرهنـگ بـه بخشـی از تجـارت شـهرها تبدیل 
شـده اسـت كـه خروجی هـای قابـل اندازه گیـری در حوزه 
اشـتغال، هزینـه و درآمـد و ایجـاد محرک هـای اقتصـادی 
رو،  ایـن  از   .)Freestone & Gibson, 2004( دارد 
ادبیـات شـهر خـالق و طبقـه خالق كـه پیدایـش آن ها در 
قالـب تغییر پارادایم ها و الگوهای توسـعه شـهری در دوران 
پسـاصنعتی رخ داده، توجه زیادی را در جامعه دانشـگاهی 
و متصدیـان شـهری در چنـد دهـه اخیـر بـه خـود جلـب 
كـرده چرا كـه توانسـته اسـت چشـم اندازها و راهبرد هایی 
را بـرای ارتقای توسـعه اقتصادی در شـهرها ارائه دهد. این 
نظریـه فرصت هایـی را بـرای پرداختـن بـه مقولـه اقتصـاد 
فرهنگـی در پاسـخگویی بـه نیازهـای بخش هـای خـالق 
شـهر از سـویی و مخاطبـان این گونـه محصوالت از سـوی 

دیگـر فراهـم كرده اسـت. 
در واقع این سـرفصل، چشـم انداز وسـیع تری را پیش روی 
شـهرها قـرار داده كـه در آن تاكیـد بر اهمیـت فرهنگ، به 
عنـوان عامـل توسـعه، مسـتقل از دیگـر عوامل كالسـیک 
توسـعه شـهری اسـت. در ایـن عامل جدید توسـعه شـهر، 
ایـده آن اسـت كه فعالیـت اقتصادی با فرهنـگ و خالقیت 
مرتبـط اسـت و بـه همان میـزان تراكـم فرصت هـای ارائه 
محصـوالت فرهنگـی مزایای رقابتی شـدن را برای شـهرها 
بـه همـراه دارد )Navarro Yanez, 2013,( )شـبانی و 

 .)1393 ایزدی، 
ردپـای پیدایـش مفهـوم خالقیـت در اقتصـاد شـهری را 
می توان در نظریه شـهر خـالق و آثـار نظریه پردازانی مانند 
جیـن جكوبـز دنبال كـرد. جكوبـز در كتاب شـهرها و رفاه 
ملـل بـر ایـن نكته تاكیـد می كند كـه به منظور دسـتیابی 
بـه اقتصـاد شـهری خـالق، وجود افـراد خـالق و گروه های 
مخاطره پذیـر )كـه مهـارت الزم در نـوآوری و توانایـی در 
اسـتفاده منعطـف از تكنولـوژی را دارنـد( همچنیـن ایجاد 
شـبكه هایی در میـان آن هـا بسـیار مهـم و نكتـه ضـروری 
ایـن اسـت كه به محیطی شـهری دسـت یابیم كـه چنین 

افـراد و مجموعه هایـی را در خـود جـای دهـد. 
از سـوی دیگـر، یكـی از عرصه هـای جدیـد و عمـده بـروز 
خالقیت هـای اقتصـادی را می تـوان در فرهنـگ و اقتصـاد 
فرهنگـی دیـد. از ایـن منظـر، فرهنـگ محركـی اسـت كه 
سـرمایه گذاران را بـه شـهر جـذب می كنـد و البتـه نقـش 
نیـز  در شـهرها  تنـوع  ایجادكننـده  عنـوان  بـه  فرهنـگ 
قدرتمنـد اسـت چـرا كـه باعـث منحصـر بـه فـرد شـدن 
ویژگی هـای مكانـی می شـود )Pratt, 2010(. ایـن صفت 
منحصـر بـه فـرد شـدن شـهر در مقولـه رقابـت اقتصادی، 
دسـتمایه اصلـی شـكوفایی و رونـق شـهرها در سـاختار 

اقتصاد اسـت.  جهانـی 
بنابرایـن خالقیـت در سـاختار مفهومـی ایـده شـهر خالق 
ابعـاد فرهنگـی - اجتماعـی، اقتصـادی و روانشناسـانه را 
همـه بـا هم دارد و حائز معنایی بسـیط و چندبعدی اسـت 
)شـبانی و ایزدی، 1393(. فلوریدا شـهر خالق را بر اسـاس 
سـه متغیـر عمـده )موسـوم بـه سـه T( پایه گـذاری كرده 
اسـت كه عبارتند از فناوری، اسـتعداد و سـازگاری. فناوری 

بـا فراهـم كـردن فرصت هایـی بـرای كسـب دانش بیشـتر 
نقـش مهمی در رشـد اقتصادی دارد. اسـتعداد دربرگیرنده 
آن دسـته از افـرادی اسـت كه واقعـا اندیشـه های نوآورانه-
ای دارنـد. سـازگاری دربرگیرنـده فرهنگـی بـاز و متنـوع 
بـر مبنـای قومیـت، نـژاد و جهت گیـری جنسـی اسـت. به 
طـور كلـی، طبقـه خـالق در مكان هایـی ریشـه می دوانـد 
كـه دارای ایـن سـه متغیر سرنوشت سـاز باشـند. هـر كدام 
از ایـن سـه عامـل اهمیـت دارنـد، امـا به تنهایـی شـرط 
كافـی نیسـتند و یک مـكان به منظـور جذب افـراد، ایجاد 
نـوآوری و تحـول اقتصادی باید هر سـه متغیر را دارا باشـد 

 .)Ashtari & Mahdneghad, 2012(
چارلـز لنـدری معتقد اسـت در شـهرهای مـدرن، خالقیت 
را بایـد جایگزینـی بـرای منابع طبیعی بومی تلقـی كرد. او 
می گوید: »امروزه بسـیاری از شـهرهای جهـان با دوره های 
گـذاری روبـه رو هسـتند كه عمدتا نشـات گرفتـه از نیروی 
جهانی شـدن هسـتند. ایـن گذارها از منطقـه ای به منطقه 
دیگـر متفاوتنـد. در مناطقـی مثـل آسـیا، شـهرها در حال 
رشـد هسـتند حال آن كـه در مناطـق دیگری مثـل اروپا، 
صنایـع قدیمی ناپدید می شـوند و ارزش افزوده در شـهرها 
به نـدرت از طریـق سـاخت و تولیـد صنعتـی )كارخانـه ای( 
و بیشـتر از طریـق سـرمایه  معنـوی )مالكیـت معنـوی( به 
دسـت می آیـد كـه در محصـوالت، فرایندهـا و خدمـات 

 .)Landry, 2006( »تجلـی می یابـد
شـهرهای خالق پتانسیل خالقیتشان را در راه های مختلف 
بـه كار می گیرنـد. برخـی شـهرها بـه عنـوان مكانـی برای 
خلـق تجربه هـای فرهنگی برای سـاكنان و بازدیدكنندگان 
عمـل می كننـد. ایـن كار از طریق نمایـش و عرضه  میراث 
فرهنگـی یـا از طریـق فعالیت هـای فرهنگـی در زمینـه  
هنرهای نمایشـی و تجسـمی انجـام می شـود. برخی دیگر 
جشـنواره هایی برپـا می كننـد كـه بـه هویـت كل شـهر 
شـكل می بخشـند. برخـی نیز به دنبـال صنایع رسـانه ای و 
فرهنگی گسـترده تر هسـتند تا شـغل و درآمد ایجاد كنند 
و بـه عنـوان مراكـزی برای رشـد منطقه ای و شـهری عمل 
كننـد. در مـوارد دیگـر، با نگـرش به ظرفیت هـای هنری و 
فرهنگی شـهر، یک نقـش ویژه و برتر بـرای عنصر فرهنگ 
در شـهر قائل می شـوند كـه ضمن تقویت هویـت فرهنگی 
شـهر و ارتقـای انسـجام اجتماعی آن، قابلیت های زیسـتی 
شـهر بـه عنـوان جایـی بـرای زندگـی نیـز بهبـود می یابد. 
مشـاركت بخـش خـالق در شـكوفایی اقتصـادی شـهرها 
را می تـوان بـر حسـب مشـاركت مسـتقیم ایـن بخـش در 
خروجی هـا، ارزش افـزوده، درآمد، اشـتغال و غیره از طریق 
تاثیرگـذاری مسـتقیم و غیرمسـتقیم اندازه گرفـت؛ مثال با 
پول هایـی كه گردشـگران بـرای لذت بـردن از جاذبه-های 

فرهنگـی یک شـهر خـرج می كنند. 
بـه عـالوه، شـهرهایی كـه یـک زندگـی فرهنگـی فعـال 
دارنـد، می تواننـد جذب كننـده سـرمایه گذاری ها از انـواع 
صنایـع به سـمت خود باشـند زیـرا سـرمایه گذاران مایلند 
در شـهرها و مراكـزی مسـتقر شـوند كـه دارای محیطـی 
مطبـوع، لذت بخـش و برانگیزنـده باشـند. به بیان سـاده تر، 
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شـهرهایی كـه حـال و هـوای فرهنگـی زنده تـری دارنـد، 
سـرمایه گذاران بیشـتر و كسـب وكارهای پیشـرفته تری را 

بـه سـمت خـود جلـب می كننـد )ملكی فـر، 1387(. 
خوشـبختانه در سـال 1394 نیـز شـهر اصفهـان كـه بـه 
عنـوان شـهر جهانـی صنایـع دسـتی انتخاب شـده بـود به 

شـبكه شـهرهای خـالق جهـان نیز پیوسـت. 
ارکان شهر خالق 

اقتصـادی،  از نـگاه لنـدری )2000(، »مـردم، بنگاه هـای 
اصلـی  ركـن  پنـج  چشـم اندازها«  و  پیوندهـا  فضاهـا، 
شـهرهای خـالق هسـتند كـه توجه كـردن به آن هـا برای 
ایجـاد و توسـعه شـهرهای خـالق در آینـده حیاتـی اسـت 

همـكاران، 1392(.  و  )رحیمـی 
1- مردم 

در شـهر خـالق بایـد شـرایط و فعالیت هایـی مدنظـر قـرار 
گیرنـد كـه بـه ظهـور هنرمنـدان آینـده منجـر شـوند، به 
موفقیـت كاركنـان خـالق در همـه بخش هـای اقتصـادی 
بینجامنـد، باعـث شـوند مصرف كننـدگان خواهـان كاالی 
فرهنگـی باشـند و محیطـی جـذاب بـرای افـراد خـالق 
ایجـاد شـود. همچنیـن، آمـوزش عمومی قوی و دسـتیابی 
بـه فعالیت هـای فرهنگی نقشـی حیاتی را در شـكل گیری 
و  التزام هـا  پیشـبرد  بـه  و  كننـد  بـازی  خـالق  افـراد 

مشـاركت های اجتماعـی منجـر شـوند. 
2- بنگاه های اقتصادی 

خالقیـت اغلب بـه ایجـاد فرصت های اجتماعـی می انجامد 
و كارآفرینـان فرهنگـی، كسـب و كارهای خـالق را شـروع 
تجاری سـازی  می دهنـد.  رشـد  را  آن هـا  و  می كننـد 
ایده هـای نوآورانـه و خـالق مسـبب اشـتغال زایی و تولیـد 
ثـروت در شـهرهای خـالق اسـت. در شـهرهای خـالق، 
فراوانـی اسـتعدادهای خـالق پیش راننـده اصلـی صنایـع 

خـالق و اقتصـاد منطقـه هسـتند. 
3- فضا 

یـک ارتبـاط قوی بیـن فضـا و خالقیـت وجـود دارد. افراد 
خـالق بـه فضایی برای زندگـی، كار، الهام بخشـی و نمایش 
كارهـای خـود نیـاز دارنـد. فضاهـای یـک شـهر اعـم از 
طبیعـی و مصنوعـی باعـث برانگیختگـی، انطبـاق و بیـان 

خالقیـت سـاكنین خـود می شـوند. 
4- پیوندها و ارتباطات 

یـک محیط شـهری كـه به دنبـال برانگیختن و پشـتیبانی 
از خالقیـت اسـت بایـد بتوانـد بسـیاری از اقدامـات مجـزا 
را نیـز بـه هـم پیونـد دهـد. ایـن پیوندهـا را اغلـب اوقـات 
سـازمان هایی رهبـری می كننـد و توسـعه می دهنـد كـه 
ماموریـت و چشم اندازشـان خالقیـت اسـت. پشـتیبانی از 
ایـن پیوندهـا را نیز سـازمان های واسـطی انجـام می دهند 
كـه فعالیت هـای مجزا را سـازماندهی و از منابـع موجود به 

نحـو موثـر اسـتفاده می كنند. 
5- چشم انداز و آوازه 

در شـهرهای خـالق، بیـان و اظهـار یک چشـم انداز قوی و 
خالقانه باعث رشـد اسـتعدادها خواهد شـد و پشـتیبانی از 
خالقیت را به صورت گسـترده ای در شهر هدایت می كند و 
نظم می بخشـد. این چشـم انداز داسـتان شـهر را در سراسر 
جهـان بازگـو می كنـد، آوازه آن را در جهـان پخش می كند 
و به پیشـبرد گردشـگری، صادرات و سـرمایه گذاری در آن 
می انجامـد. گسـتره وسـیعی از گزینه هـای خـالق تولید و 
كار كـه بـا اقتصاد جدیـد پست فوردیسـم مطرح شـده، در 
مناطـق مادرشـهری كالن، نظـم جدیـد جهانـی را نمایـان 
مناطـق خـالق مطـرح  در  اصلـی كـه  ویژگـی  می كنـد. 
اسـت، تركیـب و تلفیـق ابعاد مختلف اقتصـاد و فرهنگ در 
 Momas, 2004;(. گونه ای از نظم منطقی انسـانی اسـت

 )Zukin, 2005

زیرساخت های مناطق و شهرهای خالق 
از  شـبكه ای  از  متاثـر  خـالق  شـهر  زیرسـاخت های 
تولیدكننـدگان منطقـه ای، بـازار نیـروی كار محلی - یعنی 
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كارگـران دانـش و كارگـران خـالق كـه در یـک منطقـه 
اسـتقرار دارند و می توانند در شـكل گیری توسـعه خالقیت 
در شـهر و منطقـه اثـر گـذار باشـند - و رقابـت و همكاری 
بیـن مجموعـه ای از شـهرها كـه بتواننـد عنصـر خالقیـت 
را بـه منطقـه و شـهر تزریـق كننـد، خواهـد بـود. مباحث 
مطـرح در ایـن زمینـه بیشـتر بـه مناطـق كالنشـهری و 
شـهرهای بـزرگ مربـوط اسـت و هـر چقـدر از شـهرهای 
بزرگ تـر دور می شـویم، بحـث مربـوط به خالقیت بیشـتر 
بـه عناصـر سـنتی ارتبـاط پیـدا می كند تـا عناصـر جدید. 
امـا امـروزه عناصـر سـنتی ماننـد جواهـرآالت - بـا وجـود 
صنعـت  یـک  عنـوان  بـه  می تواننـد   - بـودن  سـنتی 
خالقیت آفریـن تاثیـر خـود را بـر شـكل گیری شـهر خالق 
بگذارنـد. همچنیـن، از جمله ویژگی های عمومی هر شـهر 
خـالق ایـن اسـت كـه مكانـی جـذاب بـرای كار كـردن و 
زندگـی شـهروندان خـود )به خصـوص برای نسـل جوان(، 
توریسـم(،  )صنعـت  گردشـگران  بـرای  جـذاب  مكانـی 
اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  شـكوفایی  در  توانمنـدی 
)از راه به كارگیـری تكنولـوژی و مدیریـت صحیـح آن( و 
همچنیـن مركزیـت جـذب بنگاه هـای مختلـف اقتصـادی 

.)1394 ،نوظهـور باشـد )رحیمـی و همـكاران

پی نوشت: 
1- نویسـنده تـالش می كنـد بـا ایـن عنـوان كلـی و در چندین 
شـماره، ضمـن راه انـدازی گفتمـان اقتصـاد خـالق، عـالوه بـر 
چیسـتی اقتصـاد خـالق و واژه هـای مرتبـط و مهـم آن از جمله 
صنایـع خـالق، شـهر خـالق، گردشـگری خـالق و...، بـه ارائـه 
راهكارهایـی در خصـوص چرایـی و چگونگـی جایگزینـی اقتصاد 

خـالق بـا اقتصـاد نفـت نیز بپـردازد. 

منابع: 
رحیمـی، محمـد، مردعلـی، محسـن، داهـا، الهـام و فـالح زاده، 
عبدالرسـول )1392(. شـهر خـالق )مبانـی نظری و شـاخص ها(. 
تهـران: مركـز مطالعـات و برنامه ریـزی شـهرداری، دانـش شـهر. 
شـبانی، امیرحسـین و ایزدی، محمدحسـین )1393(. رویكردی 
نویـن بـه بازسـازی شـهر خـالق. مجلـه علمـی پژوهشـی نقش 

جهـان 2 )4(: 63-73. 
محمدی، كمال و مجیدفر، محسـن )1385(. یادداشـت بر شـهر 
خـالق. ماهنامه پژوهشـی، آموزشـی شـهرداری ها. سـال یازدهم. 
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بــا تالش هــای صــورت گرفتــه در ســال های اخیــر، 
ــد  ــان تایی ــركت دانش بنی ــش از 2100 ش ــون، بی هم اكن
صالحیــت شــده در كشــور فعالیــت می كننــد كــه 
ــد.  ــت در آورده ان ــه حرك ــان را ب ــاد دانش بنی ــرخ اقتص چ
ــه  ــا در زمین ــود و چهــارم كشــورمان در دنی ــه ن ــا رتب ام
ــا رســاندن ســهم  ــا ب ــاد م ــه زی ــوآوری و فاصل اقتصــاد ن
50 درصــدی محصــوالت داخلی مــان از تولیــد ناخالــص 
ملی مــان تــا پایــان ســند چشــم انداز 1404، نشــان 
ــتیم.  ــب هس ــیار عق ــوب بس ــت مطل ــد از وضعی می ده
حـــال ســـوال این جاســـت كـــه تـــا چـــه انـــدازه 
از ظرفیـــت وزارتخانه هـــا، نهادهـــای حاكمیتـــی و 

12 بازار بزرگ دانش بنیان
رداری ها در افزایش �م اقتصاد دانش بنیان  غفلت از نقش �ث

 سید امین مقدم حسینی

ســـازمان های غیردولتـــی بـــا فراهـــم كـــردن زمینـــه 
ـــن  ـــال ای ـــا و اتص ـــی آن ه ـــش فن ـــادرات دان ـــروش و ص ف
ــش  ــان در كاهـ ــركت های دانش بنیـ ــه شـ ــا بـ ارگان هـ
ایـــن فاصلـــه و رســـیدن بـــه چشـــم انداز برنامه ریـــزی 

شـــده اســـت؟ 
ــود در  ــای موج ــازمان ها و ارگان ه ــی س ــار تمام در كن
ــل  ــش قاب ــا بخ ــدام از آن ه ــر ك ــه در دل ه ــور ك كش
ــه  ــروش و صــادرات نهفت ــل ف ــی قاب ــش فن ــی دان توجه
اســت، شــهرداری های كالنشــهرهای كشــورمان، بــه 
ــای  ــی، ظرفیت ه ــی و اجرای ــازمان تخصص ــوان ابرس عن
ــد  ــان از تولی ــهم دانش بنی ــش س ــرای افزای ــیاری ب بس
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ــد.  ــی دارن ــص داخل ناخال
12 بازار بزرگ دانش بنیان 

مدیریــت شــهری در كالنشــهرهای كشــورمان، بــا منابــع 
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــت ب ــتقل از دول ــدی مس درآم
متعــدد در 8 حــوزه تخصصــی و علمــی، توانســته اند 
ــد و  ــد بزنن ــد پیون ــه تولی ــات را ب ــه خدم ــرف و ارائ مص

ــد.  ــازار بزرگــی را شــكل دهن ب
از زمـــان تصویـــب قانـــون شـــهرداری ها تاكنـــون، 
علی رغـــم  كشـــور،  كالنشـــهرهای  شـــهرداری های 
وجـــود دســـتگاه ها و نهادهـــای متعـــدد در شـــهر، 

وظایـــف و ماموریت هـــای گســـترده ای را برعهـــده 
ــده  ــث شـ ــف باعـ ــتردگی وظایـ ــن گسـ ــد. ایـ گرفته انـ
اســـت عملكـــرد شـــهرداری ها تاثیـــر قابـــل توجهـــی 
ــاد  ــهروندان در ابعـ ــی شـ ــبک زندگـ ــت و سـ در كیفیـ

ــد.  ــته باشـ ــف داشـ مختلـ
ـــای  ـــف و ماموریت ه ـــه وظای ـــوان هم ـــن رو، می ت از همی
ـــروز شـــهرداری ها را بـــه 8 حـــوزه محیـــط زیســـت،  ام
عمـــران شـــهری، برنامه ریـــزی شـــهری، مالـــی و 
ـــل  ـــل و نق ـــی، حم ـــی، ایمن ـــی اجتماع اقتصـــادی، فرهنگ
ـــش  ـــه بی ـــه روزان ـــرد ك ـــیم ك ـــهری تقس ـــاری ش و معم
ــه  ــا ارائـ ــن حوزه هـ ــهر در ایـ ــت در شـ از 250 خدمـ
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می شـــود. 
ــی  ــای تخصص ــذاری حوزه ه ــتردگی و تاثیرگ ــن گس ای
ــی  ــد پژوهش ــوع 909 واح ــت از مجم ــده اس ــث ش باع
ــا  ــات، 499 واحــد آن ب ــوم و تحقیق ــر نظــر وزارت عل زی
حوزه هــای تخصصــی شــهرداری ها مرتبــط باشــند از 
همیــن رو فرصــت بســیار ویــژه ای در اختیــار دانشــگاه و 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــركت های دانش بنی ش
ــهرداری ها در  ــاختار ش ــی در س ــای تخصص ــن حوزه ه ای
ــه  ــی گرفت ــكل اجرای ــازمان ها ش ــا و س ــب معاونت ه قال
اســت. بــر همیــن اســاس، شــهرداری های كالنشــهرهای 
كشــور در حوزه هــای ذیــل در بخش هــای دانــش و 
برنامه ریــزی، اجــرا، تكنولــوژی و تجهیــزات فعالیــت 

می كننــد: 
صنعــت حمــل و نقــل شــهری )اتوبوســرانی، قطــار 

شــهری، ترافیــک و تجهیــزات ترافیكــی( 
میلگــرد،  رنــگ،  بتــن،  )آســفالت،  عمــران  و  فنــی 
شــیوه های جدیــد ســاخت، ماشــین آالت مهندســی، 

مصالــح ســاختمانی ســبک و مقــاوم و...( 
معماری و شهرسازی 

فضای سبز و صنعت گل و گیاه 
صنعت بازیافت 

صنایع رفت و روب شهری 
محیــط زیســت )مدیریــت و فنــاوری آب، خــاک و هــوا، 

كاهــش آلودگــی آب، خــاک و هــوا و...( 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

و  ســیل  پیش بینــی  )آتش نشــانی،  شــهری  ایمنــی 
زلزلــه و مقابلــه بــا آن، پدافنــد غیرعامــل و...( 

صنایع فرهنگی 
برنامه ریزی شهری 
صنعت گردشگری 

شــهرداری های كالنشــهرهای كشــور در 12 موضــوع 
فــوق از 3 مزیــت ویــژه برخــوردار هســتند: برخــورداری 
قابــل صــادرات  و  فــراوان  فنــی  دانــش ضمنــی  از 
بــه بســیاری از كشــور های منطقــه و دنیــا، توانایــی 
تامیــن  بــرای  داخلــی  دانش بنیــان  شــركت های 
بســیاری از نیاز هــای فناورانــه فــوق و ادبیــات همــكاری 
ــركت های  ــهرداری ها و ش ــنایی ش ــوردن آش ــد خ و كلی
دانش بنیــان بــا یكدیگــر كــه خــود فرصــت بی بدیلــی را 

ــت.  ــرده اس ــم ك فراه
دانش فنی نهفته 

بـــا ادبیـــات، جریان ســـازی ها و تاكیداتـــی كـــه در 
فضـــای كشـــور در یـــک دهـــه اخیـــر شـــكل گرفتـــه 
ـــای  ـــز همكاری ه ـــهری نی ـــت ش ـــه مدیری ـــت، مجموع اس
ــرده  ــاز كـ ــان آغـ ــركت های دانش بنیـ ــا شـ ــود را بـ خـ

ـــت.  اس
در دومیـــن نمایشـــگاه »فناوری هـــای نویـــن مدیریـــت 
شـــهری« كـــه تابســـتان ســـال جـــاری در تهـــران برگـــزار 
شـــد، بیـــش از 400 نیـــاز فناورانـــه شـــهرداری ها 

شناســـایی و در نهایـــت بیـــش از 900 تفاهمنامـــه 
میـــان شـــركت های دانش بنیـــان و شـــهرداری های 

كالنشـــهرهای كشـــور منعقـــد شـــد. 
البتــه آغــاز ایــن حركــت بــه ایــن اقــدام محــدود 
ــری بیشــتر  ــرای بهره گی ــران ب ــهرداری ته ــود؛ ش نمی ش
ــاری  ــال ج ــان، در س ــركت های دانش بنی ــت ش از ظرفی
اقــدام بــه تاســیس »مركــز رشــد شــهری« كــرده اســت. 
ــال  ــرای س ــتا ب ــن راس ــز در همی ــهد نی ــهرداری مش ش
ــاد  ــرای انعق ــان ب ــارد توم ــر 9 میلی ــغ ب ــاری بال 94 اعتب
قــرارداد بــا شــركت های دانش بنیــان تخصیــص داده 
ــای  ــور نیازه ــه فراخ ــز ب ــهرداری ها نی ــر ش ــت. دیگ اس
ــی  ــن راســتا اقدامات ــه و ظرفیت هــای خــود در ای فناوران

ــد.  ــام داده ان را انج
ـــی  ـــش ضمن ـــد، دان ـــان ش ـــه بی ـــی ك ـــر اقدامات ـــالوه ب ع
ــهرداری ها  ــده در شـ ــاد شـ ــای یـ ــی در حوزه هـ فراوانـ
ــهری  ــار شـ ــركت قطـ ــال، شـ ــرای مثـ ــود دارد. بـ وجـ
ـــی  ـــش فن ـــه دان ـــت ب ـــته اس ـــهد توانس ـــهرداری مش ش
ـــت  ـــهری دس ـــار ش ـــزات قط ـــه از تجهی ـــاخت 46 قطع س
پیـــدا كنـــد و آن هـــا را بـــه مرحلـــه تولیـــد برســـاند. 
همچنیـــن، ســـازمان اتوبوســـرانی شـــهرداری مشـــهد 
توانســـته اســـت، بـــا اعتمـــاد بـــه تكنســـین ها و 
ـــازی  ـــر و بازس ـــی تعمی ـــش فن ـــه دان ـــود، ب ـــان خ مهندس
100 قطعـــه از قطعـــات و تجهیـــزات مكانیكـــی و 
ــد در  ــت یابـ ــكانیا دسـ ــای اسـ ــی اتوبوس هـ الكترونیكـ
ـــه  ـــر قطع ـــر ه ـــرای تعمی ـــن، ب ـــل از ای ـــه قب ـــی ك حال
از ســـوی نمایندگـــی اســـكانیا، مدت هـــا اتوبـــوس 

نیازمنـــد تعمیـــر قابـــل اســـتفاده نبـــود. 
در موضــوع تجهیــزات ایمنــی و آتش نشــانی هم ســازمان 
ــت  ــیس مدیری ــا تاس ــران ب ــهرداری ته ــانی ش آتش نش
ــدادی  ــد تع ــای خری ــه ج ــت ب ــته اس ــی توانس خودكفای
ــزات را  ــن تجهی ــود ای ــور، خ ــارج كش ــزات از خ از تجهی
تولیــد كنــد. یــا ســازمان آتش نشــانی شــهرداری مشــهد 
توانســته اســت بــه كمــک شــركت های دانش بنیــان 
بــه توانایــی ســاخت 6 عــدد از تجهیــزات ایمنــی دســت 

یابــد. 
البتــه هنــوز تجهیــزات و قطعــات فــراوان و البتــه 
ــد آن از  ــوان تولی ــود ت ــا وج ــه ب ــت ك ــتراتژیكی هس اس
ســوی نخبــگان و شــركت های دانش بنیــان، هنــوز از آن 

ســوی مرزهــا خریــداری می شــوند. 
ــدد و  ــزات متع ــا و تجهی ــه دانش ه ــه این ك ــه ب ــا توج ب
ــهرهای  ــام ش ــاز تم ــورد نی ــهری م ــت ش ــراوان مدیری ف
دنیاســت و از طرفــی تامیــن آن هــا موضوعــی تخصصــی 
اســت و وظیفــه ذاتــی شــهرداری ها نیســت، در صورتی كه 
ــا  ــت جمهوری و پارک ه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــه  ــتر ب ــه بیش ــن زمین ــان در ای ــركت های دانش بنی و ش
ــا  ــریع كننده كاره ــش تس ــد و نق ــه كن ــهرداری ها توج ش
و راهبــری را بــر عهــده بگیــرد، می توانــد بــدون كمتریــن 
هزینــه بــازاری چنــد میلیــارد دالری در ایــن بخــش بــرای 

 .كشــورمان بــه ارمغــان بیــاورد
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کنون به فعالیت  در حوزه  از ا از معروف به صاش�ی ونیک ش�ی کت صنایع الک�ت رسث

دازد.  ام �رها�ی در حوزه ماهواره یم �پ ب
ن

ا�ت مشغول است و مهچنان به ا� ا�ب سیس�ت های حمن

ان را  از و صاا�ی ر�ی های ظاملانه، صاش�ی
ت

اما به نظر یم رسد فشارها در سال های اخ�ی و �

کت را �ت حدودی منفعل کرده است ن دو رسث ث�ی قرار داده و ا�ی ت �ت
ت

ن � ن�ی

رکزش را روی خط تولید وامکن  
ت
مفورت، در حایل که سو�ن اریکسون � ر اساس مشاهدات �ب

تیب،  ن �ت ی پیدا یم کرد. به ا�ی رت بیش�ت ن روز به روز در صنعت موسی�ت �ث گذاشته بود، اپل ن�ی

ن دچار افت شد و نتوانست به وعده اش معل کند و  سو�ن اریکسون از نظر کسب  و �ر ن�ی

ن �ر یم کردند، ارائه کند ند رسی �پ )P-Series( را که �ب سیمب�ی گویسث های هومسث

ی از ورود �الهای  ن محایت های دول�ت از صنایع داخیل، جلوگ�ی �ی هل همم �ت از محب

ای واردات آن دست از �ال ها و �ی اعطای  ن �ب ، وضع تعرفه های سنگ�ی مشابه خار�ب

ینه های تولید است ن هز ن نگه داش�ت ی�ی رانه های رسشار تولیدی در راستای �پ �ی

فرصت درنگ
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احیا در آخرین فرصت
از چگونه است؟  ونیک ش�ی حال و روز صنایع الک�ت

 نگار میرکریمی 
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صاایــران شــاید بــرای بســیاری از ایرانی هــا یــادآور 
اولیــن گوشــی تلفــن همراهــی باشــد كــه داشــته اند امــا 
بــرای صنعــت كشــور، از جملــه تولیدكننــدگان تجهیزات 
ــان  ــه در جری ــت ك ــد اس ــركتی قدرتمن ــی، ش مخابرات
ــركتی  ــت. ش ــته اس ــش داش ــد نق ــواره امی ــاخت ماه س
ــه عنــوان تولیدكننــده تلفــن همــواره  كــه همــه آن را ب
می شــناختند، فعالیت هــای دیگــری نظیــر تولیــدات 

الكتریكــی و نظامــی ماننــد 
ــا  ــكاری در ســاخت رادار ی هم
ــت.  ــته اس ــز داش ــواره نی ماه
گرچــه ایــن شــركت همچنــان 
حــال  در  امــا  پاســت،  روی 
فعالیت هــای  برخــی  حاضــر 
ــد و  ــام نمی ده ــته را انج گذش
ــه فعالیت هــای دیگــری روی  ب

ــت.  آورده اس
ــت  ــا هف ــه ب ــركت ك ــن ش ای
زیرگــروه چــرخ فعالیت هایــش 
می چرخــد، شــركت صاشــیراز 
ــود  ــه خ ــز در زیرمجموع را نی

ــه  ــروف ب ــران، مع ــک ای ــع الكترونی ــركت صنای دارد. ش
صاایــران كــه در ســال های اخیــر در شــیراز مشــغول بــه 
تولیــد ترانزیســتور بــوده اســت، شــركتی بــا نــام صنایــع 
الكترونیــک شــیراز دارد. ایــن شــركت چنــد ســال پیــش 
تولیــد گوشــی تلفــن همــراه را متوقــف كــرد زیــرا 
ــه گفتــه  دیگــر بازدهــی اولیــه اقتصــادی را نداشــت و ب
مســئوالن ایــن شــركت، واردات آن به صرفه تــر بــود. 
صنایــع الكترونیــک ایــران یــا صاایــران در واقــع شــركتی 
ــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح  ــه وزارت دف وابســته ب

اســت. 
شــركت صنایــع الكترونیــک شــیراز معــروف به صاشــیراز 
ــی  ــتم های مخابرات ــوزه سیس ــت  در ح ــه فعالی ــون ب اكن
مشــغول اســت و همچنــان بــه انجــام كارهایــی در حــوزه 
ــارها  ــد فش ــر می رس ــه نظ ــا ب ــردازد. ام ــواره می پ ماه
ــیراز  ــه، صاش ــای ظالمان ــر و تحریم ه ــال های اخی در س
و صاایــران را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده و ایــن دو 
ــا حــدودی منفعــل كــرده اســت چــرا كــه  شــركت را ت
ایــن مجموعــه در فهرســت شــركت های تحریمــی قــرار 

داشــت. 
ــی  ــل از یكـ ــه نقـ ــیتدپرس بـ ــال 1387 آسوشـ در سـ
نوشـــت  آمریـــكا  خزانـــه داری  وزارت  مقام هـــای  از 
ــای  ــداد دارایی هـ ــتور انسـ ــه دسـ ــن وزارتخانـ ــه ایـ كـ
ــت.  ــرده اسـ ــادر كـ ــران را صـ ــی ایـ ــركت نظامـ 6 شـ
ـــركت ها  ـــن ش ـــود ای ـــرده ب ـــا ك ـــور ادع ـــه مذك وزارتخان
ـــال  ـــه قب ـــتند ك ـــاتی هس ـــب موسس ـــا تصاح ـــار ی در اختی
ــكی  ــی و موشـ ــه اتمـ ــان در برنامـ ــر نقششـ ــه خاطـ بـ
ــركت هایی كـــه وزارت  ایـــران تحریـــم شـــده اند. شـ
ـــد  ـــود عبارتن ـــرده ب ـــام ب ـــا ن ـــكا از آن ه ـــه داری آمری خزان
ــک  ــع الكترونیـ ــران، صنایـ ــک ایـ ــع الكترونیـ از صنایـ

شـــیراز، صنایـــع مخابراتـــی ایـــران، شـــركت صنایـــع 
ـــروه  ـــاخت و گ ـــع فراس ـــران، صنای ـــی ای ـــد هواپیمای تولی

صنایـــع تســـلیحاتی. 
ــتند  ــدند و توانس ــل نش ــچ گاه تعطی ــركت ها هی ــن ش ای
ــا فــراز و نشــیب روزهــای تحریــم علیــه ایــران دســت  ب
ــد.  ــه دهن ــه فعالیــت خــود ادام ــد و ب ــرم كنن و پنجــه ن
ــی  ــه نتیجــه نهای ــاه گذشــته نیــز كــه برجــام ب در دو م
رســید، بــا لغــو بســیاری از 
و  اقتصــادی  تحریم هــای 
صنعتــی علیــه ایــران، بســیاری 
اقتصــادی  بخش هــای  از 
و  كشــیدند  راحتــی  نفــس 
امیــد بیشــتری بــه بهبــود 
بــه  دســت آوردنــد. در همیــن 
ــام  ــه برج ــر ك ــاه اخی ــد م چن
در انتظــار نتیجــه نهایــی بــود، 
شــركت صنایــع الكترونیــک 
اســتخدام  آگهــی  شــیراز 
ــر  ــن ام ــه ای ــرد ك ــر ك منتش
نشــان دهنده فعالیــت بیــش از 
ــا توانســته اســت  ــو تحریم ه پیــش آن اســت. ظاهــرا لغ
تــا حــدی اقتصــاد ایــران و به ویــژه صنایــع را بــه بهبــود 
اوضــاع امیدوارتــر كنــد كــه شــركت یــاد شــده نیــز از آن 

ــت.  ــوده اس ــتثنا نب مس
ــی  ــوان یك ــه عن ــیراز ب ــک ش ــع الكترونی ــركت صنای ش
از شــركت های تخصصــی صاایــران در زمینــه انجــام 
تحقیقــات، طراحــی، تولیــد و تامیــن محصــوالت و ارائــه 
ــک  ــاوری الكترونی ــف فن ــای مختل ــات در حوزه ه خدم
)جنــگال(،  الكترونیــک  جنگ هــای  رادار،  شــامل 
ســالح،  الكترونیــک  كنتــرل،  و  هوایــی  الكترونیــک 
الكترونیــک دریایــی، المپ هــای مایكروویــو و تجهیــزات 
ــه  ــا تكی ــیون( ب ــی )كالیبراس ــری و اندازه شناس اندازه گی
بــر پتانســیل های درونــی و فرصت هــای محیطــی و نیــز 
مشــاركت شــركت های داخلــی و خارجــی در ســطح 
ملــی و فراملــی خــود را پیشــگام و در ســایر حوزه هــای 
ــا و  ــران و طرح ه ــته صاای ــركت های وابس ــی ش تخصص
پروژه هــای فراشــركتی خــود را همــكار و همــراه آن 

می دانــد. 
شــركت صنایــع الكترونیــک شــیراز بــر ایــن بــاور اســت 
كــه انجــام ماموریــت و دســتیابی بــه اهــداف كاری 
ــایر  ــان و س ــران، كارشناس ــد آن را مدی ــه بای ــت ك اس
ــعه  ــرای توس ــذا ب ــد ل ــام دهن ــازمان انج ــان س كاركن
ســازمان و ارتقــای دانــش كاركنــان خــود در ابعــاد 
ــركت  ــن ش ــت. ای ــل اس ــژه ای قائ ــت وی ــف اهمی مختل
ــت  ــلح را در اولوی ــای مس ــای نیروه ــن نیازمندی ه تامی
ــه تامیــن  ــرار داده اســت و در عیــن حــال ب كار خــود ق
ــردم  ــوم م ــوری و عم ــازمان های كش ــای س نیازمندی ه
ــط  ــازار خارجــی )صــادرات( در حوزه هــای مرتب ــز ب و نی

 .توجــه دارد
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چرا برندهای ایرانی شکست می خورند؟

ا�ن ندهای قد�ی ا�ی  شکست �ب
ن

�لبدشاک�
در گفت وگو �ب ایوب فرامرزی 
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زیـادی  ایرانـی  برندهـای  اخیـر  سـال های  در   
منفعـل شـده اند و زندگـی برخـی از آن ها بـا تعطیلی 
کارخانه هایـی بـا چندصـد کارگـر بـه پایـان رسـیده 
اسـت. بـه نظـر شـما دلیـل اصلـی موفـق نبـودن 

ایرانـی چیسـت؟  برندهـای 
عمده تريـن دليل از بين رفتن شـركت ها و برندهـای ايرانی، دولتی 
شـدن كلی اقتصـاد ايـران و بالطبع حاكميـت و مديريـت ناكارآمد 
دولتـی در ايـن شركت هاسـت چـرا كـه اغلـب مديـران دولتـی به 
كارخانه هـا و صنايـع تحـت مديريت خود تعلـق خاطـر ندارند و به 
علـت حمايت هـای همه جانبـه و گسـترده ای كـه از مجموعه های 
تحـت مديريـت آن ها می شـود، برای تحـول و نـوآوری هم انگيزه 

ندارند. 
حداقـل  بـه  بخـش خصوصـی  مديـر  تفکـر  بـر  حاكـم  اصـل 
رسـاندن هزينه هـا و حداكثـر كـردن سـود و منفعـت اسـت. يـک 
مديـر خصوصـی منافـع و دسـتاوردهای خـود را در گـرو منافـع و 
دسـتاوردهای كارخانـه و شـركتش می بيند لـذا از هيچ تالشـی در 
راسـتای سـودآوری و كسب منافع بيشـتر فروگذار نخواهد كرد. اما 
در مقابـل، مديـران دولتـی اغلـب فـارغ از سـودآوری يـا زيان دهی 
شـركت ها و كارخانه هـای تحـت مديريتشـان حقـوق و مزايـای 
ثابتـی را از خزانـه دولـت دريافت می كنند و در صـورت تنگ آمدن 
عرصـه، يـا صحنـه را خالـی می كننـد يا بـا حمايت های گسـترده 

دولـت موقتـا شـرايط را از حالـت بحرانـی خـارج می كنند. 
از جملـه مهم تريـن حمايت های دولتی از صنايـع داخلی، جلوگيری 
از ورود كاالهـای مشـابه خارجـی، وضـع تعرفه های سـنگين برای 
واردات آن دسـت از كاال هـا و يـا اعطای يارانه های سرشـار توليدی 
در راسـتای پاييـن نگـه داشـتن هزينه هـای توليـد اسـت. در ايـن 
فضـا هرگـز نمی تـوان انتظار عمـری بلندمدت برای هيـچ كارخانه 
يـا شـركت دولتـی داشـت. مثـال بـارز مديريت دولتـی در ايـران، 
شـركت ها و كارخانه های خودروسـازی هسـتند كه در صورت نبود 
حمايت هـای دولتـی، در فـروش محصـوالت خـود بـا مشـکالتی 

بسـيار جـدی مواجه خواهند شـد. 

 به نظر شـما تحریم هـا علیه ایران که در سـال های 
اخیـر اوج گرفتـه بـود، تا چـه میزان بر شکسـت این 
شـرکت ها تاثیـر گذاشـت و اکنـون کـه تحریم هـا 
برداشـته شـده اسـت، تـا چـه میـزان می توانـد راه 
موفقیـت و امکانی برای احیای این شـرکت ها باشـد؟ 
بـه عقيـده مـن، امـکان سـودآور و حتـی ابرشـركت شـدن چنين 
بنگاه هايـی وجود دارد. ايران از مزيت ارزشـمند دسترسـی آسـان و 
ارزان بـه تمامـی عوامل توليـد به علت ويژگی هـای فوق العاده خود 
برخوردار اسـت؛ نيروی كار فراوان و نسـبتا ارزان، مـواد اوليه فراوان 
و داشـتن بسـياری موقعيت هـای بی نظيـر ديگـر. به شـکل بالقوه، 
انـدازه اقتصـاد ايـران بسـيار بزرگ تر از ابعاد كنونی اسـت. ايـران از 
لحـاظ جمعيتی رتبه شـانزدهم جهـان را دارد و بر اسـاس آمارهای 
رسـمی بين المللی از لحاظ در اختيار داشـتن منابـع طبيعی جزو 10 
كشـور اول جهـان اسـت. همچنين، ايـران در قلب خاورميانـه و در 
مسـير ارتباطی آسـيا و اروپا قرار دارد به همين دليل دسترسـی اش 
بـه بازارهـای بـزرگ مصرفـی بين المللی بسـيار مطلوب اسـت. در 
اين شـرايط آمـاده و مهيـا، شـکل گيری شـركت ها و كارخانه های 

سرپرست گروه پژوهشی آمارهای 
اقتصادی در پژوهشکده آمار بر 
این باور است که دلیل اصلی 
افول کارخانه های ایرانی در طول 
سال های اخیر، دولتی بودن مدیریت 
این کارخانه هاست. به گفته ایوب 
فرامرزی، نباید دلیل اصلی شکست 
این کارخانه ها را تحریم ها علیه 
ایران دانست، بلکه باید به مواردی 
همچون مدیریت ناکارآمد دولتی 
حاکم بر آن ها و سیاست زدگی عرصه 
اقتصاد کشور نیز توجه کرد. با توجه 
به اهمیت یافتن موضوع برندسازی 
در ایران، دانش بنیان با سرپرست 
گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی 
در پژوهشکده آمار درباره روزگار 
برندهای ایرانی و دالیل ظهور و افول 
آن ها به گفت و گو پرداخته است که 
حاصل آن پیش روی شماست. 
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بـزرگ چنـدان دور از ذهن نيسـت و بـا اندك تدبيـری می توان به 
ايـن هدف دسـت يافت. 

در رابطـه با سـوال شـما می تـوان گفت كـه اگرچـه تحريم های 
و  شـركت ها  ولـی  بوده انـد  تاثيرگـذار  بين المللـی  ظالمانـه 
كارخانه هـای دولتـی قبـل از تحريم هـا هـم وضعيـت مناسـبی 
نداشـتند و اكثـرا بـا حمايت هـای دولتـی بـه كار خـود ادامـه 
می دادنـد. درسـت اسـت كـه تحريم هـا بسـياری شـركت ها و 
كارخانه هـای داخلـی را از دسـتيابی به تکنولوژی هـای روز دنيا و 
بازسـازی تشـکيالت و سـاختار توليدی خود محروم كـرده بودند 
ولـی باز هم سـاختار دولتـی انگيزه و اشـتياقی را برای دسـتيابی 
بـه آن تکنولوژی هـا فراهم نمی كـرد. نکته مهم ديگـر در ارتباط 
بـا تحريم هـا اين اسـت كه شـرايط تحريـم امـکان حمايت های 
دولتـی را از ايـن كارخانه هـا محـدود كـرده بود در نتيجـه دولت 
مجبـور بـه تعطيـل كـردن برخـی از آن ها شـد. در هـر صورت، 
ريشـه چالـش كنونـی دولتی بـودن اقتصـاد ايـران و تصديگری 

گسـترده دولـت در عرصـه اقتصادی اسـت. 
البتـه بايـد بـه ايـن نکتـه هـم اشـاره كـرد كـه گا ه تصميم ها و 
سياسـت گذاری های نادرسـت باعـث می شـود دولـت كارخانه ها 
و صنايعـی كـه خـود آن هـا را تنبـل و ناتـوان از رقابت بـار آورده 
اسـت، در گـرداب مصائـب و بالهـا   رهـا كنـد و بـه حـال خـود 
واگـذارد. بـه طـور مثـال، در دولـت قبـل درآمدهـای بـادآورده 
نفتـی بـه دولـت امـکان اجـرای سياسـت های انبسـاطی پولی و 
مالـی گسـترده ای را داد كـه با اين اقـدام حجم نقدينگی كشـور 
رشـدی بسـيار بـزرگ و نامعقـول را تجربـه كرد. رشـد نقدينگی 
بـدون رشـد متناسـب توليـد طـی سـال های 13۸4 تـا 1392 
باعـث تحريـک سـطح عمومـی قيمت ها و لـذا افزايـش تورمی 
كم سـابقه در كشـور شـد. دولت هم برای مهار تورم مجبور شـد 
چشـم خـود را بر حمايـت از كارخانه هـا و صنايع داخلـی ببندد و 
بـه شـکلی بی رويـه كاالهـای كم كيفيـت و ارزان قيمـت خارجی 
را راهـی بـازار كشـور كنـد و ايـن كار به ورشکسـتگی بسـياری 
از كارخانه هـا و شـركت های داخلـی منجـر شـد. نکتـه جالـب 
توجـه اين جاسـت كـه ايـن سياسـت تنهـا توانسـت تـورم را در 
دوره ای بسـيار كوتاه مـدت مهـار كنـد. پـس از آن، اقتصـاد ايران 
بـا موج سـنگين تـورم مواجه شـد به طـوری كه در شـهريورماه 
1392 تـورم تقريبـا بـه 3۶ درصـد رسـيد كـه در سـال های پس 
از انقـالب كم سـابقه بـود. واردات بی رويـه كاالهـای بی كيفيـت 
خارجـی در سـال های گذشـته عامـل ورشکسـتگی كارخانه ها و 
شـركت های بسـياری بود كه اين سياسـت نيـز از عملکرد دولت 

وقـت نشـات گرفته بوده اسـت. 

 پـس از لغـو تحریم هـای ایـران، موضـوع ورود 
سـرمایه گذار خارجـی قـوت گرفتـه اسـت. بـه نظر 
شـما ورود سـرمایه گذار خارجـی چقـدر می تواند در 

احیـای برندهـای ایرانـی موفـق عمـل کند؟ 
اگـر ورود سـرمايه گذار خارجـی بـه ورود تکنولـوژی بـه داخـل 
كشـور منجـر  شـود، ارزشـمند اسـت و ثمـرات مباركـی را برای 
اقتصـاد و مـردم ايـران بـه همـراه خواهـد داشـت. اما اگـر نتوان 
تکنولـوژی را همـراه بـا سـرمايه گذاری خارجـی بـه كشـور وارد 
و توليدكننـدگان داخلـی را از تکنولوژی هـای كارآمـد و روز دنيـا 

بهره منـد كـرد، افزايـش توليـدات در كشـور موقتـی و اين عمل 
تنهـا درمانـی موقت برای آسـيب های جدی وارد شـده به اقتصاد 
ايـران خواهـد بـود. اقتصاد ايران با مسـاله ركود تورمی دسـت به 
گريبـان اسـت كه بهتريـن درمان ايـن چالـش تکنولوژی درمانی 
اسـت؛ بـه ايـن معنـی كـه بـا تکنولوژی هـای نـو و كارآمـد بـا 
ميزان مشـخصی هزينـه می توان توليدات بيشـتر و باكيفيت تری 
داشـت. بـه عبارتـی، ورود تکنولـوژی روز بـه كشـور كميـت و 
كيفيـت توليـدات را افزايـش و بهای تمام شـده هـر واحد كاالی 
توليـد شـده را به شـدت كاهـش می دهـد، كاهـش بهـای تمـام 
شـده كاال نيـز تـورم را درمـان خواهـد كـرد و افزايـش كيفيـت 
سـبب افزايـش تقاضـا و خـروج از ركـود و كسـادی اقتصـادی 
خواهـد شـد. لذا چالش تـورم و ركود به شـکلی همزمـان درمان 
خواهـد شـد. بنابرايـن تـا حـد امـکان بايـد سـرمايه گذاری های 
خارجـی و داخلـی را روی صنايـع مهم و دارای مزيت كشـورمان 
متمركـز و بـه همـراه آن تکنولوژی های روز دنيا را نيز به كشـور 

وارد كنيـم و از مواهـب آن بهـره ببريم. 
تکنولوژی هـای نويـن و توليـد كاالهـای باكيفيت كليد گشـودن 
درب بازارهـای كشـورهای همسـايه بـه روی كاالهـای ايرانـی 
و نتيجـه آن كسـب منافـع سرشـار بـرای اقتصـاد ايـران اسـت؛ 
مشـکل تـورم و ركـود بـه شـکل همزمـان حـل و خود بـه خود 

معضـل بيـکاری نيـز برطـرف خواهد شـد. 
می تـوان گفـت، در صـورت فراهـم بـودن شـرايط سياسـی و 
اقتصـادی، برند هـا و كارخانه هـای ايرانـی می تواننـد بـرای بـه 
بازارهـای داخلـی و منطقـه ای و حتـی جهانـی  دسـت آوردن 
اميـد زيـادی داشـته باشـند. از مهم تريـن شـروط ايـن مسـاله، 
كنـار كشـيدن دولـت از تصديگـری اقتصـادی و واگـذاری امـور 
بـه بخـش خصوصی اسـت. البتـه در شـرايط كنونی، به واسـطه 
عملکـرد مناسـب دولت تدبيـر و اميد خصوصا در حوزه سياسـت 
خارجـی، می تـوان بـه آينـده اقتصاد ايـران و شـکل گيری بخش 

خصوصـی واقعـی و قدرتمنـد در ايـن اقتصـاد اميـدوار بود. 

در دو، سـه سـال گذشـته برخـی کارخانه هـای   
ایرانـی بـه تعطیلـی کشـانده شـدند و برخـی دیگر 
ایـن  از  یکـی  نمی گذراننـد.  را  خوبـی  روزگار  نیـز 
صنایـع، صنایع الکترونیک شـیراز اسـت کـه گرچه 
هنـوز روی پاسـت، امـا در زمـان تحریم هـا دچـار 
آسـیب هایی شـده اسـت. به نظر شـما آیـا صنایعی 
از ایـن دسـت که رونق خـود را از دسـت داده اند، در 

شـرایط فعلـی امـکان احیـا دارند؟ 
ايـن  بـا واگـذاری  امکان پذيـر اسـت.  امـر  ايـن  بلـه، مطمئنـا 
شـركت ها و سـازمان ها بـه بخـش خصوصـی و حمايت هـای 
اوليـه و موقتـی دولـت از آن هـا، امکان احيـای آن ها وجـود دارد. 
البتـه معتقـدم كـه در شـرايط كنونـی كـه تحريم هـا برداشـته 
شـده اند و امـکان انجـام فعاليت هـای اقتصـادی و توليدی بيش 
از پيـش فراهـم اسـت، می تـوان بـا اسـتفاده از علـم اقتصـاد بر 
اسـاس ويژگی هـای اقتصـاد ايـران بـه تعيين مزيت های نسـبی 
اقتصادی پرداخت و سـرمايه ها را به شـکل ويژه به سـمت آن ها 
هدايـت كـرد و احيـای شـركت ها و كارخانه هـای ورشکسـته به 

 .شـکلی هدفمنـد و بـا اولويـت صورت گيـرد
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قدم های کوچک

ه مند شدن ن اي انگ�ی زده روش �ب �ی

 نفیسه کرمی
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1. با کارهای کوچک آغاز کنید 
 وقتــی كاری خیلــی بــزرگ اســت، مــدام آن را بــه تعویق 
می اندازیــم. كارهــا را بــه قســمت های كوچک تــری 
ــد.  ــان باش ــزان توجهت ــب می ــه مناس ــد ك ــیم كنی تقس
اگــر شــما فقــط بــرای چهــل دقیقــه می توانیــد تمركــز 
كنیــد، كارتــان را طــوری تقســیم كنیــد كــه هــر قســمت 

را در چهــل دقیقــه انجــام دهیــد. 

دنبــال  بــه  کار  اتمــام  از  بعــد   .2
باشــید  موفقیــت 

شــروع كــردن خــوب اســت ولــی بــه انجــام رســاندن كار 
نتیجــه ای اســت كــه شــما نیــاز داریــد. ببینیــد چطــور 
ــتید،  ــام آن هس ــال انج ــه در ح ــردن كاری ك ــام ك تم

ــد.  ــک می كن ــان كم ــه موفقیتت ــی و ب ــما را راض ش

3. به خودتان جایزه بدهید
ــد.  ــزه بدهی ــان جای ــه خودت ــر كاری ب ــام ه ــد از انج بع
ــون  ــه ای تلویزی ــد تماشــای ده  دقیق ــزه می توان ــن جای ای
ــک كار خــوب  ــه كار باشــد. شــما ی ــد از چهــل دقیق بع
ــه  ــی ب ــر خیل ــدارد اگ ــرادی ن ــس ای ــد پ ــام داده ای انج

ــد.  ــخت نگیری ــان س خودت

4. کلید انگیزه خود را بیابید 
هــر انســانی راهــی بــرای ایجــاد انگیــزه در خــود 
از  قدردانــی  بــا  اســت  ممكــن  افــراد  بعضــی  دارد. 
ــا  ــر ب ــی دیگ ــد، بعض ــدا كنن ــزه پی ــان انگی تالش هایش
ــه هســت،  ــه ك ــی. هرچ ــای گروه ــركت در بحث ه ش
كلیــد انگیــزه خــود را بیابیــد و از آن بهره بــرداری كنیــد. 

انگیزه همان ترغیب ذهنی شما برای 
انجام یک کار مشخص است. افراد 
انگیزه های گوناگونی برای انجام 
کارها دارند. بعضی نظریه ها  در مورد 
انگیزه می گویند که اصلی ترین نیازها، 
نیازهای جسمی - مانند غذا، آب و 
خواب - هستند پس با توجه به سطح 
این نیازها درمی یابیم که بیکاری، 
توانایی ما را برای خرید غذا یا داشتن 
یک خواب راحت از بین می برد. بعضی 
از ما تا حدی از نظر مالی توانمند 
هستیم که دیگر نگران این نیازها 
نباشیم، پس بعضی از پروژه ها و کارها 
می توانند انگیزه  ما را برای ادامه 
دادن از بین ببرند. ما متوجه نیستیم 
که چگونه کار فعلی مان می تواند 
ترسیم کننده یک کار بزرگ تر 
باشد زیرا برای ایجاد انگیزه روزانه 
به راه های تعریف  شده  و مشخص 
بیشتری نیاز داریم. در این نوشتار به 
بعضی از این راه ها اشاره می کنیم. 
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ــدت  ــداف بلندم ــا اه ــان را ب 5. کارت
ــد  ــگ کنی هماهن

چگونـــه می شـــود كاری كـــه در حـــال انجـــام آن 
ــد؟  ــک كنـ ــان كمـ ــداف بلندمدتتـ ــه اهـ ــتید، بـ هسـ
آیـــا هـــدف بلندمـــدت شـــما اســـتقالل مالـــی اســـت 
یـــا موفقیـــت اجتماعـــی؟ آیـــا شـــغل كنونـــی شـــما 
كمـــک  بلندمدتتـــان  هدف هـــای  بـــه  مســـتقیما 

؟  می كنـــد

ــق  ــه تعوی ــور ب ــه چط ــاره این ک 6. درب
ــت  ــال موفقی ــا احتم ــن کاره انداخت
شــما را کاهــش می دهــد، فکــر کنیــد 
ــی  ــه اتفاق ــود چ ــام نش ــت انج ــر وق ــان س ــر كارهایت اگ
ــد  ــه شــما اســترس می ده ــكار منفی ب ــد افتاد؟ اف خواه
و اســترس ممكــن اســت بــه شــما كمــک كنــد كــه آن 
شــرایط ســخت را زودتــر ســپری كنیــد. ایــن بــه شــرایط 
ــت  ــن اس ــار ممك ــتگی دارد. فش ــما بس ــخصیت ش و ش

ــر باشــد.  فقــط در مــورد شــما موث

7. خودتان را جریمه کنید 
ــر  ــد ب ــان می توان ــا رقیبت ــد، آی ــون كار نكنی ــر هم اكن اگ
ــا  ــه ت ــد ك ــول بدهی ــان ق ــه خودت ــه كند؟ ب ــما غلب ش
ــد.  ــال نمی روی ــازی فوتب ــه ب ــد ب ــام نكنی ــان را تم كارت
ــما  ــه ش ــت ب ــن اس ــز ممك ــه نی ــترس، جریم ــد اس مانن

ــد.  ــزه را برطــرف كنی ــود انگی ــه كمب ــد ك كمــک كن

8. از خودتــان ایــن ســوال را بپرســید: 
چــرا کار کنــم؟ 

ــما  ــد، ش ــن كردی ــود را تامی ــه  خ ــای اولی ــی نیازه وقت

ــه  ــردن ادام ــه كار ك ــد هســتید. شــما ب ســالم و ثروتمن
كــه  هســت  درونتــان  در  چیــزی  زیــرا  می دهیــد 
ــه خــود  ــد، مــدام ب می خواهیــد ادامــه دهیــد. آن را بیاب
ــه  ــزه ب ــود انگی ــیله  آن در خ ــه  وس ــد و ب ــادآوری كنی ی

ــد.  ــود آوری وج

9. کارهایــی را بیابیــد که واقعا دوســت 
داریــد آن هــا را انجــام دهید 

ــی  ــراوان خیل ــتیاق ف ــور و اش ــزه و ش ــردن انگی ــدا ك پی
ــه  كاری  ــام چ ــق انج ــد عاش ــت. ببینی ــز اس هیجان انگی
هســتید و آن را اول انجــام دهیــد. وقتــی شــروع كردیــد 
ــروژه  ــان پ ــای هم ــایر كاره ــاد، س ــان افت ــه جری و كار ب

ــند.  ــر می رس ــه نظ ــان تر ب ــم آس ه

ــا انســان های ســختکوش ارتبــاط  10. ب
برقــرار کنید 

ــا  ــه ب ــاده اســت ك ــاق افت ــان اتف ــه  حــال برایت ــا ب ــا ت آی
ــم  ــما ه ــختكوش، ش ــراد س ــط اف ــدن توس ــه ش احاط
ــد؟  ــا ســخت كار كنی ــد آن ه ــد و مانن ــدا كنی ــرژی پی ان
ــما  ــر ش ــد. اگ ــاد می كنن ــزه ایج ــر انگی ــردم در یكدیگ م
ــروژه  ــان پ ــه روی هم ــد ك ــی داری ــا همكاران دوســتان ی
كار می كننــد، بــه آن هــا ملحــق شــوید و بــا آن هــا 
ــزه  ــما انگی ــاركت در ش ــد. مش ــو كنی ــث و گفت وگ بح

ایجــاد می كنــد. 

11. از تکــرار بپرهیزیــد و بــا برنامه های 
ــد کار کنید  جدی

و  كارهــا  و  بوده ایــد  دقیــق  خیلــی  شــما  آیــا 
ــن  ــد؟ ممك ــام می داده ای ــه انج ــا برنام ــان را ب پروژه هایت
ــان  ــرای زمانت ــس ب ــد پ ــش یاب ــان كاه ــت انگیزه ت اس
برنامه ریــزی كنیــد و كار را در زمــان دیگــری بــه اتمــام 
ــوید و كار  ــالص ش ــرایط خ ــن ش ــون از ای ــانید. اكن برس

ــد.  ــام دهی ــری انج دیگ
بــه  محــض این كــه در شــما انگیــزه ایجــاد شــود، هیــچ  

 .ــان شــود ــع موفقیتت ــد مان ــز نمی توان چی
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خداحافظی اریکسون با سونی
یکسون آمد؟ چه بال�ی �ب رس گویسث های سو�ن ار

 مینا جوشقانی
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همیـــن ده، پانـــزده ســـال پیـــش سونی اریكســـون 
ــراه  ــن  همـ ــازنده های تلفـ ــن سـ ــی از محبوب تریـ یكـ
در جهـــان بـــود. برندهـــای دیگـــری نیـــز ماننـــد 
ـــل  ـــر دالی ـــه خاط ـــه ب ـــد ك ـــود دارن ـــون وج سونی اریكس
ـــا  ـــام ی ـــب و ادغ ـــی، تركی ـــران مال ـــه بح ـــف از جمل مختل
مدیریـــت ضعیـــف از بیـــن رفته انـــد.  می تـــوان گفـــت 
ـــوژی  ـــصتی ها اوج تكنول ـــه ش ـــرای ده ـــه ب ـــی ك برندهای
و ســـمبل مدرنیتـــه بودنـــد، حتـــی بـــه گـــوش نســـل 

ـــتند.  ـــنا نیس ـــم آش ـــد ه جدی
سونی اریكســـون نتیجـــه ســـرمایه گذاری مشـــترک 
ـــی  ـــدرت مخابرات ـــونی )SNE( و ابرق ـــی س ـــركت ژاپن ش
ســـوئدی یعنـــی اریكســـون )ERIC( بـــود. در ســـال 
ـــا  ـــرمایه گذاری آن ه ـــه س ـــد از آن ك ـــه بع 2011، بالفاصل
نهایـــی شـــد، سونی اریكســـون ناگهـــان رشـــد كـــرد و 
ـــی و  ـــگاه س ـــا در جای ـــر دنی ـــد برت ـــت 100 برن در فهرس
ـــای  ـــر از برنده ـــی باالت ـــی جایگاه ـــت؛ یعن ـــم نشس شش

نام آشـــنایی همچـــون هاینتـــز و لویـــی ویتـــون. 
گســـترده  طیـــف  عاشـــق  مصرف كننده هـــا 
ــون  ــه سونی اریكسـ ــد كـ ــی بودنـ ــی های موبایلـ گوشـ
ــه  ــرد. از جملـ ــد می كـ ــری تولیـ ــس از دیگـ ــی پـ یكـ
محبوب تریـــن آن هـــا می تـــوان بـــه T68i اشـــاره 
ـــود  ـــی هایی ب ـــن گوش ـــی از اولی ـــی یك ـــن گوش ـــرد. ای ك
ـــد.  ـــازار آم ـــه ب ـــذاب ب ـــف و ج ـــای مختل ـــه در رنگ ه ك
ـــش  ـــان، سونی اریكســـون داشـــت جایگاه ـــا گذشـــت زم ب
ــازاری كـــه تحـــت ســـلطه گوشـــی های اپـــل  را در بـ
ــل  ــرد. اپـ ــم می كـ ــود، گـ ــده بـ ــونگ درآمـ و سامسـ

ــی  ــود و وقتـ ــرده بـ ــه كـ ــری ارائـ ــم انداز بی نظیـ چشـ
ـــت  ـــد، در صنع ـــازار آم ـــه ب ـــون )iPhone( ب ـــن آیف اولی
ــونگ  ــد و سامسـ ــا شـ ــه پـ ــراه انقـــالب بـ تلفـــن همـ
هـــم موفـــق شـــده بـــود خـــود را بـــه او برســـاند. از 
ســـوی دیگـــر، سونی اریكســـون مصرف كننده هـــای 
ـــت  ـــر نمی توانس ـــود و دیگ ـــت داده ب ـــی اش را از دس اصل
طراحی هـــای مبتكرانـــه ارائـــه كنـــد. همیـــن موضـــوع 
ـــگاه  ـــد جای ـــن برن ـــه ای ـــود ك ـــی ب ـــل مهم ـــی از دالی یك

ــت داد.  ــدگان از دسـ ــن مصرف كننـ ــرش را بیـ برتـ
سال سقوط 

ســـود  كـــه  همان طـــور   ،2011 ســـال  در 
خودمـــان  از  می كـــرد،  ســـقوط  سونی اریكســـون 
ـــده  ـــه ای آم ـــر كارخان ـــر س ـــی ب ـــه بالی ـــیدیم چ می پرس
ـــود  ـــرای بهب ـــرد و ب ـــارو می ك ـــول پ ـــه روزی پ ـــت ك اس

ــد.  ــت بكنـ ــی الزم اسـ ــه كارهایـ ــاع چـ اوضـ
ـــی  ـــدرت الكترونیك ـــركت ابرق ـــوالی 2011 ش ـــاه ج در م
ــاه قبلـــش  ــه مـ ــود سـ ــه سـ ــزارش داد كـ ــونی گـ سـ
ســـقوط شـــدیدی داشـــته و در قیـــاس بـــا ســـه مـــاه 
ـــه 164  ـــد ب ـــون پون مشـــابه در ســـال 2010 از 311 میلی
میلیـــون پونـــد كاهـــش یافتـــه  اســـت. البتـــه بخـــش 
ـــراه  ـــن هم ـــش تلف ـــه بخ ـــرر متوج ـــن ض ـــی از ای عظیم
كارخانـــه یعنـــی سونی اریكســـون بـــود كـــه روزگاری 
بـــرگ طالیـــی شـــركت ســـونی محســـوب می شـــد. 

ــد  ــدن برنـ ــل شـ ــش از منحـ ــال پیـ ــد سـ ــا چنـ تنهـ
آن  گوشـــی های  بـــرای  اوضـــاع  سونی اریكســـون، 
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موبایـــل خیلـــی خـــوب پیـــش می رفـــت زیـــرا تـــازه 
ســـرمایه گذاری مشـــترک ســـوئد و ژاپـــن آغـــاز شـــده 

ــد.  ــو می رفتنـ ــه جلـ ــدرت بـ ــا قـ ــود و بـ بـ
ـــه خاطـــر طراحـــی كارآمـــدش می شـــناختند،  ســـونی را ب
امـــا ایـــن برنـــد در بخـــش ارتباطـــات ضعـــف علمـــی 
داشـــتند. اریكســـون نیـــز از دانـــش مهندســـی خـــوب 
ــم  ــر بخواهیـ ــی هایش، اگـ ــا گوشـ ــود امـ ــوردار بـ برخـ
ـــدیدا  ـــت و ش ـــی نداش ـــی زیبای ـــم، طراح ـــه بگویی مودبان
ـــه  ـــركت ب ـــن دو ش ـــام ای ـــن ادغ ـــی داد. بنابرای ـــرر م ض

ـــام  ـــن ادغ ـــه ای ـــود. نتیج ـــی ب ـــر دو منطق ـــرای ه ـــر ب نظ
اوایـــل كار بســـیار خـــوب بـــود و سونی اریكســـون 
داشـــت ســـهم بزرگـــی از بـــازار را بـــه تصـــرف خـــود 
ـــه  ـــوروال را ب ـــا و موت ـــد نوكی ـــی مانن ـــی آورد و رقبای در م

ــد. ــیه می رانـ حاشـ
سـود  چهارمیـن  سونی اریكسـون   2004 سـال  اواسـط 
سـه ماهـه اش را بـه طـور متنـاوب گـزارش كـرده بـود و 
بـا فرارسـیدن ژانویه سـال 2005 گزارش هـا حاكی از آن 
بـود كـه سـود آن 28 درصـد پـرش داشـته  اسـت. البتـه 
كمـی بعـد در همیـن سـال سـود آن افـت پیـدا كـرد اما 
تـا سـه مـاه اول سـال 2006 اوضـاع هنـوز خـوب بـود و 
 3G سـود هنـوز رشـد داشـت و چشـم انداز گوشـی های

بـود.  خوش بینانـه 
ـــی خـــوب  ـــت خیل ـــر وضعی ـــد دیگ ـــه بع از ســـال 2007 ب
نمی نمـــود. در ایـــن ســـال مشـــكالت سونی اریكســـون 
ــروش  ــل از فـ ــط حاصـ ــود متوسـ ــد و سـ ــروع شـ شـ

گوشـــی های آن رو بـــه افـــول گذاشـــت. 
ــرد  ــالم كـ ــون اعـ ــن 2011 سونی اریكسـ ــاه ژوئـ در مـ
ـــته  ـــت داش ـــد اف ـــش 98 درص ـــاه اول ـــه م ـــود س ـــه س ك
ـــغل  ـــزار ش ـــه 2 ه ـــرد ك ـــالم ك ـــوالی اع ـــت و در ج اس
ــگاه  ــال، جایـ ــن حـ ــرد. در عیـ ــد كـ ــذف خواهـ را حـ
ــده  ــن تولید كننـ ــز از چهارمیـ ــازار نیـ ــی اش در بـ كلـ

گوشـــی  موبایـــل بـــه پنجـــم تنـــزل پیـــدا كـــرد. 
اشکال کار کجا بود؟ 

ـــی  ـــه بالی ـــود: چ ـــن ب ـــود ای ـــده ب ـــش آم ـــه پی ـــوالی ك س
ســـر سونی اریكســـون آمـــده اســـت؟ متیـــو كاســـتلو، 
ــزی  ــعه و برنامه ریـ ــتراتژی، توسـ ــش اسـ ــس بخـ رئیـ
ــت  ــن واقعیـ ــار ایـ ــر بـ ــون زیـ ــركت سونی اریكسـ شـ
ـــت و  ـــال دس ـــش در ح ـــركت متبوع ـــه ش ـــت ك نمی رف

ـــری  ـــگاه خب ـــا پای ـــه ای كـــه ب ـــا زدن اســـت و در مصاحب پ
IT PRO داشـــت، بحـــران اقتصـــادی را ســـرزنش 
كـــرد كـــه باعـــث شـــده بـــازار وســـایل الكترونیكـــی 

گران قیمت تـــر شركتشـــان ضعیـــف شـــود. 
او گفتـــه بـــود: »شـــكی نیســـت كـــه ایـــن صنعـــت 
ــته  ــاه گذشـ ــیار رقابتـــی اســـت. طـــی شـــش مـ بسـ
اتفاقاتـــی در بـــازار جهانـــی رخ داده اســـت و این طـــور 
ــی  ــا گزاره هایـ ــركت مـ ــه شـ ــد كـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
ـــا  ـــا طـــی دو ســـال گذشـــته ب ـــه م ـــدارد كـــه البت ـــاده ن آم
شـــركت ســـاژم )Sagem( روی آن هـــا كار كرده ایـــم. 
ـــه  ـــرا ك ـــاد چ ـــاق افت ـــدی اتف ـــان ب ـــازار در زم ـــود ب رك
ـــن  ـــد چی ـــورهایی مانن ـــرای كش ـــود را ب ـــوی خ ـــا پورتف م
ـــرای  ـــاه ب ـــش م ـــا ش ـــم و تنه ـــرده بودی ـــاده ك ـــد آم و هن

ـــت.«  ـــان الزم داش ـــن زم ـــه گرفت نتیج
تحلیلگرهـــا نیـــز معتقـــد بودنـــد كـــه ناگهـــان برنـــد 
سونی اریكســـون بـــرای مانـــدن در بـــازار بـــه دســـت 
ـــد  ـــر ارش ـــورت، تحلیلگ ـــاب بامف ـــت. ب ـــاده اس ـــا افت و پ
در شـــركت تحقیقاتـــی كوســـیركا در ایـــن خصـــوص 
ـــی  ـــد خیل ـــک برن ـــون ی ـــر سونی اریكس ـــت: »در ظاه گف
ـــی  ـــائل فن ـــاظ مس ـــود. اریكســـون همیشـــه از لح ـــوی ب ق
ــا و  ــی زیبـ ــاظ طراحـ ــه لحـ ــونی بـ ــی و سـ و مخابراتـ
موفقیتـــش در صنعـــت موســـیقی شـــهرت داشـــتند.« 
او ادامـه داد: »رقابـت رو بـه نزدیـک شـدن اسـت و امثال 
ظاهـر  و  محصوالتشـان  كیفیـت  سامسـونگ  و  ال جـی 
گوشـی های خـود را ارتقـا داده انـد. در میـان محصـوالت 
تالش هـای چشـمگیری  نیـز  اپـل  و  بلک بـری  گران تـر، 
این هـا، جذابیـت سونی اریكسـون  نتیجـه  در  و  داشـتند 

می شـد.«  كمرنگ تـر 
ــه  ــی كـ ــورت، در حالـ ــاهدات بامفـ ــاس مشـ ــر اسـ بـ
تولیـــد  خـــط  روی  را  تمركـــزش  سونی اریكســـون 
ــه روز در  ــز روز بـ ــل نیـ ــود، اپـ ــته بـ ــن  گذاشـ واكمـ
صنعـــت موســـیقی شـــهرت بیشـــتری پیـــدا می كـــرد. 
بـــه ایـــن ترتیـــب، سونی اریكســـون از نظـــر كســـب  و 
ـــده اش  ـــه وع ـــت ب ـــد و نتوانس ـــت ش ـــار اف ـــز دچ كار نی
ــی  ــری پـ ــمند سـ ــی های هوشـ ــد و گوشـ ــل كنـ عمـ
)P-Series( را كـــه بـــا ســـیمبین كار می كردنـــد، 
ـــی  ـــی های اچ تی س ـــن، گوش ـــن حی ـــد. در همی ـــه كن ارائ
ـــری  ـــد و بلک ب ـــرای خودشـــان اســـم و رســـم پیـــدا كردن ب
ـــا  ـــد و ج ـــری بول ـــی های بلک ب ـــا گوش ـــت ب ـــم توانس ه
پیـــدا كـــردن در دل مصرف كننده هـــای حرفـــه ای 

ســـهم خـــودش را در بـــازار بـــه  دســـت آورد. 
ــا  ــز بـ ــركت اووم نیـ ــد شـ ــر ارشـ ــچ، تحلیلگـ آدام لیـ
اشـــاره بـــه اقتصـــاد رو بـــه ركـــود آن زمـــان گفـــت: 
»تقاضـــا بـــرای گوشـــی های گران  قیمـــت افـــت كـــرد 
و ایـــن كاهـــش شـــدید تقاضـــا سونی اریكســـون را 

تحت الشـــعاع قـــرار داد.« 
رقبای قدرتمند 

ـــه  ـــازار لطم ـــام ب ـــه تم ـــادی ب ـــد اقتص ـــرایط ب ـــه ش اگرچ
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زد، تاثیـــر آن بـــر رقبایـــی ماننـــد نوكیـــا بـــه مراتـــب 
ـــترده تر  ـــوی گس ـــچ، »پورتف ـــه لی ـــه گفت ـــود. ب ـــر ب كمت
تقاضـــای  كاهـــش  ارزان،  گوشـــی های  از  نوكیـــا 
ــازار را جبـــران می كـــرد.« ال جـــی نیـــز، برخـــالف  بـ
سونی اریكســـون، سرنوشـــت بســـیار متفاوتـــی داشـــت. 
راز ال جـــی، یعنـــی مدل هـــای ویوتـــی و ونـــوس، 
ـــد  ـــن برن ـــال ای ـــاه دوم س ـــه م ـــروش س ـــدند ف ـــث ش باع
ــد  ــد رشـ ــاه اول آن 15/7 درصـ ــه مـ ــه سـ ــبت بـ نسـ
كنـــد و 9/1 درصـــد بـــازار را بگیـــرد و بدیـــن ترتیـــب 
جـــای سونی اریكســـون را بـــه عنـــوان چهارمیـــن 
همـــراه  تلفـــن  گوشـــی های  برتـــر  تولید كننـــده 
ـــودش  ـــاد خ ـــالش زی ـــا ت ـــز ب ـــوروال نی ـــد. موت ـــرف كن تص
را در مقـــام ســـوم نگـــه داشـــته بـــود. لیـــچ اعتقـــاد 
ـــا  ـــال بج ـــی كام ـــوالت ال ج ـــب محص ـــه »تركی ـــت ك داش

و درســـت بـــود.« 
بـــر اســـاس گفته هـــای لیـــچ، سونی اریكســـون  بایـــد 
ـــا  ـــت ب ـــم داش ـــت و تصمی ـــازار بازمی گش ـــای ب ـــه فض ب
ــن  ــد. Xperia اولیـ ــام دهـ ــن كار را انجـ X�peria ایـ
ـــت:  ـــار داش ـــود. او اظه ـــدوزی ب ـــای وین ـــری موبایل ه س
»سونی اریكســـون در گذشـــته یـــک بازیگـــر قـــوی 
ــه  ــود و بـ ــراه بـ ــن همـ ــی های تلفـ ــه گوشـ در عرصـ
حاشـــیه رانـــده شـــد. اگـــر اكســـپریا نتیجـــه مـــی داد، 

می توانســـت ناجـــی سونی اریكســـون باشـــد.« 
كلمـــه ای كـــه در ایـــن جملـــه بایـــد بـــر آن تاكیـــد 

بایـــد  اســـت.  »اگـــر«  كلمـــه  داشـــت،  فـــراوان 
می دیدیـــم كـــه آیـــا ویندوزموبایـــل 6/1 توانایـــی 
ـــروز  ـــه ام ـــر. البت ـــا خی ـــون 3G را دارد ی ـــا آیف ـــت ب رقاب
ــون  ــم. سونی اریكسـ ــوال را می دانیـ ــن سـ ــواب ایـ جـ
نتوانســـت  بی شـــائبه اش  تالش هـــای  علی رغـــم 
ــاورد و  ــت بیـ ــه دسـ ــازار بـ ــابقش را در بـ ــگاه سـ جایـ
ضررهـــای پشـــت هـــم دیگـــر توانایـــی رقابـــت بـــرای 
ــال  ــر سـ ــرانجام اواخـ ــود. سـ ــته بـ ــی نگذاشـ آن  باقـ
ــم  ــونی تصمیـ ــركت سـ ــه شـ ــد كـ ــالم شـ 2011 اعـ
دارد ســـهم اریكســـون را خریـــداری كنـــد و پـــس از 
ـــونی  ـــال 2012، س ـــه س ـــاه، در فوری ـــار م ـــت چه گذش
ـــه قیمـــت  ـــه ســـهم اریكســـون را ب ـــرد ك ـــالم ك رســـما اع
ـــرده  ـــداری ك ـــورو خری ـــون ی ـــک میلی ـــش از ی ـــی بی كم
و گوشـــی های سونی اریكســـون از ایـــن بـــه بعـــد 
 Sony Mobile« بـــا نـــام ســـونی از ســـوی شـــركت
Communications« وارد بـــازار می شـــوند. شـــركت 
اعـــالم كـــرد كـــه قـــرار اســـت در پكـــن، ســـیلیكون 
ـــر  ـــد. دفت ـــیس كن ـــری تاس ـــد دفات ـــو و لون ـــی، توكی ول
ـــركت در لنـــدن بـــود و بـــا حـــدود 8 هـــزار  اصلـــی ش
ـــركت  ـــت ش ـــرد. ریاس ـــه كار ك ـــاز ب ـــددا آغ ـــد مج كارمن
ـــان  ـــت؛ هم ـــده داش ـــر عه ـــرگ ب ـــرت نوردب ـــونی را ب س
ـــون  ـــس سونی اریكس ـــپتامبر 2009 رئی ـــه از س ـــی ك كس
بـــود. اولیـــن مجموعـــه گوشـــی های ســـونی، ســـری 

 .بـــود Xpersia S
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ماراتن استارت آپ؛ چطور طاقت بیاوریم؟! 
  مونا نیکخواه

هدف گذاری شروع تولید

ورود نسخه 
بتا به بازار

جذب مشتری

جذب سرمایه کافی

کسب درآمد 

به راهتان 
ادامه دهید

مشکل كوچکی 
پيدا و سعی كنيد 
راه حلی عملی 
برای آن بيابيد. 

 اول بايد پول 
مورد نيازم را 
تامين كنم. 

نمونه اوليه 
محصول امکان 
وارد شدن به 
بازار را ندارد.

افرادی را پيدا 
می كنم كه می دانم 

به محصول من 
نياز دارند و بهترين 
خدمات ممکن را به 
آن ها ارائه می كنم. 

اعتبار زيادی به 
دست آورده ام 
و فورا بايد يک 

سرمايه گذار پيدا كنم. 

حاال می توانم اعتبار 
زيادی برای خودم به 
وجود بياورم چون با 

اين كار سرمايه گذارها 
به سمت من می آيند. 

تا جايی كه بتوانم، 
خدماتم را رايگان 

نگه می دارم. 
به كسب درآمد نياز 
دارم و مشتری ها 
پشت در هستند. 

 اگر ايده بهتری 
داشته باشم، مطمئنم 
كه اين بهترين ايده 

من است و بايد 
آن را حفظ كنم. 

آيا بايد استارت آپم 
را بفروشم؟ 

برای اين كه بتوانم مشتری  
پيدا كنم، شروع به فرستادن 
ايميل های تبليغاتی می كنم 
و سعی می كنم رسانه های 
مختلف مطالبی را درباره 
محصول من منتشر كنند. 

اولين نمونه محصولم 
را - هر چند ابتدايی 

باشد - روانه بازار می كنم. 
اگر ارزشش را داشته باشد، 
قطعا مشتری های خاص 

خود را پيدا می كند. 

كارم را شروع 
می كنم چون پول 
و سرمايه به مرور 

از راه می رسد. 

دنبال مساله بزرگ و 
مهمی برويد كه آن قدر 

برايتان مهم باشد كه 
حاضر باشيد همه 

زندگی تان را صرف 
حل كردن آن كنيد. 

راه انـدازی يـک اسـتارت آپ، صـرف نظـر از اين كـه قـرار اسـت بـه كجـا برسـد، درسـت مثـل مسـابقه دوی 
ماراتـن اسـت. خيلـی وقت هـا در طـول ايـن مسـير ممکن اسـت سـر دوراهی قـرار بگيريـد كه كـدام تصميم 
درسـت اسـت يـا شـايد اصـال با خودتـان فکـر كنيد كه وارد شـدن به اين مسـير ارزشـش را داشـته اسـت يا 
نـه. در اين جـا می توانيـد نقشـه سـاده ای از موانعـی را ببينيد كه ممکن اسـت در مسـير يک اسـتارت آپ موفق 

وجود داشـته باشد. 
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ر یم رود و در رده  ز طبییع مایع به �ث
گ

هل کشورهای صادرکننده � مالزی از محب

ن  ز ب�ی
گ

ن کشور از نظر ذخا�ی � ز بعد از کشور قطر قرار دارد. ا�ی
گ

دوم صادرات �

ز طبییع اثبات 
گ

مکعب � یلیون م�ت ان رتبه هش�ت و معادل2/35 �ت کشورهای �ب

شده �ت اول ژانویه 2۰۱۱ دارد

دایره مینا
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از استعمار تا توسعه
ند آسیا شد؟

ت
ن اقتصاد قدر� مالزی چگونه دمه�ی

 شیما ناصری
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 شیما ناصری

ــده  ــع ش ــیا واق ــرقی آس ــوب ش ــزی در جن ــور مال كش
جملــه  از  مالــزی  آن كواالالمپور اســت.  پایتخــت  و 
ــال  ــت. س ــد اس ــل متح ــازمان مل ــو س ــورهای عض كش
1965 ســنگاپور از مالــزی جــدا و بــه كشــوری مســتقل 
ــه  ــن ناحی ــی ای ــاظ سیاس ــه از لح ــد. اگرچ ــل ش تبدی
امــا  اســت  گرفتــه  قــرار  اشــغال ماالیی ها  تحــت 
ــی  ــا وجــود اقلیت هــای چین ــزی، ب ــد مال جمعیــت جدی
و هنــدی، یكدســت نیســت. تنهــا تنــش عمــده مشــاهده 
ــون،  ــتقالل آن تاكن ــان اس ــور، از زم ــن كش ــده در ای ش
مبــارزات  آســتانه  مــی در   13 نــژادی  شــورش های 
انتخاباتــی بــر اســاس موضوعــات نــژادی بــوده اســت. بــا 
ــی  ــی از هماهنگ ــوان الگوی ــه عن ــزی ب ــن، مال ــود ای وج

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــژادی ب ن
حكومــت در مالــزی از نــوع مشــروطه ســلطنتی فــدرال 
ــی  ــن كشــور ظاهــرا از ســوی یــک حاكــم عال اســت. ای
از  )Yang di�Pertuan Agong( كــه معمــوال  یــا 
آن بــه عنــوان شــاه یــاد می كننــد، اداره می شــود و 
ــت  ــز حكوم ــت اداری آن و مرك ــا پایتخ ــهر پوتراجای ش
ــم  ــهرهای مه ــت. ش ــور اس ــن كش ــای ای و وزارتخانه ه
ــالكا،  ــارو، م ــور باه ــوره، جوه ــور، ایپ ــزی كواالالمپ مال
پتالینــگ جایــا، تــاوای و كالنــگ هســتند و زبــان 
رســمی آن ماالیــی اســت. مــردم ایــن كشــور دین هــای 
ــه شــامل 53 درصــد مســلمان، 21  ــد ك ــی دارن گوناگون
ــدو  ــی، 10 درصــد مســیحی، 6 درصــد هن درصــد بودای
ــا  ــور ب ــن كش ــتند. ای ــا هس ــایر دین ه ــد س و 10 درص
ــر و مســاحتی حــدود  ــون نف ــی حــدود 28 میلی جمعیت
330 هــزار كیلومترمربــع دارای بیــش از 7 درصــد رشــد 

ــی اســت.  ــص مل ــد ناخال تولی
موقعیت جغرافیایی 

ــی  ــه اراض ــل ب ــبه جزیره ای متص ــزی ش ــی از مال بخش
ــره  ــر آن در جزی ــش دیگ ــیا و بخ ــرقی آس ــوب ش جن
بورنئــو واقــع شــده اســت. بخــش غربــی و شــبه جزیره ای 
ــه  ــن، ب ــی دارد. همچنی ــرز خاك ــد م ــا تایلن ــزی ب مال
ــنگاپور  ــره س ــه جزی ــور ب ــن كش ــل، ای ــک پ ــطه ی واس
متصــل شــده اســت. نــوار ســاحلی بخــش غربــی مالــزی 
در جنــوب دریــای چیــن و تنگــه مــاالكا امتــداد یافتــه 

اســت. 
 مالــزی از نظــر جغرافیایــی موقعیت هــای مختلفــی 
از قبیــل جزایــر، ارتفاعــات، جنگل هــای اســتوایی و 
جنگل هــای حــرا دارد. ایــن كشــور منحصــر بــه فــرد بــه 
دو قســمت اصلــی شــرقی و غربــی تقســیم شــده اســت. 
ــبه جزیره و  ــی ش ــمت جنوب ــامل قس ــزی ش ــرب مال غ
ــای  ــامل سراســر دری ــد و شــرق آن ش ــه تایلن متصــل ب
ــا كشــورهاي  ــزی ب ــر بورنئــو می شــود. مال چیــن و جزای
تایلنــد، اندونــزي، ســنگاپور، برونئــي و فیلیپیــن همســایه 
اســت. ایــن كشــور در نزدیكــي خــط اســتوا قــرار دارد بــه 
همیــن دلیــل آب و هــواي اســتوایي بــر آن حاكــم اســت 

ــت.  ــوه اس ــاي انب ــیده از جنگل ه و پوش

صنعت و اقتصاد 
 1. خودروسازی 

مالــزی یكــی از كشــورهای عضــو ASEAN اســت كــه 
در زمینــه صنعــت خــودرو بــا تحــوالت ویــژه ای روبــه رو 
مالــزی   ،ASEANحــوزه كشــورهای  بیــن  بوده انــد. 
قوی تریــن بــازار بالقــوه بــرای خودروهــای ســواری 
محســوب می شــود. اولیــن شــركت خودروســازی كــه بــا 
حمایــت مســتقیم دولــت مالــزی شــكل گرفــت، پروتــون 
ــرد و  ــه كار ك ــاز ب ــال 1983 آغ ــما در س ــه رس ــود ك ب
بدیــن ترتیــب از آن ســال ایــن صنعــت و صنایــع وابســته 
بــه آن بــا پشــتیبانی دولــت مالــزی پیمــودن راه پرفــراز 
و نشــیب خودروســازی را آغــار كردنــد. برنامــه دوم 
توســعه اقتصــادی در مالــزی )2005 - 1996 میــالدی( 
ــت  ــت. دول ــوده اس ــز ب ــازی نی ــع خودروس ــامل صنای ش
ــته بود  ــی خواس ــازان داخل ــه از خودروس ــن برنام در ای
كــه خــود را بــا شــرایط منطقــه ای و جهانــی وفــق 
دهنــد، ظرفیت هــای خــود را افزایــش دهنــد، بهــره وری 
اقتصــادی خــود را تقویــت كننــد و بــه تقویــت برنــد خود 
ــانی را  ــروی انس ــی و نی ــای مدیریت ــد و قابلیت ه بپردازن
در خــود افزایــش دهنــد. ایــن كشــور هم اكنــون بــا نــرخ 
ــون دالری،  ــارد و 712 میلی ــص 367 میلی ــد ناخال تولی
ــود.  ــوب می ش ــیا محس ــد آس ــاد قدرتمن ــن اقتص دهمی

2. انرژی 
ــی  ــده گاز طبیع ــورهای صادركنن ــه كش ــزی از جمل مال
مایــع بــه شــمار مــی رود و در رده دوم صــادرات گاز بعــد 
ــر  ــر ذخای ــور از نظ ــن كش ــرار دارد. ای ــر ق ــور قط از كش
گاز بیــن كشــورهای جهــان رتبــه هشــتم و معــادل2/35 
ــا اول  ــده ت ــات ش ــی اثب ــب گاز طبیع ــون مترمكع تریلی
ژانویــه 2011 دارد. هــر چنــد ذخایــر اصلــی نفــت مالزی 
ــر گاز در  ــی ذخای ــرار دارد ول ــزی ق ــبه جزیره مال در ش
حوزه هــای فراســاحلی شــرق ایــن كشــور در ســاراواک و 
صبــاح قــرار گرفتــه اســت و تولیــد گاز در ایــن منطقــه 
ــزی بیــش از  انجــام می شــود. صــادرات گاز طبیعــی مال
ــه  ــزی ب ــد گاز مال ــت. تولی ــب اس ــارد مترمكع 30 میلی
ــارد  ــه 58 میلی ــش اســت و ب ــه افزای  طــور مســتمر رو ب
مترمكعــب و مصــرف گاز داخلــی نیــز بــه همیــن ترتیــب 
رو بــه افزایــش اســت و بــه 29 میلیــارد مترمكعــب 

رســیده اســت. 
ذخایــر نفــت اثبــات شــده مالــزی 4 میلیــارد بشــكه تــا 
اول ژانویــه 2011 اعــالم شــده اســت كــه تقریبــا تمامــی 
آن در حوزه هــای دریایــی قــرار دارد. از نظــر میــزان 
ــد در  ــن و هن ــس از چی ــزی پ ــت و گاز، مال ــر نف ذخای
ــرار دارد. در  ــیه ق ــیا و اقیانوس ــورهای آس ــوم كش رده س
ســال 2010 مجمــوع تولیــد نفــت ایــن كشــور 664/800 
بشــكه، مصــرف داخلــی 561 هــزار بشــكه در روز، میــزان 
واردات 355/300 بشــكه در روز و صــادرات 176/514 
بشــكه در روز بــوده اســت. در مالــزی، شــركت پترونــاس 
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ــد و  ــه تولی ــراه شــركای خارجــی خــود در زمین ــه هم ب
اســتخراج نفــت بســیار فعــال اســت. 

ــاس، در ســال 1974  ــزی، پترون شــركت ملــی نفــت مال
و  پایین دســتی  حوزه هــای  در  فعالیــت  زمینــه  بــا 
باالدســتی نفــت و گاز تاســیس شــده اســت. ایــن 
ــركت  ــن 500 ش ــون بی ــر فورچ ــه معتب ــركت را مجل ش
ــر جهــان و هشــتمین شــركت ســودآور در جهــان و  برت
نیــز ســودآورترین شــركت در آســیا معرفــی كــرده اســت. 
ســاخت برج هــای دوقلــوی پترونــاس كــه در ســال 
1998 مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتنــد و در آن هنــگام 
بلندتریــن ســاختمان  های جهــان تلقــی می شــدند از 

ــت.  ــورت گرف ــاس ص ــركت پترون ــوی ش س
و  باالدســتی  حوزه هــای  تمامــی  در  شــركت  ایــن 
پایین دســتی نفــت و گاز، پتروشــیمی و مهندســی فعــال 
اســت و بــه یک شــركت یكپارچــه بین المللــی در حــوزه 
ــع  ــور دارای مناف ــده و در 31 كش ــدل ش ــت و گاز مب نف
اقتصــادی اســت. شــركت پترونــاس همچنــان بــر انجــام 
ــد دارد. در  ــت تاكی ــاف نف ــی اكتش ــای بین الملل پروژه ه
ــت در  ــد نف ــد از تولی ــاس 29 درص ــر پترون ــال حاض ح
ســودان و ســودان جنوبــی را بــا ارزش یــک میلیــارد دالر 
در دســت دارد و چهــار طــرح عظیــم نفتــی را در عــراق 
ــا 800 هــزار بشــكه در روز تــا پایــان ســال 2015 بــه  ب
اجــرا رســانده اســت. در ســال گذشــته پترونــاس حــدود 
ــرده  ــت ك ــزی پرداخ ــت مال ــه دول ــارد دالر ب 21 میلی
ــن  ــت ای اســت و حــدود 45 درصــد بودجــه جــاری دول

ــد.  ــن می كن ــاس تامی ــور را پترون كش

عــالوه بــر پترونــاس، شــركت های رویــال داچ  شــل، 
كنتیننتــال اویــل، اســو و موبایــل در زمینــه نفــت و گاز 

ــد.  ــت دارن ــزی فعالی در مال
مالزی چگونه صنعتی شد؟ 

ــت از  ــزي حرك ــي شــدن مال ــد صنعت ــي رون محــور اصل
صــادرات محصــوالت مبتنــي بــر منابــع اولیــه بــه ســوي 
ــد  ــن رون ــوده اســت. ای ــي ب صــادرات محصــوالت صنعت
ــد  ــاز ش ــي واردات آغ ــت هاي جایگزین ــا سیاس ــدا ب ابت
بــه طــوري كــه طــي دوران طوالنــي ســال هاي 50 
ــادرات  ــه ص ــزي در زمین ــاد مال ــالدي، اقتص ــا 70 می ت
ــد  ــن بای ــرد. لیك ــه ك ــرا را تجرب ــدي درونگ و واردات رون
ــرش  ــه نگ ــا این گون ــي ب ــت حت ــه دول ــرد ك ــد ك تاكی
جایگزینــي واردات نیــز درصــدد گســترش صنایــع خــاص 
یــا دخالت هــاي تبعیض آمیــز برنیامــد و در واقــع در 
ــي در  ــع داخل ــت از صنای ــر حمای ــرخ موث ــن دوره ن ای
حــد ناچیــز 7 درصــد قــرار داشــت بــا ایــن حــال، مثــل 
همیشــه و در همــه جــا سیاســت هاي جایگزینــي واردات 

ــار ســوء خــود را آشــكار كــرد.  آث
ــا و  ــروز درگیري ه ــي ب ــالدي، در پ ــال 1969 می در س
آشــوب هاي گســترده قومــي و قبیلــه اي در مالــزي، 
لــزوم توجــه بــه برابــري در كنــار رشــد اقتصــادي 
ــن  ــان داد. ای ــتگذاران نش ــه سیاس ــود را ب ــت خ اهمی
ــاع  ــود اوض ــراي بهب ــد ب ــبب ش ــه س ــوالت در ادام تح
توزیــع ثــروت در ســال هاي 71 تــا 85 میــالدي تركیــب 
ــراه  ــه هم ــن واردات ب ــت هاي جایگزی ــي از سیاس خاص
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سیاســت هاي گســترش صــادرات بــراي توســعه صنعــت 
ــود.  ــرده ش ــه كار ب ب

1. مالیات 
ــي در دوره ای كــه  ــزار تشــویق هاي صادرات ــن اب اصلي تری
ــت.  ــوده اس ــي ب ــودگي هاي مالیات ــد، بخش ــاد ش از آن ی
ــال  ــزی در س ــی مال ــص داخل ــد ناخال ــن، تولی همچنی
گدشــته میــالدی 367 میلیــارد و 712 میلیــون دالر 
ــت.  ــوده اس ــد ب ــی آن 5/6 درص ــص داخل ــد ناخال و رش
درآمــد ســاالنه ایــن كشــور حــدود 9500 دالر تخمیــن 

می شــود.  زده 

2. منابع 
فقیــر  كشــوري  ســال 1970  از  پیــش  تــا  مالــزي 
محســوب می شــد و بیــش از 49 درصــد مــردم در  فقــر 
ــان  ــور در آن زم ــن كش ــد. ای ــر می بردن ــه س ــق ب مطل
ــع،  ــواد خــام و كشــاورزي شــامل قل ــه طــور عمــده م ب
ــد  ــرد. درآم ــد می ك ــن نخــل تولی ــو و روغ ــت، كائوچ نف
ســرانه  مالــزي در زمــان اســتقالل حــدود 250 دالر 
ــز و در  ــش ناچی ــی در صادرات ــدات صنعت ــهم تولی و س
حــد 13 درصــد بــود. مالــزي طــی ســه دهــه اخیــر بــه 
ــوري  ــت و از كش ــده اس ــی ش ــتابان صنعت ــه اي ش گون
ــی و  ــه تولیــد طیــف وســیعی از مــواد خــام معدن كــه ب
تولیــدات كشــاورزي صادراتــی )روي، الســتیک طبیعــی، 
الــوار و چوب هــاي اســتوایی، برخــی مــواد كانــی و 
تولیــدات كشــاورزي( متكــی بــود، بــه كشــوري تبدیــل 

ــلط را در  ــش مس ــدي نق ــع تولی ــه صنای ــت ك ــده اس ش
ــال  ــه در س ــود آن ك ــا وج ــد. ب ــا می كن ــاد آن ایف اقتص
ــا  ــهمی تقریب ــه اي س ــد كارخان ــاورزي و تولی 1986 كش
مســاوي در تولیــد ناخالــص داخلــی مالــزی داشــتند، از 
ســال 1994 تولیــد كارخانــه اي در ایــن كشــور اهمیتــی 

ــرد.  ــدا ك ــاورزي پی ــر كش دو براب

3. اقتصاد آزاد 
مالــزي در رتبه بنــدي شــاخص آزادي اقتصــادي در ســال 
ــال  ــود و س ــه 48 ب ــاز در رتب ــا كســب 85 امتی 2007  ب
ــت.  ــرار گرف ــه 18 ق ــود در رتب ــه صع ــا 30 پل 2012 ب
ــادي و  ــعه اقتص ــر توس ــد ب ــال 1970 ، تاكی ــش از س پی
ــازار صــادرات بــود. در ایــن  ــا هــدف رشــد ب روســتایی ب
ــم  ــی و ه ــاخت هاي فیزیك ــم زیرس ــد ه ــالش ش دوره ت
زیرســاخت هاي اجتماعــی ایجــاد شــوند. همچنیــن، 
سیاســت ها در جهــت افزایــش تولیــد هدایــت شــد. 
ــویق  ــور تش ــه منظ ــی ب ــات اندك ــن،  اقدام ــر ای ــالوه ب ع
ــبک  ــاي س ــد كااله ــراي تولی ــی ب ــاي صنعت فعالیت ه
ــت.  ــورت گرف ــتغال زایی ص ــش واردات و اش ــراي كاه ب
 مالــزي داراي سیســتم اقتصــادي نســبتا بــاز و در حــال 
رشــد اســت و ســال 2007 بــه موفقیــت چشــمگیری در 
زمینــه اقتصــاد دســت یافــت و بیــن 30 كشــور نخســت 
جهــان از نظــر اقتصــاد قــرار گرفــت و رتبــه بیســت و نهم 
را از آن خــود كــرد. عوامــل زیــادی در موفقیــت مالــزی 
در رونــد توســعه اش تاثیرگــذار بــوده اســت كــه می تــوان 
ــیج  ــی، بس ــرمایه گذاری خارج ــازی، س ــه خصوصی س ب
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ــن  ــادرات و همچنی ــعه ص ــرد توس ــی، راهب ــع داخل مناب
ــا ســایر كشــورهای جهــان اشــاره كــرد.  تعامــل فعــال ب
دولــت  اقدامــات  مهم تریــن  و  اصلی تریــن  از  یكــی 
مالــزی، الگــو قــرار دادن كشــورهای ژاپــن و كــره جنوبــی 
بــوده كــه موجــب توســعه اقتصــادی ایــن كشــور شــده 

اســت. 
ــره  ــیا )ك ــر آس ــار بب ــه چه ــزي روی ــه 1970 ، مال در ده
ــش  ــگ( را در پی ــنگاپور و هنگ كن ــوان، س ــی، تای جنوب
گرفــت و تــالش كــرد از وابســتگی بــه اســتخراج معــادن 
و كشــاورزي بــه اقتصــادي تبدیــل شــود كــه بیشــتر بــه 
صنعــت وابســته اســت. بــا ســرمایه گذاري در طــول 
چنــد ســال، صنایــع ســنگین مالــزي شــكوفا و صــادرات 
بــه موتــور اولیــه رشــد ایــن كشــور تبدیــل شــد. مالــزي 
پیوســته بــه رشــد بیــش از 7 درصــد در تولیــد ناخالــص 
و    80 دهه هــاي  در  انــدک  تورمــی  كنــار  در  ملــی 

ــت.  ــالدی 90 دســت یاف می
ــازار برخــی مــواد خــام نقــش مهمــي دارد.  ــزي در ب مال
ایــن كشــور هنــوز یكــی از منابــع مهــم روي و الســتیک 
اســت و بیــش از نیمــی از روغــن نخــل جهــان را تولیــد 
می كنــد. در مالــزی در طیــف مــواد خــام اولیــه، درآمــد 
حاصــل از اقــالم نســبتا جدیــد یعنــی روغــن نخــل، الوار، 
ــه اي  ــدات كارخان ــد و تولی ــون غالبن ــت و گاز هم اكن نف
ــد  ــب 80 درص ــی و قری ــص داخل ــد ناخال ــوم تولی یک س

ــد.  ــی را تشــكیل می دهن ــص داخل ــاي ناخال درآمده
ــه اي  ــاي كارخان ــن كااله ــک مهم تری ــاي الكترونی كااله
ــزی  ــد در مال ــن رش ــه از باالتری ــد ك ــمار می آین ــه ش ب
برخوردارنــد. مالــزي اینــک در ایــن بخــش داراي جایــگاه 
بین المللــی قابــل مالحظــه اي اســت امــا تولیــد به شــدت 

متكــی بــه قطعــات وارداتــی اســت كــه در بعضــی مــوارد 
تــا 80 درصــد ارزش صــادرات را شــامل می شــود. دولــت 
هم اكنــون توجــه خــود را بــه بــاال بــردن محتــواي 

داخلــی تولیــدات معطــوف داشــته اســت. 
مالزي از منابع طبیعي در همــه نواحي خود برخوردار و 
ــد ایـن كشـور پوشـیده از جنگـل اسـت. مزارع  56 درص
گرمسیري  میوههاي  كاكائو،  توتون،  كائوچو،  برنج،  نخل، 
اقتصاد  در  مهمـي  جایگـاه  الوار  تولید  همراه  به  ادویه  و 
كشاورزي جهان براي مالزي رقم زده است. بــه  عــالوه، 
ذخایر غني قلع و تا حدودي نفت و گـاز نیـز این كشور را 
در ردیف كشورهایي با موقعیت قابل توجه قرار داده است. 
ــن تولیدكننده قلع  ــالدی بزرگ تری مالزي در دهه 80 می
جهان بود و از نظر ذخایر فســیلی بیــن كشـورهاي داراي 

نفـت و گـاز نیــز داراي رتبه خوبي است. 
ایـاالت  چند  در  قلع  از  فراواني  ذخایر  هفدهم،  قرن  در 
كـه  همان طــور  سـپس،  شـد.  كشـف  ماالیـایي 
كائوچو  درختان  ماالیا چیره شد،  بر  بریتانیا  امپراتــوری 
مــورد  بازرگاني  مقاصـد  بـراي  روغني  خرماي  و 
ــد. در طول این دوران، ماالیا به  ــرار گرفتن ــرداری ق بهره ب
بزرگ تریــن تولیدكننده عمـده قلـع، كـائوچو و خرمـاي 
روغني تبدیل شد. این سه كاال، در كنار مواد خام دیگر، 
بیستم  قرن  اواسـط  در  مالزي  اقتصادي  شتاب  موجب 
شــدند. به جاي وابسته شدن به بومیان ماالیایي به عنوان 
منبع كار، بریتانیا از نیروهاي چیني و هندي براي كار در 
ــا،  ــرد. اما تعدادي از آن ه معادن و مستعمرات استفاده ك
پس از پایان دوره توافـق شـغلي شــان، به موطن خویش 
بازگشتند و برخي نیز بــه طــور دائمي در مالزي ساكن 

 شدند. 

اطالعات و شاخص های اقتصادی کشور مالزی 

 GDP درصد رشد

پیش بینی رشد GDP در سال 2016 

درآمد سرانه 

نرخ تورم 

نیروی کار 

نرخ بیکاری 

مازاد تجاری 

ذخایر بین المللی 

درصد صادرات کاالهای صنعتی نسبت به کل صادرات 

رتبه مالزی به عنوان صادرکننده در دنیا 

رتبه مالزی به عنوان واردکننده در دنیا 

5/3 درصد 

4/5 درصد 

4669 دالر 

2/8 درصد 

10/9 میلیون نفر 

3/5 درصد 

25/6 میلیارد دالر

71/6 میلیارد دالر

81/9 درصد 

18

19
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ن  �ی �ن مرتبط است. بد�ت �ت های مردم و م�ی خاطرات خوب و بد من �ب موفقیت ها و سن

ن مواجه شده و  ن م�ی ن عز�ی خاطرا�ت مربوط به زمان ها�ی است که �ب بیاکری جوا�ن

اخباری از �هش رشد اقتصادی کشور �ی افزایش رکود و تورم شنیده ام �ی یم شنوم

کسب و کار
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گرمابخش زندگی
ان کسب و �ر پدر صنعت ا�ی

 فریبا رسولی
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 از خودتان بگویید. دوران کودکی و نوجوانی تان چطور 
سپری شد؟ 

در تیرماه 1308 در خانواده ای صنعت پیشه و روحانی در تهران 
به دنیا آمدم. فرزند ذكور ارشد مردی معتقد و خودساخته و 
كارآفرین - محمود خلیلی؛ بنیانگذار صنعت برق نوین و استفاده 
از گاز مایع در كشور - و بانویی عاشق و صبور و فداكار به نام 
جمیله هستم. پنج سالم بود كه روانه كودكستان برسابه شدم. 
تحصیالت ابتدایی را در مدرسه پانزدهم بهمن آغاز كردم. در 
9 سالگی به تجریش نقل مكان كردیم و از كالس سوم دبستان 
در مدرسه شاهپور تجریش ادامه تحصیل دادم. پس از پایان 
دوران ابتدایی و سیكل اول متوسطه، دوره دوم متوسطه را در 
دبیرستان ایرانشهر و كالج البرز گذراندم و پس از اخذ دیپلم 
ریاضی از دبیرستان البرز، در دانشگاه تهران در رشته مهندسی 
الكترومكانیک ادامه تحصیل دادم. در سال 1332 با دریافت 
درجه مهندسی فارغ التحصیل شدم و دوشادوش پدر در خدمت 

به صنعت كشور همت گماشتم. 
با تولیدات صنعتی - مثل موتور برق - در خانه و از طریق 
پدرم آشنا شدم و در 12 سالگی در كارگاه كوچكم در خانه 
پدری با ابزاری كه گرد آورده بودم، در حد دانشم وسایل مختلف 
می ساختم. ریشه و منشا عشق ورزیدن و اصالت دادن من به 
كار را باید عالوه بر َجَنم و طبیعت فردی، در تربیت خانوادگی ام 
جست وجو كرد. چشم كه باز كردم، خود را زیر سایه پدری 
یافتم كه آرام و قرار نداشت؛ پدری كه شغل معلمی را رها كرده 
و به سوی صنعت رفته بود و با اندک پس انداز مادرم كارگاهی را 
اجاره و شروع به تعمیر موتورهای سنگین كرده بود. رفته رفته 
كار و بارش گرفته بود و دیگر نه او شب و روز داشت و نه ما. 
به دنبال او می دویدیم. به مدیریت و ریاست اداره برق پایتخت 
رسید و روشنایی بخش خانه و كاشانه مردم شد؛ روشنایی كه 
پس از زمانی جای خود را به گرما داد و با آوردن صنعت گاز به 

كشور گرمابخش زندگی مردم شد. 

 چند ساله بودید که با حوزه صنعت به شکل حرفه ای 
آشنا شدید؟ 

با فارغ التحصیلی از دانشگاه، پدرم، ضمن درخواست از من برای 
همكاری با خودش، كسب و كاری را پیشنهاد كرد كه خود او در 
سفر به آبادان برای تاسیس كارخانه سیمان شناخته بود. من نیز 
هنگام كارآموزی كوتاه مدت در پاالیشگاه آبادان با انرژی عظیمی 
كه می سوخت و از بین می رفت، آشنا شدم؛ یعنی صنعت گاز. 
پدرم پرسید كه آیا حاضری با من همكاری كنی كه زمینه 
استفاده از گاز مایع حاصل از پاالیش نفت را در پهنه عظیم 
كشورمان رایج كنیم؟ پیشنهاد پدرم افق امیدبخش و روشنی را 
در نظرگاهم مجسم كرد كه هم می توانست پاسخگوی رسالت 
اجتماعی ام باشد و آرزوهای آن روزگارانم را كه به دلیل شكست 
نهضت ملی شدن صنعت نفت به دنبال كودتای آمریكایی - 
انگلیسی بر باد رفته بود، پاسخگو باشد و هم زندگی برادران 
و خواهرانم را كه اكثرا مشغول به تحصیل و حتی بعضا كودک 

بودند، تامین كند. 

 چطور وارد عرصه صنعتگری شدید؟ 

محسن خلیلی، یکی از برجسته ترین 
فعاالن صنعتی اخالقمند و ارزش مدار 
تاریخ معاصر ایران را خیلی ها 
می شناسند؛ همان که با تاسیس 
شرکت بوتان، زنان ایرانی را از 
سیاهکاری مطبخ نجات داد و با 
آسان کردن پخت  و پز با استفاده 
از گاز آشنا کرد. او که در تشکل ها 
و انجمن های مختلف حضور دارد، 
معتقد است بخش خصوصی و دولت 
در کنار و رفیق هم هستند، نه 
رقیب یکدیگر چرا که دل در گرو 
یک هدف دارند و باید در توسعه 
صنعتی ایران نقش آفرینی کنند. 
خلیلی در گفت و گو با دانش بنیان 
به مفهوم توسعه و کارآفرینی 
پرداخته و شرحی از دوران زندگی، 
تحصیل و صنعتگری خود ارائه کرده 
است. او که هم اکنون 86 سال دارد 
همچنان مشغول به کار است. 
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اموال پدر و كمک چند شریک، شركت  از  با فروش برخی 
بوتان با مسئولیت محدود در تاریخ نوزدهم مردادماه 1332 به 
دستور پدرم تاسیس شد. از سال 1353 تا سال قبل، ریاست 
هیات مدیره و مدیرعاملی این شركت را بر عهده داشتم و اكنون 
در ساختار جدید شركت رئیس هیات مدیره هستم. از آن جا كه 
تحقق هدف تعیین شده به سبب نزدیک به صفر بودن اطالعات 
و امكانات در آن زمان بسیار غیرمحتمل می نمود، در خدمت 
پدر تصمیم به مطالعه اروپا و آمریكا گرفتیم. این مطالعات با 
سفر به اروپا و آمریكا نزدیک به یک سال و راهنمایی اولیه برادرم 
مرحوم مهندس سعید خلیلی كه به اتفاق همسر و فرزندش در 
آمریكا زندگی می كرد و به تحصیل اشتغال داشت، انجام شد. 

از آن جا كه در دانشكده فنی تحصیل كرده بودم و قبال در 
را پیش رو داشتم،  الگویی چون پدرم  فعالیت های صنعتی 
مقدمات ورود به صنعت گاز مایع و وسایل خانگی را شروع 
كردم. با پیوستن برادران و خواهرانم به فعالیت های صنعتی - 
خدماتی در شركت بوتان، تولید همه كاالهایی را كه در كشور 
نیاز بود، به اتفاق سایر همكاران متخصص، پایه گذاری كردیم. 
از آن پس، استفاده از گاز مایع در كشور با ایجاد تاسیسات 
گازرسانی در استان های مختلف میهن عملیاتی شد كه متعاقبا 
شركت های ایران گاز و پرسی گاز با سرمایه گذاری خارجی وارد 
این فعالیت شدند. در همین دوران، چون مصرف گاز مایع در 
كشور در حال رواج بود، شركت های دیگری نیز به ما پیوستند 
كه هم اكنون تعداد آن ها به 70 شركت می رسد و مصرف گاز 

مایع در كشور به 2 میلیون تن در سال می رسد. 
دوران تحصیلم در دانشكده فنی دانشگاه تهران همزمان بود 
با ملی شدن صنعت نفت و تحوالت آن دوران. بعد از سقوط 
دكتر مصدق به این نتیجه رسیدم كه با مردمی كـه دچار فقـر 
فرهنگی هستند، نمی توان كشور را ساخت و اداره كرد و برای 
این كه كشور پیشرفته ای داشته باشیم باید در مسیر صنعتی 
شدن گام برداریم. زمانی كه مردم در یک نظام صنعتی قرار 
بگیرند، می توانند امكانات تحصیلی مورد نیاز فرزندانشان را تامین 
كنند. برای ارتقای سطح فرهنگی هم چاره ای جز یادگیری و 
توسل به آموزش نمی دیدم كه الزمه این كار نیز برخورداری 
از حداقل امكانات مالی بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا 
حد امكان به صنعتی شدن كشورم كمک كنم. البته وضعیت 
جغرافیایی كشورمان كه نزوالت جوی اش یک سوم كشورهای 
پرباران است نیز اقتضا می كند كه به صنعت محوریت دهیم و 
حتی كشاورزی را نیز در چارچوب توسعه صنعتی معنا كنیم. 

 چطور شد به فعالیت های تشکلی روی آوردید؟ 
تحول صنعتی به نهاد و تشكل نیاز دارد لذا به سمت ایجاد 
تشكل  رفتم و در اولین گام در سال 1342 اقدام به تاسیس 
»سندیكای توزیع كنندگان گاز مایع ایران« كردم. این سندیكا 
اكنون با نام »انجمن توزیع كنندگان گاز مایع ایران« فعال و 
ریاست هیات مدیره آن از آغاز تاكنون بر عهده اینجانب است. 
كه   )1360( گازسوز«  وسایل  سازندگان  »شورای  تاسیس 
اكنون با نام »انجمن صنایع لوازم خانگی ایران« فعالیتش را 
ادامه می دهد، تاسیس »انجمن مدیران صنایع ایران« )1359(، 
همكاری   ،)1380( ایران«  صنعت  »كنفدراسیون  تاسیس 

در احیای »اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی« در 
ابتدای انقالب و عضویت در هیات رئیسه و هیات نمایندگان و 
بر عهده گرفتن مسئولیت در كمیسیون های این نهاد ارزشمند، 
نمایندگی كارفرمایان كشور در »شورای عالی كار« در سال های 
58 و 62 و 85 تا 88، عضویت در هیات امنای »سازمان تامین 
ایران و كانادا« و  اجتماعی«، عضویت در هیات مدیره »اتاق 
ریاست هیات مدیره »اتاق ایران و بلژیک«، همكاری در تاسیس 
»كانون عالی كارفرمایان ایران« و ریاست هیات مدیره آن در 
دوره حاضر، عضویت در هیات مدیره »انجمن دارندگان نشان 
عالی  »شورای  و  رقابت«  »شورای  در  عضویت  استاندارد«، 
سیاست های كلی اصل 44« تا همین یک سال قبل و... از جمله 
كارهایی است كه انجام داده ام و می دهم. اكنون در تمامی این 
انجمن ها و تشكل ها و سازمان ها به خدمتگزاری و انجام وظیفه 
در حد مقدورات سالخوردگی و 86 سالگی است، مشغول هستم. 

 از دوران فعالیت خود در حوزه صنعت چه خاطره های 
خوب و بدی دارید؟ 

خاطرات خوب و بد من با موفقیت ها و سختی های مردم و 
زمان هایی  به  مربوط  بدترین خاطراتم  است.  مرتبط  میهنم 
است كه با بیكاری جوانان عزیز میهن مواجه شده و اخباری از 
كاهش رشد اقتصادی كشور یا افزایش ركود و تورم شنیده ام یا 
می شنوم. بهترین خاطرات و لحظات زندگی ام هم به زمان هایی 
مربوط است كه از فعالیت، رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری ها 
و فراهم شدن كار برای آحاد مملكت و به خصوص جوانان 

بااستعداد میهن عزیزم آگاه شده ام و می شوم. 

 از فعالیت  هایتان در امور خیریه بگویید. 
با عنایت به مسئولیت سنگین اجتماعی ام فرصت كمی داشته ام 
كه وقت خود را در امور خیریه صرف كنم. من بیشتر وقت 
خود را برای توسعه اقتصادی و صنعت و ایجاد اشتغال صرف 
كرده ام تا از طریق بهبود زندگی انسان ها و رفاه اقتصادی آنان، 
تا آن حد كه مقدور باشد، نیازمندی آن ها را به امور خیریه 
محدود كنم. البته از ابتدای تاسیس موسسه خیریه كودكان 
سرطانی محک در سال 1370، عضو هیات امنای این موسسه 
هستم. همچنین عضویت و مشاركت در امور مرتبط با تامین 
اجتماعی در هیات امنای تامین اجتماعی را به عنوان وظیفه ای 
در جهت انجام فعالیت های انسان دوستانه می دانم. محور اصلی 
زندگی ام همواره توجه به توسعه شخصیت، ذهنیت و الگوهای 
رفتاری انسانها بوده و بر این اساس زندگی خصوصی، حرفه ای، 
صنعتی و اجتماعی من سراسر از عزت و آزادگی و عشق و 
محبت به انسان ها بوده است. من اگرچه در آغاز فعالیت های 
حرفه ای، صنعتی و اجتماعی خود با مفهوم مسئولیت اجتماعی 
آشنا نبودم ولی از همان ابتدا به آن عمل كرده ام و بر این باورم 
كه صنعتگران بخش خصوصی در برابر جامعه مسئول هستند 
و نقشی مهم در شكل دادن به آینده جامعه دارند. یک جنبه 
مهم از این نقش، وارد شدن به فعالیتهای رفاه اجتماعی نظیر 
گسترش آموزش و بهداشت، حمایت از مصرف كننده، حفظ 
محیط زیست و تالش برای كاهش فقر و باال بردن كیفیت 
زندگی توده مردم در جـهت توسعه پایدار است. از این منظر، 
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صنعتگران باید تالش كنند كه در كنار فعالیتهای صنعتی، نقش 
اجتماعی خود را ایفا كنند. 

 چه انگیزه ای برای راه اندازی شرکت بوتان به عنوان 
مبدع استفاده از گاز مایع داشتید؟ 

همان طور كه عرض كردم، درسی بزرگ در دوران نهضت ملی 
شدن صنعت نفت آموختم و آن این است كه مردم گرسنه و 
دچار فقر فرهنگی و غیرمتشكل و پراكنده قابل اتكا نیستند و 
نمی توان با آنان جریانی پایدار برای توسعه و پیشرفت كشور 
شكل داد و كشور را ساخت. بر این اساس، صنعتی كردن كشور 
و كارآفرینی را كه زیربنای آن آموزش و توسعه فرهنگی است، 
مكتب و مرام خود قرار دادم؛ بدین معنا كـه اگر تا قبل از آن به 
صورتی حسی و غیرآگاهانه در مسیر توسعه صنعت و كارآفرینی 
گام برمی داشتم، سقوط دولت ملی نقطه عطفی شد تا آگاهانه تر 
به دنبال راه و روشی برای افزایش توان اقتصاد ملی و بالطبع 
كاهش فقر و ایجاد رفاه در جامعه باشم. در تمامی سال های 
رشد و گسترش شركت بوتان، در كنار پدر و به اتفاق برادران و 
خواهرانم، تالش كردیم امكان ارتزاق و معیشت سالم بخشی از 
جامعه را فراهم آوریم و بدین منظور زدودن فقر از چهره وطن را 
در قالب تحول در مصرف انرژی معنا كردیم. لذا شركت بوتان را 
به عنوان مبدع استفاده از گاز مایع و صنعت مرتبط با آن تاسیس 
كردیم و گسترش دادیم؛ نهالی كه اكنون به درختی تناور تبدیل 
شده است. این واحد صنعتی صد درصد خودكفاست و حاصل 
فعالیت های آن اشاعه و توزیع 2/3 میلیون تن گاز مایع در 
كشور، بیش از 500 میلیون دالر صرفه جویی ارزی ساالنه در 
صنعت گاز مایع كشور، ایجاد بیش از 1500 میلیارد ریال ارزش 
افزوده ساالنه صنعتی، ایجاد بیش از 30 هزار فرصت شغلی و 
شاید از همه مهم تر حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع 

درختان و نابودی جنگل هاست. 
دستاورد مهم دیگر ما، رهاندن زنان ایرانی از سیاهكاری مطبخ به 
عنوان یكی از محورها و پایه های توسعه و پیشرفت كشور بود تا 
با آسان كردن پخت و پز با استفاده از گاز بتوانند بخشی از وقت 
و عمر گرانبهای خود را به جای هدر دادن در آشپزخانه های 

پردود، صرف آموختن و آموزش دادن كنند. 
شركت بوتان برای خانواده خلیلی هیچ گاه یک واحد اقتصادی 
صرف نبوده، بلكه یک آرمان اجتماعی بوده لذا همواره ارزش ها 
بر آن حاكم و در آن جاری بوده است؛ ارزش هایی همچون 
تواضع، احترام، صداقت و درستی، رابطه برد - برد، یادگیری 
و  نوآوری  واقعی،  اطالعات  اساس  بر  تصمیم گیری  مستمر، 
خالقیت، مشتری مداری و رقابت، رعایت استانداردهای ایمنی 

حرفه ای و مسئولیت پذیری در مقابل جامعه. 

 شما یکی از بنیانگذاران موسسه خیریه محک نیز 
محسوب می شوید. در این خصوص چه حسی دارید؟ 

كارآفرینی را حرفه خود قرار دادم تا راهی باشد برای خوشبختی 
و هدایت انسان ها بـه سوی تولید به گونه ای كه هر كس بداند 
این كار فضیلت شاخصی است متكی بر ساخته های انسان در 
دوران حیات و نیز آموختم و آموخته خود را پیاده كردم كه 
سعادت فردی وجود ندارد لذا كارآفرینی امری جمعی است و در 

قالب تشكل معنا می یابد؛ تشكل هایی كه می توانند نماد و محور 
انسان دوستی و عشق به همنوع باشند. نمونه آن، موسسه محک 
است كـه از جملـه پایه گذاران آن بوده ام و توانسته است با نظام 
راهبری هوشمندانه سروران انسان دوست و عالم، به سازمانی 
متعالی تبدیل شود و بسیاری از كودكان مبتال به سرطان را 
معالجه كند و در دنیا سرآمد باشد؛ نهادی كه عشق ورزیدن 
به انسان های دیگر را درون خود، محیط پیرامونش و جامعه 

پرورش دهد. 

کشور  اقتصاد  در  دولت  جایگاه  مورد  در  شما  نظر   
چیست؟ 

بهترین موضع دولت را سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیتی 
و كشورداری می دانم. لذا همواره تالش كرده ام، ضمن آن كه 
رفیق دولت هستم، نظرات خود و یارانم را نیز به صورت های 
مختلف به این نهاد منتقل كنم. این موضوع از این منظر برایم 
اهمیت بسیار داشته است كه اقتصاد ایران در طول یكصد سال 
امر سبب مشكالتی  این  و  بوده  گذشته همواره دولت ساالر 
همچون بیكاری، تورم باال، پایین بودن سطح درآمد سرانه، 
پایین بودن بهره وری، كم بودن پس انداز و سرمایه گذاری و غیره 
شده است. حل این مشكالت نیز از طریق محوریت یافتن بخش 
خصوصی در فعالیت های اقتصادی كشور امكان پذیر است كه در 
قالب سیاست های اصل 44 نیز شكل قانونی یافته و مورد تاكید 
قرار گرفته است به نحوی كه دولت صرفا سیاستگذار باشد و 
تصدیگری ها به بخش خصوصی سپرده شود. البته حضور بخش 
خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نیز باید مدنظر 

قرار گیرد. 

توسعه  ایران چقدر  اقتصادی  بنگاه های  نظرتان  به   
یافته اند؟ 

كارشناسان  و  نظریه پردازان  قبول  مورد  دیدگاه  این  اكنون 
اقتصادی  بنگاه های  و  خصوصی  بخش  كه  است  اقتصادی 
محور توسعه كشورهاست و اقتصاد خرد اهمیت بنیادین دارد. 
همچنین، بدون وجود بنگاه های پیشرفته و توانمند، توسعه ای 
اتفاق نمی افتد. خانه را آجرهای آن و اجزای ریزش می سازند. 
البته نقشه، زمین، فونداسیون و... نیز اهمیت خود را دارند. اما 
امروز ثابت شده است و در قالب نظریه های مایكل پورتر معیاری 
جهانی یافته است )فضای كسب و كار( كه بنگاه اقتصادی مبنا 
و محور پیشرفت و توسعه هر كشوری است. من اما این نظریه 
را، بی آن كه بدانم، در زندگی حرفه ای خود به اجرا گذاشتم. به 
هر حال، شوق آفرین است وقتی مشاهده می كنی همان كاری 
را كرده ای و همان راهی را رفته ای كه فرهیختگان و علم روز بر 

آن مهر تایید زده اند. 

 نظرتان راجع به مفهوم ملت چیست؟ 
از فردای سقوط دولت ملی دكتر مصدق و شكل گیری این 
ایده در من كه با مردم گرسنه و فقیر هیچ جنبش اجتماعی 
و تحول و نوسازی اقتصادی شكل نمی گیرد، این باور نیز در 
من رشد كرد كه ملت در مفهوم مدرن آن نمی تواند صرفا 
مجموعه افرادی ساكن در سرزمینی واحد با زبان و مذهب و 
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آداب و رسوم و تاریخ مشترک باشد، بلكه عنصر اقتصادی هم 
برای كافی بودن آن شروط و ایجاد یک ملت امری واجب و 
ضروری است تا چسب و مالتی باشد برای امتزاج و درآمیختن 
این مجموعه افراد به یكدیگر و در خدمت هدفی مشترک. این 
درک و فهم چیزی بود كه در بیانیه صنعتگر چند سال قبل 
به آن اشاره كرده بودم. اما چه خوشبخت و خوشحال شدم 
وقتی در همایشی در اتاق بازرگانی از زبان استاد محترم دكتر 

غنی نژاد شنیدم كه تشكیل ملت - دولت ها در اروپا اساسا 
كاركردی اقتصادی داشت و نوعی از واحد سیاسی بود كه 
هزینه های معامالتی را بسیار كاهش می داد و موجب توسعه 
سریع تر بازارها، تقسیم كار، تولید ثروت بیشتر و پیشرفت 

اقتصادی می شد. 
آری، ملتی را می توان در جهان امروز ملت نامید كه با كار 
مشترک و تعامل اقتصادی و منافع اقتصادی معنا شود و هر 
ملتی كه در این زمینه پیشرفته تر باشد، ملتی قدرتمندتر 
و متحدتر و منجسم  تر است. لذا آزادی بازار و مبادله كاال 
به همان اندازه مهم و محترم است كه آزادی تبادل گفتار و 
اندیشه چرا كه این آزادی ها بخشی از شیوه زندگی و كنش 

متقابل انسان ها با یكدیگر است. 

 شما را به عنوان سمبل امید می شناسند. نظرتان در 
این خصوص چیست؟ 

بستر  در  نخواهم شد؛ حتی  و  نشده ام  ناامید  من هیچ گاه 
از دست دادن صدای خود. من  و  بیماری مهلک سرطان 
امیدوارتر بر جایم و استوار. آنچه وجهه همت من در عمر 
باقیمانده است آن كه مِن سالخورده برای توسعه و آبادانی 
دهم.  انجام  می توانم  كاری  چه  هموطنان  رفاه  و  كشور 
آندره  نگاه ماست.  اشكال در  این عقیده ام كـه  بـر  اكنون 
نگاه  فرانسوی، می گوید: »عظمت در  نویسنده شهیر  ژید، 
كه  اعتقادم  این  بر  پس  می نگری.«  آنچه  به  نه  است،  تو 
باید پارادیم، یعنی الگو و مدل ذهنی و رفتار عینی، خود 
را تغییر دهیم و انسان را محور قرار دهیم؛ مخلوقی را كه 
خداوند او را احسن الخالقین می نامد و فرشتگان در مقابلش 
سر به سجده می گذارند. وقتی انسان محور باشد و نه اشیا 
و تفكرات انتزاعی و مجرد از حضور و حیات انسان، رفتار 

انسانی هم می تواند محور قرار گیرد. 
با انسان تاجر و  در این گفتمان، انسان صنعتگر در تضاد 
انسان كشاورز و این ها در تقابل و تضاد با انسان های تالشگر 
بلكه  نمی گیرند  قرار  خدمتگذاری  عرصه های  سایر  در 
انسان های فعال در تمامی این حوزه ها، همه توش و توان 
خود را برای پیشرفت جامعه صرف می كنند. توسعه حاصل 
تفاهم است و صلح و آشتی و نه نبرد، ستیز و تضاد. باید با 
هم همدل شد نه فقط یكدیگر را تحمل كرد بلكه یكدیگر را 

دوست داشت و به یكدیگر عشق ورزید. 

در  توسعه  که  بفرمایید  صنعتگر  یک  منظر  از   
حقیقت چه مفهومی دارد و توسعه  صنعتی در ایران 

چگونه محقق می شود؟ 
توسعه فرایندی است دشوار و نفسگیر آن هم در سرزمینی 
با تاریخی كهن و جغرافیایی وسیع. در چنین جایی بایـد 
به تغییر پارادایم قائل بود و نقشه راه نوینی ترسیم كرد كه 
در فضای پیچیده و پرابهام جهان امروز به اتخاذ تصمیم ها 
و یافتن راه حل هایی بینجامد كه توسعه و پیشرفت مستمر 
تفكر  اساس  بر  كه  توسعه ای  بیاورد؛  ارمغان  به  را  كشور 
جهانی، یكپارچه نگر، شبكه ای، قائل به حفظ محیط زیست 

همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی و اخالقی باشد. 
همان طور كه گفتم، در كانون همه این ها، عشق به همنوع 
و دوستی و آشتی و به تعبیری »هوش هیجانی« یا »هوش 
اخالقی« می درخشد؛ هوشی كه مبتنی بر ظرفیت و توانایی 
ذهنی مان در به كار بستن اصول انسانی در ارزش ها، اهداف 

و كاركردهای فردی مان است. 
در سایه این راهبرد، چنان كه آمارتیا سن گفته است، توسعه 
چیزی جز دستیابی به انواع آزادی ها نیست. با توجه به این 
رویكرد، رشد اقتصادی در كنار مقابله با فقر، نابرابری و نبود 
دسترسی به فرصت های اجتماعی قرار می گیرد. بدیهی است 
كه از دل این پارادایم و الگوی توسعه ای، توسعه صنعتی زاده 
می شود كه كارگر، كارفرما و دولت در توافقی منطقی و در 
همكاری با یكدیگر به بهره وری صنایع موجود و ایجاد صنایع 

 .پیشرو كمک می كنند
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ن است. نیاز به  ی حوزه کسب و�رهای آنال�ی مش�ت زارهای �پ ن ی� از �ب آموزش آنال�ی

ن آن قدر جذابیت  ی و آسان شدن فرایند آن در پیوند �ب تکنولوژی های نو�ی دگ�ی �ی

ا�ن متولد یم شود که  اد کرده که هر روز یک استارت آپ از گوشه ای از وب ا�ی ب ا�ی

د صیص �ی معویم �ب هعده یم گ�ی ن نقش معمل های سن�ت را در یک شاخه �ت

رویداد کارآفرینی
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استارت آپ های موفق ایرانی کدام 
بازارها را بیشتر دوست دارند؟ 

ار استارت آپ موفق که در جشنواره وب مه خوش درخشیدند  یه به �پ
گ

ناک

 رویا محمدی
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ـــی  ـــا معرف ـــران ســـوم اســـفندماه ب هشـــتمين جشـــنواره وب اي
ـــن  ـــيد. اي ـــان رس ـــه پاي ـــور ب ـــل كش ـــای وب و موباي برترين ه
جشـــنواره  را می تـــوان بزرگ تريـــن رويـــداد حـــوزه وب و 
ـــان  ـــد، ج ـــوزه راه می افتن ـــن ح ـــه در اي ـــب وكارهايی ك كس
می گيرنـــد و رشـــد می كننـــد دانســـت؛ جشـــنواره ای كـــه 
می تـــوان - بـــا كمـــی اغمـــاض - برگزيـــدگان آن را 
موفق تريـــن اســـتارت آپ های ســـال ايـــران دانســـت. 
ايـــن اســـتارت آپ ها، عـــالوه بـــر اســـتفاده از كنفرانس هـــا 

ايـــن  جانبـــی  پنل هـــای  و 
جشـــنواره، بـــا معرفـــی خـــود و 
ـــر  ـــم در براب ـــان ه ـــه فعاليتش زمين
می كننـــد  عرض انـــدام  رقبـــا 
و هـــم از ايـــن فرصـــت بـــرای 
پيشـــبرد اهـــداف كســـب وكار 
خـــود بهـــره می برنـــد. نگاهـــی 
بـــه چنـــد اســـتارت آپ برگزيـــده 
ــد  ــايد بتوانـ ــنواره شـ ــن جشـ ايـ
مـــا را در شـــناخت رويکردهـــا و 
ـــده داری  ـــذاب و آين ـــيرهای ج مس
كـــه اكوسيســـتم اســـتارت آپی 
ــدا  ــش پيـ ــه آن گرايـ ــران بـ ايـ
كـــرده اســـت، يـــاری كنـــد. 
جشـــنواره امســـال نشـــان داد 
كـــه می تـــوان يکـــی، دو ســـال 
ـــن  ـــوغ زيســـت اي ـــده را دوره بل آين
اســـتارت آپ ها قلمـــداد كـــرد؛ 
ــراز  ــا فـ ــه بـ ــه اگرچـ دوره ای كـ

و فرودهايـــی همـــراه خواهـــد بـــود، امـــا روشـــن اســـت 
ــن  ــب  و جوش تريـ ــی از پرجنـ ــم آن را يکـ ــه می توانيـ كـ
دوره هـــای كســـب وكار آناليـــن در ايـــران بدانيـــم و هـــر 
ــر  ــد مبتنـــی بـ ــتارت آپ های جديـ ــور اسـ ــاهد ظهـ روز شـ
ايده هـــای نـــو باشـــيم. ايـــن اســـتارت آپ ها متکـــی 
بـــر اســـتعداد جوان هـــای ايرانـــی و بـــا اســـتفاده از 
ظرفيت هايـــی كـــه وب در اختيـــار آن هـــا گذاشـــته اســـت 
ـــی  ـــه آت ـــاد ده ـــی را در اقتص ـــيار مهم ـــش بس ـــاال نق احتم

ايفـــا خواهنـــد كـــرد. 
از جنـــس مطبوعـــات امـــا خیلـــی 

 ! فق تـــر مو
ــعله ور و  ــدان شـ ــش نه چنـ ــر آتـ ــتی بـ ــی دسـ ــر كسـ هـ
ـــتارت آپ  ـــن اس ـــام اي ـــته باشـــد ن ـــات داش گرمابخـــش مطبوع
ـــا در  ـــن روزه ـــه اي ـــار« ك ـــت. »ج ـــنيده اس ـــاله را ش چهارس
دنيـــای مطبوعـــات ايرانـــی ســـری ميـــان ســـرها درآورده، 
ـــن  ـــه تامي ـــچ گاه دغدغ ـــه هي ـــه و ن ـــه را رفت ـــه راه چاپخان ن
ـــه را  ـــگاران چمـــوش تحريري ـــا خبرن ـــذ و ســـروكله زدن ب كاغ
ـــال  ـــه امس ـــوب ك ـــتارت آپ محب ـــن اس ـــا اي ـــت. ام ـــته اس داش
ـــود  ـــا ب ـــزو برگزيده ه ـــی ج ـــش خبرخوان ـــنواره و بخ در جش
و بـــا بـــه اشـــتراك گذاشـــتن صفحـــه اول روزنامه هـــای 
مهـــم كشـــور كارش را شـــروع كـــرد، حـــاال روزانـــه 100 

ـــه  ـــه ای - چ ـــر روزنام ـــه كمت ـــی ك ـــد دارد؛ رقم ـــزار بازدي ه
ــن  ــخه های آناليـ ــه در نسـ ــذی و چـ ــخه های كاغـ در نسـ

ــد!  ــواب آن را می بينـ - خـ
9 جـــوان زيـــر 30 ســـال بـــا هدايـــت حســـين شـــمس 
كـــه بنيان گـــذار جـــار اســـت، ايـــن موفقيـــت را در يکـــی 
ــی  ــی يعنـ ــب وكار وطنـ ــای كسـ ــخت ترين عرصه هـ از سـ
ــد.  ــم زده انـ ــات رقـ ــا مطبوعـ ــط بـ ــب وكارهای مرتبـ كسـ
ـــک  ـــو در ي ـــای ن ـــه ايده ه ـــت را نتيج ـــن موفقي ـــمس اي ش

فضـــای كامـــال ســـنتی می دانـــد: »وقتـــی قـــرار اســـت 
بـــا روزنامه هايـــی ســـروكله بزنيـــد كـــه هنـــوز برخـــی از 
ـــايد  ـــد ش ـــار بگذاري ـــد و روی ج ـــکن كني ـــد اس ـــا را باي آن ه
ــف  ــن ضعـ ــا هميـ ــد. امـ ــخت باشـ ــی سـ ــت كمـ موفقيـ
ماهـــوی مـــدل ســـنتی باعـــث شـــده اســـت مزيت هـــای 
كســـب وكار آناليـــن مـــا بـــه چشـــم بيايـــد و بـــا ايـــن 

اســـتقبال روبـــه رو شـــويم.« 
امســـال چهارميـــن ســـالی اســـت كـــه جـــار در جشـــنواره 
ـــدازی  ـــی از همـــان ســـال اول راه ان ـــده شـــده اســـت؛ يعن برگزي
ـــار  ـــد. ج ـــت بوده ان ـــير موفقي ـــتانش در مس ـــمس و دوس آن، ش
ـــی از  ـــت؛ يک ـــر محتواس ـــر بازنش ـــی ب ـــتارت آپ مبتن ـــک اس ي
ــون  ــی چـ ــان الگوهايـ ــه در جهـ ــی كـ ــان نمونه هايـ همـ
پرس ريـــدر را پيـــش چشـــم دارنـــد كـــه روزانـــه هـــزاران 
روزنامـــه از سراســـر دنيـــا را بـــه صـــورت آناليـــن بازنشـــر 
می كننـــد و ميليون هـــا خواننـــده دارنـــد. جـــار هنـــوز تـــا 
ـــی  ـــا وقت ـــادی دارد ام ـــی راه زي ـــن جايگاه ـــه چني ـــيدن ب رس
بـــه يـــاد بياوريـــد كـــه هـــر روزنامه نـــگار ايرانـــی هـــر روز 
ـــا  ـــای روزنامه ه ـــات و تيتره ـــر كاری صفح ـــل از ه ـــح قب صب
ـــردن اپ آن  ـــس ك ـــا لم ـــار ي ـــايت ج ـــردن س ـــاز ك ـــا ب را ب
ـــار  ـــه ج ـــيد ك ـــبين باش ـــد خوش ـــاال می تواني ـــد احتم می خوان
يکـــی از آن اســـتارت آپ هايی اســـت كـــه بـــاز هـــم از آن 

ـــيد.  ـــد آن باش ـــر رش ـــد منتظ ـــنيد و باي ـــد ش خواهي
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بازار داغ شکم 
راســـتش كســـی فکـــرش را نمی كـــرد بـــا وجـــود 
»زودفـــود« و جوالنـــی كـــه در بـــازار فـــروش آناليـــن 
ـــد در  ـــری بتوان ـــتارت آپ ديگ ـــت، اس ـــه اس ـــذا راه انداخت غ
ايـــن حـــوزه خـــودی نشـــان دهـــد. امـــا چـــه بگذاريـــم 
ــر  ــه هـ ــنواره چـ ــگفتی های داوری جشـ ــاب شـ ــه حسـ بـ
ــون« يـــک رقيـــب  ــم »ريحـ ــد بگوييـ ــر بايـ ــز ديگـ چيـ
ـــتارت آپ  ـــت. اس ـــود اس ـــرای زودف ـــدی ب ـــا ج ـــازه وارد ام ت
ريحـــون فـــرق و تمايـــز چندانـــی بـــا زودفـــود نـــدارد. 
فســـت فودهای  و  رســـتوران ها  اســـتارت آپ  ايـــن 
ـــا  ـــد ب ـــا بتوان ـــت ت ـــه اس ـــانه گرفت ـــران را نش ـــف ته مختل
ـــد  ـــور كن ـــتری ج ـــا مش ـــرای آن ه ـــودش ب ـــطه گری خ واس
ـــون  ـــا ريح ـــد. ام ـــق ده ـــب وكارش را رون ـــن راه كس و از اي
ـــان  ـــال نش ـــنواره امس ـــدن در جش ـــده ش ـــا برگزي ـــازه وارد ب ت
داد كـــه بـــرای ايـــن كار برنامه هـــا و ايده هـــای تـــازه ای 
ـــن  ـــه اي ـــده ك ـــم آم ـــه چش ـــدی ب ـــا ح ـــش ت دارد. ايده هاي
ـــابقه و  ـــزاری مس ـــت برگ ـــه صراف ـــم ب ـــود ه ـــا زودف روزه
ـــی  ـــوزه بازارياب ـــردن ح ـــی داغ ك ـــه  عبارت ـــزه و ب دادن جاي
و تبليغاتـــش افتـــاده اســـت. ســـهيل علـــوی، مديرعامـــل 
ريحـــون كـــه ســـال ها خـــارج از ايـــران زندگـــی كـــرده 
ـــاد  ـــته، اعتق ـــور برگش ـــه كش ـــت ب ـــال اس ـــر از دو س و كمت
ـــتفاده  ـــذا و اس ـــفارش غ ـــردن س ـــاده ك ـــا س ـــون ب دارد ريح
از داده هـــای واقعـــی - ماننـــد عکس هايـــی از غذاهـــای 
رســـتوران ها - توانســـته  اســـت بـــه چنيـــن رشـــد 

ســـريعی برســـد. 
ريحـــون هميـــن ســـال گذشـــته، يعنـــی 93، راه انـــدازی 
شـــده و شـــايد - بـــه قـــول ورزشـــی ها - كمـــی بايـــد 
ـــا  ـــود. ام ـــش ش ـــزه ای نصيب ـــن جاي ـــا چني ـــرد ت ـــرم می ك گ
رشـــد ســـريع ريحـــون نشـــان می دهـــد كـــه هنـــوز در 
ــيل های  ــی از پتانسـ ــن يکـ ــب وكارهای آناليـ ــوزه كسـ حـ
اشباع نشـــده هميـــن شـــکم های خيـــره اســـت كـــه 
ـــدازی  ـــرای راه ان ـــی ب ـــت خوب ـــن فرص ـــيری ناپذيرند و اي س
و بـــه ميـــدان آمـــدن اســـتارت آپ های متنـــوع ديگـــر در 

ـــت.  ـــوزه اس ـــن ح اي
یک بلیت فروش تازه وارد 

وجـــود  بـــا  نمی كـــرد  هـــم  را  فکـــرش  كســـی 
»تيـــوال« و »ايـــران كنســـرت« و چنـــد ده ســـايت 
بليت فروشـــی ديگـــر كســـی بـــه صرافـــت راه انداختـــن 
يـــک اســـتارت آپ در زمينـــه بليت فروشـــی آناليـــن 
ــن  ــد در اوليـ ــه بتوانـ ــتارت آپی كـ ــم اسـ ــد؛ آن هـ بيفتـ
ــا  ــود! امـ ــنواره وب شـ ــده جشـ ــش برگزيـ ــال فعاليتـ سـ
ــت  ــتارت آپی اسـ ــت« )tik8( اسـ ــد »تيکـ ــی بدانيـ وقتـ
از  )يکـــی  زيرمجموعـــه شـــركت »نت بـــرگ«  كـــه 
موفق تريـــن ســـايت های تخفيـــف گروهـــی( راه انـــدازی 

ــود.  ــوض شـ ــان عـ ــت نظرتـ ــن اسـ ــده، ممکـ شـ
ــنواره و بخـــش  ــال در جشـ ــا امسـ ــه از قضـ ــرگ كـ نت بـ
ســـايت های خريـــد گروهـــی هـــم برگزيـــده داوران شـــد 

و هـــم برگزيـــده مردمـــی، تيکـــت را راه انداختـــه تـــا بـــه 
نت بـــرگ،  بنيان گـــذار  صادقيـــان،  عليرضـــا  گفتـــه 
مشـــتری های ايـــن بـــازار بـــزرگ آناليـــن را هـــدف 
ــرگ  ــرای نت بـ ــی بـ ــوان بازويـ ــه عنـ ــد و بـ ــرار دهـ قـ
ـــاره  ـــه درب ـــی ك ـــی از پنل ـــان در بخش ـــد. صادقي ـــل كن عم
تجربـــه نت بـــرگ بـــود، در پاســـخ بـــه ســـوالی در مـــورد 
ـــی  ـــروش گروه ـــرگ ف ـــا در نت ب ـــی م ـــت: »وقت ـــت گف تيک
ـــن  ـــا اي ـــه ب ـــم هميش ـــرت داري ـــينما و كنس ـــر و س ـــت تئات بلي
ـــت  ـــه دس ـــت را ب ـــور بلي ـــه چط ـــتيم ك ـــه هس ـــکل مواج مش
مشـــتريانمان برســـانيم. تيکـــت در واقـــع هـــم بخشـــی از 
ـــوان  ـــه عن ـــم ب ـــد و ه ـــل می كن ـــرگ را ح ـــکالت نت ب مش
يـــک اســـتارت آپ مســـتقل راه خـــودش را در ايـــن بـــازار 

مـــی رود.« 
ـــا  ـــود ام ـــوال ب ـــش تي ـــن بخ ـــی در اي ـــاب مردم ـــه انتخ اگرچ
برگزيـــده شـــدن تيکـــت از نـــگاه داوران نشـــان می دهـــد 
ايـــن اســـتارت آپ يک ســـاله يکـــی از رقبـــای جـــدی در 
ـــد  ـــده خواه ـــال های آين ـــن در س ـــی آنالي ـــازار بليت فروش ب

ـــود.  ب
ــای  ــد معلم هـ ــه  رشـ ــازار رو بـ بـ

ــت  وب  تحـ
آمـــوزش آناليـــن يکـــی از بازارهـــای پرمشـــتری حـــوزه 
كســـب وكارهای آناليـــن اســـت. نيـــاز بـــه يادگيـــری و 
آســـان شـــدن فراينـــد آن در پيونـــد بـــا تکنولوژی هـــای 
نويـــن آن قـــدر جذابيـــت ايجـــاد كـــرده كـــه هـــر 
ايرانـــی  وب  از  گوشـــه ای  از  اســـتارت آپ  يـــک  روز 
متولـــد می شـــود كـــه نقـــش معلم هـــای ســـنتی را 
ــده  ــر عهـ ــی بـ ــا عمومـ ــی يـ ــاخه تخصصـ ــک شـ در يـ
ــرد؛ از كالس هـــای تدريـــس خصوصـــی آناليـــن  می گيـ
ــا  ــه تـ ــتاد« گرفتـ ــو اسـ ــون »الـ ــتارت آپ هايی چـ و اسـ
ـــا ويدئوهـــای آموزشـــی اش در اكوسيســـتم  »فرانـــش« كـــه ب
ـــت.  ـــرده اس ـــاز ك ـــودش را ب ـــای خ ـــور ج ـــتارت آپی كش اس
فرانـــش امســـال در هشـــتمين جشـــنواره وب ايـــران در 
ــر«  ــز تحريـ ــتاديار« و »ميـ ــون »اسـ ــی چـ ــور قبايـ حضـ
ـــران  ـــن اي ـــوزش آنالي ـــايت آم ـــن وب س ـــوان برتري ـــه  عن ب

شـــناخته شـــد. 
ايـــن اســـتارت آپ آموزشـــی بـــا فراهـــم كـــردن فرصـــت 
يادگيـــری آناليـــن - بـــا اســـتفاده از ابزارهايـــی كـــه وب 
در اختيـــارش داده - هـــم انحصـــار ســـنتی ايـــن بـــازار را 
بـــه چالـــش كشـــيده و هـــم ايـــن فرصـــت را بـــه همـــه 
كســـانی كـــه در پـــی فراگيـــری هســـتند امـــا بـــه دليـــل 
ــکان  ــاده امـ ــتاهای دورافتـ ــا روسـ ــهرها يـ ــی در شـ زندگـ
ـــا  ـــت ت ـــد داده اس ـــهرها را ندارن ـــات كالنش ـــتفاده از امکان اس
ـــه  ـــود را ب ـــری خ ـــوزش و يادگي ـــد آم ـــد فراين ـــا بتوانن آن ه
ـــی  ـــای آموزش ـــد. ويدئوه ـــه كنن ـــاده خالص ـــک س ـــد كلي چن
فرانـــش در زمينه هـــای مختلـــف بـــا كمـــک متخصصـــان 
توليـــد و منتشـــر می شـــوند و رشـــيدی اعتقـــاد دارد از 
ايـــن طريـــق می تـــوان بـــرای متخصصـــان اشـــتغال زايی 

.ـــرد ك
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ی که  ن ن چ�ی ، �مال حمقق شده است. ا�ی ن فیمل یم  خواس�ت ای ا�ی ی که من �ب ن آن چ�ی

به ک�ن  ر ب
ت

های دیگری را � ن ، روندی درون خودم است. االن یم  خوامه چ�ی یم  گو�ی

ید روی آن ها �ر ک�ن و  به نشده دارد که من �ب ر ب
ت

ش های � ن ن حوزه یک رسی �ب چون ا�ی
مم و کشف ک�ن تلف آن را ب�ن دارم سیع یم  ک�ن جنبه های حمن

ی  ن ؛ چ�ی نت هست�ی �ن این�ت
گ

ما در آستانه رسیدن به  نویع سیس�ت مهاک

ن لک  نت اشیا جز�ئ از ا�ی د. این�ت ره خواهند �ب که فق�ی و غ�ن از آن �ب

ن خواهد بود هیجان انگ�ی

ن تعداد  �ب شده است و ا�ی یبا 2۰۰ هزار نفر در دنیا توایل �ی کنون ژنوم تقر �ت

الی میلیون  روز به  روز بیش�ت یم شود و در سال های پیش رو به �ب

رگ از داده های ژنتی� هدف بعدی  ن موعه �ب ن حمب خواهد رسید. مقایسه ا�ی

در مطالعات ژنتی� انسان است

نت  ات تکنی� تولید یم شود. این�ت ن ه�ی ب
ت

دی از داده ها به  وسیهل انواع � م ز�ی هر روز حب

ن داده ها  ت بندی یم کند �ت ب�ی ی ها و تکنولوژی ها�ی �ب ث ا�ت ن داده را �ب اس�ت ن جر�ی اشیا ا�ی

قرار شود. اطالعات مهیشه و مهه  جا وجود داشته است اما به   تلف ارتباط �ب و منابع حمن

ند هومسث س و غ�ی قابل  دس�ت صورت تمکیل نشده، جدا از مه، غ�ی

تیب  ن  �ت  در نظر دارند فر�نس رادیو�ی اختصایص خریداری کنند �ت به  ا�ی
گ

ان گولک مد�ی

، لری 
گ

عامل گولک ن ایده را مد�ی ا�ت معل کنند. البته ا�ی ا�ب کت های حمن بتوانند مستقل از رسث

پیج رد کرده است

فناوری های فردا
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سینما باید
شگفت انگیز

باشد 

ن ن همدو�ی گفت وگو �ب حممدحس�ی
�رگردان فیمل »ایستاده در غبار« 

 المیرا حسینی
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 ویژگـی فیلـم ایسـتاده در غبار این اسـت که ترکیبی اسـت 
از سـینمای مسـتند و داسـتانی. ایده این کار چطور به ذهنتان 

رسـید؟ اصال چـرا این فیلم را سـاختید؟ 
مـن فكـر می  كنـم سـینما دارد بـه همیـن سـمت حركت می  كنـد و به 
نظـر می  رسـد كـه تا حد خیلـی زیـادی مرزهـای بین واقعیـت و تخیل 
در آن گم شـده اسـت. سـینما در سـبک و نحوه پرداخت داسـتان دارد 
شـكل تـازه ای پیـدا می  كنـد. ایـن شـكل تـازه هم خلق السـاعه نیسـت 
بلكـه به تدریـج اتفـاق افتاده اسـت. من همیشـه می  گویم فیلـم »نانوک 
شـمال«، مسـتندی كـه آن را فالهرتـی در دهـه 20 سـاخته اسـت، بـا 
معیارهـای امـروز، فیلـم داسـتانی به حسـاب می  آیـد. از طرفـی، فیلمی 
مثـل مهلكه )HURT LOCKER( سـاخته كاترین بیگلو با معیارهای 
دهـه 20 یک فیلم كامال مسـتند اسـت. این تغییرات برمی گـردد به این 
مسـاله كه به مرور زمان با پخته شـدن و آبدیده شـدن تماشـاگر، تحیر 
او در مواجهـه با سـینما تغییر كرده اسـت. یـک زمانی تماشـاگر از ورود 
قطـار بـه راه آهـن فـرار می  كـرد و سـینما به خودی خـود اعجـاز بزرگی 
بـود كـه او را به باور می  رسـاند ولـی االن به روش های دیگـری برای باور 
كـردن نیـاز دارد. این شـیوه های واقع گرایی كه در سـینمای امـروز رواج 
پیدا كرده و به یک سـبک شـده تبدیل، یكی از این روش هاسـت. غیر از 
سـبک های واقع گرایانـه، موضوعـات واقع گرایانـه هم مورد اسـتقبال قرار 
گرفته اسـت. دنیا دارد در این مسـیر حركت می  كند و من هم خواسـتم 

بـا برداشـتن این قدم بـا دنیا همراه شـوم. 
 فکـر می  کنیـد چقـدر موفق بودیـد؟ چقدر بـه آن چیزی که 

در ذهنتان بود، رسـیدید؟ 
ایـن سـبک بـرای این كه كامل شـود هنـوز كار دارد. فكـر می  كنم یكی، 
دوتـا فیلـم دیگـر بایـد بـه همین سـبک بسـازم كـه كامل تـر و پخته تر 
شـود. شـواهد می  گویـد تـا همین جـا هـم موفـق بودیـم و راسـتش را 
بخواهیـد فیلـم »ایسـتاده در غبـار« از آن چیـزی كه فكـر می  كردم هم 
در ارتبـاط بـا مخاطـب موفق تـر بـود. البتـه فیلـم بایـد اكـران عمومـی 
شـود تـا نظر مـردم را بفهمـم. البته منظـورم میزان فروش نیسـت بلكه 
رضایـت تماشـاگر اسـت. البته فكر می  كنـم چون شـیوه رای گیری خانه 
سـینما در جشـنواره هم مبتنی بر رضایتمندی مخاطب اسـت نه میزان 
اسـتقبال، نتایجـش نشـان می  دهد كه فیلم توانسـته با مخاطـب ارتباط 

برقـرار كند. 
 ایـن کـه می  گویید نیاز اسـت یکـی، دو فیلم دیگر بسـازید 
تـا آنچه در ذهـن داریـد کامال پیاده شـود، بـه ضعف های فنی 

در سـینما برمی گردد؟ 
آن چیـزی كـه مـن بـرای ایـن فیلـم می  خواسـتم، كامـال محقق شـده 
اسـت. ایـن چیـزی كـه می  گویـم، رونـدی درون خـودم اسـت. االن 
می  خواهـم چیزهـای دیگـری را تجربـه كنم چـون این حوزه یک سـری 
بخش هـای تجربـه نشـده دارد كـه من بایـد روی آن هـا كار كنـم و دارم 

سـعی می  كنـم جنبه هـای مختلـف آن را بفهمـم و كشـف كنـم. 
 این را به خاطر این مسـاله پرسـیدم که بعضی از فیلمسـازان 
مطـرح جهـان می  گویند فیلمسـازی از نظر دانـش و تکنولوژی 
پیشـرفت کرده اسـت و آن هـا می  توانند فیلم هـای جذاب تری 
بسـازند در حالـی کـه ما در ایـران ایـن امکانـات را نداریم و به 
دلیـل هزینه بر بـودن، امکان وارد کردنش را هـم نداریم. یکی از 
علت هایی کـه فیلم های مـا از نظر تجاری شکسـت می  خورند، 
بی بهـره بـودن از همین دانش و تکنولوژی روز دنیاسـت. شـما 
ایـن را قبـول دارید؟ ما چقـدر از دانش و تکنولوژی روز سـینما 

فیلم »ایستاده در غبار« زندگی 
فرمانده جاویداالثر لشکر 27 محمد 
رسول اهلل )ص(، حاج احمد متوسلیان، 
را از کودکی روایت می  کند. اما این 
یک روایت معمولی نیست. استفاده 
از ویژگی های فیلم مستند در این 
فیلم داستانی حال و هوای ویژه ای 
به آن داده است؛ حال و هوایی که 
مورد پسند منتقدان و تماشاگران 
قرار گرفت و سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم را در جشنواره فجر امسال از آن 
»ایستاده در غبار« کرد. ویژگی های 
منحصر به فرد این فیلم سبب شد 
با محمدحسین مهدویان، کارگردان 
و نویسنده آن درباره شرایط فنی و 
دانش و تکنولوژی در سینمای ایران و 
همچنین فاکتورهای فروش یک فیلم 
و اقتصاد هنر هفتم گفت وگو کنیم. 
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هستیم؟  عقب 
بحـث دانـش و تكنولوژی جنبه هـای مختلـف دارد. این كه 
مـا از ایـن تكنولـوژی عقبیـم واضـح و روشـن اسـت امـا 
رویكردهـا متفـاوت اسـت. ببینیـد، مـا توانسـته ایم فیلمی 
بسـازیم كه اسـكار بگیرد، نخل طالی كـن را هم گرفته ایم 
و سـینمایی داریـم كـه در برلیـن همیشـه نماینـده دارد و 
خـرس طـالی برلیـن را می  بـرد و در ونیـز موفـق اسـت. 
پـس مـا علی رغـم عقب ماندگی هایـی كـه در تكنولـوژی 
نسـبت بـه – مثـال - هالیـوود داریـم، جـزو سـینماهای 
خـوب دنیا هسـتیم. سـینما دو جنبه دارد؛ یكی سـینما به 
مثابـه صنعت و یک پدیده پولسـاز اسـت كه بـرای خودش 
ماركـت دارد و دیگـری جنبه هنری آن اسـت. تماشـاگری 
كـه بـه سـینما می  آیـد، می  خواهـد سـرگرم شـود و تفریح 
كند. بخشـی از آن تفریح، نیاز انسـان به یک پدیده هنری 
اسـت. با وجـود آن كـه تكنولـوژی می  تواند حتـی به جنبه 
هنـری سـینما هم كمک كنـد و تعداد مخاطـب را افزایش 
دهـد، امـا راسـتش مـن در طـول سـاخت فیلـم احسـاس 
خـأ تكنولوژیكـی چندانـی نكـردم. خـودم هـم خیلـی به 
اسـتفاده از پدیده هـای خـاص تكنولـوژی قائـل نیسـتم. 
احسـاس می  كنـم كـه یـک نـوع سـینمای اصیلـی در دنیا 
وجـود دارد كـه آن هـم این كار را نمی كنـد. مثل فیلم های 
كاتریـن بیگلـو. یـا در همین فیلـم اخیر ایناریتـو می  بینید 
او بـه جـای این كـه بیایـد از شـیوه های مرسـوم اسـتفاده 
كنـد، مثـل همـان كاری كـه پیتـر جكسـون بـرای فیلـم 
اربـاب حلقه هـا كـرد، واقعا به یک كوهسـتان سـرد می  رود 
و فیلمـش را می  سـازد. ایـن همـان اسـت كـه در جـواب 
سـوال قبلی تـان گفتـم. این كه سـینما دارد به سـمت یک 

واقع گرایـی عریـان می  رود. حتی یـک دلزدگی از تكنولوژی 
هـم در درونش هسـت. اما یـک چیزی را نمی شـود نادیده 
گرفـت و آن این اسـت كـه حداقل هـای تكنولوژیكـی باید 
وجود داشـته باشـد كه آن را هم سـینمای ما ندارد. این را 
زمانـی بهتر فهمیدم كه قرار شـد نسـخه های فیلمـم را در 
سـینماهای مختلـف ببینم. ایـن پدیده سـینمای دیجیتال 
كـه دائـم دربـاره اش صحبـت می  شـود و بـه نظر می  رسـد 
یـک اتفاق خوب باشـد، فاجعه ای اسـت كه دارد سـینمای 

مـا را نابـود می  كند. 
 چرا؟ 

بـه خاطـر این كـه مـا اصـال فیلـم خودمـان را روی پـرده 
نمی بینیـم. ایـن پدیـده بسـیار ناقـص و نـازل وارد شـده و 
فیلمـی كه ایـن تكنولوژی های دسـت چندم نمایـش می  داد 
اصـال فیلـم مـن نبـود. فقـط در دو سـالن اصلـی سـینما 
كـوروش توانسـتم همان چیزی را كه سـاخته بـودم، ببینم. 
ایـن چیـزی كه بـه عنـوان سـینمای دیجیتـال به خصوص 
در سـینماهای تهران اسـتفاده می  شـود اصال سینما نیست. 
بـرای این كـه یـک پدیده به اسـم سـینما داشـته باشـید به 
یـک سـالن تاریک، پـرده، چندتـا صندلی و یـک چیزی كه 
فیلـم را نشـان بدهد نیـاز دارید و این حداقل هایی اسـت كه 
باید باشـد. نمی شـود كه شـما یک سـینما درسـت كنید و 
بگوییـد من پرده نـدارم و فیلم را روی دیـوار نمایش بدهید. 
این سـینماهای دیجیتال مثل نشـان دادن فیلـم روی دیوار 
اسـت. قبـل از وارد شـدن تكنولوژی هـای روز دنیـا بـرای 
سـاخت فیلم، الزم اسـت سـینما داشـته باشـیم؛ سینمایی 
كـه بتوانـد فیلم ها را درسـت نمایش دهـد. قدیم ها كه فیلم 
بـا سیسـتم آپـارات نمایش داده می  شـد، تنظیمـات خاصی 



دانش بنیان  شماره چهارم  ا سفندماه 1394

61

وجـود نداشـت كه بتوانیـد آن را تغییر دهید. ولی سـینمای 
دیجیتـال بسـیط اسـت. مـا در این جـا چیـزی به اسـم منو 
داریـم كه بایـد طرز كار كردن با آن را بلد باشـیم. در همین 
جشـنواره فجـر كـه تخصصی تریـن امـكان نمایـش را دارد، 
در بسـیاری از سـینماها ابعـاد فیلمـم بـه هم ریخـت چون 
ابعاد مرسـوم را نداشـت. در سـینمای دیجیتال نزدیک ترین 
ابعـاد بـرای مـا یـک بـه 1/85 اسـت. مـن فیلمـم را یک به 
1/66 گذاشـته بودم در وسـط كادر یک بـه 1/85 و دوتا نوار 
كنـاری باید سـیاه می  بـود چون مـن یک كادر كالسـیک تر 
می  خواسـتم. حتـی در برابـر اصـرار البراتـوار فنـی فیلم كه 
می  گفـت فیلـم را یک مقدار كـراپ كنیـم و زوم كنیم تا در 
كادر اسـتاندارد فیكـس شـود، مقاومـت كـردم امـا در زمان 
نمایـش فیلـم روی پـرده سـینما دچـار حیرت شـدم چون 

كادرم كامـال بـه هم ریختـه بود. 
دسـتگاه های  مثـل  دیجیتـال  پخـش  دسـتگاه های 
ویدئوپروجكشـن خانگـی هسـتند كه می  شـود رنـگ، نور و 
حتـی كادر را تغییـر داد. ایـن ویدئـو پروجكشـن هایی كـه 
در سـینماها هسـتند بـا هـم فـرق می  كننـد و نمایش فیلم 
بـه وسـیله آن هـا سـلیقه ای اسـت. چنـدی پیش داشـتم با 
محمـود كالری و كوهیار كالری دربـاره این پدیده عجیب و 
غریـب حرف مـی  زدم. اتفاقا كوهیـار كالری می  گفت كه من 
یـک بـار یک فیلمی را فیلمبـرداری كرده بودم و در سـینما 
دیدم كه خیلی روشـن اسـت. بعد تنظیمات دسـتگاه را نگاه 
كـردم و دیـدم همـه را تـا آخریـن میـزان روشـن كرده انـد. 
از آپاراتچـی پرسـیدم چـرا ایـن كار را كـردی؟ گفـت آخـر 
فیلمتـان تاریـک اسـت. گفتـم من فیلمبـردار كار هسـتم و 
تشـخیص دادم یک جاهایـی از فیلـم تاریـک باشـد. گفـت 
نـه، تماشـاگر از سـالن مـی  رود و خوشـش نمی آیـد! پـس 
در این جـا می  بینیـم بـه جـای آن كـه تكنولـوژی بـه كمک 
سـینما بیایـد، دارد برعكـس عمل می  كند. وقتی قرار اسـت 
یـک چیـز تازه مثل سـینمای دیجیتـال به سـینماها بیاید، 
بـه یـک پروتـكل نیـاز دارد. ولـی ما بـه همـان آپاراتچی كه 
تـا دیـروز نگاتیوها را در دسـتگاه می  گذاشـت، یـک آموزش 
مقدماتـی داده ایـم. طبیعی اسـت كه تفاوت فیلم هـا را درک 
نكنـد. ایـن بحث سـطح نازل تكنولـوژی كه در سـینماهای 
مـا وجـود دارد، جـدی اسـت. وضعیـت صـدا از تصویر بهتر 
اسـت اما تكنولـوژی تصویر خیلـی پایین اسـت و هیچ كدام 
از فیلمسـازهای مـا فیلمـی را كـه سـاختند، روی پـرده 
نمی بیننـد. ایـن حـرف، حـرف كمـی نیسـت و شـروع یک 
اتفـاق خیلـی بد اسـت كه در نهایت باعث می  شـود سـینما 
صدمـه ببیند چـون تماشـاگر می  آید در سـینما یک تصویر 
بی جـان و یـک صـدای دور را می  بینـد و می  شـنود در حالی 
كه در خانه خودش با ال سـی دی 4K و سیسـتم صوتی 5/1 
می  توانـد همـان فیلـم را ببینـد. حتی اگـر آگاهانه مقایسـه 
نكنـد، احسـاس می  كنـد كـه دیـدن فیلـم در خانـه برایش 
جذاب تـر و لذت بخش تـر اسـت و ایـن شـروع ورشكسـتگی 
سینماسـت. در شـرایطی كـه در دنیـا دارنـد بـا اسـتفاده از 
تكنولـوژی پدیده سـینما را چشـمگیرتر و جذاب تـر از فیلم 
دیـدن در خانـه می  كننـد، ما داریم به وسـیله تكنولوژی این 

مسـیر را برعكـس می  كنیم چـون تكنولوژی خانه از سـینما 
اسـت.  قوی تر 

 بـا این مختصات، سـینمای ما که چنین مشـکالت 
فنـی دارد و بـا این میزان بضاعتی که در فیلمسـازان 
وجـود دارد، بـه چـه طریقی می  شـود مخاطـب را به 
سـالن های سـینما جـذب کـرد؟ آن فیلم هایـی که 
طی ایـن سـال ها توانسـته اند مخاطـب را به سـالن 

سـینما بکشـانند، چه ویژگی داشـته اند؟ 
آن هـا ایـن كار را بـه وسـیله تكنولـوژی انجـام نداده انـد. 
تماشـاگری كه مثـال فیلم »بازگشـت« ایناریتـو را می  بیند، 
بـه دنبال تكنولوژی به سـینما نمی آید. مثـال آن النگ تیكی 
را كـه مـن در ذهـن دارم اصال نمی شـود در سـینمای ایران 
گرفـت. البته در كشـورهای دیگر هم تماشـاگر بـرای دیدن 
تكنولـوژی بـه سـینما نمی آیـد. فیلـم بایـد یـک اعجـازی 
داشـته باشـد. ما همیشه دنبال معجزه ای هسـتیم كه اولین 
بـار سـینما برایمان ایجاد كـرد. همه ما در بچگی به سـینما 
رفتـه  و حتمـا یـک بار با پدیده سـینما مواجه شـده ایم. یک 
شـگفتی در ایـن اتفـاق بود. ما وارد سـالن تاریک می  شـویم 
و یـک چیزهایـی شـكل می  گیـرد كـه در زندگـی عـادی 
آن هـا را حـس نكرده ایـم. احسـاس می  كنیم كـه این پنجره 
دارد مـا را بـه دنیـای عجیبـی پرتـاب می  كنـد. اگر سـینما 
ایـن اعجاب برانگیـزی و تجربـه شـگفت انگیز و متفـاوت را 
داشـته باشـد، مـا همچنـان بـرده سـینما خواهیم بـود. من 
زمانـی كـه ایـن فیلـم را می  سـاختم بـه بچه هـای گـروه 
می  گفتـم ایـن فیلـم می  توانـد مـا را بـه دل طبیعـت ببـرد، 
تماشـاگر می  تواند النگ شـات ببینـد، می  تواند كردسـتان را 
ببینـد و در كوهسـتان برفـی همـراه شـخصیت ها راه بـرود. 
این هـا معجزه سینماسـت. سـینما باید شـگفت انگیز باشـد 
و داسـتان، تكنولوژی و... هم در خدمت شـگفت انگیز شـدن 
سـینما هسـتند. سـینمای ما یک مقدار گرفتار حصار شـده 
اسـت. مـردم مـا از آپارتمان هـای كوچـک بیـرون می  آیند و 
به سـالن سـینما می  رونـد؛ در آرزوی آن شـگفتی كه زمانی 
تجربـه كرده اند امـا در عوض گرفتار یک آپارتمان می  شـوند 
بـا دو كاراكتـر كـه دائـم دارنـد با هـم حرف می  زننـد. یعنی 
مخاطـب از یـک زنـدان وارد زندانی دیگر شـده اسـت. پس 
سـینما تبدیـل می  شـود به یک مسـاله رنج آور كـه خیلی ها 
رهایـش می  كننـد. اگر یادمان بیاید چه چیزهای باشـكوهی 
سـینما را در ذهـن مـا شـكل داده و برویـم بـه سـمتی كـه 
سـینما را باشـكوه كنیـم، سـینما مخاطـب خـودش را پیدا 

می  كنـد. 
بـه نظـرم این اتفـاق خوبی كه بـرای فیلم افتاد بـه این دلیل 
بـود كـه ما خودمـان را به سـختی انداختیـم بـرای این كه از 
ایـن جهت فیلم كم نداشـته باشـد. اگـر در فیلـم دارید دهه 
60 را می  بینیـد، كامـال احسـاس كنید این واقعـه در مریوان 
سـال 59 اتفـاق افتاده و تماشـاگر دارد چیـزی را می  بیند كه 
در زندگـی عـادی اش نمی بینـد. مخاطـب این روزهـا دائم به 
سـینما می  رود و ناامیـد برمی گردد و وقتی تعـداد این ناامید 
برگشـتن ها زیاد شـود، مرگ سـینما شـروع خواهد شد كما 

.این كـه همین االن هم شـروع شـده اسـت
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دنیا در سال 2020
فت ها�ی در انتظار ماست؟ چه پی�ث

 رقیه ملکی نیا
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آنچه  خواهید خواند، پیش بینی تغییرات مفیدی است كه به یمن 
تكنولوژی های فردا در جنبه های مختلف زندگی تا سال 2020 یا اندكی 
پس از آن به وجود خواهد آمد؛ تغییرات مثبتی كه احتماال جهان را جای 
بهتری برای زندگی خواهند كرد؛ البته اگر جنگ ها و درگیری های قومی 

و مذهبی اجازه این كار را بدهند! 
شبکه های مدرن برق 

یكی از بزرگ ترین تغییراتی كه تا چند سال آینده اتفاق می افتد نوعی 
شبكه جهانی الكتریسیته است. در بسیاری از نقاط آمریكای التین، آسیا 
و آفریقا هنوز عده زیادی )بیش از 1/3 میلیارد نفر( به جریان برق دائمی 
دسترسی ندارند و 1/5 میلیارد نفر از روشنایی دائمی برخوردار نیستند، 
استفاده از فانوس های نفتی و خطرناک هنوز در این مناطق مرسوم 
است و خاموشی یكی از مشكالت این نواحی است. وجود یک شبكه 
برق امن و قابل  اطمینان اثرات بسیار گسترده ای بر زندگی بسیاری از 
افراد در این كشورها دارد، عملكرد صنعتی افزایش می یابد و جهش های 
بزرگی در آموزش و مبارزه با فقر و بهبود كیفیت زندگی رخ می دهد. با 
وجود توسعه تكنولوژی های جدید، تولید الكتریسیته با روش های قرن 
نوزدهمی به تاریخ می پیوندد. تا سال 2020 كل دنیا به نوعی شبكه 

سراسری روشنایی متصل خواهد شد. 
درمان های جدید با کمک باکتری های درون بدن 

می دانیم كه در بدن ما تعداد زیادی باكتری مفید وجود دارد كه 
با ما زندگی می كنند و بر مجموعه ای از سیستم های حیاتی بدن ما 
موثرند؛ از جمله دستگاه ایمنی، فرایندهای متابولیكی و غیره. جهان 
شاهد كشفیات زیادی درباره برهم كنش این باكتری ها با بیماری های 
خودایمنی و مشكالت ژنتیكی و متابولیسمی بوده است. پیش بینی 
می شود تا سال 2020 روش های درمانی ویژه بر اساس این باكتری ها و 

برای افراد مختلف ابداع شود. 
آغاِز پایان سرطان 

امكان تشخیص لحظه ای )real-time( یا در همان زمان ایجاد بیماری 
می تواند پایانی باشد بر بیماری های سخت و پیچیده و كشنده. توانایی 
مانیتور بیماری ها )سرطان، نوسانات دستگاه ایمنی، فلور دستگاه گوارش، 
دیابت و...( به  صورت لحظه ای سبب ایجاد انقالبی در تشخیص و درمان 
بیماری ها می شود و پنجره ای به سمت عصر جدیدی در پزشكی خواهد 

بود؛ عصری كه در آن پزشكی بیشتر پیشگیری می كند تا درمان. 
بیمه پزشکی بر اساس داده ها 

حجم داده های پزشكی كه تولید می شوند روز به  روز بیشتر و بیشتر 
می شود و آنالیز این حجم بزرگ داده ها كلید رقابت موفق در بازار 
محصوالت پزشكی است. در واقع، امكان آنالیز داده ها بیشتر به سمت 
پیش بینی می رود تا گزارش تنها اعداد و ارقام. به  این  ترتیب، شركت های 
خدمات درمانی می توانند پیش بینی كنند در آینده یک فرد ممكن است 
به چه بیماری هایی مبتال شود و شانس بهبودی او چقدر خواهد بود. به 
 این  ترتیب، بیمه های پزشكی كامال شخصی و بر اساس پروفایل سالمت 
فرد شكل می گیرند و برای جلوگیری از پرداخت خسارت افراد را مجبور 
می كنند در مسیری قدم بردارد كه شانس او در ابتال به بیماری كاهش 
یابد. به  این  ترتیب، سطح سالمت جامعه ارتقا می یابد و امید به زندگی 

افراد افزایش پیدا می كند. 

ارگان های قابل  چاپ 
امكان چاپ زیستی سه بعدی بافت های بدن نقطه عطفی در علم پزشكی 
خواهد بود. این تكنولوژی شامل چیدن چندالیه ای جوهر زیستی - كه از 
سلول های واقعی تشكیل  شده است - به  صورت منظم در كنار هم است 
تا یک بافت واقعی با كاركرد نرمال در آزمایشگاه تهیه شود. این بافت ها را 
می توان برای آزمایش اثرات داروها به كار برد. نتایج به  دست آمده از این 
پژوهش ها با مدل های حیوانی )مثل آزمایش اثر دارو بر موش یا خوكچه 
هندی( قابل اعتمادترند چون مطالعه روی بافت انسانی انجام می شود. 
پژوهشگران امیدوارند این نوآوری به اندازه كافی راه را هموار كند تا 
قدم بعدی در این تكنولوژی برداشته شود؛ یعنی امكان چاپ زیستی 
ارگان های بدن انسان مانند كبد، كلیه و ریه. احتماال این فناوری در سال 
2020 به روشی متداول در شركت های داروسازی تبدیل خواهد شد و 

به  این  ترتیب، داروهایی با عملكرد بهتر ساخته خواهد شد. 
اینترنت همگانی 

ما در آستانه رسیدن به  نوعی سیستم همگانی اینترنت هستیم؛ چیزی 
كه فقیر و غنی از آن بهره خواهند برد. اینترنت اشیا جزئی از این 
 Minority( كل هیجان انگیز خواهد بود. شاید فیلم گزارش اقلیت
و  مانیتورهای شفاف  از  با صحنه هایی  Report( در سال 2002 
فوق العاده نازک كه انرژی شان را از خورشید می گرفتند و برای نمایش 
تبلیغات و اطالعات آنالین با كیفیت اچ دی در ایستگاه های اتوبوس و 
پاساژهای خرید نصب شده  بودند كمی دور از ذهن به نظر می رسید اما 
تمامی این موارد در سال 2020 جزئی از زندگی معمول ما خواهد بود. 
آنچه در واقع به تاریخ می پیوندد، پوسترهای تبلیغاتی است. این صفحات 
نازک و شفاف، با كمک اینترنت همگانی و تكنولوژی های جدید انتقال 
اطالعات، زمانی كه افراد مختلف از جلوی آن ها رد می شوند تبلیغات 

مورد نظر آن ها را نمایش می دهند! 
شبکه های مخابراتی سبز 

حقیقـت ایـن اسـت كـه زندگـی امـروز مـا كامـال وابسـته بـه 
كـه  این جاسـت  كار  مشـكل  امـا  اسـت  موبایلـی   ارتباطـات 
شـبكه های موبایـل از دیدگاه مصـرف انرژی عملكرد بسـیار پایینی 
دارنـد.  در واقـع اپراتورهـای ارائه دهنـده خدمـات مخابراتـی - مانند 
المپ هـای حبابـی قدیمـی - بیـش از 70 درصـد انـرژی را بـه 
 صـورت گرمـا هـدر می دهنـد. ایـن رونـد البتـه رو به تغییر اسـت و 
بـا تكنولوژی های جدیـد در صنعت مخابرات راندمان انـرژی افزایش 
می یابـد و در سـال 2020 شـبكه های مخابراتـی سـبز بـه حقیقت 

نزدیک تـر می شـوند. 
حل مشکالت کم آبی با تصفیه فاضالب 

به علت افزایش نرخ جمعیت و كمبود آب سازمان ملل گزارش كرده 
است كه 75 درصد منابع آب شیرین قابل  دسترس در دنیا آلوده  شده 
باشد. این مشكل بر سالمت جامعه و محیط زیست اثرات سوء غیرقابل 
جبرانی می گذارد. چالش كلیدی در این میان هزینه های بسیار زیاد 
برنامه های مدیریتی آب در حال حاضر است. تا سال 2020 به علت 
كاهش معنادار اتوماسیون صنعتی، بهبود تكنولوژی در عرصه بازیافت و 
انرژی همگی سبب مقرون  به  صرفه شدن مدیریت آب به  گونه ای موثر 
می شود. فاضالب از تهدید یا یک نقطه ضعف به فرصتی برای تامین آب 

 .كشاورزی یا حتی آشامیدنی تبدیل خواهد شد
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سنسورهای پوشیدنی جایگزینی برای 
سوزن های نمونه گیری

وانید!  ن سید ح�ت �ب گر از آمپول یم �ت ا

 نفیسه شمسی
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همـه مـا می دانیـم كـه آزمایـش و آنالیـز نمونه های خـون به 
پزشـكان ایـن امـكان را می دهد كـه بتوانند وضعیت سـالمت 
افـراد را بررسـی كننـد. در آینده شـاید آزمایش خـون تنها راه 
كاوش در وضعیـت كاركـرد ارگان هـای بـدن نباشـد و راه هایی 
بـا درد كمتـر برای بـه دسـت آوردن اطالعات درباره سـالمتی 
ابـداع شـود؛ مانند سنسـورهای پوشـیدنی كه بر اسـاس آنالیز 

عـرق بـدن كار می كنند. 
در پژوهشـی تـازه كـه در مجلـه علمـی معتبر »نیچـر« چاپ 
شـده، آمـده اسـت كـه آنچـه از بـدن مـا به  عنـوان عـرق دفع 
می شـود شـامل مجموعه ای از تركیبات شیمیایی است كه اگر 
بتـوان آن هـا را با  دقت آنالیـز كرد، می توان اطالعـات خوبی در 
مـورد كاركـرد كلی بدن به دسـت آورد. عرق شـامل بـازه ای از 
مولكول هاسـت؛ از یون هـای كوچک تا سـاختارهای پیچیده تر 
پروتئینـی كـه همگـی می تواننـد بـه پزشـكان دربـاره اثـرات 
بیماری هـا، داروهـا و بهبود عملكـرد ورزشـكاران كمک كنند. 
به گفته علی جاوی، اسـتاد مهندسـی الكترونیک در دانشـگاه 
كالیفرنیا، عرق از آن جا كه تغییر تركیباتش در زمان به آسـانی 
قابل  ردیابی و بررسـی اسـت، گزینه خوبی برای آنالیز شـدن با 
ابزارهای پوشـیدنی پزشكی اسـت كه می توانند بدون فروبردن 
سـوزنی تیز در پوسـت و گوشـت، راهی برای به دسـت آوردن 

اطالعات درباره سـالمت بدن باشـند. 
ابزارهای پوشـیدنی كـه در حل حاضر در بازار یافت می شـوند، 
مانند Fitbit یا سـاعت های هوشـمند اپل و شركت های رقیب 
آن مثل سامسـونگ، می توانند یک سـری عالئـم حیاتی مانند 
تعـداد ضربـان قلـب و فعالیت هـای فیزیكـی را ثبـت كنند اما 
این اطالعات پزشـكی در سـطح مولكولی نیسـت. دانشمندان 
امیدوارند مچ بندها و هدبندهای هوشـمندی طراحی كنند كه 
سنسـورهای آنالیـز و ثبت مولكول های عرق را داشـته باشـند 
و ایـن اطالعـات را هم زمان به گوشـی هوشـمند فـرد یا حتی 

پزشـک معالج وی مخابره كنند. 
مطالعـات گذشـته روی سیسـتم تعریـق بـدن بـه  صـورت 
جمـع آوری عرق در آزمایشـگاه و سـپس آنالیز آن بـود. امروزه 
پژوهشـگران سنسـورهایی نـرم، منعطف و پوشـیدنی طراحی 
كرده انـد كـه می تواننـد تغییـرات اجـزای شـیمیایی عـرق را 
در طـول روز بررسـی و ثبـت كننـد و هم زمـان بـرای محققان 
بفرستند. چنین وسـایلی می توانند روزی به كمک ورزشكاران 
بیاینـد تا بتوانند عملكـرد خـود را در زمان انجـام فعالیت های 
مختلـف بررسـی كننـد. همچنیـن، بـرای پزشـكان راهكاری 
هسـتند كه از طریق آن، وضعیت سـالمت بیماران را لحظه  به 
 لحظـه مطالعه كننـد و اثرات داروی تجویز شـده را ببینند و به 
 ایـن  ترتیب، دربـاره روش های درمانـی موثر تصمیمات بهتری 

بگیرند. 
بـه گفتـه دكتـر جـاوی، ابزارهـای پوشـیدنی وجـود دارند كه 
می تواننـد بـه ورزشـكاران بگوینـد - مثـال - چـه زمانـی آب 
بیشـتری مصـرف كنند و یـا آب را سـردتر یا گرم تر بنوشـند. 
ایـن اختـراع از پنـج سنسـور اسـتفاده می كنـد كـه می توانند 
هم زمان تغییرات گلوكز، الكتوز، سـدیم و پتاسـیم و همچنین 
دمـای بـدن را ثبـت كننـد. ایـن اطالعـات سـپس بـه كمک 
میكروچیپ هـای قابل  انعطاف به سـیگنال های بلوتوث تبدیل 

و بـه كمـک یک اپ هم زمان به گوشـی هوشـمند فرد منتقل 
و از آن جـا بـه كمک اینترنت برای پزشـک یا محقق فرسـتاده 
می شـوند. ایـن سنسـورها به  صـورت مچ بنـد یا هدبنـد تهیه 

می شـوند. 
یـاد شـده روی 26 زن و مـرد در  سنسـورهای پوشـیدنی 
آزمایشـگاه و همچنیـن محیط بیـرون آزمایش شـده اند. ثبت 
تغییـرات میـزان سـدیم و پتاسـیم موجـود در عـرق می تواند 
بـه مطالعه مشـكالتی مانند دهیدراته شـدن و گرفتگی عضله 
كمـک كنـد. تغییـرات گلوكز نیـز برای بررسـی قند خـون به 
كار مـی رود. همچنیـن، تغییـرات غلظت الكتوز نشـان دهنده 

سـالمت یـا وجود مشـكل در سیسـتم گـردش خون اسـت و 
بـا بررسـی دمای پوسـت می توان بـه اطالعاتی دربـاره بیش  از 
حد گرم شـدن بدن در زمـان ورزش )overheating( و موارد 
مشـابه دسـت یافت. به  عالوه، سنسورهای نشـان دهنده دمای 
پوسـت، باعـث اطمینـان به دقت سـایر داده ها نیز می شـوند و 
بـه  این  ترتیب، قرائت های درسـت از تركیبات شـیمیایی عرق 

تضمین می شـود. 
بـاال بـودن دمـای پوسـت، سـیگنال های الكتریكـی مرتبط با 
گلوكز را افزایش می دهد كه می تواند به  اشـتباه به سـطح باالتر 
قند در خون نسـبت داده شـود. نسـل گذشته این سنسورهای 
پوشـیدنی تنها می توانسـت در هر زمان یک مولكول را ثبت و 
بررسـی كند كـه دقت مطالعـه را كم می كرد. به  عنـوان  مثال، 
زمانـی كـه این تک سنسـورها غلظت یـک مولكـول را در حال 
كاهش نشـان می دهند، ممكن اسـت واقعا غلظت آن مولكول 
كـم نشـده بلكه میـزان عرق كـردن فـرد كاهش یافته باشـد. 
این مشـكل در مورد مجموعه سنسـورها كه چندین شـاخص 

را اندازه گیـری می كننـد، به وجـود نمی آید. 
هـدف نهایـی پژوهش هایی از این دسـت كوچک كـردن اندازه 
تكنولـوژی و جـا دادن تعداد بسـیار بیشـتری از سنسـورها در 
ابـزار مورد نظـر برای بررسـی دقیق تر مولكول های شـیمیایی 
موجـود در عـرق اسـت. مثال این سنسـورها آن هایی هسـتند 
كه می توانند فلزات سـنگین مانند سـرب یا جیوه را تشخیص 
دهنـد. بـا سنسـورهایی از ایـن دسـت می تـوان جمعیت های 
مختلف انسـانی را از نظر سـالمت خـوراک، آب یا هوا بررسـی 
كرد. در درازمدت این سنسـورهای پوشیدنی روی تعداد زیادی 
داوطلـب آزمایش خواهند شـد تا مجموعـه ای از داده های قابل  
اعتمـاد در مـورد آن هـا و دقـت عملكردشـان بـه دسـت آید و 
در نهایـت بتـوان محصـوالت تجـاری قابـل تاییـد به  وسـیله 
 .سـازمان های بهداشـتی و پزشـكی به بـازار عرضه كـرد
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چندوچون زندگی
در شهرهای هوشمند

نت اشیا یم چرخد ن روی �لک این�ت جا�ی که مهه چ�ی

 پویا علی پناه
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ــت  ــه اینترن ــی هســتند ك شــهرهای هوشــمند مكان های
ــورد  ــر برخ ــا یكدیگ ــا ب ــی از داده ه ــم بزرگ ــیا و حج اش
دارنــد. هــزاران هــزار وســیله مجهــز بــه انــواع حس گرهــا 
ــت  ــک اینترن ــا كم ــا ب ــع آوری داده ه ــت جم ــا قابلی ب
ــتراک  ــه اش ــان را ب ــده و داده هایش ــل ش ــم متص ــه ه ب
ــهیل  ــوژی در تس ــی تكنول ــرد كل ــا عملك ــد ت می گذارن
ــد. چراغ هــای  زندگــی تک تــک شــهروندان افزایــش بیاب
راهنمایــی كــه زمــان روشــن شــدن المــپ ســبز و قرمــز 
را بــر اســاس تعــداد خودروهــا و تراكــم ترافیــک تنظیــم 
می كننــد، ایســتگاه های قطــار كــه بــر اســاس مســافرها 
و فصــل ســفر تعــداد كمتــر یــا بیشــتری بلیــت عرضــه 
می كننــد یــا ســاعت های حركــت قطارهــا را دقیــق 
می كننــد.  برنامه ریــزی  تداخــل  و  تأخیــر  بــدون  و 
ترموســتات هوشــمند سیســتم تهویــه كــه وقتــی خبــر 
خــروج صاحب خانــه از محــل كار بــه مقصــد خانــه 
در  و  می كنــد  گــرم  را  خانــه  می كنــد  دریافــت  را 
ــیر  ــی مس ــای راهنمای ــای چراغ ه ــباتش از داده ه محاس
ــتفاده  ــد اس ــخیص می دهن ــک را تش ــم ترافی ــه حج ك
ــمندی  ــی از هوش ــوارد مثال های ــن م ــه ای ــد. هم می كن
ــا  ــا مفهــوم شــهر هوشــمند نامــی زیب ــی آی هســتند، ول
ــت؟ ــی اس ــرفت های تكنیك ــه ای از پیش ــرای مجموع ب

مفهوم شهر هوشمند
هوشـمندی شـهر نه با سنسـورها كه با داده ها و كارهایی 
كـه می تـوان با آن هـا انجام داد سـروكار دارد. بسـیاری از 
مواردی كه در شـهرهای هوشـمند امروزی رخ می دهد را 
می تـوان پیشـرفت نامید. آنچه درواقع سـبب هوشـمندی 
یـک شـهر می شـود تلفیـق و آنالیـز داده هایـی اسـت كه 
تاكنـون كامـاًل از هم مجـزا بودند. اگر هدف سیسـتم های 
حمل ونقـل شـخصی و عمومـی، صرفه جویـی در انرژی در 
خانه ها، اداره ها و وسـایل نقلیه باشـد، شـهرهای هوشمند 
به سـه چیـز نیازمنـد خواهنـد بـود داده های سـاختاری، 
داده هـای بـزرگ و داده های ماشـین به ماشـین. داده های 

عملكـرد  آمـار  و  هواشناسـی  پیش بینی هـای  سـاختاری 
حمل ونقـل عمومـی اسـت. داده هـای بـزرگ بـرای آنالیز 
خدمـات و هـر آنچه بـه رابطـه فروشـنده-خریدار مرتبط 
دسـته  ایـن  جمـع آوری  پایـه  و  مـی رود  كار  بـه  اسـت 
اطالعـات از رسـانه ها و شـبكه های اجتماعـی می آیـد و 
نـوع آخـر همان اینترنت اشـیا اسـت كـه امـكان ردوبدل 

اطالعـات بیـن وسـایل را ممكن می سـازد.
ــال  ــط اتص ــمند فق ــهر هوش ــا ش آی
سنســور روی وســایل مختلــف اســت؟

پاســخ كامــاًل منفــی اســت. ســطل زبالــه شــهری 
ــان  ــودن آن را نش ــی ب ــا خال ــر ی ــور دارد و پ ــه سانس ك
ــت  ــن اس ــت. ممك ــمند نیس ــه هوش ــد به هیچ وج می ده
ــر انجــام  ــه زود و مرتب ت ــه زودب عملیــات جمــع آوری زبال
گیــرد امــا هزینه هــا هــم ســر بــه فلــک می كشــد. در اثــر 
اشــتباه در مخابــره پیــام پــر بــودن ســطل زبالــه ممكــن 
اســت كامیــون جمــع آوری چندیــن بــار بــه جایــی كــه 
نیــاز نیســت سركشــی كنــد. آنچــه ســطل ها را هوشــمند 
ــا  ــاختاری آن ه ــات س ــدل اطالع ــكان ردوب ــازد ام می س
باهــم و بهینه ســازی مســیرهای جمــع آوری زبالــه اســت. 
به این ترتیــب در مكانــی كــه زبالــه بیشــتری تولیــد 
قــرار داده می شــود  بیشــتری  می شــود، ســطل های 
به این ترتیــب  و دفعــات سركشــی كاهــش می یابــد. 
پــس  می گــردد.  صرفه جویــی  وقــت  و  هزینــه  در 
هوشــمندی یعنــی اشــتراک گذاری داده هــا و آنالیــز 
ــات  ــط و ارتباط ــتگی ها و رواب ــن وابس ــرای یافت ــا ب آن ه
ــک شــبكه  ــه صــورت ی ــا ب ــی )كل داده ه ــوم كل در مفه
ــت  ــه  دس ــات ب ــب اطالع ــز(؛ به این ترتی ــز به ج ــه ج و ن
 آمــده مثبــت و قابــل كاربــرد خواهــد بــود دقیقــه ماننــد 
اینترنــت اشــیا كــه در درازمــدت ســبب صرفه جویــی در 

ــود. ــول می ش ــرژی و پ ان
پشـت  عمل كننـده  سـخت افزار  بلوتـوث،  برجک هـای 
كـه   4/2 بلوتـوث  اسـتاندارد  هسـتند.  وب  ارتباطـات 
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بـه زودی ارائـه خواهـد شـد امـكان ایجـاد شـبكه ای بـا 
شـبكه ای  وجـود  می سـازد.  مهیـا  را   IPv6 ارتباطـات 
از برجک هـا یـا دكل هـای بلوتـوث كـه در سراسـر شـهر 
پخش شـده اند، بـرای جمـع آوری و نقل اطالعـات داده ها 
بـه یـک هـاب مركـزی می توانـد به عنـوان راه حلـی ارزان 
باشـد.  گـران شـهر هوشـمند  فّناوری هـای  و جایگزیـن 
اسـتفاده از بلوتـوث به عنوان مكانیسـم كنترلـی به معنای 
امـكان كنتـرل تجهیـزات مختلف بـا عملكرد بهتر اسـت. 
یـک  اسـاس  بـر  فقـط  هوشـمند  شـهرهای  به هرحـال 
تكنولـوژی كار نمی كننـد بلكـه تلفیقـی از انـواع راه هـای 

ارتباطـی ماننـد بلوتـوث، وای فـای و ... خواهنـد بـود.
آیا به دخالت دولت ها نیاز است؟

وسـایل و سنسـورهای شهرهای هوشـمند همگی به كمک 
بخـش خصوصـی و شـركت های فعـال در ایـن عرصـه ارائه 
و  زیرسـاخت  نیازمنـد  شـهرها  به هرحـال  امـا  می شـوند، 
برنامه ریـزی هسـتند. دولـت و شـوراهای شـهری باید نقش 
هدایت كننده در »جمع سـپاری« ایده های نو از شـركت های 
فعـال در تكنولـوژی تـا شـهروندان را ایفـا كنـد. هم زمان با 
رشـد شـهرها شـورای شـهر یـا شـهرداری ها بایـد اطالعات 
ایجادشـده را جمـع آوری و بـا تلفیـق داده های هواشناسـی، 
جی پـی اس الگوهـای پیشـرفت را شناسـایی كنند تـا بتوان 
راهكارهای هوشـمند برای مشـكالت شـهرهای آینده فراهم 
سـاخت. وجـود طرح هـای پایلـوت دولتـی در ایـن راسـتا 
می تواند راهگشـا باشـد. در شهر كپنهاگ، شـوراهای شهری 
در مناطـق مختلـف در حـال همـكاری و به اشـتراک گذاری 
داده هـا هسـتند تا فّناوری هـای جدیدی مانند سنسـورهای 
هوشـمند خیابانـی بـه اجـرا گذاشـته شـود. ایـن طرح هـا 
بهشـهرهای هوشـمند كمـک می كنـد تـا محصوالتشـان را 
تسـت كننـد، كشـش جامعـه را اندازه گیـری كننـد و منابع 
مالـی الزم را بـه دسـت آورند. وجـود نهادهـای قانونی برای 
ترمـز كـردن اتومبیل هـای هوشـمند بـی راننـده و منفجـر 

نشـدن هاوربـورد هـا الزم اسـت. درواقع الزم اسـت سـتون 
ابـزارآالت هوشـمند شـهری به وسـیله دولت ها فراهم شـود 

تـا بعـد به وسـیله بخش خصوصـی توسـعه یابد.
مکان کار شهروندان در شهر هوشمند

هوشـمند  از هدف هـای سیسـتم حمل ونقـل  یكـی  اگـر 
بهبـود و تعدیـل ترافیـک به ویـژه در سـاعات پیـک باشـد، 
زمـان كاركـرد افـراد در مـكان انجـام شـغل، مثـاًل اداره، 
ارزشـمندترین منابـع  از  ... یكـی  و  بیمارسـتان، مدرسـه 
بسـیار  منبـع  یـک  زمـان  بـود.  شـهر هوشـمند خواهـد 
پراهمیـت اسـت كه عملكـرد حداكثـری آن بایـد با كمک 
تكنولوژی هـا فراهـم گـردد. هـوش مصنوعـی و داده هـای 
بـزرگ در جایی كه نیاز اسـت جایگزین نیروی كار انسـانی 
شـوند تـا عملكرد در سـایر بخش ها افزایش یابد. به دسـت 
آوردن داده هـای كلیـدی دربـاره كاركنـان می توانـد دانش 
بی نظیـری را دربـاره محیـط اطراف آن ها فراهـم آورد. مثاًل 
تنظیـم خود بـه خودی صفحـات مانیتـور در اداره ها عالوه 
بـر صرفه جویـی در انرژی سـبب افزایش كیفیـت كارایی و 

سـالمت چشـم كارمنـدان می شـود.
نیاز به شهرهای هوشمند

باید از فّناوری های مختلف در جهت افزایش عملكرد شـهرها 
اسـتفاده كـرد. چرا؟ زیرا شـهرها بـا سـرعت های باورنكردنی 
و تصاعـدی در حـال رشـدند. تـا سـال 2050 میـالدی بیش 
از 7 میلیـارد نفـر در محیط هـای شـهری زندگـی می كننـد. 
به صـورت پایـه ای شـهرهای هوشـمند از تكنولـوژی IT برای 
بهبـود كیفیت زندگی سـاكنین خـود اسـتفاده خواهند كرد 
كـه بـه صورت های مختلفی خـود را نشـان می دهد؛ مدیریت 
انـرژی، حمل ونقـل، یـا خدمـات دولتـی. به هرحـال ایجـاد 
شـهرهای هوشـمند مانند كاشـت بذر نیازمنـد برنامه ریزی و 
همـكاری بیـن بخـش دولتـی و خصوصی اسـت. هیچ شـهر 
 .هوشـمندی تنهـا بـه دلیل تصـادف ایجاد نمی شـود



دانش بنیان  شماره چهارم  ا سفندماه 1394

69

ــد  ــی طراحــی و عرضــه شــده اســت كــه می توان به تازگــی اپ
بــا توجــه بــه حــاالت چهــره و پاســخ های احساســی، 
ــرای  اوتيســم را در كــودكان تشــخيص دهــد. ايــن اپ كــه ب
ــيله برنامه نويســان دانشــگاه دوك  ــه  وس سيســتم عامل ios ب
در كارولينــای شــمالی طراحــی شــده اســت، »اوتيســم و 
ــر اســاس الگوريتم هــای رياضــی  ــام دارد و ب فراســوی آن« ن
ــاس  ــر اس ــره را ب ــی چه ــف احساس ــرات مختل ــد تغيي می توان

ــد.  ــخيص ده ــای آن تش ــركات ماهيچه ه ح
ايــن اپ بــرای خانواده هايــی كــه عالقه منــد هســتند در يــک 
دوره آزمايشــی شــش  ماهــه پزشــکی بــه كمــک آن شــركت 
كننــد، بــه  صــورت رايــگان در اپ اســتور قابــل دانلــود اســت. 
ــد  ــركت می كنن ــش ش ــن پژوه ــه در اي ــی ك ــرای كودكان ب
ــا پاســخ احساســی  ــاه نمايــش داده می شــود ت فيلم هايــی كوت
ــک  ــا كم ــود. ب ــی ش ــا بررس ــی آن ه ــش اجتماع و برهم كن
ــه  ــودكان ب ــخ ك ــون، پاس ــی های آيف ــی گوش ــن جلوي دوربي
ــود.  ــز می ش ــنجيده و آنالي ــده س ــش داده  ش ــای نماي كليپ ه
بـه گفتـه پروفسـور گيلمورو سـاپيرو، يکی از پژوهشـگران تيم، 
هسـته اصلـی تشـکيل دهنده ايـن اپ احساسـات اسـت. او كه 
اسـتاد مهندسـی كامپيوتـر در دانشـگاه دوك اسـت، الگوريتـم 
برنامه ريـزی كـرده اسـت. اپ بـه  وسـيله دنبـال  را  ايـن اپ 
كـردن برخـی تغييـرات خـاص در ماهيچه هـای صـورت كه با 
يـک احسـاس خـاص در هـم  آميخته انـد و همچنيـن تغييرات 
در تـکان خـوردن سـر، كار می كنـد. ايـن اپ را می تـوان برای 
بررسـی رفتـار كـودكان تـا شش سـالگی بـه كار بـرد. اجـزای 
تحليلگـر اپ بر اسـاس سـن كـودك تخمينـی از امـکان وجود 

اوتيسـم را محاسـبه می كننـد. 
ــه  صــورت  ــن عارضــه ب ــه اي اوتيســم و رفتارهــای وابســته ب
معمــول در دوران نــوزادی و اوايــل طفوليــت ظاهــر می شــود؛ 
ــه  ــدادن ب ــخ ن ــمی، پاس ــاط چش ــود ارتب ــد نب ــی مانن عالئم

آزمایش احساسات با تکنولوژی
ای تشخیص اوتی�  ا�پ �ب

 مسیح فقیهی

ــازی  ــی ب ــراری و غيرطبيع ــای تک ــود، الگوه ــام خ ــنيدن ن ش
ــدف  ــاپيرو، ه ــه س ــه گفت ــف. ب ــباب بازی های مختل ــا اس ب
ــخيصی  ــيله خودتش ــی وس ــاخت نوع ــن اپ س ــی اي از طراح
ــه پزشــکان و خانواده هــا در تشــخيص  ــا كمکــی ب نيســت ام
ــوان در  ــن اپ را می ت ــن عارضــه اســت. اي ــر اي ــر و زودت بهت
ــد  ــری مانن ــای ديگ ــا حالت ه ــم داد ت ــعه و تعمي ــده توس آين
ــابه را  ــوارد مش ــزی و م ــيب های مغ ــردگی، آس ــترس، افس اس

ــد.  ــخيص ده تش
دكتــر دن اســميت از پژوهشــگران اوتيســم دربــاره ايــن 
اپ می گويــد: »خيلــی زود اســت كــه بفهميــم آيــا ايــن 
ــا  ــه. م ــا ن ــود ي ــد ب ــر خواه ــم موث ــی ه ــای واقع اپ در دني
ــان  ــا اطمين ــه ب ــم ك ــار نداري ــی در اختي ــات كاف ــوز اطالع هن
دربــاره ايــن اپ اظهارنظــر كنيــم و بدانيــم كــه آيــا می توانــد 
تفاوت هــای افــراد عــادی و كســانی را كــه اوتيســم دارنــد بــا 
ــات  ــع آوری اطالع ــا جم ــا ب ــد و آي ــاال تشــخيص ده ــت ب دق
ــه  ــکان تشــخيص اوتيســم نســبت ب ــن اپ ام ــک اي ــه كم ب
ــرای  ــه. ب ــا ن ــود ي ــد ب ــر خواه ــداول موثرت ــای مت روش ه
ــت  ــد جمعي ــک درص ــود ي ــن زده می ش ــه تخمي ــم ك اوتيس
ــت  ــد، تس ــرم می كنن ــه ن ــت  و پنج ــا آن دس ــن ب ــره زمي ك
ــد،  ــته باش ــخيص آن را داش ــی تش ــه تواناي ــکی ك ــژه پزش وي

ــدارد.«   ــود ن وج
ــق  ــوع را تصدي ــن موض ــميت اي ــر اس ــال، دكت ــر ح ــه  ه ب
ــره  ــف چه ــای مختل ــخيص حالت ه ــکان تش ــه ام ــد ك می كن
ــای  ــر محرك ه ــر اث ــركات ماهيچــه ای و ب ــل ح ــه دلي ــه ب ك
احساســی ايجــاد می شــود، وجــود دارد و پايــه كار ايــن 
اپ درســت اســت. آنچــه اهميــت دارد، ادامــه دادن بــه 
ــابه  ــوارد مش ــا م ــن اپ ي ــان اي ــی راندم ــا و بررس پژوهش ه
اســت تــا بتــوان نهايتــا بــه طراحــی روش هــای دقيــق بــرای 

 .ــيد ــم رس ــر اوتيس ــخيص موث تش
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نــوح پســربچه ای شش ســاله اســت كــه از یــک بیمــاری 
ناشــناخته رنــج می بــرد. پزشــک او قصــد دارد اطالعــات 
ــه  ــذارد ب ــه اشــتراک بگ ــت ب ژنتیكــی وی را روی اینترن
ــی  ــوح در جای ــابه ن ــری مش ــورد دیگ ــه م ــد ك ــن امی ای
ــدن  ــت ش ــود. یاف ــت ش ــی یاف ــره خاك ــن ك ــر از ای دیگ
ــوح باشــد.  ــان ن ــد راهگشــای درم ــوارد مشــابه می توان م
ــا واكــر  او حاالتــی از عقب افتادگــی را نشــان می دهــد، ب
ــد  ــدازه چن ــه ان ــت ب ــی صحب ــط توانای ــی رود و فق راه م
كلمــه را دارد. نتایــج ام آر آی نشــان می دهــد كــه مخچــه 
او كوچک تــر شــده اســت. مطالعــات روی محتــوای 
ژنتیكــی ایــن پســربچه در بیمارســتان كــودكان دانشــگاه 
ــای  ــالل در توالی ه ــان دهنده اخت ــرقی نش ــوی ش آنتوری
نوكلئوتیــدی )اجــزای تشــكیل دهنده مولكــول دی ان ای( 
او اســت و احتمــاال كلیــد درمــان نــوح در ایــن اختــالل 
ژنتیكــی اســت. امــا تــا زمانــی كــه مــوردی مشــابه یافــت 
ــام  ــوح انج ــرای ن ــد كاری ب ــكان نمی توانن ــود، پزش نش

دهنــد. 
به تازگــی برنامه نویســان ایــن بیمارســتان سیســتمی 
ــز  ــایر مراك ــا س ــد ب ــه می توان ــد ك ــی كرده ان را طراح
درمانــی در نقــاط دیگــر دنیــا تبــادل اطالعــات كنــد؛ از 
جملــه میامــی، بالتیمــور و كمبریــج. ایــن سیســتم كــه 
MatchMaker Exchange نــام دارد راهــی نویــن 
اســت بــرای مقایســه خــودكار توالی هــای دی ان ای بیــن 
افــرادی بــا بیماری هــای ژنتیكــی در هــر نقطــه از دنیــا. 
ــد هاســلر، متخصــص  ــم دیوی ــن تی ــان ای یكــی از محقق
ــد  ــت. او می گوی ــگاه كالیفرنیاس ــک از دانش بیوانفورماتی
بــه  و  مولكــول دی ان ای ســال ها  توالی یابــی  پــروژه 

ــی در حــال انجــام اســت.   صــورت جهان
تاكنــون ژنــوم تقریبــا 200 هــزار نفــر در دنیــا توالی یابــی 
ــه  روز بیشــتر می شــود  ــن تعــداد روز ب شــده اســت و ای
ــد  ــون خواه ــاالی میلی ــه ب ــش رو ب ــال های پی و در س
رســید. مقایســه ایــن مجموعــه بــزرگ از داده هــای 
ــان  ــی انس ــات ژنتیك ــدی در مطالع ــدف بع ــی ه ژنتیك
ــوم  ــورد ژن ــروزه در م ــه ام ــر، آنچ ــان  دیگ ــه  بی ــت. ب اس
ــن  ــادی آفالی ــزان زی ــه می ــت ب ــترس اس ــان در دس انس
هســت. شــما می توانیــد بــا كارت اعتبــاری بانكــی خــود، 
در هــر جایــی كــه بخواهیــد، راحــت و بی دردســر خریــد 
كنیــد زیــرا بانــک صادركننــده كارت اعتبــاری، داده هــای 
ــار دارد  ــن در اختی ــه  صــورت آنالی ــی مشــتریان را ب مال
ــه  ــن ده ــا چندی ــاید ت ــما ش ــتی ش ــات زیس ــا اطالع ام
آینــده هــم آنالیــن نشــوند. مجموعــه داده هــای مرتبــط 
بــا دی ان ای بــا كمــک هارددیســک و سیســتم های 
ــط  ــی فق ــه مشــكل اصل ــا می شــوند! البت پســتی جابه ج
ــی  ــائل اخالق ــه مس ــتر ب ــه بیش ــت بلك ــی نیس تكنیك
ــده ای  ــود. ع ــوط می ش ــراد مرب ــی اف ــم خصوص و حری
ــک  ــات ژنومی ــتن اطالع ــتراک  گذاش ــه اش ــد ب معتقدن
فــرد یــا، بــه  عبــارت  دیگــر، كل الفبــای ســازنده وجــود 
ــم  ــت و ه ــاز اس ــم خطرس ــت ه ــان در اینترن ــک انس ی

ــی.  غیراخالق

مشــكل بــزرگ در مطالعــات ژنومیــک و اســتفاده از آن ها 
بــرای نجــات جــان بیمــاران، نبــود امــكان دسترســی بــه 
مجموعــه داده هــای جمع آوری شــده اســت. امــروزه فشــار 
و تاكیــد بــر ســاخت یــک تكنولــوژی اســت كــه بتوانــد 
حجــم بســیار زیــادی از ژنوم هــا را در لحظــه بــا هــم و بــا 
اطالعــات و ســوابق پزشــكی موجــود مقایســه كنــد. برای 
یافتــن راهــی بــرای درمــان نــوح بایــد میلیون هــا ژنــوم 
بررســی شــود تــا دلیــل درســت بیمــاری و امــكان درمان 
ــز  ــچ مرك ــا هی ــت شــود. در حــال حاضــر در دنی آن یاف
پژوهشــی یافــت نمی شــود كــه منابــع مالــی و تكنیكــی 
بــرای ســاخت چنیــن فنــاوری در اختیــار داشــته 
ــاد  ــل در ایج ــت راه ح ــد اس ــلر معتق ــر هاس ــد. دكت باش
شــبكه ای جهانــی بــرای ارتبــاط peer�to�peer )همتــا 
ــا بتــوان اطالعــات و  ــا( بیــن كامپیوترهاســت ت ــه همت ب
فشــار پــردازش آن هــا را پخــش كــرد. اســتانداردی كــه 
او و تیمــش طراحــی كرده انــد بــه محققــان ایــن اجــازه 
ــوم(  ــی ژن ــاره توال ــاص )درب ــوالی خ ــه س ــد ك را می ده
ــد و  ــی بپرس ــز درمان ــا مراك ــتان ها ی ــایر بیمارس را از س
ــطح  ــخص و س ــد ش ــران می توانن ــخ دیگ ــا در پاس آن ه
ــد.  ــن كنن ــک را تعیی ــات ژنومی ــه اطالع ــی او ب دسترس
بــه  ایــن  ترتیــب، مســائل اخالقــی یــا امنیتــی مرتبــط بــا 
مطالعــات ژنتیكــی از ایــن  دســت حــل می شــود. دكتــر 
ــای دی ان ای  ــر داده ه ــد: »اگ ــاره می گوی ــلر دراین ب هاس
ــر و گســترده تر در دســترس عمــوم باشــد  افــراد راحت ت
ــارت  ــر تج ــه ب ــبكه ای ك ــرات ش ــكی از اث ــای پزش دنی

ــد.  ــد ش ــد خواه ــت اســت، بهره من ــیار مثب بس
ــو  ــی دپ ــت یعن ــی اس ــت كنون ــر، وضعی ــن دیگ جایگزی
بایگانــی  سیســتم های  در  ژنــوم  اطالعــات  كــردن 
می تواننــد  آزمایشــگاه ها  بزرگ تریــن  بیمارســتان ها. 
ــد.  ــایی كنن ــی رمزگش ــت باالی ــا دق ــانی را ب ــوم انس ژن
توالی یابی هــای  كــه  می دهنــد  نشــان  محاســبات 
پتابایــت   85 می تواننــد  دی ان ای  مولكــول  خــودكار 
اطالعــات را در ســال جــاری )2016( و احتمــاال دو 
برابــر ایــن مقــدار را در ســال 2019 و الــی آخــر تولیــد 
ــال  ــن مث ــه ای ــر شــدن مقایســه ب ــرای راحت ت ــد. ب كنن
توجــه كنیــد. حجــم كل كپی هــای فیلمــی كــه شــبكه 
ــت. آدام  ــت اس ــار دارد، 2/6 پتابای ــس در اختی نت فلیك
بــری، مدیرعامــل Curoverse كــه مشــغول تهیــه 
بیمارستان هاســت،  بــرای  اپن ســورس  نرم افزارهــای 
ــت  ــا حجمــی بی نهای ــروژه شــما ب ــن پ ــد: »در ای می گوی
ــم  ــا ه ــد ب ــه بای ــتید ك ــه رو هس ــا روب ــزرگ از داده ه ب
مقایســه شــوند. پاســخ این جاســت كــه بــه  جــای 
ــا را  ــا آن ه ــط ب ــواالت مرتب ــا، س ــت دادن داده ه حرك
بایــد جابه جــا كــرد. هیچ كــس ایــن كار را نمی كنــد 
ــات آن موجــود نیســت امــا انجــام ایــن كار  چــون امكان
ــر  ــی را تغیی ــان زندگ ــود و جری ــر می ش ــده میس در آین

می دهــد.« 
پژوهش هــای ژنتیكــی امــروزه حــول مقایســه ژنــوم افــراد 
و بررســی اثــر تفــاوت در توالــی نوكلئوتیدهــا بــر وضــع 
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ــا  ســالمت كلــی آن هــا می گــردد. تفــاوت تک تــک مــا ب
یكدیگــر بــه علــت تغییــرات در مــاده ژنتیكــی ســلول ها 
در 3 میلیــون نقطــه از مولكــول دی ان ای اســت؛ بــه 
ــدد.  ــزار ع ــر ه ــد در ه ــک نوكلوئوتی ــاده تر، ی ــارت س عب
ــداد  ــا تع ــد ام ــی ندارن ــا اهمیت ــن تفاوت ه بســیاری از ای
اندكــی از مســائل را توضیــح می دهنــد؛ بــه  عنــوان 
ــا. تصــور  ــال، مشــكل تاســف بار پســربچه داســتان م  مث
كنیــد در آینــده فــردی زیــاد خوش شــانس نباشــد و بــه 
 نوعــی ســرطانی دچــار شــود. پزشــک معالــج بــا دانســتن 
ایــن نكتــه كــه بســیاری از ســرطان ها بــر اثــر جهــش و 
ــه وجــود می آینــد، ممكــن  اختــالل در مــاده ژنتیكــی ب
اســت دســتور آنالیــز دی ان ای تومــور را بدهــد و شــبكه 
اینترنتــی داده هــای دی ان ای هــم اختــراع  شــده باشــد. 
در ایــن صــورت، بــا توجــه بــه داده هــای قبلــی، روشــن 
ــت ایجــاد شــده  ــه چــه عل ــور ب ــن توم ــه ای می شــود ك
ــر  ــا آن موثرت ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــه داروهای ــت و چ اس

خواهنــد بــود. 
در تابســتان 2015 تیــم دكتــر هاســلر موتــور ســرچی بــه 
نــام  Beacon را بــرای مجموعــه ای از داده هــای دی ان ای 
در دســترس طراحــی و آنالیــن كــرد. البتــه ایــن موتــور 
ــا در  ــد؛ آی ــخ می ده ــش پاس ــک  پرس ــه ی ــا ب ــرچ تنه س
ــال  ــاص )مث ــد خ ــک نوكلوئوتی ــه، ی ــورد مطالع ــی م توال
تیمیــدن( در پوزیشــنی خــاص )مثــال شــماره 1520301 
كروموزمــی( وجــود دارد یــا نــه؟ مشــكل دیگــر در ارتبــاط 

بــا این گونــه مطالعــات، وجــود صفاتــی اســت كــه الگــوی 
ــا  ــه ایــن مثــال توجــه كنیــد ت ــد. ب تــوارث مندلــی ندارن
ــرای  ــا ب ــت پژوهش ه ــود. سال هاس ــن ش ــوع روش موض
ــا  ــی ی ــای ژنتیك ــن جهش ه ــاط بی ــی ارتب ــن نوع یافت
ــس از  ــت. پ ــان اس ــت در جری ــوم و دیاب ــالل در ژن اخت
حجــم وســیعی از مطالعــات و ســوزاندن منابــع مالــی زیاد 
در ایــن راه، مشــخص  شــده اســت دیابــت تنهــا بــه علــت 
ــی از  ــه تلفیق ــود بلك ــاد نمی ش ــک ژن ایج ــالل در ی اخت
اختــالالت در صدهــا - اگــر نگوییــم هــزاران - ژن مختلف 
می توانــد ســبب افزایــش شــانس ابتــال بــه دیابــت شــود. 
یــک مثــال دیگــر، در خــرداد امســال 36989 فــرد مبتــال 
ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــه ژنتیك ــورد مطالع ــیزوفرنی م ــه ش ب
ــوارث  ــت ت ــاری قابلی ــن بیم ــود ای ــه می ش ــه گفت اگرچ
ــود 108  ــد وج ــخص ش ــت مش ــا در نهای ــی دارد ام باالی
ناحیــه ژنــی تنهــا چنــد درصــد در افزایــش شــانس ابتــال 

بــه ایــن بیمــاری ســهم دارد. 
بــه هــر روی، بیــن ســال های 2011 تــا 2013 بــه 
اشــتراک  گذاشــتن داده هــای ژنتیكــی در كانــادا و وجــود 
شــبكه ای از ایــن داده هــا ســبب شــد علــت دقیــق 146 
ــخیص  ــی تش ــه خوب ــاران ب ــد بیم ــاری در 55 درص بیم
ــای دی ان ای  ــی داده ه داده شــود. وجــود شــبكه اینترنت
ــد  ــان خواه ــع و درم ــخیص به موق ــهیل تش ــبب تس س
ــم  ــا زود در عل ــر ی شــد و راهــی اســت كــه حتمــا و دی

 .ــود ــوده می ش ــكی پیم پزش
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از حـدود 10 هـزار سـال پیـش بـه این سـو آدمی یكجانشـین 
شـد، شـهرها و روسـتاهای اولیه را برپا كرد و البته برای تأمین 
غـذای خـود به جـای دویـدن و كمیـن كـردن بـرای شـكار 
ماموت هـای پشـمالوی غول پیكـر تصمیـم گرفت كشـاورزی 
كنـد. به این ترتیـب شـغل كشـاورزی ابـداع شـد كه هنـوز و با 
گذشـت 100 قـرن پیشـه بسـیاری در مـزارع و باغ هـا اسـت. 
گـذر زمـان و مهم تـر از آن تكنولـوژی و پیشـرفت های علمـی 
سـبب تسـهیل و تغییر الگوی زندگی ما شـده اسـت. در گذر 
تاریـخ بسـیاری از كسـب وكارها بـه خاطره تبدیل شـدند. این 
اتفـاق شـاید روزی بـرای كشـاورزان هـم تكرار شـود و پیشـه 
فالحـت، مفهـوم پیرمـرد یا پیرزنی كه مشـغول پاشـیدن بذر 
در زمیـن شـخم  خـورده اسـت را به صـورت كلی دچـار تغییر 
كند. كشـاورزی در داخل فضاهای كنترل شـده و سـاختارهای 
باغبانـی مانند مجتمع هـای گلخانه ای عظیم آینده كشـاورزی 
خواهند بود. این سیسـتم ها سـبب تغییرات گسـترده محیط 
زیسـتی نمی شـوند و می تـوان آن هـا را طـوری طراحـی كـرد 
كـه حجـم زیـادی محصـول را در زمانـی كوتـاه با كمـک این 
سیسـتم ها پرورش داد. به ویژه برای محصوالتی با رشـد سـریع 
ماننـد سـبزی های برگـی. البتـه آنچـه در ایـن سیسـتم های 
جدید كشـاورزی وجود نخواهد داشـت همان مفهوم یادشـده 
كشـاورز اسـت. كشـاورزان آینـده روبات هـای قابل برنامه ریزی 
هسـتند كه كل پروسـه كاشـت، داشـت و برداشـت را كنترل 
خواهنـد كرد. كشـاورزی در داخل فضای بسـته، كمتر شـبیه 
كشـاورزی و بیشـتر شـبیه آزمایشـگاه شـیمی اسـت. به جای 
خـاک سیسـتم های مدرن كشـاورزی از سیسـتم های كشـت 
هیدروپونیـک )آبكشـت( و آئروپونیـک )هواكشـت( اسـتفاده 

از بذر به گیاه با فشردن یک دگمه!

غبا�ن وم کشاورزی و �ب ول م�ن
ت

�

 بابک جمالی

می كننـد. در این سیسـتم ها آب به همـراه تمام عناصر معدنی 
موردنیاز گیاه روی ریشـه گیاه پاشـیده می شود و گیاهان بدون 
نیاز به خاک رشـد می كنند. سـرعت رشـد و عملكـرد گیاهان 
در این گونـه سیسـتم ها افزایـش تصاعـدی می یابـد و راندمان 
اسـتفاده از آب بـاال می رود. می توان با كمک نـور المپ های ال 
ای دی كه توسـط پنل های خورشـیدی ایجاد شده اند سرعت 
رشـد گیاهان را با نوردهی شـبانه افزایش داد و حجم برداشـت 
را بیشـتر و بیشـتر كرد. كمپانی SPREAD در ژاپن یک پله 
دیگر به سـمت كشـاورزی مدرن آینده برداشـته و كشـاورزان 
را از سیسـتم كشـت و زرع حـذف نمـوده اسـت. ایـن كمپانی 
مشـغول طراحی و سـاخت یک »كارخانه« عظیم سبزی كاری 
در كیوتـو ژاپـن اسـت كـه در اوایـل سـال 2017 عملیاتـی 
می شـود. محصـول ایـن كارخانه كاهـو خواهد بـود و ظرفیت 
این مجتمع بزرگ 10 میلیون كاهو در سـال اسـت. برای تولید 
محصول به هیچ كشـاورزی نیاز نیسـت. كل پروسـه از كاشت 
بذرهـا، مراقبـت در زمـان جوانه زنی، جابجایی نشـا و درنهایت 
برداشـت بـه كمـک روبات هـا انجـام می گیرد. این سیسسـتم 
می تواند سـرعت رشـد گیاهـان را كنترل كند، رطوبت ریشـه 
و هـوا را چـک كنـد و میـزان عناصر موجـود در محلول غذایی 
گیاهـان را در هـر لحظـه و بـا توجـه بـه مرحله رشـد تنظیم 
نمایـد. در موقـع لـزوم نـور المپ هـا را خاموش یا روشـن كند. 
كارهایـی كـه نیروی انسـانی هیچ وقـت نمی تواند بـا این دقت 
انجـام دهـد. در آینـده ای نزدیک با فشـردن دگمه هـا از بذرها 
گیـاه تحویـل می گیریم. بر اسـاس پیش بینی محصـوالت این 
كمپانی كشـاورزی مدرن در ابتدا مشـابه انواع متداول و سپس 

 .و به مـرور كمتـر از آن هـا خواهد بـود
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بازار شام تکنولوژی
مست  و سوی آی �ت در سال 2۰۱6 

 تارا نادری
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آیا 2016 سال تلفیق دنیای 
مجازی و واقعیت فیزیکی 
خواهد بود؟ بازار شامی در 
جهان تکنولوژی آی تی وجود 
دارد؛ تجهیزات هوشمندی 
که می توانند صدا، تصویر و 
متن بفرستند و با یکدیگر 
داده های دیجیتالی رد و بدل 
کنند. پهپادها و اپ ها، امکان 
یادگیری ماشین ها، پردازش 
نورومورفیک و اطالعات همگی 
در مسیر پیشرفت قرار دارند 
و زندگی ما را متحول می کنند. 
در ادامه نگاهی به سمت  و سوی 
تکنولوژی های آی تی در سال 
پیش رو و آینده نزدیک داریم. 

اینترنت اشیا 
ــزات تكنیكــی  ــواع تجهی ــه  وســیله ان ــا ب ــادی از داده ه ــر روز حجــم زی ه
ــتراتژی ها و  ــا اس ــان داده را ب ــن جری ــیا ای ــت اش ــود. اینترن ــد می ش تولی
ــا بیــن داده هــا و منابــع مختلــف  تكنولوژی هایــی جهت بنــدی می كنــد ت
ــته  ــود داش ــا وج ــه  ج ــه و هم ــات همیش ــود. اطالع ــرار ش ــاط برق ارتب
ــل  دســترس و  ــه  صــورت تكمیل نشــده، جــدا از هــم، غیرقاب ــا ب اســت ام
غیرهوشــمند. پیشــرفت در تكنولوژی هــای آی تــی ماننــد بانک هــای داده 
گرافیكــی و ظهــور دیگــر تكنیک هــای طبقه بنــدی و آنالیــز داده می توانــد 
بــه ایــن ریخــت  و پــاش داده هــا پایــان ببخشــد. این راهــكار اطالعــات همه 
 چیــز، اینترنــت اشــیا یــا اینترنــت داده هــا نامیــده می شــود. چیــزی كــه 
قطعــی اســت تولیــد حجــم زیــادی از داده هاســت كــه امســال مرتب تــر و 

ــود.  ــد ب ــین خواهن ــال های پیش ــر از س هماهنگ ت
شبکه وسایل 

گوشــی های هوشــمند را فرامــوش كنیــد؛ آن هــا تــازه آغازگــر ماجــرا بودند. 
عصــر شــبكه وســایل بــه ایــن معناســت كه می تــوان بــا هــر وســیله ای - از 
ــیدنی و  ــای پوش ــاعت ها و تلویزیون ه ــا س ــه ت ــمند گرفت ــای هوش تلفن ه
همچنیــن حســگرهای نصــب  شــده در خانــه یــا داشــبورد اتومبیــل - بــه 
ــی از اینترنــت  اطالعــات دسترســی یافــت. در واقــع، شــبكه وســایل جزئ
اشیاســت و حتــی اپ هایــی ماننــد waze قســمتی از ایــن كل اســت كــه 

ــد.  ــل می كن ــه داده هــای ترافیكــی تبدی اتومبیل هــا را ب
پرینت سه بعدی 

عــده ای اعتقــاد دارنــد در مــورد پرینــت ســه بعدی كمــی بزرگنمایــی شــده 
اســت امــا پتانســیل رشــد در ایــن زمینــه بســیار زیــاد اســت. هم زمــان بــا 
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ــزی را پرینــت  ــا چی ــوان روی آن ه ــوادی كــه می ت رشــد م
كــرد، كاربردهــای عملــی چاپگرهــای ســه بعدی هــم 
افزایــش می یابــد. هوافضــا، پزشــكی، اتومبیل ســازی، انــرژی 
ــوژی چــاپ  ــای تكنول ــد از كاربرده ــش همــه می توانن و ارت
ــاز  ــع، ســخت افزارهای ب ــوند. در واق ــد ش ــه بعدی بهره من س
و دموكراتیــزه شــده ایــن  چنینــی می تواننــد آغازگــر عصــر 
صنعتــی ســوم باشــند. امــكان چــاپ بــا خوراكی هــا - ماننــد 
ــی از  ــت. یك ــد یاف ــد خواه ــال 2016 رش ــكالت - در س ش
ــاپ  ــكان چ ــه بعدی، ام ــاپ س ــق روی چ ــای تحقی عرصه ه
زیســتی اســت بــه ایــن صــورت كــه خــوراک نقطه  بــه  نقطه 
ــود.  ــه ش ــوردن تهی ــل  خ ــای قاب ــا غذاه ــود ت ــاپ می ش چ
هــدف این اســت كــه بــازه ای از جوهرهــای خوراكــی از آب و 
ژالتیــن تهیــه شــود. بــه  ایــن  ترتیــب، بــه غذاهــا جــان داده 
می شــود و شــاید زنجیره هــای تولیــد غــذا در كارخانه هــای 

صنایــع غذایــی بــه تاریــخ بپیوندنــد. 
رابطه جدید انسان و کامپیوتر 

اكنـون نوعـی ارتبـاط جدیـد بیـن انسـان بـا كامپیوتـر یـا 
گوشـی های هوشـمند به كمک محیط هـای واقعیت مجازی 
و واقعیـت افـزوده وجـود دارد. در حـال حاضـر، ایـن رابطـه 
جدید بر اسـاس ارتباط بین وسـایل و مكان ایجاد می شـود 
كـه بـه زبـان سـاده تر می شـود دخالـت كمتـر كاربـر در 
فشـردن دكمه هـا یـا لمـس صفحـات. بـه  عنـوان  مثـال، به 
 جـای این كـه كاربـر بـه دنبـال هتلـی خـاص بگـردد، خود 
وسـیله ارتباطـی )كامپیوتـر، تبلـت، گوشـی و...( بر اسـاس 
تجربیـات قبلـی می دانـد كـه كاربـر از چـه هتلـی بـا چـه 
قیمت هـا و امكاناتـی اسـتفاده می كنـد. ایـن ارتبـاط جدید 
از دو قسـمت تشـكیل  شـده است؛ انسـان و عناصر فیزیكی. 
برهم كنش هـای  عالیـق،  عادت هـا،  احساسـات،  بـا  اولـی 
اجتماعـی و... مرتبط اسـت و دومی با موقعیت كاربر، عناصر 
جـوی ماننـد نـور و دمـا، سـر و صـدا و محیـط كار می كند. 

یادگیری پیشرفته ماشین ها 
در  آی تـی  گسـترش  سـوهای  و  سـمت   از  دیگـر  یكـی 
سـال پیـش رو و آینـده نزدیـک كـه بـه میـزان زیـادی بـا 
اینترنـت اشـیا گـره  خـورده اسـت، امـكان یادگیری سـریع 
ماشین هاسـت؛ یعنـی كامپیوترها یاد می گیرند و خودشـان 
را تطبیق پذیرتـر می كننـد. اگر در این مسـیر حركت كنیم، 
در نهایـت بـه هوش مصنوعی می رسـیم. برای جمـع  و جور 
كـردن حجـم زیـادی از داده ها به شـبكه های عمیق عصبی 
یـا deep neural nets( DNN( نیـاز اسـت كـه می تواند 
بـه كامپیوترهـا امكان درک دنیا و عناصر آن را بدهد. باوجود 
DNN ماشـین ها باهـوش به نظر می آیند و به ماشـین های 
سـخت افزاری یـا نرم افـزاری امـكان درک داده می شـود. بـه  
ایـن  ترتیـب، سـاده ترین مفاهیـم تـا پیچیده تریـن آن هـا را 

 ! می فهمند
دستیار مجازی 

ســخت افزار مــرده اســت، نــام یــک نرم افــزار اســت كــه از 

ــده  ــای آین پیشــتازان دســتیاری مجــازی اســت. صورت ه
تكنولــوژی، ماشــین های خــودكار نیســتند بلكــه دســتیارها 
یــا مشــاوران مجــازی هوشــمندند كــه شــركت های 
مطرحــی ماننــد گــوگل، آلكســا، كورتانــا و ســیری مشــغول 
كار روی آن هــا هســتند. در پنــج ســال آینــده بــا اپ هــای 
ــزی  ــای اعجاب انگی ــه كاره ــویم ك ــدی مواجــه می ش جدی
ــن  ــال یافت ــه دنب ــی ب ــد. شــركت های آی ت انجــام می دهن
راه هایــی بــرای خلــق مفاهیــم مجازی خــودكار و هوشــمند 
هســتند تــا نیــروی كار انســانی در جهت هــای دیگــری بــه 
ــده  ــن پدی ــه ای ــان باشــد ك ــه یادم ــه شــود. البت كار گرفت
جدیــد اســت و احتمــاال دو دهــه طــول می كشــد تــا نتایــج 

واقعــی و عملــی آن را ببینیــم. 
معماری امنیت تطبیق پذیر 

ــه شــمار هكرهــا  هرچــه اقتصــاد دیجیتالی تــر می شــود، ب
هــم افــزوده می شــود و بــا تولــد تهدیــدات جدیــد، مــرگ 
ــرار« از  ــدر ف ــزار »س ــد. بداف ــش می آی ــا پی آنتی ویروس ه
ــی  ــن یك ــد. ای ــان می مان ــش در ام ــای ویروس ك نرم افزاره
از مثال هایــی اســت كــه ضــرورت ایجــاد نوعــی معمــاری 
امنیتــی تطبیق پذیــر را ایجــاد می كنــد. ایــن بدافــزار 
ــای  ــد و فراینده ــی بمان ــه باق ــت خفت ــه حال ــد ب می توان
سیســتم را بــه  صــورت یــک اســب تــروای هوشــمند رصــد 
كنــد. وجــود سیســتم های خودحفاظتــی نرم افزارهــا 
و آنالیــز رفتــار كاربــر بــه اجــرای معمــاری امنیتــی 

تطبیق پذیــر كمــک می كنــد. 
برج های بلوتوث 

فانوس هـا یـا برج هـای بلوتـوث بـه  مـرور در مراكـز خریـد، 
می شـوند.  نصـب  اداره هـا  حتـی  و  فرودگاه هـا  موزه هـا، 
ایـن برج هـا وسـایل هوشـمند ماننـد گوشـی، سـاعت و... را 
ردیابـی می كننـد و بـرای آن هـا اطالعـات می فرسـتند. بـه 
 ایـن  ترتیـب، مشـتری می توانـد مـكان مغازه هـای مختلف، 
تاریخچـه سـاخت مـوزه، سـاعات كاری اداره و موارد مشـابه 
را بـدون مراجعـه به دكـه اطالعات دریافت كنـد. تكنولوژی 
4/2 بلوتـوث یكـی از سـمت  و سـوهای مهم و جذاب سـال 
2016 و سـال های آینـده اسـت كه تكنولـوژی را از بازاریابی 
بـه سـمت اینترنـت اشـیا می بـرد. برج هـای بلوتـوث پـل 
ارتباطی بین اینترنت اشـیا، شـهرهای هوشـمند و خانه های 

هوشـمند خواهنـد بود. 
اینترنت اشیا 

روزی نیسـت كـه بگذرد و وسـیله جدیدی بر پایـه اینترنت 
اشـیا عرضـه نشـود. در واقـع، ایـن پدیـده پلت فرمـی بـرای 
نمایـش آن چیـزی اسـت كـه آی تـی در پشـت صحنه از 
اینترنـت  انجـام می دهـد.  دیـدگاه تكنولـوژی و معمـاری 
اشـیا قسـمتی از شـبكه دیجیتالی و رابط آن با كاربر اسـت. 
اكنون بسـیاری از سازندگان وسـایل زندگی آدمی چیزهایی 
می سـازند كـه بـا اینترنـت اشـیا كار می كنـد كـه در نهایت 
 .استانداردسـازی ایـن پدیده را دچار مشـكل خواهـد كرد
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اینترنت آسمانی گوگل
ام یم دهد؟  ب

ن
وژه لون دقیقا چه �ری ا� �پ

 سپیده سرمدی
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در  مافــت  نظامــی  فــرودگاه   2 شــماره  آشــیانه  در 
ــه  ــی خان ــه زمان ــی ك ــكا، مكان ــای آمری ــت كالیفرنی ایال
ــود، مقدمــات تغییــر  ــی دوم ب هواپیماهــای جنــگ جهان
دنیــا فراهــم می شــود. متخصصــان شــركت گــوگل كــه 
ــل  ــر مث ــرض 15 مت ــا ع ــم ب ــای عظی ــر بالون ه در براب
ــیانه  ــن آش ــند، در ای ــر می رس ــه نظ ــان ب ــل و فنج فی
بازنشســته مشــغول بــه كار هســتند. صدهــا بالــون از این 
نــوع بــا گاز هلیــوم و در ارتقاهــای بعــدی بــا هیــدروژن 
ــه آســمان فرســتاده می شــوند. در حــال حاضــر  ــر و ب پ
ــفر  ــه استراتس ــا در الی ــن بالون ه ــن از ای ــن جی چندی
جــو در فاصلــه 20 كیلومتــری از ســطح زمیــن )دو برابــر 
ارتفــاع پــرواز هواپیماهــای تجــاری( و در نیمكــره غربــی 
معلقنــد. هــر بالــون جعبــه ای دارد بــا وســایل و تجهیزات 
تكنیكــی كــه انــرژی خــود را از نــور خورشــید دریافــت 
ــه كارگیــری ایــن بالون هــا تامیــن  می كننــد. هــدف از ب
ــرای گوشــی های هوشــمند اســت.  ــت پرســرعت ب اینترن
ــر  ــی ب ــود؛ نام ــده می ش ــون« نامی ــروژه »ل ــن پ كل ای

 .)Lunacy( ــی ــرواز )Flight( و دیوانگ ــاس پ اس
پــروژه  ایــن  اجــرای  می گوینــد  گــوگل  مدیــران 
می توانــد ســبب بهبــود وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
بیــش از 60 درصــد افــرادی شــود كــه هیــچ راهــی بــرای 
دسترســی بــه اینترنــت ندارنــد. بســیاری از 4/3 میلیــارد 
ــی  ــتایی زندگ ــق روس ــده در مناط ــاد ش ــان ی ــر انس نف
ــاختن  ــكان س ــا ام ــه در آن ه ــی ك ــد؛ مكان های می كنن
برج هــای مخابراتــی بــرای شــبكه های تلفــن همــراه 
ــترده ای از  ــه گس ــام مجموع ــس از انج ــدارد. پ ــود ن وج
تســت های تكنیكــی و بیــش از 3 میلیــون كیلومتــر 
ــاده  ــروژه گــوگل آم ــن پ ــرواز آزمایشــی، بالون هــای ای پ
ــزرگ   ــدل ب ــوگل دو م ــای گ ــتند. بالون ه ــتفاده هس اس
ــک گاز  ــه كم ــزرگ ب ــای ب ــتند. بالون ه ــک  هس و كوچ
ــد.  ــق می مانن ــوا معل ــا ه ــای كوچــک ب ــوم و بالون ه هلی

ــركت  ــه ش ــد ك ــر برس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــاید كم ش
بین المللــی و بزرگــی ماننــد گــوگل فراســاختارهایی 
ــا  ــن آدم ه ــه فقیرتری ــت را ب ــا اینترن ــد ت ــاد می كن ایج
ــه  ــر جنب ــالوه ب ــاند. ع ــتاها برس ــن روس در دورافتاده تری
انسان دوســتی ایــن پــروژه، تبلیغــات و بازاریابــی آنالیــن 
ــا  ــد ت ــركت می ده ــن ش ــه ای ــوی ب ــزه ای ق ــم انگی ه
ــا  ــردن میلیارده ــن ك ــد. آنالی ــال كن ــون را دنب ــروژه ل پ
ــای  ــرای بازاره ــانس ب ــش ش ــا افزای ــت ب ــر اس ــر براب نف
اینترنتــی. دقیقــا مشــابه همیــن پــروژه را - البتــه 
ــب  ــركت رقی ــیدی - ش ــای خورش ــک پهپاده ــه كم ب
می دهــد.  انجــام  دارد  فیس بــوک  یعنــی  گــوگل 
پــروژه مهندســی - اجتماعــی گــوگل كــه كل كــره 
ــمت هایی  ــون در قس ــد، تاكن ــش می ده ــن را پوش زمی
ــج  ــده و نتای ــش  ش ــل آزمای ــد و برزی ــترالیا، نیوزلن از اس
راضی كننــده ای در ایجــاد ارتباطــات اینترنتــی پرســرعت 
ــر  ــک كاســیدی، مدی ــه مای ــه گفت ــرده اســت. ب ــه ك ارائ
ــدازه  ــه ان ــوآوری در حــال حاضــر ب ــن ن ــون، ای ــروژه ل پ
كافــی ارزان و قابل اعتمــاد اســت و می تــوان آن را در 
آینــده بســیار نزدیــک عملیاتــی كرد. گــوگل انتظــار دارد 
بــا اجــرای ایــن پــروژه، اســتفاده تجــاری از آن هــم آغــاز 
شــود و در كشــورهای مختلــف، ارائه دهنــدگان خدمــات 
ــا  ــوند ت ــروژه ش ــن پ ــكار ای ــی هم ــی - اینترنت مخابرات
امــكان دسترســی آســان و ارزان بــه اینترنــت بــرای همــه 

ــود.  ــم ش ــن فراه ــردم زمی م
انقالب بالونی 

كــه  بــود  عبارتــی  علمــی«  بی خطــر  »آزمایــش 
آزمایشــگاه ســری گــوگل روی جعبه هــای حمل شــونده 
ــا بالون هــای آزمایشــی اولیــه می نوشــت كــه در ســال  ب
ــک  ــا ی ــالوه، روی آن ه ــه  ع ــدند. ب ــت می ش 2012 تس
شــماره تلفــن و وعــده جایــزه درج شــده بــود بــرای پــس 
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ــه مراكــز گــوگل توســط هــر كســی  آوردن تجهیــزات ب
روتورهــای  درون جعبه هــا  می یافــت.  را  آن هــا  كــه 
ــرار داشــت. بالون هــا را خیاطــان  ــای ق تغییریافتــه وای ف
وســایل  و  می دوختنــد  دوختــه  برشــكار  حرفــه ای 
ــد!  ــداری می ش ــادی خری ــای ع ــم از مغازه ه ــی ه تكنیك

جعبه 15 کیلوگرمی 
مدیــران گــوگل در نظــر دارنــد فركانــس رادیویــی 
اختصاصــی خریــداری كننــد تــا بــه  ایــن  ترتیــب بتواننــد 
ــه  ــد. البت ــل كنن ــی عم ــركت های مخابرات ــتقل از ش مس
ــرده  ــج رد ك ــری پی ــوگل، ل ــل گ ــده را مدیرعام ــن ای ای
ــا و  ــن بالون ه ــاط بی ــی ارتب ــر نوع ــه اگ ــت. او گفت اس
دكل هــای مخابراتــی ایجــاد شــود كارهــا آســان تر، 
دالر  میلیاردهــا  و  تبدیــل  همــكاری  بــه  رقابت هــا 
شــركت های  تمــام  تقریبــا  و  می شــود  صرفه جویــی 
ــاده  ــم آم ــت كرده ای ــا صحب ــا آن ه ــا ب ــه م ــی ك مخابرات

ــتند.  ــكاری هس هم
ــه  ــوردی در الی ــه هوان ــی در عرص ــون موفقیت ــروژه ل پ
ــاالی  ــن ب ــكلی ام ــه ش ــه ب ــن الی ــت. ای ــفر اس استراتس
ــرار گرفتــه اســت  ــروازی هواپیماهــای تجــاری ق ــه پ الی
ــای هواشناســی  ــای جاسوســی و بالون ه ــط پهپاده و فق
ــوی  ــی ق ــه بادهای ــن الی ــد. در ای ــتفاده می كنن از آن اس
ــرای  ــد. ب ــاعت می وزن ــر در س ــرعت 300 كیلومت ــا س ب
ــک  ــی ی ــرواز دائم ــه پ ــاز ب ــی نی ــاط اینترنت ــاد ارتب ایج
ــی  ــت. وزش دائم ــری اس ــاع 40 كیلومت ــون در ارتف بال
ــن  ــای ای ــی از ویژگی ه ــف یك ــای مختل ــاد در جهت ه ب
الیــه جــو اســت و بالون هــای اینترنتــی گــوگل بــا تغییــر 
ــن كار  ــد. ای ــتفاده می كنن ــت اس ــن وضعی ــاع از ای ارتف
ــوگل  ــز گ ــیگنال هایی از مرك ــال س ــک ارس ــا كم ــم ب ه
ــن  ــی ام ــا در مجراهای ــع، بالون ه انجــام می شــود. در واق
ــوند.  ــت می ش ــف هدای ــای مختل ــا در جهت ه ــن باده بی

سیگنال های خوب 
فقـــط چنـــد دقیقـــه بـــود ولـــی عالـــی بـــود. ایـــن را 
ســـیلویا پـــررا می گویـــد؛ مدیـــر مدرســـه ای در یـــک 
ناحیـــه روســـتایی برزیـــل؛ جایـــی كـــه هنـــوز امـــكان 
ـــن  ـــه یم ـــا ب ـــت ام ـــم نیس ـــت فراه ـــه اینترن ـــی ب دسترس
آزمایش هـــای پـــروژه لـــون امـــكان تجربـــه دسترســـی 
ــی وب  ــبكه جهانـ ــن شـ ــات آنالیـ ــوه اطالعـ ــه انبـ بـ
ــه  ــرای 45 دقیقـ ــه او بـ ــوزان مدرسـ ــرای دانش آمـ بـ
ـــر  ـــد كیلومت ـــا ص ـــده تنه ـــاد ش ـــتای ی ـــد. روس ـــا ش مهی
ـــه  ـــا ب ـــه دارد ام ـــری فاصل ـــون نف ـــهر میلی ـــک ش ـــا ی ب
دلیـــل مشـــكالت مالـــی هیـــچ اپراتـــوری حاضـــر بـــه 
ســـرمایه گذاری بـــرای ارائـــه اینترنـــت در ایـــن مـــكان 
نیســـت. هـــدف گـــوگل در پـــروژه لـــون تغییـــر ایـــن نـــوع 
نگرش هاســـت. بـــا وجـــود ایـــن بالون هـــا، اپراتورهـــای 
محلـــی می تواننـــد بـــا پرداخـــت هزینه هایـــی بســـیار 
ـــان  ـــد و مشتریانش ـــترش دهن ـــود را گس ـــبكه خ ـــم ش ك
را بیشـــتر كننـــد كـــه نتیجـــه آن دسترســـی همـــگان 

ـــت.  ـــت اس ـــه اینترن ب
ــای  ــا طرح هـ ــت بـ ــت در رقابـ ــدوار اسـ ــوگل امیـ گـ
كمـــک  بـــه  اینترنـــت  فراهم ســـازی  جایگزیـــن، 
ــه  ــرا هزینـ ــود زیـ ــده شـ ــواره، برنـ ــا ماهـ ــاد یـ پهپـ
نهایـــی ســـاخت بالون هـــا بســـیار كمتـــر از ماهـــواره 
ــدت.  ــل در كوتاه مـ ــود؛ حداقـ ــد بـ ــاد خواهـ ــا پهپـ یـ
می كننـــد،  كار  پـــروژه  ایـــن  روی  كـــه  كســـانی 
اطمینـــان دارنـــد اجرایـــی شـــدن پـــروژه لـــون بـــه 
ــگان روی  ــی همـ ــود؛ زندگـ ــد بـ ــه خواهـ ــع همـ نفـ
زمیـــن آســـان تر و بهتـــر می شـــود. وجـــود اینترنـــت 
ــانی  ــرای كسـ ــم بـ ــی عظیـ ــا و موقعیت هایـ فرصت هـ
ـــته اند،  ـــی نداش ـــبكه دسترس ـــن ش ـــه ای ـــون ب ـــه تاكن ك

 .ــم مـــی آورد فراهـ
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کمک گرفتن
از میکروب های پروتئین خوار 

ای تولید سوخت زیس�ت زه �ب رویسث �ت

 سعید سهرابی
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ــه گاز،  ــوختی ك ــتی )س ــوخت زیس ــر س ــال حاض در ح
ــع  ــرژی آن از مناب ــوای ان ــد اســت و محت ــا جام ــع ی مای
زیســتی بــه  دســت  آمــده اســت( از گیاهــان و همچنیــن 
یــا  تركیبــات روغنــی  تهیــه می شــود.  میكروب هــا 
ــنتز  ــان س ــا گیاه ــا ی ــه كمــک میكروب ه ــه ب ــدی ك قن
می شــوند، طــی مراحلــی پاالیــش  و در نهایــت بــه 
ســوخت تبدیــل می شــوند. ایــن راهــكاری ســبز و 
ــرژی و  ــر ان ــع تجدیدپذی ــد مناب ــرای تولی ــش ب امیدبخ
همچنیــن كاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی و 
ــری از  ــن جلوگی ــه ای و همچنی ــای گلخان ــد گازه تولی

ــت.  ــن اس ــو زمی ــدن ج ــرم ش گ
اخیــرا در دانشــگاه كالیفرنیــا در شــهر لوس آنجلــس 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ك ــده اس ــام ش ــی انج ــكا پژوهش آمری
نتایــج آن می تــوان از نوعــی پروتئیــن بــه تركیبــات 
ــای  ــروژه الق ــن پ ــی در ای ــدف نهای ــید. ه ــوختی رس س
ــا  ــت ت ــک میكروب هاس ــا كم ــن ب ــی پروتئی ــد نوع تولی
بعــدا بتــوان ایــن پروتئیــن ویــژه را پاالیــش و بــه ســوخت 
تبدیــل كــرد. بــرای ایــن منظــور بایــد در آزمایشــگاه بــه 
ــا میكروب هــا   صــورت مصنوعــی شــرایطی ایجــاد كــرد ت
نوعــی پروتئیــن را تولیــد كننــد؛ یعنــی بــر عكــس روندی 
ــا رخ  ــی آن ه ــه زندگ ــول در چرخ ــورت معم ــه  ص ــه ب ك
می دهــد. میكروب هــا از پروتئین هــا بــرای رشــد یــا 
ــا رشــد اســتفاده می كننــد.  ســایر فعالیت هــای مرتبــط ب
ــع اتفــاق می افتــد، منحــرف كــردن الگــوی  آنچــه در واق
معمــول زندگــی ایــن میكروب هــا بــه ســمت مــورد 
عالقــه پژوهشــگران اســت. بــه گفتــه مدیــر ایــن پــروژه، 
پروفســور ژیــن هــو، هــدف ایــن پــروژه تغییــر جهــت كلی 
سیســتم مصــرف پروتئیــن بــا اســتفاده از باكتری هاســت 
كــه نوعــی فراینــد بســیار پیچیــده زیســتی اســت و تغییر 
ــای بســیار تخصصــی  ــات و آزمایش ه ــه مطالع دادن آن ب
نیــاز دارد. بــه ادعــای محققــان، ایــن پــروژه اولیــن تــالش 
بــرای اســتفاده از پروتئیــن بــه  عنــوان منبــع انرژی اســت. 

تک ســلولی  جلبک هــای  و  میكروب هــا  تاكنــون 
تولیدكننــده ســوخت از مــواد قنــدی بــرای رشــد 
اســتفاده می كردنــد و ایــن اولیــن بــار اســت كــه 
دانشــمندان موفــق شــده اند مســیر ســوخت  و ســاز 
ــای  ــا فراینده ــد ت ــتكاری كنن ــروژن را دس ــی نیت طبیع
پاالیشــی تولیــد ســوخت در ســطح ســلولی تغییــر كنــد 
ــه  ــرد. ب ــه ك ــوخت تهی ــی س ــع پروتئین ــوان از مناب و بت
ــد و از  ــه می دارن ــروژن را نگ ــلول ها نیت ــب، س ــن  ترتی  ای
تركیبــات آمونیومــی اســتفاده می كننــد و هنگامــی  كــه 
اســتحصال ســوخت انجــام گرفــت، آنچــه باقــی می مانــد 
ــرد در  ــل كارب ــه  عنــوان یــک منبــع خــوب كــودی قاب ب
ــد  ــادی تولی ــا و كشــاورزی اســت. طــی مراحــل ع باغ ه
ــزان  ــد اوره، می ــی، مانن ــای نیتروژن ــتفاده از كوده و اس
ــه ای وارد اتمســفر می شــود  قابل توجهــی گازهــای گلخان
ــا  ــد ســوخت زیســتی ب ــای تولی ــا اســتفاده از بقای ــا ب ام
ــید  ــری دی  اكس ــیار كمت ــزان بس ــده، می ــاد ش روش ی
ــن  ــد می شــود. همی ــروژن تولی ــن و اكســیدهای نیت كرب
نكتــه ایــن روش را بــه مســیری دوســتدار طبیعــت بــرای 

ــد.  ــل می كن ــک تبدی ــده نزدی ــرژی در آین ــد ان تولی
مطالعــات ایــن گــروه پژوهشــی در مجلــه معتبــر علمــی 
ــان  ــت. محقق ــده اس ــاپ  ش ــوژی« چ ــر بیوتكنول »نیچ
گــروه ابداعگــر ایــن روش امیدوارنــد بتواننــد با نــوآوری و 
ــای  ــه موضــوع پژوهش ه ــوار ك ــای پروتئین خ میكروب ه
تهیــه ســوخت های  الگــوی  در  آن هاســت،  خالقانــه 
زیســتی تغییــر اساســی ایجــاد كننــد. ایــن میكروب هــا 
منابــع پروتئیــن )ماننــد انــواع گوشــت كــه حتــی بــرای 
تهیــه خــوراک دام هــم كیفیــت خــود را از دســت 
 داده انــد( را بــه  عنــوان منبــع انــرژی مصــرف می كننــد و 
ــد  ــه می توان ــد ك ــد می كنن ــر تولی ــن دیگ ــی پروتئی نوع
ــای ایــن میكروب هــا در  ــه ســوخت تبدیــل شــود. بقای ب
ــد بســیار  ــا تولی ــاک ب ــودی ارزشــمند و پ ــه ك ــت ب نهای

 .ــود ــل می ش ــه ای تبدی ــای گلخان ــم گازه ك
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کشاورزی دقیق
راهی به آینده
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ب�ث مدرن خواهد شد؟ 
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سـازمان خواربـار جهانی، فائـو، پیش بینی كرده اسـت كه 
تـا سـال 2025 میـالدی جمعیت جهـان بـه 8 میلیارد و 
در سـال 2050 میـالدی بـه بیـش از 9/6 میلیـارد نفـر 
می رسـد. بـرای تامیـن امنیـت غذایـی نسـل بشـر تـا آن 
زمـان بایـد 70 درصـد غـذای بیشـتری تولیـد شـود. امـا 
مشـكالتی بـر سـر راه ایـن افزایش تولیـد وجـود دارد؛ از 
جملـه میـزان محدود زمین هـای قابل  كشـت، محدودیت 
عملكـرد ارقـام فعلـی، تغییـرات اقلیمـی زمیـن و افزایش 
میانگیـن دمـا، كمبـود منابـع آب باكیفیـت، قیمت باالی 
انـرژی، توسـعه شـهرها و كاهـش نیـروی كار فعـال در 

كشـاورزی.  بخش 
بـر اسـاس گـزارش پنل بین دولتی سـازمان ملـل، افزایش 
میانگیـن دمـای كره زمین سـبب تغییر الگوهـای معمول 
باران هـای  بـارش  كـه  پدیـده ای  می شـود؛  كشـاورزی 
طوفان هـای  وزش  بیشـتر،  خشكسـالی های  سیل آسـا، 
شـدید، ایجـاد امـواج گرمایـی و مـوارد مخربـی از ایـن 

 دسـت را در پـی دارد. 
ایجـاد تغییـرات در میانگیـن درازمـدت میـزان بـارش یـا 
درجـه حـرارت مسـتقیما عملكـرد محصـوالت مختلف را 
تحـت تاثیـر قـرار می دهد و سـبب افت كمیـت و كیفیت 
آن هـا می شـود. بـرای مقابله بـا این مشـكالت و همچنین 
تضمیـن تامیـن امنیـت غذایـی، سـازمان فائـو پیشـنهاد 
كـرده اسـت كـه تغییراتـی در روش های كشـاورزی ایجاد 
شـود و كشـت  و كار از حالـت متـداول بـه  صـورت نوین، 

مـدرن و هوشـمند ارتقـا یابد. 
ایـده كشـاورزی دقیق در دهـه 20 میالدی شـكل گرفت 
زمـان  تكنیكـی الزم در آن  امكانـات  از آن جـا كـه  امـا 
موجـود نبـود، اجرایـی شـدن كشـاورزی دقیـق تـا زمان 
حـال بـه تاخیـر افتـاد. از دیـدگاه اقتصادی، مزرعـه یا باغ 
بایـد بـه  انـدازه كافـی بـزرگ باشـد تـا تولیـد بـه  صورت 
ایجـاد  باشـد. همیـن واقعیـت سـبب  تجـاری سـودمند 
اختالفـات یـا ناهمگونی بین قسـمت های مختلـف مزرعه 
می شـود. بـه  عنـوان مثـال، بافـت خـاک در یـک سـمت 
بـاغ بـا نقطـه ای دیگـر اندكـی متفاوت اسـت. كشـاورزی 
دقیـق یعنـی بـا اسـتفاده از ابزارهـای جدیـد - بـه  ویـژه 
تجهیزاتـی ماننـد ماهواره هـای جی پـی اس، حسـگرها و... 
- ایـن ناهمگونی هـا شناسـایی شـوند تا برای هر قسـمت 
از مزرعـه مدیریـت درسـت و تخصصـی اعمال شـود. مثال 
اگـر میـزان نیـاز بـه كـود مصرفـی یـا سـم های آفت كش 
در قسـمتی بیشـتر و در قسـمت دیگـر كمتـر از میانگین 
كل مزرعـه باشـد، این مسـاله باید مورد توجه قـرار گیرد. 
بـه  عبـارت  دیگـر، هـدف كشـاورزی دقیـق، بهینه سـازی 
از  اسـتفاده  بـا  كشـاورزی  سـطح  واحـد  در  عملكـرد 
مدرن تریـن تكنولوژی هـا به  صـورت پایدار و مداوم اسـت 

تـا حداكثـر كمیـت، كیفیـت و سـود حاصل شـود. 
اسـتفاده از داده هـای جمع آوری شـده با كمـک ماهواره ها 
و حسـگرهای نصـب  شـده در مزرعـه امكان بـرآورد دقیق 
شـرایط را مهیـا می كنـد و توصیه هـای مدیریتـی مزرعـه 
نـه بـر اسـاس برداشـت و تجربـه كشـاورز كـه بـر پایـه 

تكنولـوژی و ابـزار دقیق صورت می گیرد و این كار سـبب 
افزایـش عملكرد و كاهـش هدرروی نهاده های كشـاورزی 
می شـود. اسـتفاده از روبات ها، تصویربـرداری كامپیوتری، 
راه حل هـای  هوایـی،  و  آب  درازمـدت  پیش بینی هـای 
مبتنـی بـر فناوری هـای نویـن، كنتـرل محیط زیسـت و... 
همگـی از پیش نیازهـای كشـاورزی دقیـق هسـتند. البته 
بـرای اسـتفاده از ایـن نوآوری هـا، كشـاورزان و مدیـران 
مزرعـه بایـد آمـوزش ببیننـد. برای ایـن منظـور، دولت ها 

هـم بایـد دارای برنامه هـای ترویجـی ویژه  باشـند. 
كشـاورزی دقیـق گاهی كشـاورزی هوشـمند هـم نامیده 
می شـود؛ نوعـی جدیـد از زراعـت كـه ماننـد یـک چتـر 
ماشـین،  بـا  ماشـین  ارتبـاط  ماننـد  مختلفـی  مفاهیـم 
اندازه گیری هـای هوشـمند، مـزارع هوشـمند و... را در بـر 
می گیـرد. مفهـوم ارتبـاط بیـن تجهیـزات و تبـادل داده 
بیـن آن هـا كـه اینترنـت اشـیا هـم نامیـده می شـود، بـه 
 تازگـی متولـد شـده و بـه  سـرعت در حال رشـد و پویایی 
اسـت. قسـمتی از ایـن مفهـوم می توانـد پایـه سـاختن 

باغ هـا یـا مـزارع جدیـد باشـد. 
كار  و  كشـت  مراكـز  بیـن  اطالعـات  از  جریانـی  وجـود 
مختلـف در دنیـا بـرای انتقـال داده هـا بیـن حسـگرها، 
ماشـین آالت، كامپیوترهـا و اپ هـای كشـاورزی می توانـد 
تخمیـن  بـرای  را  حـال  و  گذشـته  اطالعـات  از  ابـری 
كـه  بسـازد  آینـده  در  كشـاورزی  روش هـای  بهتریـن 
همگـی می تواننـد سـبب افزایـش تصاعـدی عملكـرد و 
بهینـه شـدن كشـت  و كار شـوند. سیسـتم های مرتبـط 
سـبب نگـرش در هـم  تنیـده چندبعـدی بـه فعالیت های 
كشـاورزی می شـوند و دانـش مـا را دربـاره نحـوه كاركرد 

بخشـید.  بهبـود خواهنـد  اكوسیسـتم  كل 
در بخـش كشـاورزی هنـوز بـه  صـورت سیسـتماتیک و 
همه جانبـه از اینترنـت اشـیا اسـتفاده نمی شـود. اگرچـه 
وجـود تكنولوژی هایـی ماننـد ارتبـاط ماشـین با ماشـین 
و كل اجـزای اینترنـت اشـیا ماننـد كلید، قفل اسـتفاده از 
ایـن پدیـده جدیـد را در كشـاورزی باز می كنند و سـبب 
هوشـمند شـدن ایـن بخـش می شـوند. ارتباط ماشـین با 
ماشـین سـبب ارتباط حسگرهای نصب  شـده در مزرعه و 
سیسـتم های مدیریـت اطالعات مزرعه می شـود. اسـتفاده 
از ایـن تكنولوژی هـا نه تنهـا در كشـاوری كـه در حفـظ 
سـالمت غـذا، محیط زیسـت، منابـع طبیعـی و گونه هـای 
جانـوری هـم كامـال دارای كاربـرد اسـت. رشـد و بلـوغ 
ایـن مفهـوم جدیـد در سـال های اخیـر آغاز شـده اسـت 
و بـا رشـد تصاعـدی پیشـرفت می كنـد بـه همیـن دلیـل 
می تـوان این گونـه عنـوان كـرد كه اسـتفاده از كشـاورزی 
دقیـق یـا هوشـمند بـا امنیـت غذایـی در هـم می آمیزند. 
اینترنـت اشـیا مانند یـک روح در تمـام جنبه های زندگی 
مـا حلـول می كنـد و صنعـت، كشـاورزی و خدمـات در 
بسـتری سـیال از داده هـا بـه هـم متصـل می شـوند و بـا 
اشـتراک گذاری اطالعـات نوعـی خـرد جمعـی می سـازند 
كـه می تواننـد بـه جامعه بشـری خدمـت و نیازهـای او را 

 .بـرآورده كنند



دانش بنیان  شماره چهارم ا سفندماه 1394

84

درد کمتر
درمان  دقیق تر

ای تکنولوژی
ن
ش� �ب قطب � ن مست  و سوهای جدید �پ

 ساقی احتشام زاده

یکی از مهم ترین دالیل تالش های آدمی 
در راه پیشرفت و پژوهش، پیدا کردن 
راهی برای افزایش شانس بقا و میل ذاتی 
ما به جاودانگی است. شاید بین ما و رویای 
دستیابی به فناناپذیری فرسنگ ها فاصله 
باشد اما پژوهش های پزشکی به فناوری هایی 
می انجامند که در نهایت می توانند ما را به 
این آرزوی دیرین نزدیک تر کنند. آنچه 
در ادامه می خوانید، سمت  و سوهای جدید 
مطالعات پزشکی است که احتماال در 
سال های آینده از پیشرفت های بیشتر و 
نتایج عملی تری برخوردار خواهند شد. 
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1. نانو روبات ها 
ــا  ــتفاده از روبات ه ــد اس ــول می كش ــال ها ط ــه س اگرچ
ــده  ــات« خوان ــار »نانوب ــه  اختص ــه ب ــو ك ــاد نان ــا ابع ب
نزدیــک  آینــده ای  امــا در  می شــوند عملــی شــود، 
ــه  ــزی، ب ــت برنامه ری ــا قابلی ــای میكروســكوپی ب روبات ه
ــل  تصــور  ــاد غیرقاب ــی در ابع ــه پزشــكی كمک های جامع
ــی  ــال، نانوبات های ــوان مث ــه  عن ــرد. ب ــد ك ــه خواه ارائ
ــد  ــد مانن ــزی می توانن ــی و برنامه ری ــس از طراح ــه پ ك
گلبول هــای ســفید بــه باكتری هــا و ســایر عوامــل 
ــوری  ــای مینیات ــن روبات ه ــد. ای ــه كنن ــاری زا حمل بیم
می تواننــد ماننــد پســرعموهای خــود در ســایز طبیعــی 
و بــا حســگرها و سیســتم حركتــی ویــژه وظایفــی را بــا 
دقــت بســیار بــاال و باورنكردنــی بــر عهــده بگیرنــد. بــه 
ــر از  ــر قوی ت ــزار براب ــیمی درمانی را ه ــال، ش ــوان  مث  عن
ــرای بیمــار  ــدون اثــرات جانبــی ب داروهــای متــداول و ب
نانوبات هــا میكروبیــور،  انــواع دیگــر  انجــام دهنــد. 
رسپیروســیت، كلوتیوســیت و نانوبات هــای ترمیم كننــده 
ــن  ــا را از بی ــد باكتری ه ــه می توانن ــتند ك ــلولی هس س
ــه  ــی ب ــه خون ــد و لخت ــل كنن ــیژن را حم ــد، اكس ببرن

ــد.  ــم كنن ــا را ترمی ــا زخم ه ــد ی ــود بیاورن وج

2. ذخیره سازی دیجیتالی ذهن 
 Brainpreservation كمپانی هایـــی ماننـــد گـــوگل و
ـــد  ـــردن حیاتن ـــر ك ـــرای طوالنی ت ـــی ب ـــال راه های ـــه دنب ب

ـــدف  ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــی را ب ـــای متفاوت و ایده ه
ـــد  ـــی مانن ـــد؛ راهكارهای ـــال می كنن ـــری دنب ـــتانی بش باس
ــظ  ــا و حفـ ــرای بیماری هـ ــازه بـ ــای تـ ــن درمان هـ یافتـ
ـــات آن در  ـــازی اطالع ـــا ذخیره س ـــرگ ی ـــس از م ـــز پ مغ
ـــه  ـــد ك ـــر برس ـــه نظ ـــب ب ـــی عجی ـــاید اندك ـــر. ش كامپیوت
ـــوگل  ـــد گ ـــوژی مانن ـــعه دهنده تكنول ـــركت توس ـــک ش ی
ـــای  ـــبب ارتق ـــا س ـــده ت ـــكی آم ـــه پزش ـــک جامع ـــه كم ب
ـــج،  ـــه الری پی ـــه گفت ـــا ب ـــود ام ـــر ش ـــل بش ـــالمت نس س
ـــی، هـــدف گـــوگل برطـــرف كـــردن  مدیرعامـــل ایـــن كمپان
ـــم پزشـــكی،  ـــای عل ـــا ارتق ـــا ب مشـــكالت ســـالمتی اســـت ت
ـــر  ـــی بش ـــای زندگ ـــایر چالش ه ـــد س ـــی بتوان ـــن كمپان ای

ـــد!  ـــع كن را رف
ــای  ــداری در دماهـ ــای نگهـ ــر روش هـ ــال حاضـ در حـ
زیـــر صفـــر درجـــه، بـــه كمـــک مـــواد شـــیمیایی و 
روشـــی شـــامل هـــر دو راهـــكار بـــرای حفـــظ مغـــز 
 (Moor law) ـــور ـــون م ـــر قان ـــود. اگ ـــتفاده می ش اس
درســـت باشـــد، چنـــد دهـــه بعـــد ابركامپیوترهایـــی 
ــی را  ــز آدمـ ــد مغـ ــه می تواننـ ــوند كـ ــاخته می شـ سـ
ـــتی  ـــز زیس ـــر از مغ ـــرعتی باالت ـــا س ـــی ب ـــطح نرون در س
ـــق در  ـــان دقی ـــن زم ـــه تخمی ـــد. اگرچ ـــازی كنن شبیه س
ـــت  ـــوار اس ـــوآوری دش ـــن ن ـــن ای ـــرار گرفت ـــترس ق دس
زیـــرا شـــناخت و درک دقـــت مـــورد نیـــاز و ســـرعت 
پـــردازش تنهـــا پارامترهـــای الزم بـــرای شبیه ســـازی 

مغـــز و ذهـــن نیســـتند. 
ــر از 20  ــزی كمتـ ــل چیـ ــز كامـ ــود مغـ ــه می شـ گفتـ
هـــزار ترابایـــت حجـــم ذخیره ســـازی دارد. آدرس 
ـــاط و وزن  ـــن ارتب ـــوع ای ـــط، ن ـــی مرتب ـــته های عصب رش
ـــی در  ـــاط عصب ـــوان 15 ارتب ـــه ت ـــر 10 ب ـــرای ه ـــا ب آن ه
ایـــن فضـــا ذخیـــره می شـــود. پیچیدگـــی بیولوژیـــک 
فعالیت هـــای مغـــزی )ماننـــد اجـــزای پروتئینـــی بـــا 
ــق  ــن دقیـ ــاوت( تخمیـ ــه متفـ ــای چندگانـ فعالیت هـ
ـــرد  ـــازی كارك ـــرای شبیه س ـــری ب ـــای باین ـــم داده ه حج
ذهـــن انســـان را دشـــوار می كنـــد. پژوهش هـــای 
ــزی  ــات مغـ ــه برداری از ارتباطـ ــرای نقشـ ــی بـ ابتدایـ
نوعـــی كـــرم پهـــن بـــا یـــک مغـــز 959 ســـلولی در 
ــا  ــن پژوهش هـ ــدا از ایـ ــا بعـ ــت تـ ــام اسـ ــال انجـ حـ
ـــتفاده  ـــان اس ـــز انس ـــه مغ ـــا ب ـــم دادن آن ه ـــرای تعمی ب

ـــود.  ش
3. تجربه بیمارستان 

همـــه می دانیـــم كـــه بســـتری شـــدن در بیمارســـتان 
ــد  ــی ماننـ ــت. كمپانی هایـ ــایندی نیسـ ــه خوشـ تجربـ
NXT Health بـــه دنبـــال روش هایـــی بـــرای 
ــایند  ــه ناخوشـ ــن تجربـ ــود ایـ ــر و بهبـ ــاد تغییـ ایجـ
كـــردن  مدرنیـــزه  در  نهایـــی  هـــدف  هســـتند. 
ــتان، كاركـــرد بهتـــر سیســـتم های  ــای بیمارسـ اتاق هـ
پزشـــكی بـــرای حـــذف دســـتگاه های بـــزرگ و فضـــا 
اشـــغال كن پیچیـــده و درهـــم  برهـــم اســـت كـــه 
ذهـــن بیمـــار را درگیـــر و بیمارســـتان را بـــه مكانـــی 
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مـــالل آور بـــدل می كنـــد. بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن 
ــل  ــزارآالت قابـ ــا ابـ ــتان بـ ــای بیمارسـ ــدف، فضاهـ هـ
تعویـــض تجهیـــز می شـــوند تـــا در كوتاه تریـــن زمـــان 
ممكـــن و بـــدون مزاحمـــت بـــرای بیمـــاران مختلـــف 
ـــب  ـــن  ترتی ـــه  ای ـــود و ب ـــتفاده ش ـــل  اس ـــاده و قاب فضـــا آم
امـــكان ارتبـــاط بیمـــار - بـــا كمـــک انـــواع وســـایل 
ـــواده  ـــتان، اعضـــای خان ـــا دوس ـــی - ب ـــی و تكنیك رفاه
ـــه  ـــن زمین ـــال  در ای ـــود. مث ـــا می ش ـــان مهی و همكارانش
اوتاواســـت.  و  ان اچ اس  اســـتنفورد،  بیمارســـتان های 
شـــركت گـــوگل هـــم بـــه  تازگـــی تالش هایـــی را در 

ایـــن زمینـــه آغـــاز كـــرده اســـت. 

4. تصاویر هولوگرافیک 
بیمارســـتان مكانـــی بـــرای بهبـــودی و درمـــان  اســـت 
امـــا مالقـــات بیمـــار و ورود بـــه محیـــط بیمارســـتان 
ــاالت  ــود. در ایـ ــاری شـ ــبب بیمـ ــد سـ ــود می توانـ خـ
ــر  ــون نفـ ــش از 2 میلیـ ــاالنه بیـ ــكا سـ ــده آمریـ  متحـ
از  و  می شـــوند  بیمارســـتانی  عفونت هـــای  دچـــار 
ـــود را  ـــان خ ـــر ج ـــزار نف ـــش از 100 ه ـــداد بی ـــن تع ای
از دســـت می دهنـــد. همچنیـــن، حـــدود 20 میلیـــارد 

دالر هزینـــه درمـــان ایـــن عفونت هـــا می شـــود. 
یكـــی از متداول تریـــن راه هـــای انتقـــال عوامـــل 
ـــوده  ـــطوح آل ـــا س ـــاس ب ـــتان ها، تم ـــاری زا در بیمارس بیم
ـــت. وارد  ـــی اس ـــم و بین ـــورت، چش ـــس ص ـــپس لم و س
ـــد  ـــه صفحه كلی ـــت زدن ب ـــدون دس ـــات ب ـــردن اطالع ك
ـــا  ـــاس ب ـــه تم ـــی اســـت ك ـــی از راهكارهای ـــاوس یك ـــا م ی
ـــكالتی  ـــی از مش ـــد. یك ـــذف می كن ـــوده را ح ـــطوح آل س
ــود دارد،  ــتانی وجـ ــزات بیمارسـ ــورد تجهیـ ــه در مـ كـ
ضدعفونـــی نشـــدن 100 درصـــد آن هاســـت. ســـطوح 
هولوگرافیـــک بـــرای وارد كـــردن داده هـــا، بـــه  جـــای 
صفحه كلیـــد و مـــاوس فیزیكـــی، می تواننـــد ایـــن 
ـــا  ـــردن ب ـــراد كار ك ـــی اف ـــد. برخ ـــل كنن ـــكل را ح مش
ســـطوح هولوگرافیـــک را نمی پســـندند چـــون حـــس 
واقعـــی تمـــاس بـــا ســـطحی فیزیكـــی را ندارنـــد. در 
ــوژی  ــک تكنولـ ــی HaptoMime یـ ــن كمپانـ ژاپـ
را ابـــداع كـــرده اســـت كـــه عـــالوه بـــر هولگرافیـــک 
ـــا  ـــر الق ـــه كارب ـــم ب ـــی را ه ـــس فیزیك ـــس لم ـــودن، ح ب
ــه  ــال در مرحلـ ــوژی فعـ ــن تكنولـ ــه ایـ ــد. البتـ می كنـ

آزمایشـــی و ابتدایـــی اســـت. 

5. تست خون های نوین 
نمونه گیــری  بــرای  كــه  را  ســوزن هایی  هیچ كــس 
اســتفاده می شــوند دوســت نــدارد، بــه  ویــژه اگــر 
ــور  ــار و توســط یــک اپرات عملیــات نمونه گیــری چنــد ب
ناشــی انجــام شــود! خبــر خــوب این كــه كمپانــی 
ــزارم حجــم  ــا یک ه ــه ب ــه اســت ك ــی یافت ــوس راه تران
خــون فعلــی، آنالیــز كامــل )بــه  عنــوان مثــال شــمارش 
ــای  ــامل گلبول ه ــی ش ــلول های خون ــداد س ــل تع كام
ــن مســاله  ــا( انجــام شــود. ای ــز و پالكت ه ســفید و قرم
در نهایــت ســبب كاهــش هزینه هــای آزمایشــگاه و رفــاه 

ــود.  ــار می ش ــال بیم ح

دی ان ای  ملکــول  انتقــال   .6
یــی  یا ر کند میتو

تولـــد بچه هایـــی بـــا ســـه والـــد بـــا كمـــک نـــوآوری 
انتقـــال ژنـــوم میتوكنـــدری )جـــزو ســـاختارهای 
درون ســـلولی اســـت كـــه در تامیـــن انـــرژی ســـلولی 
نقـــش دارنـــد و دارای یـــک ژنـــوم مســـتقل از هســـته 
ـــای  ـــی بیماری ه ـــبب برخ ـــالالت آن س ـــه اخت ـــت ك اس
مـــادرزادی می شـــود( میســـر شـــده اســـت تـــا بتـــوان 
بیماری هـــای كشـــنده ژنتیكـــی ماننـــد نارســـایی 
قلـــب و مشـــكالتی مثـــل كـــری ژنتیكـــی را درمـــان 
ــا ایـــن  ــائلی اخالقـــی مرتبـــط بـ كـــرد. اگرچـــه مسـ
امكاناتـــی كـــه  امـــا  دارنـــد  پژوهش هـــا وجـــود 
بـــه  وســـیله ایـــن تكنولـــوژی فراهـــم می شـــوند، 
ـــی  ـــاح مصنوع ـــامل لق ـــد آن ش ـــن فراین ـــمارند. ای بی ش
ـــک  ـــدر و تخم ـــپرم پ ـــک اس ـــه كم ـــش ب ـــه آزمای در لول
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ـــالم  ـــده س ـــک اهداكنن ـــی ی ـــوم میتوكندریای ـــادر و ژن م
بـــرای حـــذف مشـــكالت ژنتیكـــی در جنیـــن اســـت. 
ـــالدی  ـــه 90 می ـــر ده ـــار در اواخ ـــن ب ـــک اولی ـــن تكنی ای
ـــت.  ـــه كار رف ـــی در دو زوج ب ـــكل نازای ـــل مش ـــرای ح ب
ـــا در  ـــا ژن ه ـــط ب ـــای مرتب ـــكالت و بیماری ه ـــل مش ح
ـــت  ـــود وضعی ـــر، بهب ـــول عم ـــش ط ـــبب افزای ـــت س نهای
ســـالمتی و حـــذف برخـــی بیماری هـــا می شـــود. 
ــابقه  ــه دارای سـ ــی كـ ــه زوج هایـ ــوژی بـ ــن تكنولـ ایـ
بـــه  و  هســـتند  ژنتیكـــی  كشـــنده  بیماری هـــای 
همیـــن دلیـــل نمی تواننـــد بچـــه دار شـــوند، فرصتـــی 
بـــرای داشـــتن فرزندانـــی عـــادی و ســـالم می دهـــد. 
ـــد  ـــن فراین ـــردن ای ـــی ك ـــش در ط ـــوآوری و دان ـــه ن هرچ
ــال  ــق انتقـ ــرای موفـ ــانس اجـ ــود، شـ ــتر می شـ بیشـ
ــه علـــت  ــد. بـ ــوم میتوكندریایـــی افزایـــش می یابـ ژنـ
ــن  ــی ایـ ــائل اخالقـ ــورد مسـ ــه در مـ ــی كـ بحث هایـ
روش وجـــود دارد، مشـــكالتی در زمینـــه پذیـــرش آن 
ـــای  ـــال مزای ـــر ح ـــه  ه ـــا ب ـــت ام ـــه هس ـــوی جامع از س
ـــت آن و  ـــش مطلوبی ـــبب افزای ـــرور س ـــه  م ـــن روش ب ای

ــود.  ــه می شـ ــوی جامعـ ــرش آن از سـ پذیـ
ـــلول های  ـــتیک و س ـــی پالس 7. جراح

ـــادی  بنی
اســـتفاده  نادرســـت در مـــورد  ادعاهـــای  برخـــی 

انجـــام  در  را  مشـــكالتی  بنیـــادی  ســـلول های  از 
پژوهش هـــا روی آن هـــا ایجـــاد كـــرده اســـت. البتـــه 
تمركـــز روی آن هـــا در ســـال های اخیـــر افزایـــش  
ــم  ــدف ترمیـ ــا هـ ــی بـ ــل زیبایـ ــت. عمـ ــه اسـ یافتـ
آســـیب دیدگی های تصادفـــات یـــا جراحی هـــا بـــا 
ـــر  ـــه زی ـــا ب ـــق آن ه ـــادی و تزری ـــلول های بنی ـــک س كم
پوســـت بیمـــاری بـــه  مـــرور بـــه روشـــی متـــداول در 
جراحـــی زیبایـــی تبدیـــل می شـــود. اســـتفاده از 
و  بهداشـــتی  ســـازمان های  ســـوی  از  روش  ایـــن 
ـــی  ـــج پژوهش ـــت. نتای ـــده اس ـــد ش ـــكا تایی ـــالمت آمری س
ــان  ــام داده اســـت، نشـ ــاک انجـ ــگاه كپنهـ ــه دانشـ كـ
می دهـــد ســـلول های بنیـــادی می تواننـــد 4 مـــاه 81 
ـــی  ـــد در حال ـــظ كنن ـــود را حف ـــه خ ـــم اولی ـــد حج درص
 كـــه در روش هـــای جایگزیـــن دیگـــر - ماننـــد خـــارج 
كـــردن ســـلول های چربـــی از یـــک مـــكان و انتقـــال 
ــد  ــا 16 درصـ ــدن - تنهـ ــر در بـ ــكان دیگـ ــه مـ آن بـ
حجـــم ســـلول ها باقـــی می مانـــد. نكتـــه جالـــب ایـــن 
تكنولـــوژی امـــكان كاربـــرد آن در تمـــام قســـمت های 

بـــدن اســـت. 
ــی را  ــه جراحـ ــاز بـ ــه نیـ ــی كـ ــتفاده از روش هایـ اسـ
كاهـــش می دهنـــد، عـــالوه بـــر تعدیـــل هزینه هـــای 
جراحـــی، ســـبب كاهـــش نیـــاز بـــه بســـتری شـــدن 
 .ــود ــكاوری می شـ ــی ریـ ــوارض جانبـ ــار و عـ بیمـ
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کادوهایی برای تنبل ها
 کن�ی

گ
چگونه راحت  زندیک

 حمیده حقیقی

 )hoverboard( اسکیت پرنده
یكی از هیجان انگیزترین عیدی هایی كه ممكن است از كسی 
بگیرید، هاوربورد است؛ اسكیت هایی جدید كه تعادل را به 
 صورت خودكار و با كمک حسگر تنظیم می كنند و می توان 
اگر  البته  كرد.  تجربه  آن ها  با  را  هیجان انگیز  سواری  یک 
بخواهید اسكیت شما واقعا پرنده باشد، می توانید با پرداخت 
كنید.  تهیه  یكی  هزار دالر  مثال حدود 20  بیشتری  مبلغ 
كمپانی آركا )ARCA Space Corporation( هاوربوردی 
به بازار ارائه كرده است كه 36 فن و در مجموع 272 اسب 
قدرت دارد. با شروع چرخش پره های فن ها شما واقعا از زمین 
كنده می شوید و حس پرواز را تجربه می كنید. البته نه مثل 
قالیچه حضرت سلیمان چون بعد از 6 دقیقه انرژی باتری های 
این اسكیت پرنده تمام می شود و باید هاوربورد را برای 6 
ساعت به پریز زد تا دوباره شارژ شود. با پرداخت 4500 دالر 

اضافه زمان شارژ به 35 دقیقه كاهش می یابد. 
برای استفاده از این اسباب بازی گران قیمت نوعی اپ را باید 
روی گوشی هوشمندتان نصب كنید. حداكثر سرعت آن  هم 
به حدود 18 كیلومتر بر ساعت می رسد. اگر تصمیم به خرید 
یكی از این اسكیت های پرنده گرفته اید شاید نخریدن و صبر 
كردن زیاد هم بد نباشد چون نسل های آینده این هاوربوردها 

در سال های آینده مسلما ارزان تر و كارآمدتر خواهند بود. 

با گذشت زمان تقریبا همه  چیز دچار تغییر و تحول 
می شود. آب  و هوا، سن و سال ما آدم ها، رنگ 
دیوارهای خانه و حتی کل کائنات. پس زیاد تعجب آور 
نخواهد بود اگر کادوهایی که دریافت می کنیم یا 
به کسی هدیه می دهیم هم تغییر کنند و مثل بقیه 
چیزها دچار دگرگونی شوند. تنبلی یکی از صفات 
ما آدم هاست که کارها را برای ما دشوار می کند. اما 
می توانید خوشحال باشید زیرا چند فناوری جدید که 
ممکن است به شما هدیه داده شود، این امکان را به 
شما می دهد که با خیال راحت به تنبلی ادامه دهید. 

جاروبرقی های هوشمند 
اگر مدیرعامل یک شركت جاروبرقی سازی هستید و تصمیمی 
هم برای شكست در رقابت سنگین با دیگر سازنده ها ندارید 
باید ویژگی جدیدی را به بازار ارائه بدهید. كمپانی ال جی 
قصد دارد با عرضه  Hom-Bot Turbo+همین كار را بكند. 
این وسیله، عالوه بر كاركردی كه معموال از یک جاروبرقی 
مورد انتظار است، به یک ویژگی به نام Home-Joy مجهز 
شده كه واقعیت افزوده است و مثل تمام پسرعموهای خود با 
كمک یک اپ روی تلفن هوشمند قابل  دسترسی است. كافی 
است تلفن هوشمندتان را به سمتی از اتاق نشانه بگیرید تا 
جاروبرقی باهوش شما فورا همان نقطه را تمیز كند. پس دفعه 
بعد كه آشپزی می كنید و آردها را روی زمین می ریزید، نگران 

نباشید؛ جاروبرقی شما خیلی زرنگ و كارراه انداز است. 
به یمن وجود سه دوربین روی این جاروبرقی، حتی اگر خانه 
نباشید، می توانید جاهایی را كه می خواهید تمیز شوند، ببینید 
تكمیل  را  پاكیزه سازی خانه  عملیات  با دستورهای الزم  و 
كنید. نكته جالب دیگر در مورد این جاروبرقی امكان عمل آن 
به  عنوان یک دوربین امنیتی متحرک است؛ هرگونه حركت 
مشكوک در خانه سریعا به صاحب این وسیله مفید اطالع 

داده می شود. 
مشخص  هنوز  دزدگیر  و  هوشمند  جاروبرقی  این  قیمت 
 CES  نیست چون رسما وارد بازار نشده است و در نمایشگاه
2016 مشخص خواهد شد. به  هر حال، شاید مفیدترین و 
عنوان هدیه  به   به  زودی  را  دنیا  كارراه اندازترین جاروبرقی 

 .دریافت كنید
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 وجود دارد. در 
گ

� م ما ن یک الیه سنگ داغ و مذاب به �ن ز�ی پوسته زم�ی

 مواد 
گ

ن الیه به طور مداوم حرارت تولید یم شود که بیش�ت �ب ا�ث پوسیدیک ا�ی

کتیو مانند اورانیوم و پتاس�ی است رادیوا

ن  دی را دارد، اول�ی ژی قصد ساخت یک مزرعه �ب یم که یک مکپا�ن ا�ن
گ

هناک

د در  ی رسعت �ب ای اندازه گ�ی ام دهد استخدام یک مشاور �ب ب
ن

ید ا� �ری که �ب

ادی است ماکن پیش�ن

ا �ب  کت محل و نقل هوا�ی آالساک ارائه داده است، ت�ن طبق آماری که رسث

واز حدود ۱۰ درصد از  ای 75 �پ استفاده از 2۰ درصد سوخت های زیس�ت �ب

خانه ای �هش پیدا یم کند که معادل مرصف سوخت 26 
گ

زهای لک
گ

انتشار �

ای یک سال است اتومیبل در جاده �ب

ن نیستند، بلکه  ی�ی مک و کیفیت �پ ا زهای �ب �ت
گ

مع � ب
ت

هل حمل � ا سایت های دفن ز�ب ت�ن

زی و 
گ

ن � ن است، در میاد�ی ی�ی ن آن ها بسیار �پ زها که حمتوای هیدروکر�ب
گ

ن نوع � ا�ی

فت یم شوند ن �ی ان ن�ی نف�ت رسارس �ب

انرژی های سبز
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 راهی نوین
برای تولید انرژی های پاک

مال را بشناسید  سیس�ت های ژئو�ت

 احمد فیضی
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ــی از  ــوان یك ــه عن ــال( ب ــن )ژئوترم ــی زمی ــرژی حرارت ان
ــاک  ــای پ ــد انرژی ه ــرای تولی ــر ب ــای تجدیدپذی انرژی ه
شــناخته شــده اســت. ایــاالت متحــده آمریــكا در اســتفاده 
از ایــن انــرژی، بــه عنــوان یک سیســتم حرارتی پیشــرفته، 
پیشــگام اســت. ایــن انتظــار وجــود دارد كــه در ســال های 
آتــی توجــه جامعــه جهانــی بــه ایــن انــرژی حرارتــی پاک 
جلــب شــود و گرمــای داخلــی زمیــن نیــز بتوانــد، در كنار 
ــیلی و  ــع فس ــش مناب ــر، نق ــای تجدیدپذی ــر انرژی ه دیگ
گازهــای گلخانــه ای را در تولیــد انــرژی در ســطح زمیــن 

ــد.  ــر كن كمرنگ ت
حــرارت زمیــن می توانــد بــه عنــوان یــک منبــع انــرژی، 
در  چــه  و  پیچیــده  و  بــزرگ  نیروگاه هــای  در  چــه 
ــتفاده  ــاده، اس ــبتا س ــک و نس ــاژ كوچ ــتم های پمپ سیس
ــود؛  ــت می ش ــا یاف ــه ج ــی هم ــرژی گرمای ــن ان ــود. ای ش
چــه در یــک چــاه عمیــق دوردســت در اندونــزی و چــه در 
خــاک حیــاط پشــت خانه تــان! در حــال حاضــر بســیاری 
از مناطــق جهــان در حــال بهره بــرداری از انــرژی حرارتــی 
زمیــن بــه عنــوان یــک منبــع انــرژی مقــرون بــه صرفــه و 
ســازگار بــا محیــط زیســت هســتند كــه درصــد وابســتگی 
ــه ســوخت های فســیلی را كاهــش می دهــد و از خطــر  ب
گــرم شــدن زمیــن و خطــرات ناشــی از مســائل بهداشــت 

ــد.  ــری می كن ــی جلوگی عموم
پیشتاز تولید انرژی حرارتی

در ســال 2013 ظرفیــت انــرژی حرارتــی زمیــن در مقیــاس 
ــوده اســت.  ــگاوات در ســطح جهــان ب عمومــی 11/700 م
ایــن میــزان انــرژی می توانــد تقریبــا 68 میلیــارد كیلــووات 
ــه  ــرای پاســخگویی ب ــه ب ــد ك ــد كن ــاعت تولی ــرق در س ب
ــاالت  ــی در ای ــوار معمول ــون خان ــاالنه 6 میلی ــای س نیازه

متحــده آمریــكا كافــی اســت. 
ــد  ــرق تولی ــد از ب ــده، 25 درص ــه ش ــای ارائ ــق آماره طب
شــده در نیروگاه هــای حرارتــی آمریــكا در ایســلند و 
ــش از  ــد بی ــا تولی ــروزه ب ــود. ام ــد می ش ــالوادور تولی الس
ــر  ــكا رهب ــت، آمری ــت ایال ــرق در هش ــگاوات ب 3300 م
ــود. 80  ــناخته می ش ــن ش ــی زمی ــرژی حرارت ــی ان جهان
ــود  ــد می ش ــا تولی ــرق در كالیفرنی ــزان ب ــن می ــد ای درص
كــه در آن بیــش از 40 نیــروگاه نزدیــک بــه 7 درصــد از 
ــزاران  ــروزه در ه ــد. ام ــد می كنن ــده را تولی ــاد ش ــرق ی ب
دمایــی  حرارتــی  پمپ هــای  آمریــكا،  در  ســاختمان 
ــی و ســرمایی تامیــن  ــرای سیســتم های گرمای ــت را ب ثاب
ــی  ــودن، هوای ــی كــه در عیــن ارزان ب می كننــد؛ پمپ های

ــد.  ــان می آورن ــه ارمغ ــز ب ــاک را نی پ
منبع نیروی حرارتی زمین

ــه  ــذاب ب ــه ســنگ داغ و م ــک الی ــن ی ــر پوســته زمی زی
ــداوم  ــور م ــه ط ــه ب ــن الی ــود دارد. در ای ــا وج ــام ماگم ن
ــر پوســیدگی  ــر اث حــرارت تولیــد می شــود كــه بیشــتر ب
مــواد رادیواكتیــو ماننــد اورانیــوم و پتاســیم اســت. جالــب 
ــری  ــزار مت ــه در 10 ه ــی ك ــدار حرارت ــد مق ــت بدانی اس

ــدود  ــافتی ح ــی مس ــود، یعن ــد می ش ــن تولی ــطح زمی س
3300 فــوت، 50 هــزار بــار بیشــتر از تمــام انــرژی اســت 
ــد  ــن تولی ــی زمی ــت و گاز طبیع ــود نف ــع موج ــه مناب ك

می كننــد. 
مناطقــی كــه زیــِر زمیــن آن هــا بیشــترین درجه حــرارت را 
دارنــد، آتشفشــان های فعــال و جــوان هســتند. ایــن نقــاط 
ــی  ــا مكان های ــک ی ــات تكتونی ــرز صفح ــا در م داغ عموم
كــه پوســته زمیــن آ ن قــدر نــازک اســت كــه اجــازه نفــوذ 
حــرارت داخلــی را می دهــد، بــه چشــم می خورنــد. 
حاشــیه اقیانــوس آرام كــه بــه خاطــر آتشفشــان های 
زیــادش »حلقــه آتــش« نامیــده می شــود، دارای نقــاط داغ 
زیــادی اســت. همچنیــن در مناطقــی از آالســكا، كالیفرنیــا 
ــده می شــوند. از آن جــا  ــاط داغ دی ــن نق ــز ای و اورگــون نی
ــا  ــتند، زمین لرزه ه ــم هس ــز ه ــق زلزله خی ــن مناط ــه ای ك
و جنبــش ماگمــا باعــث شكســتن پوشــش ســنگی زمیــن 
می شــود كــه همیــن مســاله گــردش آب را در پــی 
ــاال  ــن ب ــطح زمی ــمت س ــه س ــه آب ب ــور ك دارد. همان ط
مــی رود، چشــمه های آب  گــرم و جوشــان نیــز بــه حركــت 
ــد  درمی آینــد. درجــه حــرارت ایــن آب هــای گــرم می توان
بــه بیشــتر از 200 درجــه ســانتی گراد )230 درجــه 

فارنهایــت( نیــز برســد. 
البتــه نقــاط زلزله خیــر فعــال تنهــا نقاطــی نیســتند كــه 
در آن هــا می تــوان بــه ایــن انــرژی حرارتــی زمیــن دســت 
ــا چنــد صــد فوتــی ســطح  یافــت. تقریبــا در عمــق 10 ت
ــن  ــه ای ــوان ب ــره، می ت ــن ك ــر نقطــه ای از ای ــن، در ه زمی
ــوت  ــی در حیاط خل ــت. حت ــت یاف ــی دس ــرژی حرارت ان
منــزل شــما یــا در حیــاط مدرســه محلتــان انــرژی كافــی 
بــرای كنتــرل آب و هــوای ســاختمان های مســكونی وجــود 
ــرژی حرارتــی را  ــادی از ان ــر ایــن، مقــدار زی دارد. عــالوه ب
ــوان در صخره هــای خشــک بســیار عمیــق در عمــق  می ت

4 تــا 10 كیلومتــری ســطح زمیــن پیــدا كــرد. 
سیستمی برای تولید برق در مقیاس بزرگ

ــام  ــه ن ــه ب ــور ك ــوژی نوظه ــک تكنول ــتفاده از ی ــا اس ب
شــناخته   )EGS( پیشــرفته«  حرارتــی  »سیســتم های 
می شــود، می تــوان امیــدوار بــود كــه بتوانیــم بــا گرفتــن 
ــی بســیار  ــرق در مقیاس های ــد ب ــه تولی ــن ب ــا از زمی گرم
متعــارف  فناوری هــای  بــا  بــرق  تولیــد  از  بزرگ تــر 
بپردازیــم. ایــن در حالــی اســت كــه قدم هــای اول بــرای 
ــرژی حرارتــی زمیــن در ایــاالت  ــرق از طریــق ان تولیــد ب
متحــده آمریــكا و اســترالیا در ســال 2013 برداشــته 
ــن  ــی زمی ــع حرارت ــت اقتصــادی مناب شــده اســت. ظرفی
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می توان ــه حــدی اســت ك ب
عظیــم تولیــد بــرق جهانــی در نظــر گرفتــه شــود. طبــق 
بررســی  كــه البراتــور ملــی انــرژی تجدیدپذیــر آمریــكا در 
ســال 2012 انجــام داده اســت، منابــع حرارتــی 13 ایالــت 
آمریــكا ظرفیتــی بالقــوه بــرای تولیــد 38 هــزار مــگاوات 
ــگاوات  ــه تولیــد 308 میلیــون م ــادر ب ــد و ق ــرق را دارن ب

 .ــک ســال هســتند ــرق در ســاعت در طــول ی ب
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امــروزه يکــی از مهم تريــن انرژی هــای مــورد اســتفاده در 
ــاط جهــان كابل هــای  ــرق اســت. در همــه نق ــرژی ب جهــان، ان
ــرق را  ــروی ب ــه ني ــد ك ــه چشــم می خورن ــال الکتريســيته ب انتق
ــدگان می رســانند.  ــه دســت مصرف كنن ــی محــدود ب در ولتاژهاي
ــای  ــت عايق ه ــردن كيفي ــاال ب ــرق و ب ــال ب ــد انتق ــود رون بهب
ــت  ــی اس ــن راهکارهاي ــا، از مهم تري ــن كابل ه ــتيکی اي پالس
كــه بــه بهبــود فنــاوری انتقــال الکتريســيته و همچنيــن ذخيــره 
ــه نــوع خاصــی از  آن بســيار كمــک می كنــد. اخيــرا محققــان ب
ــد  ــود دارد، دســت يافته ان ــن وج ــای نانوكرب ــه در توپ ه ــواد ك م
كــه توانايــی حفاظتــی عايق هــای پالســتيکی را در برابــر نيــروی 
ــن  ــه از اي ــد ك ــش می ده ــاال افزاي ــاژ ب ــا ولت ــای ب ــرق كابل ه ب
ــا ايــن كابل هــا انتقــال داد.  طريــق می تــوان ولتــاژ باالتــری را ب
كربن هــای نانو بــال می تواننــد منابــع انــرژی تجديدپذيــر را 

تاميــن كننــد. 
ــد  محققــان بخــش تکنولــوژی دانشــگاه چالمــرز كشــف كرده ان
كــه اگــر بــه پالســتيک های عايــق مــورد اســتفاده در كابل هــای 
بــا ولتــاژ بــاال توپ هــای كربــن نانومتــری اضافــه شــود، تحمــل 
آن هــا در برابــر ولتــاژ وارد شــده 2۶ درصــد باالتــر مــی رود. ايــن 
ــدرت در  ــبکه های ق ــره وری ش ــش به ــد در افزاي ــف می توان كش
آينــده بســيار كارآمــد باشــد و در نتيجــه جامعــه جهانــی بتوانــد به 
يــک سيســتم پايــدار انــرژی دســت پيــدا كنــد. كريســتيان مولــر، 
از محققــان گــروه تکنولــوژی چالمــرز، معتقــد اســت كــه كاهــش 
ــل  ــال الکتريســيته يکــی از عوام ــان انتق ــرژی در جري ــات ان تلف
ــن  ــت، ضم ــده اس ــرژی در آين ــتم های ان ــود سيس ــم در بهب مه
اين كــه توســعه منابــع انــرژی تجديدپذيــر و يافتــن فناوری هايــی 
ــرای  ــرای ذخيره ســازی انــرژی نيــز از ديگــر عوامــل حياتــی ب ب

حفــظ انــرژی در جهــان اســت. 
كابــل ولتــاژ بــاال يــک هســته رســانای الکتريکــی اســت كــه بــا 
يــک محافــظ ســياه، يــک اليــه عايــق ســفيد پالســتيکی و يک 
ــه محافــظ ســياه اضافــی پوشــيده شــده اســت. ايــن گــروه  الي
ــک روش  ــوئد، ي ــز در س ــركت بورئالي ــراه ش ــه هم ــی ب تحقيقات
قدرتمنــد را بــرای كاهــش تلفــات انــرژی كــه بــه طور متنــاوب در 
كابل هــا رخ می دهــد، ارائــه داده انــد. ايــن محققــان نشــان داده انــد 
ــواد  ــک نانوم ــن C60 )ي ــای كرب ــف توپ ه ــواع مختل ــه ان ك

یک منبع انرژی تجدیدپذیر 
ل  نو�ب ن �ن یسیته �ب کر�ب بود فناوری انتقال الک�ت �ب

ــه  ــر تجزي ــادی در براب ــل زي ــن( تحم ــی فولري ــروه مولکول در گ
پالســتيک های عايــق مــورد اســتفاده در كابل هــای ولتــاژ بــاال از 
خــود نشــان می دهنــد. در ولتاژهــای بــاال، الکترون های بيشــتری 
بــه مــواد عايــق نشــت می كننــد و در نتيجــه باعــث پوســيدگی 
عايــق می شــوند. بــه بيــان ديگــر، يکــی از مکانيســم هايی كــه 
ــق  ــتن عاي ــد، شکس ــاق می افت ــی اتف ــب الکتريک ــک تركي در ي
پالســتيکی اســت. در ايــن ميــان، فولريــن بــا جلوگيــری از جمــع 
شــدن الکترون هــا در اطــراف عايــق، از ايــن پوســيدگی جلوگيری 

می كنــد. 
قــدرت  بــردن  بــاال  بــرای  افزودنــی  مــواد  از  اســتفاده 
 70 دهــه  از  آن هــا  از  حفاظــت  و  عايــق  پالســتيک های 
ميــالدی شــناخته شــده امــا نکتــه مهــم ايــن اســت كــه اكنون 
كشــف شــده آن مــاده افزودنــی دقيقــا چــه چيــزی بايــد باشــد. 
ــن C60 كــه باكمينســتر فولريــن نيــز ناميــده  توپ هــای كرب
می شــوند، شــامل ۶0 اتــم كربــن هســتند و در طبقــه مولکولــی 
ــای  ــا كيفيت ه ــه از مولکول ه ــن طبق ــد. اي ــرار دارن ــن ق فولري
الکترونيکــی منحصــر بــه فــردی دارنــد و در برنامه هــای 
مختلفــی می تواننــد كاربــرد داشــته باشــند؛ از جملــه در صنعــت. 
فولريــن يکــی از پنــج شــکل كربــن خالــص اســت. در زمينــه 
ــاژ  ــی عايق هــای پالســتيکی كابل هــای ولت ــورد بحــث، يعن م
بــاال، تنهــا بــا اضافــه كــردن كمــی فولريــن بــه ايــن عايق هــا، 
ــر  ــا 2۶ درصــد باالت ــاژ ت ــر ولت ــا در براب ــت تحمــل آن ه ظرفي
ــث  ــاژ باع ــدرت ولت ــش ق ــن افزاي ــال حاضــر اي ــی رود. در ح م
بــاال رفتــن بهــره وری در انتقــال انــرژی در سراســر جهان شــده 
اســت. محققــان ايــن پــروژه همچنيــن بــه دنبــال ايــن هســتند 
ــال  ــه انتق ــر، پروس ــرق ضخيم ت ــل ب ــاختن كاب ــدون س ــه ب ك

ــود بخشــند.  ــرژی را بهب ان
ــده  ــن تثبيت كنن ــن بهتري ــرز، فولري ــان چالم ــر محقق ــق نظ طب
ــد  ــت و می توان ــتيکی اس ــای پالس ــرای عايق ه ــاژ ب ــزان ولت مي
بــا صرفه جويــی و ذخيــره انــرژی، گامــی نويــن در جهــت بهبــود 
ــه  ــا ك ــن كربن ه ــتفاده از اي ــمار رود. اس ــه ش ــت ب ــن صنع اي
مجهــز بــه مولکــول فولريــن هســتند، بــرای بــاال بــردن ولتــاژ 
در انتقــال نيــروی الکتريســيته و همچنيــن فراينــد انتقال بــرق در 

 .ــت ــد اس ــيار كارآم ــی بس ــافت های طوالن مس
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نوین  خدمات  ارائه  حال  در  بسیاری  شركت های  امروزه 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  جهت  در  پیشرفته  و 
هستند. در دنیای كنونی، استفاده از انرژی خورشید برای 
سیستم های گرمایش و سرمایش و همچنین تهویه منازل 
و ساختمان ها بسیار كاربرد دارد و جامعه جهانی به دنبال 
است.  كار  و  زندگی  محل  در  پاک  انرژی  این  از  استفاده 
پنل های خورشیدی عموما با نصب روی سقف ساختمان ها، 
انرژی خورشید را برای سیستم های حرارتی و برودتی جذب 
می كنند. در این میان، نصب پنل های خورشیدی از جمله 
كارهای سخت و وقت گیر در استفاده از انرژی خورشید برای 
ساختمان هاست بنابراین، چگونگی نصب كردن این پنل ها 

در هرچه آسان تر و سریع تر كردن این كار اهمیت دارد. 
نصب  برای  شیوه  یک   )GreenFasten( فستن  گرین 
آن  كه  ساختمان هاست  سقف  روی  خورشیدی  پنل های 
با  و  كرده  ابداع   )EcoFasten( اكوفستن  كمپانی  را 
صرفه جویی در وقت و نصب آسان، یكی از تكنولوژی های 
به  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  زمینه  در  جدید 
كمپانی های  از  یكی  اكوفستن  شركت  می رود.  شمار 
اكنون  موفق در زمینه نصب سقف محسوب می شود كه 

سبز ببندید!
ای پنل های خورشیدی  ن �ب یک روش نصب آسان و مطم�ئ

 مریم روزبه

بام  روی  خورشیدی  پنل های  نصب  بر  بیشتر  آن  تمركز 
ساختمان هاست. 

گرین فستن مورد تایید IAPMO )انجمن استانداردهای 
گرمایشی  سیستم های  در  مكانیكی  عملیات  و  لوله كشی 
و سرمایشی و تهویه ایاالت متحده آمریكا( است. داشتن 
سیستم  این  انطباق  نشان دهنده  انجمن  این  گواهینامه 

نصب با معیارهای بین المللی است. 
در روش نصب گرین فستن كه بسیار آسان است، استفاده 
از تنها یک چفت برای نصب پنل خورشیدی كافی است. 
این نوع نصب، یک روش امن و سریع است و باعث حفظ 
گرین  این كه  مهم تر  همه  از  می شود.  سقف  یكپارچگی 
فستن به تكنولوژی ضد آب مجهز است و از نفوذ آب در 

سقف جلوگیری می كند. 
نیز حذف  و  مقاوم و جدیدش  با سقف های  گرین فستن 
بست های چوبی و سیمانی غیرضروری و همچنین استفاده 
و  شكاف دار  صفحه های  و  اكوفستن  فشرده  بست های  از 
سازگار، سیستمی نوین در نصب پنل های سقفی محسوب 
می شود. این سیستم عالوه بر این كه سریع و آسان نصب 
 .می شود، بسیار قابل اعتماد و مقرون به صرفه نیز است
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بادی که
بر مرغزار می وزد... 

ی ن اندازه گ�ی روش های نو�ی
دی  د در مزارع �ب رسعت �ب

 فهیمه خراسانی
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امــروزه يکــی از منابــع عظيــم توليــد بــرق در جهــان، توربين های 
بــادی هســتند كــه در مناطق وســيعی بــا عنــوان »مــزارع بادی« 
مــورد اســتفاده قــرار می گيرنــد. بــاد، بــه عنــوان يکــی از 
ــای  ــد انرژی ه ــی در تولي ــش مهم ــر، نق ــای تجديدپذي انرژی ه
ــتفاده از  ــرای اس ــه ب ــی ك ــان، راهکارهاي ــن مي ــاك دارد. در اي پ
انــرژی بــاد مــورد اســتفاده قــرار می گيرنــد، مطابــق بــا فنــاوری 
روز جهــان پيــش می رونــد. يکــی از فناوری هــای مهــم در زمينــه 
اســتفاده از انــرژی بــاد، تخميــن ســرعت بــاد در مناطــق مــورد 
ــگاه  ــان دانش ــی از محقق ــته گروه ــال گذش ــت. س ــتفاده اس اس
ــرعت  ــری س ــک روش اندازه گي ــف ي ــه كش ــق ب ــی موف ام آی ت
بــاد شــدند كــه بهرهبــرداری از انــرژی بــاد را ســريع تر و مقــرون 
بــه صرفه تــر می كنــد. ايــن روش يــک مــدل آمــاری اســت كــه 
از طريــق چنديــن ايســتگاه هوايــی و بررســی چنديــن منطقــه، 
ســرعت بــاد يــک منطقــه را طــی چند ســال آينــده، تنهــا در يک 

ــد.  ــرآورد می كن ــازه ســه ماهــه، ب ب
هنگامــی كــه يــک كمپانــی انــرژی قصــد ســاخت يــک مزرعــه 

ــه  ــن كاری ك ــادی را دارد، اولي ب
بايــد انجــام دهــد اســتخدام 
ــرای اندازه گيــری  يــک مشــاور ب
ســرعت بــاد در مکان پيشــنهادی 
اســت. ايــن عمليــات نيــز حــدود 
ــد.  ــول می كش ــاه ط ــا 12 م ۸ ت
بــرای  اندازه گيری هــا  ايــن 
ارزيابــی ظرفيــت توليــد بــرق در 
ــای  ــا روش ه ــب ب ــه و اغل منطق
می شــوند.  انجــام  آمــاری 
بين المللــی  »كنفرانــس  در 
مشــترك هــوش مصنوعــی« 
 2015 جــوالی  اواخــر  كــه 

برگــزار شــد، محققــان ام آی تــی يــک تکنيــک آمــاری جديــد را 
بــرای پيش بينــی ســرعت بــاد ارائــه كردنــد كــه بازدهــی بهتــری 
نســبت بــه تکنيک هــای موجــود دارد. ايــن تکنيــک بــا اســتفاده 
ــوب برســد كــه  ــج مطل ــه نتاي ــد ب ســه ماهــه از داده هــا می توان
ــر  ــال زمانب ــک س ــدود ي ــه ح ــی ك ــای قبل ــل مدل ه در مقاب
بودنــد، روش مناســب تری بــه نظــر می آيــد. ايــن طــرح جديــد 
ــه  ــی در وقــت و هزين ــه صرفه جوي ــد كمــک بســياری ب می توان
ــزارع  ــی م ــژه در ارزياب ــود؛ به وي ــوب ش ــا محس ــرای كمپانی ه ب
بــادی دريايــی كــه اســتقرار ايســتگاه های اندازه گيــری در آن هــا 

ــت.  ــه اس ــيار پرهزين بس
ــی و  ــری ام آی ت ــوم كامپيوت ــان عل ــی از محقق ــه يک ــه گفت ب
ــی  ــق صحبت هاي ــا از طري ــی، آن ه ــوش مصنوع ــگاه ه آزمايش
ــدند  ــه ش ــتند، متوج ــاد داش ــت ب ــورد صنع ــردم در م ــا م ــه ب ك
آن هــا از يــک مکانيســم بســيار ســاده بــرای تخميــن زدن بــاد 
ــک  ــول، ي ــور معم ــه ط ــد. ب ــتفاده می كنن ــه اس ــک منطق در ي
مشــاور انــرژی بــاد بــا اندازه گيــری ســرعت بــاد در يــک 
ــق  ــابه، از طري ــای مش ــا مکان ه ــاط آن ب ــن ارتب ــه و يافت منطق
ــی  ــک ســرعت تقريب ــه ي ــه ارائ ــی، ب ــک ايســتگاه آب و هواي ي
ــه  ــتگی ك ــدل همبس ــن م ــردازد. اي ــه می پ ــاد در آن منطق از ب
ــه  ــع مشــترك« شــناخته می شــود، ب ــوان »توزي ــا عن ــار ب در آم

ــه  ــی ك ــد؛ احتمال ــاد می انجام ــی ب ــرعت احتمال ــری س اندازه گي
ــه از  ــده، بلک ــل نش ــه حاص ــک منطق ــری در ي ــا از اندازه گي تنه
ــده  ــت آم ــه دس ــق ب ــر مناط ــا ديگ ــان ب ــری همزم اندازه گي
ــع گاوســی در  ــع مشــترك، همــان مــدل توزي اســت. ايــن توزي
ــع گاوســی  ــه توزي ــع طبيعــی« كــه ب ــار اســت. مــدل »توزي آم
ــی از  ــت، يک ــهور اس ــز مش )Gaussian distribution( ني
ــه  ــه ب ــود ك ــوب می ش ــری محس ــاده اندازه گي ــای س روش ه
 bell( دليــل شــکل زنگولــه ای تابــع آن، بــه منحنــی زنگولــه ای
curve( نيــز معــروف اســت. محققــان ام آی تــی بــر ايــن باورنــد 
كــه اســتفاده از ايــن فرمــول احتمالــی بــرای بــرآورد ســرعت بــاد 
يــک منطقــه، بازنمايــی صحيحــی از داده هــا را ارائــه نمی دهــد. 
كاليــان ويراماچاننــی بــه همــراه گــروه تحقيقاتی خود در دانشــگاه 
ــاد در مــزارع  ام آی تــی روشــی جديــد بــرای تخميــن ســرعت ب
ــود  ــای موج ــه روش ه ــه نســبت ب ــد ك ــنهاد كرده ان ــادی پيش ب
ــه  ــی ك ــد. روش ــل می كن ــريع تر عم ــر و س ــه صرفه ت ــرون ب مق
ايــن محققــان بــرای اندازه گيــری ســرعت بــاد اتخــاذ كرده انــد، 

مــدل منحنی هــای مختلــف اســت. در ايــن مــدل، آن هــا بيــش 
از يــک ايســتگاه آب و هوايــی را بررســی می كننــد و بــا تمركــز 
ــد. امــا  ــه تجزيــه و تحليــل می پردازن ــر بيــش از 15 منطقــه ب ب
مزيــت اصلــی ايــن روش ايــن اســت كــه بــه توزيــع احتمالــی 
گاوســی محــدود نمی شــود و همچنيــن می توانــد در انــواع 
ــف  ــق مختل ــای مناط ــف داده ه ــرای توصي ــع ب ــف توزي مختل
ــف  ــای مختل ــا روش ه ــا را ب ــرد و آن ه ــرار گي ــورد اســتفاده ق م
تركيــب كنــد. يکــی از جنبه هــای ديگــر ايــن مــدل ايــن اســت 
ــد ارتباط هــای غيرخطــی را بيــن مجموعــه داده هــا  كــه می توان

پيــدا كنــد. 
ــار  ــن ب ــرای اولي ــود را ب ــک خ ــی تکني ــان ام آی ت ــروه محقق گ
روی بادســنجی امتحــان كردنــد كــه روی يــک توربيــن بــادی 
نصــب شــده بــر ســقف مــوزه ايــن دانشــگاه قــرار داشــت. آن هــا 
هنگامــی كــه از صحــت مــدل خــود اطمينــان پيــدا كردنــد، آن را 
بــرای اســتفاده بــه يــک مشــاور عمــده در صنعــت بــاد ســپردند. 
كمپانــی  كــه ايــن مــدل را آزمايــش كــرد، توانســت تنهــا طــی 
ســه مــاه ســرعت بــاد منطقــه مذكــور را بــرای دو ســال آينــده 
پيش بينــی كنــد. جالــب اســت بدانيــد ايــن تخميــن ســه برابــر 
دقيق تــر از تخمينــی بــود كــه مدل هــای موجــود طــی هشــت 

 .ــد ــه آن دســت می يافتن ــاه بررســی ب م
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هواپیمای الکلی فراگیر می شود
آینده محل و نقل هوا�ی

 نازنین مقدسی

اسـتفاده از الـكل، بـه عنـوان یـک انـرژی تجدیدپذیـر، بـرای 
جایگزینی با سـوخت جـت در خطوط هوایی آالسـكا از جمله 
اقدامـات جدیدی اسـت كه از سـوی یـک شـركت انرژی های 
تجدید پذیـر ارائـه شـده اسـت. ایزوبوتانـول، بـه عنـوان یـک 
مـاده الكلی، توسـط چند شـركت معتبـر برای تولید سـوخت 
جت هـای هوایی به كار رفته و سـال گذشـته نیز موفقیت های 
چشـم گیری در ایـن زمینـه یافته و مورد توجه ناسـا هـم قرار 

گرفته اسـت. 

یک سوخت زیستی پایدار 
سـال گذشـته خطـوط هوایی آالسـكا با همـكاری Gevo كه 
یكی از شـركت های پیشـرو در زمینه سوخت های تجدیدپذیر 
اسـت، الـكل را بـرای سـوخت جت هـای خـود به عنـوان یک 
انـرژی تجدیدپذیـر بـه كار بـرد. البتـه پـرواز نمایشـی بـا این 
سـوخت جدیـد بعـد از این كـه شـركت مذكـور گواهینامـه 
بین المللی ASTM )سـازمان توسعه استانداردهای بین المللی 
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ایزوبوتانـول، الكلـی بـا برنامه هـای كاربـردی خـاص و فرمـول 
مولكولـی چهاركربنی در سـوخت جت اسـت. 

کاربرد سوخت الکلی 
شـركت جئـوو در تصفیه خانه زیسـتی خـود واقـع در تگزاس 
بـا اسـتفاده از ایزوبوتانول تجدیدپذیر به تولید سـوخت هوایی 
جـت )ATJ( می پـردازد. جالب اسـت بدانیـد در ماه های اخیر، 
ناسـا حجم سوخت الكلی هوایی شـركت جئوو را برای استفاده 
در حمـل و نقـل هوایـی تحقیقات خـود در مركـز كلیولند در 
اوهایـو خریـداری كـرده اسـت. همچنیـن، در دسـامبر 2014 
فرماندهی سیسـتم های هوایی نیـروی دریایی ایـاالت متحده 
آمریـكا اولیـن پرواز مافوق صـوت خود را با این سـوخت الكلی 
انجـام داده كـه این پـرواز آزمایشـی، راهی برای ورود سـوخت 

ای تی ِجـی در مانورهـای دریایی و نظامی اسـت. 
صرفه جویی در انرژی 

طبـق آماری كه شـركت حمـل و نقل هوایی آالسـكا ارائه داده 
اسـت، تنها با اسـتفاده از 20 درصد سـوخت های زیستی برای 
75 پـرواز حدود 10 درصد از انتشـار گازهای گلخانه ای كاهش 
پیـدا می كنـد كـه معـادل مصـرف سـوخت 26 اتومیبـل در 
جـاده برای یک سـال اسـت. طبق بـرآورد این شـركت هوایی، 
اگـر تنهـا یک سـال 20 درصـد از سـوخت های زیسـتی برای 
پروازهـای ایـن شـركت اسـتفاده شـود، معادل مصـرف حدود 
64  هـزار اتومیبـل یا مصرف بـرق 28 هـزار خانه صرفه جویی 

می شود. 
همكاری شركت جئوو و خطوط هوایی آالسكا یک گام اساسی 
به سوی تجاری سازی سوخت زیستی یاد شده به شمار می رود. 
جالب است بدانید در مارس 2015، شركت جئوو یک یادداشت 
تفاهم با شركت پراج )Praj( امضا كرد مبنی بر این كه شركت 
مذكور 250 میلیون گالن ایزوبوتانول را برای شركت جئوو طی 
10 سال آینده تامین كند. بنابراین شركت جئوو در سال های 
آتی یكی از مهم ترین استفاده كنندگان از سوخت الكلی هوایی 
محسوب خواهد شد و توجه شركت  های هوایی زیادی را به خود 

 .جلب خواهد كرد

( را دریافت كرد، یعنی اواخر سـال 2015، اتفاق افتاد. شـركت 
Gevo به مدت شـش سـال زیر نظر سـختگیرانه ASTM به 
انجام آزمایش های گسـترده و تجزیه و تحلیل داده ها مشـغول 
بود تا توانسـت این گواهینامه را كسـب كند. این سوخت، پس 
از تصویب، می تواند در طیف گسترده ای از هواپیماهای تجاری 

مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
جـو اسـپراگو، از مدیـران ارشـد هواپیمایـی آالسـكا، در زمینه 
لزوم اسـتفاده از انرژی های پاک به جای سـوخت های فسـیلی 
در صنعـت هواپیمایی می گوید: »توسـعه داخلـی، قیمت های 
رقابتـی و تامیـن پایـدار سـوخت های زیسـتی از مهم تریـن 
مسـائل مربـوط به آینـده حمل و نقـل هوایی آمریكاسـت.« 

هزینه سـوخت های فسـیلی در خطوط هوایی بسـیار باالست 
بنابرایـن بایـد بـه دنبال یک سـوخت جایگزیـن بـود و در این 
میـان، سـرمایه گذاری روی سـوخت  الكلـی می تواند به كاهش 
هزینه هـا و بـه حداقل رسـاندن مصرف كربن در سـوخت های 
جت بسـیار كمک كنـد. صنعت سـوخت های زیسـتی پایدار، 
در عیـن كـم كـردن قیمت سـوخت  در خطـوط هوایـی، قادر 
بـه ارائـه مسـافرت های هوایـی مقـرون بـه صرفه اسـت كه در 
عیـن ارزان بـودن، سـودآور نیز هسـتند. در حـال حاضر تعداد 
انگشت شـماری از شـركت ها مانند جئوو، بوتامكـس و لنزاتک 
هسـتند كه بازار سـوخت های زیسـتی را در خطوط هوایی به 
وجود آورده و در حال توسـعه سـوخت های هوایی تجدیدپذیر 

هستند.  الكلی 
ATJ چیست؟ 

ATJ سـوخت الكلی جت اسـت. یک مولكـول الكل فقط یک 
هیدروكربـن اسـت كـه یـک OH اضافی )گروه هیدروكسـیل 
كـه در الـكل وجـود دارد( را بـا خـود حمـل می كنـد. به گفته 
مدیرعامـل شـركت لنزاتـک، الكل شـیمیایی كه در سـوخت 
جـت به كار می رود، یک شـكل عجیـب و غریب از كیمیاگری 
قـرون وسـطی نیسـت. در فراینـد تولیـد این سـوخت معموال 
بـه دو مولكـول اتانـول برای تولیـد یک مولكول سـوختی نیاز 
اسـت. شـركت های جئوو و بوتامكس با اسـتفاده از ایزوبوتانول 
)Isobutanol( بـه تولیـد ایـن سـوخت زیسـتی می پردازند. 
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انرژی نجات بخش گاز متان
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بیـش از 30 تـا 40 درصـد گازهای حاصل از احتـراق زباله، گاز 
متان اسـت و حتی با متوقف شـدن احتراق و غیرفعال شـدن 
محل هـای دفـن زبالـه، بـاز هـم تا حـدود 65 سـال دیگـر گاز 
متـان - البتـه بـا كیفیت پایین تـر - از آن ها سـاطع می شـود. 
بنابرایـن به كارگیـری تكنولوژی های مدرن برای اسـتخراج گاز 
متان یكی از راهكارهای اساسـی برای تولید انرژی الكتریسیته 

است. 
امـروزه طیـف گسـترده ای از صنایـع هسـتند كـه گازهایی با 
 كیفیـت پایین تولیـد می كنند؛ گازهایـی كه برای احتـراق به 
شـیوه های سـنتی مناسـب نیسـتند و در نتیجه هدر می روند. 
گازهـای متصاعـد شـده از زباله هـا، مناطـق نفتـی و گازی، 
سیستم های تصفیه گاز، كارخانجات فوالد، معادن زغال سنگ، 
كارخانه هـای پتروشـیمی و... از جمله گازهای با كیفیت پایین 
هسـتند كه قسـمتی از آن ها بـه بهره برداری بهینه نمی رسـد 
بنابراین بخش عظیمی از منابع انرژی در جهان مورد اسـتفاده 
قـرار نمی گیرد. امـا با به كارگیـری روش های مدرن و اسـتفاده 

از فناوری هـای پیشـرفته، ایـن گازهای نیـز قابل بهره بـرداری 
می شـوند و می تواننـد به عنـوان یک بخش مهـم از انرژی های 

باشند.  تجدیدپذیر 
شـركت آتـرو )Attero(، یكـی از بزرگ تریـن تولید كننـدگان 
بیـوگاز در هلند، در سـال 1995 پـروژه تبدیل گازهای حاصل 
از زبالـه بـه بـرق را راه انـدازی كرد. این شـركت با ظرفیت كلی 
2/475 مـگاوات، سـه موتـور 825 كیلوواتی را بـه كار انداخت. 
پـس از اتمام دفـن زباله، تراكم انرژی گاز در نقاطی كه موتورها 
در حال عمل هسـتند، كاهش می یابد. شـركت آترو در فرایند 
تبدیـل گازهـای حاصـل از زبالـه بـه الكتریسـیته، ایـن گازها 
را مدیریـت و در وهلـه اول بـرای بهینه سـازی كیفیـت انـرژی 
تولیـدی، گازهای با كیفیت پاییـن را از گازهای با كیفتیت باال 
جـدا می كنـد. در ایـن میـان، باید بـه این نكته توجـه كرد كه 
عمـر عملیاتـی موتورهای بـه كار رفتـه در این فراینـد چندان 
زیـاد نیسـت و اگرچـه چنـد سـال كار می كننـد، در مقابـل 
گازهـای بـا  كیفیت پاییـن عمـر چندانـی ندارنـد و زود از رده 

می شـوند.  خارج 
شـركت آتـرو بـرای كاهـش هزینه هـای مربـوط به سـوزاندن 
زباله هـا، بـا بررسـی تكنولوژ هـای موجـود در جهـان، تصمیم 
گرفـت به جای موتورهای خود، از یـک نیروگاه 250 كیلوواتی 

برق اكسـیدیزر اسـتفاده كند. این كار دو مزیت دارد. اول این كه 
سیسـتم تولیـد انـرژی بـه فراینـد احتـراق محدود نمی شـود 
بنابرایـن قـادر به عمل كـردن روی گازهایی اسـت كـه حاوی 
كمتـر از 5 درصد متان هسـتند. این فرایند به آتـرو این امكان 
را می دهـد كـه حتی وقتی محل دفن زباله ها مسـدود شـده و 
سـطح كیفیـت متـان آن ها به شـدت پایین آمده اسـت نیز به 
تولیـد برق و كسـب درآمد بپردازد. دوم این كه انتشـار اكسـید 

نیتروژن در این سیسـتم بسـیار كم اسـت. 
تكنولـوژی اكسـیدیزر جایگزین محفظه احتـراق در توربین  
گاز شـده اسـت. احتراق به روش سـنتی در طول 200 سال 
گذشـته محـدود بـه آزاد شـدن انـرژی حرارتـی از سـوخت 
گاز بـوده اسـت بـه ایـن صورت كـه با احتـراق زباله هـا، گاز 
در توربین هـای گازی بـه انـرژی تبدیـل و ایـن فراینـد بـه 
وسـیله موتورهـا و دیگ های بخار انجام می شـد. اسـتفاده از 
محفظه هـای احتـراق مدرن نیز بیشـتر به تولیـد گازهای با 
كیفیـت بـاال - البتـه نزدیـک به خـط لوله- منجر می شـد. 

در ایـن میـان، گازهایـی بـا كیفیـت پایین تـر بـه راحتی به 
مرحلـه احتراق نمی رسـیدند و هـدر می رفتند. اما سیسـتم 
اكسـیدیزر اجازه احتراق گازهـای زباله ای با كیفیت پایین را 
نیـز می دهـد. بـه این ترتیب، روشـی كه شـركت آتـرو برای 
بهره بـرداری از گازهـای منتشـر شـده از محل هـای دفـن 
زبالـه ارائـه داده اسـت، می توانـد گازهایـی بـا كمتـر از 30 
درصـد متان را نیـز مورد بهره وری قرار دهـد و در این میان، 
صرفه جویـی زیادی نیـز در هزینه های فرایند اسـتخراج این 

گازهـا صـورت می گیرد. 
تنهـا سـایت های دفـن زبالـه محـل تجمع گازهـای بـا تراكم 
و كیفیـت پاییـن نیسـتند، بلكـه این نـوع گازها كـه محتوای 
هیدروكربن آن ها بسـیار پایین اسـت، در میادین گازی و نفتی 
سراسـر جهـان نیـز یافت می شـوند. به عنـوان مثال، در سـال 
2014 فاز آزمایشـی در پروژه كاهش انتشـار متان از سوی یک 
شـركت بزرگ نفتی كانادایی اجرا شـد. این فاز آزمایشـی برای 
اندازه گیـری گازهـای خروجی متان از منطقـه حفاری نفتی - 
كـه معمـوال بین 6 تـا 8 درصد بود - انجام شـد. نیـروگاه 250 
كیلوواتـی می-توانـد ایـن انرژی هـای گازی بـا كیفیـت پایین 
امـا یكپارچـه را كه بـه طور معمـول از حفره های نفتـی خارج 

 .می شـوند، مورد بهره-بـرداری قـرار دهد
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فوتون ها در راهند
ژی خورشیدی رویکردی جدید در استفاده از ا�ن

 بهاره تمجیدی

انرژی های تجدیدپذیر طیف گسترده ای از منابع طبیعی را در 
دنیای امروز شامل می شوند و از جزئی ترین بخش های این 
منابع نیز می توان به تولید انرژی دست یافت. فوتون، به عنوان 
جزئی كوچک از انرژی خورشیدی، قابلیت تبدیل شدن به 
انرژی را دارد و می تواند یكی از منابع مهم در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر به شمار رود و در كنار سایر انرژی های پاک، محیط 

زیستی سالم تر را برای بشر رقم بزند. 
کسب انرژی بیشتر از فوتون ها 

فوتون به معنای واحد شدت نور است. فرایند شناسایی و تجزیه 
فوتون ها می تواند به آزاد شدن انرژی موجود در این ذرات منجر 
شود. گروهی از محققان دانشگاه ام آی تی، با انجام آزمایش هایی 
روی فلز هایی كه با عایق های اكسیدی پوشیده شده بودند، اقدام 
به تجزیه فوتون های نور برای تولید انرژی كردند و از طریق این 

فرایند، قادر به آزاد كردن انرژی زیادی شدند. 
امروزه محققان به طور قابل توجهی به دنبال یافتن راه هایی 
برای افزایش انرژی هستند كه بتوان از نور خورشید گرفت. 
رویكرد جدیدی در این زمینه وجود دارد كه بر پایه كشف اثرات 
غیرمنتظره كوانتومی شكل گرفته است و افزایش تعداد حامالن 
بار، یعنی الكترون ها، را در پی دارد. وقتی فوتون های نور از طول 
موج های مختلف به یک سطح فلزی كه از مواد اكسیدی خاصی 
پوشیده شده است و به عنوان عایقی با شاخص باال شناخته 
سست  )الكترون ها(  بار  حامالن  می كنند،  برخورد  می شود، 
این مرحله، فوتون ها چیزی را تولید می كنند  می شوند. در 
كه به عنوان سطح پالسمون شناخته می شود؛ یعنی ابری از 
الكترون های در نوسان كه همان فركانس فوتون های جذب 
شده را دارند. محققان ام آی تی توانسته اند با استفاده از یک ورق 
نقره پوشش داده شده با اكسید، انرژی نور را به قطب های اتم 

تبدیل  كنند. 
كه  می دهد  نشان  را  شگفت آور  واقعیت  این  تحقیق،  این 

جذب نور مرئی به صورت مستقیم چگونه می تواند خرده های 
كنترل  كند.  عایق  و  فلز  بین  اتصال  روی خط  را  الكترون 
قدرت اثرگذاری نیز مستقیما به مواد ثابت و ماندگار عایق 
بستگی دارد. این نكته كه چگونه گذرگاه جریان الكتریكی 
مسدود و انرژی به قطب خود بازگردانده می شود، از جمله 
مسائلی بود كه طبق نظر محققان ام آی تی، در مطالعات قبلی 
نادیده گرفته شده بود. آزمایش های قبلی از نقص مواد در 
تولید باالی الكترون ها حكایت داشت اما آزمایش های تیم 
تحقیقاتی ام آی تی كه بر مبنای اثرات كوانتومی تازه بود، یک 
توضیح مناسب برای یک تعامل قوی ارائه داد. اعضای این تیم 
دریافتند كه با تغییر تركیب و ضخامت الیه مواد عایق )مانند 
اكسید آلومینیوم، اكسید هافنیوم و اكسید تیتانیوم( كه بر 
سطح فلز قرار دارند، آن ها می توانند این نكته مهم را كنترل 
كنند كه چه مقدار از انرژی فوتون های دریافتی به جفت های 
مولد الكترون و منافذ موجود در فلز تبدیل شود. همچنین، 
این سیستم اجازه جذب طیف گسترده ای از طول موج ها و 

رنگ ها را از نور می دهد. 
به كارگیری این سیستم باید نسبتا آسان باشد زیرا مواد استفاده 
شده در آن در مقیاس های بزرگ و طیف گسترده ای قابل 
بهره برداری است. این مواد اكسید شده دقیقا همان موادی 
استفاده  جدید  ترانزیستورهای  ساختن  برای  كه  هستند 
می شوند. همچنین این سیستم برای تولید بهتر سلول های 
خورشیدی و آشكارسازی های  نوری سریع بسیار مناسب است. 
با توجه به پهنای باند این سیستم، پاسخ به نورهای دریافتی 
شناسایی  و  دریافت  فرایند  و  می افتد  اتفاق  سریع تر  بسیار 
سیگنال نسبت به آشكارسازی های نوری فعلی بسیار سریع تر 
عمل می كند. طبق نظر گروه تحقیقاتی ام آی تی، این پروسه 
می تواند در سیستم های جدید li-fi نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ 
به این صورت كه برای ارسال و دریافت اطالعات با سرعت باال، 

 .از انرژی نور استفاده شود
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نند و  ن ایل دارند که بیش�ت حرف �ب
ت
ده روی نکنید. بیش�ت افراد � در حصبت کردن ز�ی

از کنند و مک�ت به حرف های دیگری گوش یم دهند. بسیاری از ما از  نظرات خود را ا�ب

 ، ن�ی ن ن وسیهل قیمت حرف ها�ی را که یم خواه�ی �ب ا بد�ی ت گوش یم ده�ی که ت�ن آن �ب

داز�ی ب�پ

کارآفرینی
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مدیریت بر مبنای هدف
ار رکن رسیدن به موفقیت �پ

 حسان صادقی
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چطور به تیمتان فیدبک بدهید 
ـــه  ـــه رفتارهـــای خـــاص توجـــه كنیـــد. نتیجـــه بایـــد ب 1. ب
ـــان  ـــی - بی ـــورت كل ـــه ص ـــه ب ـــخص - و ن ـــی مش صورت
ـــه  ـــه ك ـــن جمل ـــن ای ـــه جـــای گفت ـــال، ب ـــرای مث ـــود. ب ش
ـــر  ـــک مدی ـــوان ی ـــه عن ـــد«، ب ـــدی داری ـــرش ب ـــما نگ »ش
ـــان  ـــه كارت ـــما ب ـــرش ش ـــران نگ ـــن نگ ـــد »م ـــر بگویی موث
ـــه  ـــه جلس ـــر ب ـــاعت دیرت ـــم س ـــروز نی ـــما دی ـــتم. ش هس
ـــد دســـتورالعمل جلســـه را هـــم  ـــازه گفتی وارد شـــدید و ت
ــاعت  ــه سـ ــد سـ ــم می خواهیـ ــروز هـ ــد. امـ نخوانده ایـ
ـــرار  ـــک ق ـــک دندانپزش ـــا ی ـــون ب ـــد چ ـــی بگیری مرخص
مالقـــات داریـــد.« بیـــان ایـــن جمله هـــا بـــه شـــخص 
می گویـــد كـــه نـــوع رفتـــار وی مـــورد انتقـــاد قـــرار 

ـــت.  ـــه اس گرفت
ـــائل  ـــد مس ـــک دادن نبای ـــه در فیدب ـــد ك ـــان باش 2. یادت
ـــک  ـــا همـــان فیدب ـــد. بازخـــورد ی شـــخصی را مطـــرح كنی
ــد.  ــم باشـ ــای تیـ ــا كار اعضـ ــه بـ ــد در رابطـ دادن بایـ
ـــان  ـــای تیمت ـــه اعض ـــود را ب ـــخصی خ ـــدگاه ش ـــز دی هرگ
نگوییـــد و از ایـــن منظـــر آن هـــا را ســـرزنش نكنیـــد. 
ــق بی صالحیـــت«  ــد »احمـ ــی ماننـ ــن عبارت        هایـ گفتـ

و... نمی توانـــد نتیجـــه ای ســـازنده بـــه بـــار آورد. 
ـــم  ـــای تی ـــه اعض ـــدف ب ـــت ه ـــد در جه ـــه كار بای 3. نتیج
ـــی را  ـــک منف ـــک فیدب ـــد ی ـــر بخواه ـــر مدی داده شـــود. اگ
ـــود  ـــن ش ـــد مطمئ ـــد بای ـــم بده ـــای تی ـــی از اعض ـــه یك ب
ـــده  ـــای گیرن ـــا هدف ه ـــه ب ـــورد در رابط ـــن بازخ ـــه ای ك
ـــودش  ـــه مقص ـــد ك ـــت كن ـــد دق ـــر بای ـــت. مدی ـــام اس پی
ـــد دارد  ـــر قص ـــع، او اگ ـــت. در واق ـــب چیس ـــان مطل از بی
ـــن  ـــه »م ـــد ك ـــم بده ـــای تی ـــه اعض ـــی را ب ـــن پیام چنی
مطلبـــی دارم كـــه می خواهـــم آن را بـــه شـــما یـــادآور 
ـــودم  ـــانه خ ـــار را از ش ـــن ب ـــالح - ای ـــه اصط ـــوم و - ب ش

ـــد.  ـــی نزن ـــال حرف ـــت اص ـــر اس ـــردارم«، بهت ب
4. بـــرای فیدبـــک دادن بایـــد زمـــان مناســـب را پیـــدا 
كـــرد. بهتـــر اســـت بالفاصلـــه پـــس از انجـــام یـــک 
عمل خاص، نتیجـــه را بـــه اعضـــای تیـــم بازخـــور 
ـــا  ـــار اعض ـــد روی رفت ـــاله می توان ـــن مس ـــون ای ـــرد چ ك

اثـــر بگـــذارد. 
5. اگـــر می خواهیـــد فیدبكـــی بـــه یكـــی از اعضـــای 
ـــان  ـــه او پیامت ـــوید ك ـــن ش ـــد مطمئ ـــد بای ـــان بدهی تیمت
را گرفتـــه اســـت. همچنیـــن نتیجـــه ای كـــه بازخـــور 
می شـــود بایـــد روشـــن و كامـــل باشـــد بـــه گونـــه ای 
كـــه گیرنـــده پیـــام بتوانـــد آن را بـــه صـــورت كامـــل 
درک كنـــد. مدیـــر بایـــد توجـــه كنـــد كـــه گیرنـــده 
پیـــام می توانـــد آنچـــه را شـــنیده اســـت بازگـــو كنـــد 
ـــرده  ـــود وی را درک ك ـــه وی مقص ـــود ك ـــن ش ـــا مطمئ ت

ـــت.  اس
ـــرل  ـــل كنت ـــار قاب ـــه رفت ـــوط ب ـــد مرب ـــک دادن بای 6. فیدب
ــای  ــورد كوتاهی هـ ــر در مـ ــد. اگـ ــم باشـ ــای تیـ اعضـ
ــی او بابـــت آن  ــود ولـ ــر داده شـ ــه او تذكـ شـــخص بـ
ـــع  ـــا در واق ـــد ی ـــام ده ـــچ كاری انج ـــد هی ـــته باش نتوانس

مدیریت در سازمان ها و تیم های 
موفق شکل های مختلفی دارد. یکی 
از این اشکال، مدیریت بر مبنای 
هدف است که اعضای تیم را در 
تعیین هدف کلی گروه مشارکت 
می دهد و باعث می شود هدف های 
کوچک سازمانی به هدف های خاص 
برای سازمان و اعضای آن تبدیل 
شود. تعیین هدف یا هدف های 
مشخص، تصمیم گیری مشارکتی، 
تعیین زمان مشخص و بازخورد 
نتیجه عملکرد یا فیدبک دادن، 
چهار رکن اصلی این نوع مدیریت 
هستند و گام برداشتن درست در 
این مسیر می تواند موفقیت یک تیم 
را تضمین کند. اما چطور می شود به 
بهترین شکل به اعضای تیم بازخورد 
داد و مشارکتشان را بیشتر کرد؟ 
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ـــته اســـت، در آن صـــورت  ـــی نداش ـــار كنترل ـــن رفت ـــر ای ب
ـــن  ـــت. بنابرای ـــی اس ـــده، منف ـــور ش ـــه بازخ ـــه ای ك نتیج
ـــور  ـــرد و بازخ ـــورت نگی ـــی ص ـــن اقدام ـــت چنی ـــر اس بهت
ـــام  ـــده پی ـــه گیرن ـــد ك ـــه ای باش ـــه گون ـــه ب ـــردن نتیج ك
بتوانـــد بعـــد از فیدبـــک گرفتـــن دســـت بـــه اقـــدام 

ـــد.  ـــروه باش ـــداف گ ـــت اه ـــه در جه ـــد ك ـــی بزن مثبت
چطور شنونده بهتری باشید 

ـــا  ـــا ب ـــد. م ـــگاه كنی ـــوب ن ـــده خ ـــمان گوین ـــه چش 1. ب
گوش هـــای خـــود می شـــنویم ولـــی قضـــاوت مـــردم 

در مـــورد گـــوش دادن مـــا ایـــن اســـت كـــه آیـــا بـــه 
چشـــمان آنـــان نـــگاه می كنیـــم یـــا خیـــر. تمـــاس دو 
چشـــم باعـــث می شـــود كـــه ســـخنگو مـــورد توجـــه 
ـــت  ـــه صحب ـــرود و ب ـــه ب ـــه بیراه ـــر ب ـــرد، كمت ـــرار گی ق

ـــود.  ـــویق ش ـــردن تش ك
2. بـــا حـــركات چشـــم و ابـــرو گفته هـــای او را تاییـــد 
ـــر  ـــد. س ـــان دهی ـــود را نش ـــه خ ـــه و عالق ـــد و توج كنی
ـــت و حـــركات  ـــه نشـــانه داشـــتن نظـــر مثب ـــكان دادن ب ت
چشـــم و ابـــرو و همزمـــان بـــا آن نـــگاه كـــردن بـــه 
چشـــمان گوینـــده باعـــث می شـــود ایـــن پیـــام بـــه او 
ـــوش  ـــه او گ ـــام وجـــود ب ـــا تم ـــه شـــما ب ـــره شـــود ك مخاب

می دهیـــد. 
3. از حـــركات یـــا عملیـــات اضافـــه اجتنـــاب كنیـــد. 
كارهایـــی چـــون نـــگاه كـــردن بـــه ســـاعت، ورق زدن 
كاغـــذ و بـــازی كـــردن بـــا مـــداد نشـــانه خســـتگی و 
ــی  ــچ حركتـ ــر هیـ ــت. البته اگـ ــرد اسـ ــی فـ بی عالقگـ
ـــه  ـــد ك ـــاس می كن ـــان احس ـــرف مقابلت ـــد، ط ـــم نكنی ه

كامـــال او را فرامـــوش كرده ایـــد. 
ـــوش  ـــه گ ـــی ك ـــد. كس ـــرح كنی ـــش هایی را مط 4. پرس

می دهـــد، آنچـــه را می شـــنود تجزیـــه و تحلیـــل و 
دربـــاره آن پرســـش هایی را مطـــرح می كنـــد. پرســـش 
مؤیـــد ایـــن اســـت كـــه شـــما مطالـــب را فهمیـــده  و 
آن هـــا را تجزیـــه و تحلیـــل كرده ایـــد و بـــه گوینـــده 
ــتید.  ــوش دادن هسـ ــال گـ ــد در حـ ــان می دهـ اطمینـ
ـــه صـــورت دقیـــق گـــوش  5. تفســـیر كنیـــد. كســـی كـــه ب
می دهـــد، از چنیـــن عبارت هـــا یـــا جمالتـــی اســـتفاده 
می گوییـــد...«  شـــما  می كنـــم  »فكـــر  می كنـــد: 
یـــا »مقصـــود شـــما ایـــن اســـت كـــه...« گفتـــن ایـــن 
ـــت  ـــه ثاب ـــت ك ـــی اس ـــای خوب ـــه ابزاره ـــالت از جمل جم

ـــز  ـــت و نی ـــوش دادن اس ـــال گ ـــنونده در ح ـــد ش می كن
ـــرل  ـــن كار كنت ـــا ای ـــم ب ـــل ه ـــرف مقاب ـــار ط صحـــت گفت

می شـــود. 
ـــد. اجـــازه  ـــده را قطـــع نكنی ـــد حـــرف گوین 6. ســـعی كنی
ــاند  ــان برسـ ــه پایـ ــود را بـ ــده كالم خـ ــد گوینـ بدهیـ
ــد.  ــرح كنیـ ــود را مطـ ــش های خـ ــس از آن پرسـ و پـ
هیـــچ گاه ســـعی نكنیـــد حـــدس بزنیـــد كـــه افـــكار 

گوینـــده چیســـت. 
ـــراد  ـــتر اف ـــد. بیش ـــاده روی نكنی ـــردن زی ـــت ك 7. در صحب
تمایـــل دارنـــد كـــه بیشـــتر حـــرف بزننـــد و نظـــرات 
ـــری  ـــای دیگ ـــه حرف ه ـــر ب ـــد و كمت ـــراز كنن ـــود را اب خ
گـــوش می دهنـــد. بســـیاری از مـــا از آن جهـــت 
گـــوش می دهیـــم كـــه تنهـــا بدیـــن وســـیله قیمـــت 
ــم.  ــم، بپردازیـ ــم بزنیـ ــه می خواهیـ ــی را كـ حرف هایـ
ــب  ــكوت موجـ ــت و سـ ــر اسـ ــرف زدن لذت بخش تـ حـ
صـــورت  بـــه  نمی تـــوان  می شـــود ولی  ناراحتـــی 
ـــه  ـــی ك ـــوش داد. كس ـــم گ ـــرف زد و ه ـــم ح ـــان ه همزم
ـــود  ـــت می ش ـــن واقعی ـــه ای ـــد متوج ـــوش بده ـــوب گ خ

 .ــد و بیـــش از حـــد صحبـــت نمی كنـ
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یاک �ب 99 بلوک، فرانسه �ب  ژی در حال �ر است. آمر ان 44۰ بلوک ا�ن کنون در �ب مه ا

ن �ب 43 بلوک در ردیف های اول �ت سوم کشورها�ی قرار دارند که از  58 بلوک و ژا�پ

ژی �ر  ه ا�ت  �ب 34 بلوک ا�ن
گ

و� ه های ا�ت  استفاده یم کنند. در روسیه ۱۰ ن�ی
گ

و� ن�ی

ن در جو یم شوند کسیدکر�ب ن دی ا ش حدود 2۱۰ میلیون �ت ن یم کنند که ساالنه مانع �پ

یه یط سالیان اخ�ی �ب درخواست های مکرر سیاست گذاران عایل رتبه عرصه 
گ

جامعه دانشاک

دی در  وهش های مقاهل حمور به فناوری های �ر�ب ث ت از �پ عمل و فناوری کشور در تغی�ی �ب

کت های دانش بنیان مواجه شده  است قالب تشکیل رسث

ان و روسیه  یط سفر دوم ستاری به روسیه، مکیسیون عایل مهاکری های فناوری ا�ی

ن امللل و تبادل فناوری معاونت عیمل و فناوری  تشکیل شد که به عقیده معاون امور ب�ی

ن رخدادی است که در مهاکری های فناوری دو کشور واقع شده  �ی هوری، همم �ت ست محب ر�ی

ال�ت است ن �ب ن تفامهنامه و موافقتنامه ن�ی است و ارزش آن از چند�ی

کت  ست و �ب راه اندازی رسث ان نیازمند 5۰۰ فروند انواع هواپ�ی صنعت هوا�ی ا�ی

ی دنبال یم شود ان �ب رسعت بیش�ت ن هوا�ی ا�ی
گ

و� ن �ن م�ی ینگ، �ت ن ل�ی

چالش ها به دو دسته الکن و خرد تقس�ی یم شوند. حل چالش های الکن مسملا 

ن  از هعده ما خارج است چون به سیاست گذاری های الکن نیاز دارد. ی� از ا�ی

اری ماست ب
ت

چالش ها، مهسو نبودن سیاست های صنع�ت و �

گزارش
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هارتلند جهان پس از خاورمیانه 
 عبدالکریم فیروزکالئی 

کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
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مكینـــدر در ســـال 1904 رســـاله ای بـــه انجمـــن ســـلطنتی 
جغرافیایـــی بریتانیـــا بـــا عنـــوان »محـــور جغرافیایـــی 
ـــد«  ـــروف »هارتلن ـــوری مع ـــه داد و در آن تئ ـــخ« ارائ تاری
ــتقبال  ــا اسـ ــات او بـ ــرد. نظریـ ــریح كـ ــود را تشـ خـ
ـــد  ـــه رو ش ـــز روب ـــان نی ـــخ آلم ـــک مونی ـــه ژئوپولتی مدرس
ـــرال كارل  ـــورد توجـــه ژن ـــد م ـــوری  هارتلن ـــژه تئ ـــه وی و ب
ـــگ و  ـــگاه جن ـــتاد دانش ـــدان، اس ـــر، جغرافی ـــاوس هوف  ه
ژئوپولتیســـین آلمانـــی قـــرار گرفـــت. بـــه هـــر حـــال، 
ـــن  ـــره زمی ـــرزمین های ك ـــدر، س ـــات مكین ـــق نظری طب

بـــه ســـه دســـته تقســـیم می شـــوند: 
1- جزیـــره جهانـــی متشـــكل از قاره هـــای بـــه هـــم 
پیوســـته اروپـــا، آســـیا و آفریقـــا ) ایـــن بخـــش از 
ـــكیل  ـــا را تش ـــرزمین های دنی ـــن س ـــان، ثروتمندتری جه

می دهنـــد( 
2- سرزمین های جزیره ای شامل بریتانیا و ژاپن 

ـــای  ـــامل قاره ه ـــی ش ـــره جهان ـــارج از جزی ـــر خ 3- جزای
ـــی و اســـترالیا  ـــكای جنوب ـــكای شـــمالی، آمری آمری

هارتلنـــد یـــا قلـــب جزیـــره جهانـــی در مركـــز كـــره 
ـــب از رود  ـــن قل ـــتره  ای ـــت. گس ـــده اس ـــع ش ـــن واق زمی
ولـــگا در غـــرب تـــا رود یانگ تســـه در شـــرق ادامـــه 
ــه  ــمال بـ ــتره از شـ ــن گسـ ــن،  ایـ ــد. همچنیـ می یابـ
قطـــب و از جنـــوب بـــه كوه هـــای هیمالیـــا محـــدود 
می شـــود. مكینـــدر در ســـال 1919 نظریـــات خـــود را 
ــک و  ــای دموكراتیـ ــوان »ایده آل هـ ــا عنـ ــی بـ در كتابـ
ـــرد:  ـــزه ك ـــه و تئوری ـــر خالص ـــرح زی ـــه ش ـــات« ب واقعی
ـــدا  ـــیطره پی ـــرقی س ـــای ش ـــر اروپ ـــه ب ـــی ك ـــر كس - ه

ـــود.  ـــد ب ـــد خواه ـــروای  هارتلن ـــد فرمان كن
ـــروای  ـــر  هارتلنـــد حاكـــم شـــود فرمان - هـــر كســـی كـــه ب

ـــود.  ـــره جهانـــی خواهـــد ب جزی
ـــود  ـــم ش ـــی حاك ـــره جهان ـــر جزی ـــه ب ـــی ك ـــر كس - ه
تمامـــی  دنیـــا را كنتـــرل خواهـــد كـــرد )دبیـــری، 27 

ــهریور 1392(.  شـ
ــازن  ــون لوهـ ــددی همچـ ــردازان متعـ ــا نظریه پـ بعد هـ
بـــه  هارتلنـــد جهـــان بـــر حســـب شـــرایط زمانـــی و 

مكانـــی پرداخته انـــد. 
ــات  ــن نظریـ ــن  ایـ ــی از مهم تریـ ــان، یكـ ــن میـ در  ایـ
ــه  ــه خاورمیانـ ــت. منطقـ ــه اسـ ــا خاورمیانـ ــط بـ مرتبـ
و خلیج فـــارس بـــا موقعیـــت منحصـــر بـــه فـــرد 
ژئوپلتیـــک و ژئواكونومیكـــش كـــه حـــدود 60 درصـــد 
ذخایـــر نفتـــی و 40 درصـــد ذخایـــر گازی جهـــان را 
ــتثنایی  ــژه و اسـ ــای داده، از اهمیـــت ویـ در خـــود جـ
در جهـــان برخـــوردار اســـت. در نظریـــه لوهـــازن، در 
كتـــاب »امپراتوری هـــا و قـــدرت«، از خلیج فـــارس 
بـــه عنـــوان مركـــِز مركـــز نـــام بـــرده شـــده  اســـت 

ــور، 1393: 133(.  ــی پـ ــلیمی، رحمتـ )سـ
ادوارد التـــواک و ژان ژاک شـــرایبر، نظریه پـــردازان 
مشـــهور در حـــوزه ژئواكونومیـــک، بـــه مناطقـــی كـــه 
ــی  ــت جهانـ ــتند، اهمیـ ــی هسـ ــرژی غنـ ــاظ انـ از لحـ
داده انـــد و گفته انـــد تســـلط بـــر  ایـــن مناطـــق، برابـــر 

ـــن  ـــان:131(. در همی ـــت )هم ـــان اس ـــر جه ـــلط ب ـــا تس ب
ـــم  ـــای قدی ـــز دنی ـــوان مرك ـــه عن ـــه ب ـــه، خاورمیان زمین
شـــناخته می شـــود؛ مركـــزی كـــه در دل آن، منطقـــه 
خلیج فـــارس بـــه منزلـــه  هارتلنـــد جهانـــی قـــرار دارد 

)قدســـی، 1390: 155(. 
ـــل  ـــه دلی ـــم، ب ـــی كـــه مطـــرح كردی ـــه مباحث ـــا توجـــه ب ب
ــه،  ــت و گاز در خاورمیانـ ــر نفـ ــع و ذخایـ ــود منابـ وجـ
ایـــن منطقـــه از اهمیـــت خاصـــی برخـــوردار اســـت. 
امـــا ضـــروری اســـت بـــه  ایـــن نكتـــه اشـــاره شـــود 
كـــه ذخایـــر تجدیدناپذیـــر نفـــت و گاز رو بـــه اتمـــام 
ـــن،  ـــده م ـــه عقی ـــه، ب ـــی خوش بینان ـــا نگاه ـــتند و ب هس
نهایتـــا تـــا 2 ســـده آینـــده بـــه اتمـــام می رســـند و 
ــود.  ــد بـ ــان نخواهـ ــد جهـ ــر  هارتلنـ ــه دیگـ خاورمیانـ
ـــه  ـــت ك ـــن اس ـــود،  ای ـــرح می ش ـــه مط ـــوالی ك ـــال س ح
 هارتلنـــد جهـــان پـــس از خاورمیانـــه كـــدام منطقـــه 
ـــت؟  ـــوردار اس ـــی برخ ـــه ویژگی های ـــود و از چ ـــد ب خواه
ــه  ــت كـ ــوان گفـ ــوال می تـ ــن سـ ــه  ایـ ــخ بـ در پاسـ
ـــوردار  ـــی برخ ـــل توجه ـــت قاب ـــان از اهمی ـــرژی همچن ان
ـــتگی  ـــاوری، وابس ـــوم و فن ـــرفت عل ـــا پیش ـــا ب ـــت ام اس
بـــه ســـوخت های فســـیلی كاهـــش خواهـــد یافـــت و 
ــا  ــد آن هـ ــن خواهنـ ــر جایگزیـ ــای تجدیدپذیـ انرژی هـ
ـــرای  ـــده ب ـــان  آین ـــب، جه ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب ـــد ش خواهن
ــن  ــای نویـ ــه تكنولوژی هـ ــرژی، بـ ــه انـ ــتیابی بـ دسـ
ــد  ــوان هارتلنـ ــن، عنـ ــود. بنابر ایـ ــد بـ ــته خواهـ وابسـ
جهـــان بـــه كشـــور یـــا منطقـــه ای اطـــالق می شـــود 
ــی  ــرژی و برخـ ــا انـ ــط بـ ــای مرتبـ ــه در فناوری هـ كـ
فناوری هـــای حیاتـــی مـــورد نیـــاز بشـــر پیشـــرو 
باشـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر،  ایـــن كشـــور یـــا منطقـــه 
ـــای  ـــز دنی ـــان و مرك ـــوژی جه ـــز تكنول ـــوان مرك ـــه عن ب
آینـــده شـــناخته می شـــود. در همیـــن راســـتا، در 
ادامـــه، بـــه انرژی هـــای جایگزیـــن اشـــاره  می كنیـــم. 

انرژی های جایگزین نفت و گاز
انـــرژی اتمـــی  منبـــع مهـــم انـــرژی باقـــی می مانـــد 
اما منابـــع قابـــل احیا هـــر ســـال نیروی بیشـــتری 
می گیـــرد. فاتـــح بیـــرول، رئیـــس آژانـــس بین المللـــی 
انـــرژی، بـــا ســـخنرانی در همایـــش اقتصـــادی در 
ــی از  ــالدی نیمـ ــال 2015 میـ ــت: »در سـ داووس گفـ
نیروگاه هـــا بـــه بهره بـــرداری رســـیدند كـــه بـــر 
ـــده اند  ـــاخته ش ـــرژی س ـــای ان ـــل احی ـــاس منابع قاب اس
زغال ســـنگ و  گاز،  نفـــت،  دیگر بـــا  و 50 درصـــد 
احیـــای  قابـــل  می كنند. منابـــع  كار  انرژی اتمـــی  
خـــارج  رمانتیـــک  موضـــوع  انرژی از حالت یـــک 
شـــده اند. شـــایان ذكـــر اســـت كه توســـعه ایـــن 
بلكـــه از  یـــا آمریـــكا،  از اروپـــا  انرژی نـــه  نـــوع 
ــل  ــد، برزیـ ــن، هنـ ــد چیـ ــال رشـ ــورهای در حـ كشـ
و دیگـــر كشورها سرچشـــمه می گیـــرد. اگـــر تـــا 
چنـــد دهـــه پیـــش نیروگاه هـــای آبـــی در صـــدر 
فهرســـت منابـــع قابـــل احیـــا قـــرار داشـــتند،  اینـــک 
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ـــتفاده  ـــرق اس ـــد ب ـــرای تولی ـــز ب ـــاد نی ـــید و ب از خورش
می شـــود. اكنـــون جهانیـــان بـــا چالـــش جدیـــدی در 
ایـــن عرصـــه روبـــه رو هســـتند؛ هماهنگ ســـازی منابع 
دارم  اطمینـــان  با سیســـتم انرژی.  احیـــا  قابـــل 
بیـــش از دوســـوم نیروگاه هایـــی كـــه طـــی 50 ســـال 
آینده راه انـــدازی خواهنـــد شـــد با منابـــع قابـــل 
ـــدت  ـــرای م ـــود، ب ـــن وج ـــا ای ـــد كرد. ب ـــا كار خواهن احی
طوالنی نفـــت و گاز و زغال ســـنگ نقش مهم  خـــود 

كـــرد.«  را بازی خواهنـــد 
چیـــن  وابســـتگی  كاهـــش  بیرول دربـــاره  فاتـــح 
به منابـــع معدنـــی انـــرژی و توســـعه گزینه هـــای 
ـــی  ـــه پیش بین ـــت ب ـــی  دس ـــرژی اتم ـــرژی و ان ـــر ان دیگ
ـــان  ـــی  در جه ـــروگاه اتم ـــون 72 نی ـــت: »هم اكن زد و گف
ــت.  ــن اسـ ــا در چیـ ــه 40 درصد آن هـ كار می كنند كـ
ــاز  ــی  را آغـ ــاوری اتمـ ــن صادرات فنـ ــه زودی چیـ بـ
خواهـــد كـــرد و از پـــس رقابـــت بـــا ژاپن و فرانســـه و 

دیگـــر كشـــورها برخواهـــد آمـــد.« 
مطابـــق بـــا اطالعـــات دریافتـــی، در دســـامبر ســـال 
ــی در 14  ــی  صنعتـ ــور اتمـ ــالدی 31 رآكتـ 2015 میـ
می كردند. توســـعه  كار  چیـــن  اتمـــی  نیـــروگاه 
نامناســـب  چین بـــا  در  اتمـــی  فعال انـــرژی 
كـــه  اســـت  بودن وضعیت محیط زیســـت مرتبط 
اســـتفاده از نیروگاه هـــای زغال ســـنگ موجب بـــروز 
ــنگی  ــای زغال سـ ــردن نیروگاه هـ ــده . مدرنیزه كـ آن شـ
و بـــه طـــور همزمـــان، ســـاخت نیروگاه هـــای بـــادی، 
در  را  آلودگی هـــوا  مســـاله  و اتمـــی   خورشـــیدی 
مناطـــق صنعتـــی چیـــن حـــل خواهـــد كرد. چیـــن 
قصـــد دارد تـــا پایـــان ســـال 2020 میـــالدی تعـــداد 

رآكتورهای هســـته ای خـــود را بـــه 88 رآكتـــور و 
تـــا ســـال 2030 بـــه 110 رآكتـــور برســـاند و یكـــی 
از بزرگ تریـــن مصرف كننـــدگان انـــرژی اتمـــی  در 

جهـــان شـــود.  
ـــال كار  ـــرژی در ح ـــوک ان ـــان 440 بل ـــون در جه هم اكن
اســـت. آمریـــكا بـــا 99 بلـــوک، فرانســـه با 58 بلـــوک 
و ژاپـــن بـــا 43 بلـــوک در ردیف هـــای اول تـــا ســـوم 
كشـــورهایی قـــرار دارنـــد كـــه از نیروگاه هـــای اتمـــی 
ـــا  ـــی  ب ـــروگاه اتم ـــیه 10 نی ـــد. در روس ـــتفاده می كنن  اس
34 بلـــوک انـــرژی كار می كننـــد كـــه ســـاالنه مانـــع 
تن دی اكســـیدكربن  210 میلیـــون  پخش حـــدود 
در جـــو می شـــوند. روســـیه از نظـــر ســـطح تولید 
دی اكســـیدكربن در  ردیـــف پنـــج كشـــور اول جهـــان 
ــكا،  ــن، آمریـ ــیه با چیـ ــه روسـ ــا فاصلـ ــرار دارد امـ قـ
هنـــد و اتحادیـــه اروپـــا كـــه آلوده كننـــدگان اصلـــی 
جـــو زمیـــن هســـتند، زیـــاد اســـت. بـــه گفتـــه 
ــوژی  ــی و اكولـ ــع طبیعـ ــكوی، وزیر منابـ سرگی دونسـ
روســـیه، تا ســـال 2035 میـــالدی روســـیه قصـــد دارد 
53 میلیـــارد دالر را بـــه رشـــته منابـــع قابـــل احیـــای 

انـــرژی اختصـــاص بدهـــد.  
به شـــاخص  برای دســـتیابی  كلـــی،  طـــور   بـــه 
كارایـــی انـــرژی و اســـتفاده از منابـــع قابـــل احیا كـــه 
نوامبـــر ســـال 2015 میـــالدی در كنفرانـــس آب و 
هـــوا در پاریـــس دربـــاره آن هـــا صحبـــت شـــد، تـــا 
ـــا  ـــان باید ب ـــرق جه ـــاری 40 درصد ب ـــرن ج ـــط ق اواس
كمـــک فناوری هـــای »فضـــوالت صفر« تولیـــد شـــود 
كـــه انـــرژی اتمـــی یكـــی از آن هاســـت )خبرگـــزاری 

اســـپوتنیک، 2016/1/27(. 
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ویژگی های  هارتلند بعدی جهان 
بـــا  ایـــن اوصـــاف، هارتلنـــد جهـــان در حـــال تغییـــر 
ـــت.  ـــوردار اس ـــم برخ ـــی ه ـــای خاص ـــت و از ویژگی ه اس

برخـــی از  ایـــن ویژگی هـــا عبارتنـــد از: 
ـــط  ـــای مرتب ـــه در فناوری ه ـــه ای ك ـــا منطق ـــور ی 1. كش

ـــد.  ـــرو باش ـــرژی پیش ـــد ان ـــا تولی ب
ـــط  ـــای مرتب ـــه در فناوری ه ـــه ای ك ـــا منطق ـــور ی 2. كش
ـــوس  ـــردن آب اقیان ـــیرین ك ـــالی و ش ـــار خشكس ـــا مه ب

ـــد.  ـــرو باش ـــامیدنی پیش ـــن آب آش ـــور تامی ـــه منظ ب
3. كشــور یــا منطقــه ای كــه در فناوری هــای مرتبــط بــا 

تولیــد محصــوالت غذایــی و كشــاورزی پیشــرو باشــد. 
ـــط  ـــای مرتب ـــه در فناوری ه ـــه ای ك ـــا منطق ـــور ی 4. كش
ـــت  ـــط زیس ـــا محی ـــازگار ب ـــوالت س ـــدات محص ـــا تولی ب

ـــد.  ـــرو باش پیش
ــكی و  ــوم پزشـ ــه در علـ ــه ای كـ ــا منطقـ ــور یـ 5. كشـ

ــد.  ــرو باشـ ــازی پیشـ داروسـ
بـــا توجـــه بـــه مـــوارد فـــوق، كشـــور یـــا منطقـــه ای 
كـــه در همـــه ایـــن ویژگی هـــا و فناوری هـــای مهـــم 
همچـــون فناوری هـــای مرتبـــط بـــا صنایـــع هوافضـــا 
ـــود.  ـــد ب ـــده خواه ـــان  آین ـــد جه ـــد، هارتلن ـــرو باش پیش
ــوژی در  ــت تكنولـ ــان دهنده اهمیـ ــوع نشـ ــن موضـ  ایـ

معـــادالت قـــدرت جهـــان  آینـــده اســـت. 
در مجمـــوع، بـــا توجـــه بـــه مباحـــث مطـــرح شـــده، 
منطقـــه خاورمیانـــه كـــه سرشـــار از منابـــع فســـیلی 
ـــرژی جهـــان و قلـــب جهـــان  نفـــت و گاز اســـت، مركـــز ان
 آینـــده محســـوب نمی شـــود و  هارتلنـــد، كشـــور یـــا 
ـــورد  ـــی م ـــای حیات ـــه در فناوری ه ـــت ك ـــه ای اس منطق

ـــه  ـــت ك ـــی اس ـــن در حال ـــد.  ای ـــرو باش ـــر پیش ـــاز بش نی
ـــد  ـــده، می توانن ـــی در  آین ـــق گوناگون ـــا مناط ـــورها ی كش

ــند.  ــای  هارتلنـــد  باشـ گزینه هـ
یكـــی از  ایـــن كشـــورها  ایـــران اســـت كـــه پیشـــرفت 
ـــا،  ـــد هوافض ـــی همانن ـــه ای در فناوری های ـــل مالحظ قاب
ـــوری  ـــزر دارد؛ كش ـــادی و لی ـــلول های بنی ـــته ای، س هس
ـــی  ـــت. اقدامات ـــرفت اس ـــال پیش ـــرعت در ح ـــه س ـــه ب ك
ـــت  ـــاط صنع ـــی، ارتب ـــه تحقیقات ـــش بودج ـــون افزای همچ
ــان و  ــركت های دانش بنیـ ــت از شـ ــگاه و حمایـ و دانشـ
پارک هـــای علـــم و فنـــاوری می توانـــد  ایـــران را بـــه 
ــان  ــد جهـ ــرای  هارتلنـ ــا بـ ــی از گزینه هـ ــوان یكـ عنـ

 .ـــد ـــل كن ـــده تبدی آین

منابع:
ـــاد  - خبرگـــزاری اســـپوتنیک )2016/1/27( خورشـــید، ب
ـــزاری  ـــگاه خبرگ ـــال. وب ـــت، گاز و زغ ـــای نف ـــه ج و آب ب

 http://ir.sputniknews.com :اســـپوتنیک فارســـی
ــازی  ــهریور 1392(. بـ ــا )27 شـ ــری، محمدرضـ - دبیـ
بـــزرگ جدیـــد و الزامـــات ژئوپلتیـــک نویـــن. وبـــگاه 
 http://www.irdiplomacy.ir :ــی ــی ایرانـ دیپلماسـ
- ســـلیمی، حســـین و رحمتی پـــور، لیـــال )1393(. 
ـــاالت  ـــن و  ای ـــرژی چی ـــتراتژی ان ـــه ای اس ـــی مقایس بررس
ـــارس.  ـــگاه خلیج ف ـــر جای ـــر آن ب ـــكا و تاثی ـــده آمری متح
ــال  ــت، سـ ــردی سیاسـ ــای راهبـ ــه پژوهش هـ فصلنامـ

ـــتان.   ـــماره 11، زمس ـــوم، ش س
امیـــر )1390(. تحـــوالت ژئوپلتیـــک  - مقدســـی، 
ـــداری  ـــه بی ـــتراتژی ها. دوفصلنام ـــل اس ـــه و تقاب خاورمیان
اســـالمی، ســـال اول، شـــماره اول، بهـــار و تابســـتان. 
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چرایی تفوق گفتمان پژوهش مقاله محور 
در دانشگاه ها و موسسات کشور 

 دکتر عباس جمالی
عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

و مدیرعامل شرکت دانش بنیان واکسن فناور پارس
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جامعــه دانشــگاهی طــی ســالیان اخیــر بــا درخواســت های 
ــاوری  ــم و فن ــه عرصــه عل ــرر سیاســت گذاران عالی رتب مك
ــه  ــور ب ــای مقاله مح ــت از پژوهش ه ــر جه ــور در تغیی كش
فناوری هــای كاربــردی در قالــب تشــكیل شــركت های 
ــدات و  ــم تاكی ــت. علی رغ ــده  اس ــه ش ــان مواج دانش بنی
تبلیغــات گســترده در ایــن زمینــه، آنچــه تــا امــروز شــاهد 
آن بوده ایــم تمایــل كمرنــگ اعضــای محتــرم هیات علمــی 
در ورود بــه ایــن مقولــه بــوده اســت. ایــن مســاله بــه بــروز 
ــالم  ــط و اع ــات مرتب ــوی مقام ــددی از س ــای متع گالیه ه
انتظــارات بیشــتر از ایــن قشــر فرهیخته منجر شــده اســت. 
ــای  ــرد اعض ــگاه و عملك ــن ن ــی در ای ــه زمینه های ــا چ ام
ــانی  ــت؛ كس ــته اس ــر را داش ــترین تاثی ــی بیش هیات علم
ــز  ــخصه حائ ــه به ش ــن عرص ــه ای ــان ب ــا ورودش ــه نه تنه ك
ــدگاه در دانشــجویان  ــن دی اهمیــت اســت بلكــه ایجــاد ای
مقاطــع تحصیــالت تكمیلــی كــه بــه دســت آنــان پــرورش 
می یابنــد نیــز بــرای پیشــبرد اقتصــاد دانش بنیــان حیاتــی 

اســت. 

1( تبیین نشدن جایگاه حقوقی فعالیت های فناورانه 
در حــال حاضــر هــر اســتاد دانشــگاه كــه تصمیــم بــه اجــرای 
ــس از  ــد، پ ــته باش ــور داش ــی مقاله مح ــرح پژوهش ــک ط ی
ــد  ــوده می توان ــری آس ــا خاط ــی، ب ــت پژوهش ــت گران دریاف
از تمــام امكانــات شــامل فضــای آزمایشــگاهی، تجهیــزات و 
نیــروی انســانی بهــره ببــرد و در نهایــت بــا چــاپ یــک مقالــه 
بــه تعهــد خــود عمــل و حتــی پــاداش نقــدی نیــز دریافــت 
كنــد. ایــن در حالــی اســت كــه بــه صــورت شــفاف در قوانین 
باال دســتی یــا داخلــی دانشــگاه ها و موسســات دولتــی 
مشــخص نشــده آیــا همیــن اســتاد می توانــد از ایــن امكانــات 
بــا هدف نمونه  ســازی یــک محصــول در مرحله آزمایشــگاهی 
ــود  ــان خ ــركت دانش بنی ــب ش ــت در قال ــتفاده و در نهای اس

ــر.  ــا خی ــد ی دســتاوردش را تجاری ســازی كن

2( نبود زیر ساخت های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری 
در حــال حاضــر یــک عضــو هیات علمــی بــرای اجــرای یــک 
طــرح مقاله محــور امــكان اســتفاده از هــزاران متــر فضــای 
آزمایشــگاهی، میلیاردهــا تومــان تجهیــزات دولتــی و چنــد 
ده نفــر نیــروی كارشــناس زبــده و حداقــل یــک دانشــجوی 
تحصیــالت تكمیلــی را كــه به صــورت رایگان در آزمایشــگاه 
اختصاصــی خــود یــا ســایر مراكــز تحقیقاتــی دیگــر موجود 
ــور  ــتاد فناورمح ــک اس ــكه، ی ــت، دارد. در آن روی س اس
ــا  ــی زمینه ه ــژه در برخ ــود، به وی ــرح خ ــرای ط ــرای اج ب
نظیــر زیســت فناوری كــه نیازمنــد زیر ســاخت هایی ماننــد 
اتاق هــای تمیــز و نیــروی انســانی آشــنا بــه اصــول بهینــه 

ــا محدودیــت شــدیدی مواجــه می شــود.  تولیــد اســت، ب
ــر  ــالیان اخی ــی س ــددی ط ــد متع ــز رش ــد مراك ــر چن ه
ــكل  ــا متش ــب آن ه ــفانه اغل ــا متاس ــده اند ام ــیس ش تاس
از تعــداد محــدودی اتــاق اداری بــدون زیر ســاخت های 
ــات  مناســب مــورد نیــاز هســتند و در قبــال همیــن امكان
محــدود نیــز بایــد هزینــه بپردازنــد. از ســوی دیگــر، 

دانشــجویان تحصیــالت تكمیلــی، بــه دلیــل مجبــور بــودن 
بــه چــاپ حداقــل دو مقالــه بــرای دریافــت مــدرک خــود، 
ــه از  ــای فناوران ــا طرح ه ــكاری ب ــه هم ــری ب ــل كمت تمای

ــد.  ــان می دهن ــود نش خ

3( تفاوت در جنس منابع مالی 
ســاالنه میلیاردهــا تومــان منابــع مالــی كشــور بــه عنــوان 
بودجــه پژوهشــی حمایتــی در اختیــار اســاتید دانشــگاهی 
بــرای انجــام پژوهش هــای مقاله محــور قــرار می گیــرد 
ــت.  ــز اس ــی ناچی ــروری و حت ــده ض ــدگاه نگارن ــه از دی ك
ــی  ــع مال ــص مناب ــت از تخصی ــه صحب ــی ك ــا هنگام ام
ــب  ــی در قال ــای هیات علم ــه اعض ــای فناوران ــه طرح ه ب
شــركت های دانش بنیــان بــه میــان می آیــد، چنــان تغییــر 
ــه  ــد ك ــاق می افت ــا اتف ــوع حمایت ه ــگفت انگیزی در ن ش

ــه شــگفتی وامــی دارد.  هــر اســتاد دانشــگاهی را ب
اكنـون پرداخـت مالـی بـه صـورت وام بـا اخـذ ضمانت هـای 
چـک و سـفته - حتـی بـرای مبالغـی كمتـر از 50 میلیـون 
تومـان - بـه یک شـركت دانش بنیان نوپا متشـكل از حداقل 
دو عضـو هیات علمـی صـورت می گیـرد. امـا همین افـراد در 
صـورت نگارش یک طرح پژوهشـی می توانند مبلغ یاد شـده 
را بـه صـورت گرانت پژوهشـی حمایتی دریافت كننـد. آن ها 
در نهایـت بـا نـگارش و چـاپ یک مقالـه علمی پژوهشـی - 
كـه امـروزه بـه دلیل تنـوع فراوان مجـالت داخلـی و خارجی 
بـه آسـانی امكان پذیـر اسـت - با اسـتفاده از تمامـی امكانات 
فوق الذكـر می تواننـد بـه تعهـد خـود عمـل كننـد. از سـوی 
دیگـر، اعضـای هیات علمـی  فعـال در شـركت دانش بنیـان 
موظـف به فـروش محصول یا فنـاوری خود و بازگشـت اصل 
پـول تخصیص یافتـه هسـتند. ایـن در حالـی اسـت كـه بـر 
اسـاس آمـار جهانـی، كمتـر از 10 درصد شـانس موفقیت در 

ایـن زمینه وجـود دارد. 
ــوان  ــه عن ــروز در عمــل ب ــن ســخن، آنچــه ام ــان ای در پای
ســطح  در  مقاله محــور  پژوهشــی  گفتمــان  برتــری 
 20 حداقــل  حاصــل  می شــود،  مشــاهده  دانشــگاه ها 
ــت. از  ــه اس ــن زمین ــتمر در ای ــرمایه گذاری مس ــال س س
ــا انگیزه تــر اعضــای  ــرای ورود هرچــه بیشــتر و ب ایــن رو، ب
ــرم  ــت محت ــان، از معاون ــه دانش بنی ــه عرص ــی ب هیات علم
ــوان ســكان دار  ــه عن ــاوری ریاســت جمهوری ب علمــی و فن
ایــن عرصــه انتظــار اســت بــا الگــو قــرار دادن فراینــد موفــق 
طــی شــده در زمینــه پژوهــش مقاله محــور در كشــور، ابتــدا 
ــا تمــام تــوان زیرســاخت های نرم افــزاری و ســخت افزاری  ب
مناســب نظیــر اختصــاص بودجه زیرســاخت به مراكز رشــد 
ــرای ایجــاد فضاهــای نمونه ســازی نیمه صنعتــی، تربیــت  ب
ــای  ــص گرانت ه ــاوری، تخصی ــه فن ــنا ب ــان آش كارشناس
ــل  ــز ح ــگاهی و نی ــازی آزمایش ــرای نمونه س ــی ب حمایت
مشــكل قانونــی در جهــت اســتفاده از امكانــات موجــود در 
ــه  راســتای اقتصــاد دانش بنیــان را مــد نظــر قــرار دهــد. ب
ایــن ترتیــب،  بــه جــای كاشــت بذرهــای یک ســاله، شــاهد 
ــركت های  ــان ش ــد در گفتم ــارور و تنومن ــت ب ــک درخ ی
 .ــود ــم ب ــور خواهی ــور در كش ــان فناور مح دانش بنی
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عزم جزم ایران و روسیه برای تعامالت 
علمی و فناوری با یکدیگر 

ساخت مهاکری بلندمدت عیمل و فناوری �ب روسیه همیا شده است  ز�ی

 راضیه حبیبی 
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موضـــوع »دیپلماســـی فنـــاوری« امـــروز در جمهـــوری 
ـــز  ـــه و تمرك ـــطح توج ـــن س ـــران در باالتری ـــالمی ای اس
قـــرار دارد و بـــه یـــک اســـتراتژی پایـــدار در كشـــور 
ـــی  ـــادالت بین الملل ـــه مع ـــال ك ـــت. ح ـــده اس ـــل ش تبدی
ـــده و  ـــر ش ـــتخوش تغیی ـــته ای دس ـــق هس ـــس از تواف پ
ـــران  ـــی ای ـــاده دیپلماس ـــام، ج ـــرای برج ـــتانه اج در آس
ـــور  ـــاوری كش ـــی فن ـــوزه دیپلماس ـــت، ح ـــک اس پرترافی
می توانـــد بـــدون این كـــه تحـــت تاثیـــر اتمســـفر 
ـــتراتژی  ـــق اس ـــود را طب ـــرد، راه خ ـــرار گی ـــات ق احساس
فكـــر شـــده كلیـــت نظـــام بپیمایـــد. توســـعه علمـــی 
ـــای  ـــاد فض ـــا ایج ـــان ب ـــالم همزم ـــان اس ـــا جه ـــگام ب هم
ـــت.  ـــام اس ـــال انج ـــر در ح ـــورهای دیگ ـــا كش ـــكاری ب هم
نمونـــه بـــارز آن، همـــكاری مـــدون علمـــی و فنـــاوری 
ـــورهای  ـــی از كش ـــوان یك ـــه عن ـــیه ب ـــیون روس ـــا فدراس ب

ـــت.  ـــه اس ـــن عرص ـــرو در ای پیش
ایــران و روســیه، برخــالف قدمــت ارتبــاط تاریخی شــان، 
همكاری هــای اندكــی در زمینــه فنــاوری داشــته اند 
در حالــی كــه روســیه یكــی از ســردمداران علــم و 
ــران  ــا ای ــت ب ــاده اس ــون آم ــت و اكن ــاوری در دنیاس فن
ــگ،  ــی بیرن ــد. علی مرتض ــته باش ــدت داش ــل  بلندم تعام
معــاون امــور بین الملــل و تبــادل فنــاوری معاونــت 
ــه  ــفندماه ب ــت جمهوری، در اس ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــا  ــرد ت ــفر ك ــیه س ــیون روس ــت فدراس ــكو پایتخ مس
ــی  ــزاری ســومین نشســت كمیســیون عال ــات برگ مقدم
ــرف  ــا ط ــیه را ب ــران و روس ــاوری ای ــای فن همكاری ه

ــد.  ــم كن روس فراه
او كــه ریاســت كمیتــه اجرایــی ایــن كمیســیون را 
در طــرف ایرانــی بــر عهــده دارد، دســتور جلســات 
بهــار  در  اســت  قــرار  كــه  را  نشســت  ســومین 
1395 برگزار شــود، با همتــای روســی خــود تعییــن 
راگوزیــن  دیمیتــری  معــاون  میخایلــوف  می كنــد. 
ریاســت  روســیه،  فدراســیون  نخســت وزیر  معــاون 
كمیتــه اجرایــی كمیســیون را در طــرف روس عهــده دار 
ــل  ــه ذی ــای ده گان ــت كارگروه ه ــن وضعی ــت. آخری اس
ــن ســفر اســت.  ــای ای ــر برنامه ه ــز از دیگ كمیســیون نی

دو محور همکاری 
ــاوری  ــادل فن ــل و تب ــور بین المل ــاون ام ــه مع ــه گفت ب
ــن  ــت جمهوری، دومی ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
كمیســیون عالــی همكاری هــای فنــاوری ایــران و روســیه 
دو محــور داشــت؛ نخســت مشــخص شــدن موضوعــات و 
عناویــن و چارچــوب كاری كمیته هــای مشــترک علمــی 
و فنــاوری و دوم ایجــاد زیرســاخت بــرای همــكاری علــم 

و فنــاوری دو كشــور. 
برگــزاری نشســت هایی بــرای تبــادل فنــاوری بیــن 
ــد  ــدور روادی ــهیل ص ــن تس ــیه و همچنی ــران و روس ای
بــرای دانشــمندان دو كشــور، از مــوارد دیگــری بــود كــه 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــیون م ــن كمیس در ای
بــه  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 

ایــن  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  از  نمایندگــی 
نشســت همچنیــن پیشــنهاد كــرده اســت صنــدوق 
ــا از  ــی مشــتركی از ســوی دو كشــور ایجــاد شــود ت مال
ــت  ــیه حمای ــران و روس ــاوری ای ــی و فن ــای علم پروژه ه
شــود. در كل، توافقاتــی كــه در 6 كمیتــه همكاری هــای 
فنــاوری و چنــد پیشــنهاد كــه بــرای ایجــاد زیرســاخت 

همكاری هــا ارائــه شــده بــود، مفــاد پروتــكل امضــا شــده 
بیــن ســتاری و راگوزیــن را تشــكیل می دهــد. 

ثمرات دیپلماسی فناوری با روسیه
بیرنــگ دربــاره ثمراتــی كــه در مــراودات فنــاوری 
ــرد:  ــان ك ــد نشســت، بی ــار خواه ــه ب ــران و روســیه ب ای
ــاوری  ــم و فن ــترک عل ــروژه مش ــدود 40 پ ــزی ح »چی
ــده  ــف ش ــته تعری ــال گذش ــیه از س ــران و روس ــن ای بی
ــه  ــیه در زمین ــور روس ــا كش ــم ب ــر می خواهی ــت. اگ اس
علــم و فنــاوری رابطــه ای درازمــدت داشــته باشــیم، بایــد 
امــروز بســترهای آن و زیرســاخت هایش را ایجــاد كنیــم. 
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ــن  ــاله در ای ــا 30 س ــای 20 ت ــا االن دورنم ــن م بنابرای
ــم.«  ــیر داری مس

انتقـــادات و نگرانی هایـــی مطـــرح شـــده  گاهـــی 
اســـت مبنـــی بـــر این كـــه توجـــه جـــدی بـــه 
ایـــران  روســـیه در فضـــای دیپلماســـی فنـــاوری 
ممكـــن اســـت فرصت هـــای دیگـــر را در تعامـــل بـــا 
ـــگ در  ـــد. بیرن ـــگ كن ـــان كمرن ـــورهای جه ـــر كش دیگ
ایـــن خصـــوص گفـــت: »اغلـــب كشـــورهای پیشـــرفته 
بـــه انتقـــال فنـــاوری تمایلـــی ندارنـــد و بیشـــتر بـــه 
فـــروش محصـــول عالقه منـــد هســـتند. یـــا در زمینـــه 
دانشـــگاهی بـــه دنبـــال جـــذب دانشـــجویان ممتازنـــد 
ـــان  ـــان را همچن ـــعه علمی ش ـــش و توس ـــرخ پژوه ـــا چ ت
در گـــردش نگـــه دارنـــد. گرایـــش بـــه همـــكاری 
ــوال  ــوده و معمـ ــب بـ ــا غالـ ــور مـ ــرب در كشـ ــا غـ بـ
فرصـــت همـــكاری بـــا كشـــورهایی همچـــون روســـیه 
نادیـــده گرفتـــه شـــده اســـت. همچنیـــن نگاه هـــا بـــه 
ـــوز  ـــران و روســـیه هن ـــن ای ـــاوری بی ـــاط فن ـــراری ارتب برق

ــت.«  ــناخته اسـ ــه و ناشـ غبارگرفتـ
توجه به همسایه 

ـــی  ـــاون علم ـــهریورماه 94 مع ـــای ش ـــتین روزه در نخس
ـــار  ـــن ب ـــرای دومی ـــران ب ـــوری ای ـــاوری رئیس جمه و فن
بـــه روســـیه ســـفر كـــرد. برنامه هایـــی كـــه از پیـــش 
ـــی داد.  ـــر م ـــرا خب ـــفری پرماج ـــود، از س ـــده ب ـــم ش تنظی
»تشـــكیل كمیســـیون عالـــی همكاری هـــای فنـــاوری 
ــیه« از  ــران و روسـ ــه ایـ ــات بلندپایـ ــر مقامـ ــر نظـ زیـ
مهم تریـــن برنامه هـــای ایـــن ســـفر بـــود. دیـــدار بـــا 

مقامـــات عالی رتبـــه روســـیه و حضـــور در نمایشـــگاه 
ــت  ــم در فهرسـ ــس 2015 هـ ــای ماكـ ــم هوافضـ مهـ
ــده  ــده شـ ــه روزه گنجانـ ــفر سـ ــن سـ ــای ایـ برنامه هـ

ـــود.  ب
امـــا پیش زمینـــه ایـــن ســـفر و تشـــكیل كمیســـیون 
عالـــی از ماه هـــا پیـــش ایجـــاد شـــده بـــود. آنـــدری 
فورســـنكو، دســـتیار ویـــژه علمـــی والدیمیـــر پوتیـــن 
رئیس جمهـــوری فدراســـیون روســـیه، اردیبهشـــت 
ســـال گذشـــته بـــه همـــراه هیاتـــی برجســـته شـــامل 
ــد.  ــران آمـ ــه ایـ ــگاهی بـ ــی و دانشـ ــای علمـ چهره هـ
ــیكا  ــالس سـ ــفر، در اجـ ــن سـ ــس از ایـ ــد روز پـ چنـ
ـــر  ـــود دكت ـــرار ب ـــن، ق ـــانگهای چی ـــهر ش ـــی ش ـــه میزبان ب
روحانـــی رئیس جمهـــوری اســـالمی ایـــران و پوتیـــن 
ــای  ــی از محورهـ ــد. یكـ ــات كننـ ــر مالقـ ــا یكدیگـ بـ
گفت وگـــوی ایـــن دو رئیس جمهـــور همكاری هـــای 
علمـــی و فنـــاوری بـــود كـــه نشـــان مـــی داد دســـتیار 
ویـــژه والدیمیـــر پوتیـــن گـــزارش خـــود را به موقـــع 

ارائـــه كـــرده اســـت. 
ــنكو،  ــفر فورس ــد از س ــاه بع ــش م ــاه 1393، ش آبان م
ــن  ــژه پوتی ــتیار وی ــه دس ــت ك ــیه رف ــه روس ــتاری ب س
رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  میزبــان 
اســالمی ایــران بــود. ایــن ســفر هــم دســتاوردهای قابــل 
توجهــی داشــت كــه از جملــه آن هــا بحــث و گفت وگــو 
ــتان  ــوری تاتارس ــا جمه ــا ب ــش همكاری ه ــاره افزای درب
ــور و  ــن كش ــاوری ای ــای فن ــی از قطب ه ــوان یك ــه عن ب
ــف  ــز مینیخان ــفر موفقیت آمی ــا س ــدن آن ب ــی ش عملیات
ــره  ــی 44 نف ــا هیات ــن كشــور همــراه ب ــور ای رئیس جمه
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ــود.  ــران در اســفند 93 ب ــه ای ب
دستاورد بزرگ سفر 

ـــی  ـــه روســـیه، كمیســـیون عال طـــی ســـفر دوم ســـتاری ب
ـــد  ـــكیل ش ـــیه تش ـــران و روس ـــاوری ای ـــای فن همكاری ه
كـــه بـــه عقیـــده معـــاون امـــور بین الملـــل و تبـــادل 
ـــت جمهوری،  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــاوری معاون فن
ــای  ــه در همكاری هـ ــت كـ ــدادی اسـ ــن رخـ مهم تریـ
فنـــاوری دو كشـــور واقـــع شـــده اســـت و ارزش آن از 
ـــت.  ـــر اس ـــز باالت ـــه نی ـــه و موافقتنام ـــن تفاهمنام چندی
ــا  ــا بـ ــه مـ ــت: »تجربـ ــه گفـ ــن زمینـ ــگ در ایـ بیرنـ
بســـیاری از كشـــورها نشـــان داده اســـت تفاهمنامـــه 
و قراردادهـــا بـــدون وجـــود عـــزم جـــزم در دو طـــرف 
ــی  ــا عملـ ــدن آن هـ ــری شـ ــی و پیگیـ ــرای اجرایـ بـ
ـــای  ـــئولیت آق ـــا مس ـــیون ب ـــن كمیس ـــا ای ـــده اند. ام نش
راگوزیـــن كـــه شـــخصیتی قـــوی در كابینـــه اســـت و 
ـــن  ـــه بی ـــندی ك ـــا س ـــز ب ـــدی اش و نی ـــای ج كارگروه ه
وی و ســـتاری بـــه امضـــا می رســـد، ایـــن كمیســـیون 
ـــه آن داده  ـــل توجـــه و ارزشـــمندی ب رســـمی و شـــأن قاب
ـــران  ـــته نگ ـــال گذش ـــی، دو س ـــا در یك ـــود. روس ه می ش
ـــم  ـــرب ببری ـــمت غ ـــه س ـــان را ب ـــا نگاهم ـــه م ـــد ك بودن
و منافـــع آنـــان در ایـــن میـــان كمرنـــگ شـــود. امـــا 
تاكیداتـــی كـــه آقـــای ســـتاری در دیـــدار بـــا پوتیـــن 
بـــر همكاری هـــای بیـــن دو كشـــور داشـــت، شـــرایط 
ـــن  ـــی بی ـــالت سیاس ـــر تعام ـــه ب ـــرد ك ـــمتی ب ـــه س را ب
ـــت و آن را  ـــد گذاش ـــی خواه ـــر مثبت ـــز تاثی ـــرف نی دو ط

ـــرد.«  ـــد ك ـــت خواه تقوی

همکاری ها ادامه دارد 
ـــره ای  ـــال چه ـــفر كام ـــن س ـــتاری در ای ـــراه س ـــات هم هی
ــتاد  ــر سـ ــو، دبیـ ــتاد نانـ ــر سـ ــت. دبیـ ــی داشـ علمـ
ــت از  ــدوق حمایـ ــس صنـ ــادی، رئیـ ــلول های بنیـ سـ
ــس  ــران( و رئیـ ــم ایـ ــی علـ ــاد ملـ ــگران )بنیـ پژوهشـ
دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی از جملـــه افـــرادی بودنـــد 
كـــه معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــوری را در 

ــد.  ــی می كردنـ ــفر همراهـ ــن سـ ایـ
بیرنـگ دربـاره ادامـه راه دیپلماسـی فنـاوری ایـران در 
حـوزه روسـیه ابـراز كـرد: »در رفـت و آمدهایـی كـه بین 
مسـئوالن ایرانـی و روسـیه در دو كشـور صـورت گرفتـه 
از  زمینه هـای مختلـف  پـروژه در  بـه 40  نزدیـک  بـود، 
جملـه نانـو، بیو، تجهیـزات پزشـكی، درمـان بیماری های 
صعب العـالج، علـوم شـناختی، همكاری های دانشـگاهی و 
حوزه هایـی از ایـن دسـت برای شـروع همكاری هـای تازه 
مطـرح شـد كه برخـی از آن هـا نهایـی شـده و برخی نیز 
در حـال مذاكـره اسـت امـا مهم آن اسـت كـه طرفین بر 
سـر آن توافـق كرده انـد. بنابرایـن ایـن رفـت و آمدها باید 
ادامـه یابـد تـا كارهـا و بحث هـای انجـام شـده بـه نتیجه 

 » برسند.
در  ســـفر  دســـتاورد  مهم تریـــن 

دانش بنیـــان  اقتصـــاد  عرصـــه 
بیرنـــگ در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال كـــه مهم تریـــن 
ـــه  ـــان چ ـــاد دانش بنی ـــه اقتص ـــفر در عرص ـــتاورد س دس
بـــود، گفـــت: »مهم تریـــن دســـتاورد آن می توانـــد 
تقویـــت بنیـــه فناورانـــه طـــرف ایرانـــی باشـــد. مثـــال 
ــر  ــر اگـ ــات دیگـ ــا موضوعـ ــی یـ ــای هوایـ در بحث هـ
ـــا طـــرف روس داشـــته باشـــیم،  ـــی ب ـــم تعامـــل خوب بتوانی
ـــد  ـــذار خواه ـــت و اثرگ ـــک مثب ـــده نزدی ـــج آن در آین نتای
البتـــه روس هـــا در بســـیاری شـــاخه ها در  بـــود. 
لبـــه تكنولـــوژی حركـــت می كننـــد. برخـــی از ایـــن 
فناوری هـــا نیـــز هنـــوز تجـــاری نشـــده اند كـــه 
بخواهیـــم یـــک شـــركت را بـــه آن هـــا وصـــل كنیـــم. 
در ایـــن زمینـــه بهتـــر اســـت تیم هـــای تحقیقاتـــی را 

وصـــل كنیـــم تـــا دســـتاوردها منتقـــل شـــود.« 
او در پایـــان افـــزود: »نتیجـــه همـــه این هـــا ارتقـــای 
ـــزه الزم را داشـــته  ـــد اهتمـــام و انگی ـــاوری اســـت و بای فن
ــرداری  ــتی بهره بـ ــا به درسـ ــن فضـ ــه از ایـ ــیم كـ باشـ
ــای  ــا چیزهـ ــوژی از روس هـ ــا در بیوتكنولـ ــم. مـ كنیـ
ــا  ــاوری را ارتقـ ــد آن فنـ ــم، بعـ ــاد گرفتیـ ــی یـ خوبـ
ـــم  ـــد كردی ـــز تولی ـــمندی نی ـــوالت ارزش ـــم و محص دادی
و توانســـتیم برخـــی از ایـــن محصـــوالت را بـــه خـــود 
ــركت های  ــیوه را شـ ــن شـ ــم. ایـ ــادر كنیـ ــیه صـ روسـ
ــد  ــف بایـ ــای مختلـ ــی در عرصه هـ ــان ایرانـ دانش بنیـ
ـــده  ـــد؛ گیرن ـــرار دهن ـــا ق ـــا روس ه ـــان ب ـــرلوحه تعاملش س
ـــود  ـــعه خ ـــق و توس ـــا تحقی ـــد ب ـــند و بتوانن ـــی باش خوب

».را ارتقـــا دهنـــد
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ماه قراردادها
من ماه چه طعیم داشت؟  اقتصاد ا�یان در �ب
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نخســـتین روزهـــای بهمن مـــاه امســـال بـــا ســـفر 
رئیس جمهـــور كشـــورمان بـــه ایتالیـــا و فرانســـه رقـــم 
ـــی  ـــام اجرای ـــن مق ـــال ها عالی تری ـــس از س ـــا پ ـــورد ت خ
ایـــران راهـــی دو كشـــور مهـــم اروپایـــی شـــود. ایـــن 
ـــس  ـــی پ ـــن روحان ـــمی حس ـــفر رس ـــتین س ـــفر، نخس س
ــن  ــای چندیـ ــه امضـ ــه بـ ــود كـ ــا بـ ــو تحریم هـ از لغـ
تفاهمنامـــه و قـــرارداد منتهـــی شـــد. در ایـــن میـــان، 
ــركت های  ــو از شـ ــای نـ ــد هواپیمـ ــد 138 فرونـ خریـ
ایربـــاس و ای تـــی آر و امضـــای قـــرارداد پـــژو مـــورد 
ــت  ــف دولـ ــق و مخالـ ــانه های موافـ ــاد رسـ ــه زیـ توجـ
ـــاد  ـــه اعتق ـــه ب ـــت ك ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــرار گرف ق
ـــن  ـــرارداد از بهتری ـــن دو ق ـــان، ای ـــیاری از كارشناس بس

ــت.  ــر اسـ ــای اخیـ ــای دهه هـ قراردادهـ
ـــه  ـــا كار را ب ـــن قرارداده ـــورمان از ای ـــات كش ـــاع مقام دف
ـــن  ـــم جش ـــور در مراس ـــه رئیس جمه ـــاند ك ـــی رس جای
ــالمی  ــوری اسـ ــی جمهـ ــالگی هواپیمایـ ــد 54 سـ تولـ
ـــازی  ـــه بازس ـــم ب ـــت مصم ـــت: »دول ـــا«، گف ـــران، »هم ای
ـــت  ـــه دول ـــه توج ـــرا ك ـــت چ ـــور اس ـــی كش ـــاوگان هوای ن
ـــت و  ـــران اس ـــت ای ـــد مل ـــرو و امی ـــان، آب ـــه ج ـــم ب یازده
ـــزرگ  ـــدرت ب ـــک ق ـــه ی ـــد ب ـــران بای ـــی ای ـــاوگان هوای ن
ـــل  ـــار تبدی ـــافر و ب ـــل مس ـــل و نق ـــوزه حم ـــی در ح هوای

ـــود.«  ش
ــد  ــز خری ــازی نی ــر راه و شهرس ــدی وزی ــاس آخون عب
ــن  ــرگ زری ــی را ب ــی دالل ــه دور از مش ــطه و ب بی واس
ایــن قــرارداد دانســت و گفــت: »بــا خریــد هواپیماهــای 
جدیــد )118 ایربــاس و 20 فرونــد ای تــی آر( تعــداد 
صندلی هــای نــاوگان هوایــی 1/5 برابــر افزایــش خواهــد 

ــت.«  یاف
آخونــدی در ایــن مراســم كــه پنجــم اســفندماه برگــزار 
شــد، گفــت كــه بــه ایربــاس و فروشــنده ایــن هواپیماهــا 
اعــالم شــده بــرای خریــد ایــن هواپیماهــا نبایــد 
ــی  ــچ ریال ــد هی ــد و نبای ــته باش ــود داش ــطه ای وج واس
ــدل  ــاس رد و ب ــر و ایرب ــن ایران ای ــطه بی ــق واس از طری
شــود. او گفــت كــه دولــت ایــران بــه هیــچ فعالــی اجــازه 
ــه صــورت  ــا ب ــن هواپیماه ــد ای ــرای خری ــداده اســت ب ن
واســطه بیــن ایران ایــر و ایربــاس وارد عمــل شــود زیــرا 
مــا بــه صــورت مســتقیم بــرای خریــد ایــن هواپیماهــا بــا 

ــده ایم.  ــل ش ــاس وارد عم ایرب
صنعــت هوایــی ایــران نیازمنــد 500 فرونــد انــواع 
ــن  ــگ، تامی ــركت لیزین ــدازی ش ــا راه ان هواپیماســت و ب
نــاوگان هوایــی ایــران بــا ســرعت بیشــتری دنبــال 
می شــود. هم اكنــون 250 فرونــد هواپیمــا در كشــور 
وجــود دارد كــه تنهــا 150 فرونــد آن در مســیرهای 

مختلــف پــرواز می كننــد. 
مروری بر قرارداد پژو 

ــتین  ــز نخس ــودرو نی ــاس، ایران خ ــرارداد ایرب ــر از ق غی
ــا  ــژو امض ــا پ ــراردادی ب ــه ق ــود ك ــور ب ــاز كش خودروس
ــوی  ــورو از س ــون ی ــاس آن 400 میلی ــر اس ــا ب ــرد ت ك

دو كشــور در ایــران ســرمایه گذاری شــود و شــركتی 
ــه وجــود آیــد كــه نیمــی از ســهام آن متعلــق  جدیــد ب
بــه ایران خــودرو و نیــم دیگــر آن متعلــق بــه پــژو باشــد. 
ــره  ــد شــده، رئیــس هیات مدی ــرارداد منعق ــر اســاس ق ب
ــوی  ــل از س ــودرو و مدیرعام ــوی ایران خ ــال از س دو س
ــد  ــن رون ــد ای ــال بع ــود و در دو س ــاب می ش ــژو انتخ پ
ــس  ــودرو و رئی ــوی ایران خ ــل از س ــوس و مدیرعام معك
هیات مدیــره ایــن شــركت از ســوی پــژو معرفــی خواهــد 

شــد. 

بناســت شــركت جدیــدی كــه بــه وجــود مــی آیــد پنــج 
ــه  ــژو 301، 208، 2008، 508 و 5008 را ب ــول پ محص
تولیــد برســاند. فــاز اول تولیــد در ایــن كارخانــه از اواخــر 
ــا  ــول اول ب ــه محص ــود و س ــاز می ش ــده آغ ــال آین س
تیــراژی حــدود 200 هــزار دســتگاه در ســال بــه تولیــد 
ــول 508 و 5008 وارد  ــس از آن، دو محص ــد و پ می رس

ــود.  ــازار می ش ب
ایــن قــرارداد نمونــه بــارز یــک ســرمایه گذاری مشــترک 
اســت كــه بــر اســاس آن 40 درصــد قطعــات خودروهــا 
ــد  ــید و 30 درص ــد رس ــد خواه ــه تولی ــا ب ــور م در كش
از محصــوالت نهایــی تولیــد شــده نیــز از طریــق شــبكه 
ــژو وارد بازارهــای رقابتــی خواهــد شــد. ایــن موضــوع  پ
ــران در گام نخســت  ــد صنعــت خــودرو ای نشــان می ده
پســاتحریم قــراردادی بــه امضــا رســانده كــه بــر اســاس 
ــه از  ــاند ك ــد برس ــه تولی ــی را ب ــت محصول ــرار اس آن ق
نظــر قیمــت و كیفیــت قابــل رقابــت در بازارهــای 

ــی باشــد.  صادرات
امضاهای رنگارنگ 

در بهمن مــاه امســال، هیات هــای بســیاری از كشــورهای 
مختلــف وارد ایــران شــدند. در دومیــن روز بهمــن، 
ــد  ــران آم ــه ای ــس از 14 ســال ب ــن پ ــور چی رئیس جمه
ــع  ــه صنای ــی را در زمین ــا و تفاهمنامه های ــا قرارداده ت
نفــت و گاز، محیــط زیســت، توســعه زیرســاخت ها 
از  تــازه ای  دور  نویدبخــش  و  برســاند  امضــا  بــه  و... 
ــن  ــد. ای ــن باش ــور كه ــادی دو كش ــای اقتص همكاری ه
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ســفر ســبب شــد برخــی از شــركت های چینــی كــه در 
ایــران مشــغول بــه كار هســتند بــه تثبیــت موقعیتشــان 
بپردازنــد و بــه توســعه فعالیت هــای تجــاری و اقتصــادی 

ــند.  ــران بیندیش ــود در ای خ
ــی از كشــورهای  ــاه امســال شــاهد حضــور وزرای بهمن م
گوناگــون در ایــران بودیــم كــه زمینــه همكاری مشــترک 
بررســی  مــورد  ایرانــی  وزارتخانه هــای  بــا  را  خــود 
قــرار دادنــد. آن هــا بــا حضــور در اتــاق بازرگانــی 
ــه  ــا بخــش خصوصــی كشــور نیــز ب تفاهمنامه هایــی را ب

ــاندند.  ــا رس امض
اقدام مشترک ملی

ــوان از آن ســخن گفــت،  ــه مهــم دیگــری كــه می ت نكت
 2 برجــام  بــه  بهمن مــاه  در  رئیس جمهــور  اشــاره 
ــود. او مراســم  ــرای بازســازی ســاختار اقتصــاد ایــران ب ب
رونمایــی از دســتاوردهای فنــاوری فضایــی را بــه فرصتــی 
ــی  ــد دیگــری رونمای ــدواژه جدی ــا از كلی ــرد ت ــل ك تبدی
كنــد؛ او برجــام 2 را بــر ســر زبان هــا انداخــت؛ برجامــی 
ــس از  ــی، پ ــن روحان ــه حس ــه گفت ــت، ب ــرار اس ــه ق ك
ــی  ــه جامع ــاس آن برنام ــر اس ــک، ب ــام ی ــرای برج اج
ــن و اقتصــاد  ــه و تدوی ــی تهی ــدام مشــترک مل ــرای اق ب

ــران بازســازی شــود.  ای
بــه نظــر برخــی كارشناســان، اقتصــاد ایــران، اگــر فــردی 
ــری  ــک مج ــوان ی ــه عن ــف ب ــواد ظری ــد محمدج مانن
داشــته باشــد، می توانــد مشــكالت اساســی اش را حــل و 
فصــل كنــد. از نظــر آنــان، همان گونــه كــه عــزم و اراده ای 
ــرای حــل مســاله هســته ای در راس حاكمیــت  جــدی ب
شــكل گرفــت، ایــن عــزم و اراده در مجموعــه حاكمیــت 
بــه وجــود آمــده كــه از فضــای پســاتحریم اســتفاده كنــد 
و اقتصــاد ایــران را بــه رشــد و شــكوفایی برســاند. حــال 
ســوال این جاســت كــه اگــر رئیس جمهــور بخواهــد 
ــالح  ــد و اص ــور كن ــن كار مام ــام ای ــرای انج ــردی را ب ف
ــا  ــد ب ــه او بســپارد و بخواه ــران را ب ــاختار اقتصــاد ای س
رعایــت خطــوط قرمــز اقتصــادی كــه مــورد اجماع اســت 
بــه جراحــی اساســی در اقتصــاد ایــران اقــدام كنــد، چــه 
كســی شایســته آن اســت كــه مجــری ایــن طــرح شــود و 
بتوانــد عــالوه بــر همــراه كــردن اجــزای حاكمیــت، مردم 
ــا اصالحــات اساســی در  ــا خــود كنــد ت را نیــز همــراه ب
اقتصــاد ایــران رخ دهــد و كشــورمان در مســیر اقتصــاد 

غیرنفتــی یــا اقتصــاد رقابتــی بیفتــد؟  
ــه  ــران ب ــاد ای ــازی اقتص ــد بازس ــران معتقدن صاحب نظ
اجمــاع نخبــگان سیاســی و اقتصــادی نیــاز دارد از ایــن 
ــرای  ــز بنشــینند و ب ــک می ــا دور ی ــر اســت آن ه رو بهت

ــد.  ــو دراندازن اداره اقتصــادی كشــور طرحــی ن
فـــارغ از موضـــوع اقتصـــاد سیاســـی، در مـــاه گذشـــته 
ـــت  ـــود وضعی ـــان از بهب ـــه نش ـــد ك ـــالم ش ـــی اع آمارهای
تولیـــد داشـــت. اگرچـــه بانـــک مركـــزی در خصـــوص 
رشـــد اقتصـــادی در 9 مـــاه گذشـــته ســـكوت كـــرده 
اســـت امـــا آمارهـــا نشـــان از آن دارد كـــه وضعیـــت 

تولیـــد، بـــا توجـــه بـــه لغـــو تحریم هـــا، بهبـــود 
ــه از  ــودرو كـ ــون خـ ــی همچـ ــت. صنعتـ ــه اسـ یافتـ
اردیبهشـــت ماه گذشـــته بـــا كاهـــش تولیـــد مواجـــه 
شـــده بـــود، بـــه عنـــوان یكـــی از پیشـــران های رشـــد 
ـــال  ـــاه امس ـــود را از دی م ـــودی خ ـــد صع ـــادی، رون اقتص
ـــه  ـــن روی ـــد ای ـــر می رس ـــه نظ ـــت و ب ـــرده اس ـــروع ك ش

در ماه هـــای آینـــده نیـــز ادامـــه داشـــته باشـــد. 
ــرار  ــود ق ــا در رك ــه كشــور م آنچــه مســلم اســت این ك
دارد و ایــن موضــوع در بهمن مــاه نیــز قابــل رویــت بــود. 
ــل  ــه دلی ــیمان ب ــوالد و س ــون ف ــی همچ ــع بزرگ صنای
ركــود عرصــه ســاخت و ســاز و پروژه هــای عمرانــی 
البتــه بخــش  باقــی مانده انــد.  همچنــان در ركــود 
مهمــی از ایــن ركــود بــه دلیــل كاهــش رشــد اقتصــادی 
چیــن و هنــد بــوده اســت و كارشناســان معتقدنــد ركــود 
فراگیــر در صنعــت فــوالد حداقــل تــا ســال آینــده ادامــه 

خواهــد داشــت. 
ماه نزول نفت و تورم 

ــود را  ــش خ ــد كاه ــاه رون ــز در بهمن م ــت نی ــت نف قیم
ادامــه داد و بــه محــدوده 30 دالر رســید كــه باعــث شــد 
بخشــی از منابــع دولــت كاهــش یابــد و نتوانــد بــه برخی 
تعهــدات خــود در خصــوص بودجــه عمرانــی جامــه 
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــی كارشناس ــاند. برخ ــل بپوش عم
ــه ســهم 25 درصــدی قیمــت نفــت در  ــا توجــه ب كــه ب
بودجــه ســال آینــده، دولــت بــرای جبــران كســری خــود 
یــا بایــد انــواع اوراق قرضــه را منتشــر كنــد یــا از طریــق 
ــرد.  ــاال بب ــود را ب ــد خ ــی درآم ــد مالیات ــای جدی پایه ه
پیامــد كاهــش قیمــت نفــت، پاییــن آمــدن ســطح تــوان 
ــود  ــد ب ــد خواه ــب عی ــای ش ــرای پرداخت ه ــت ب دول
ــورت  ــختی ص ــع به س ــن مناب ــود تامی ــبب می ش ــه س ك

گیــرد. 
از  خــود  تورم زایــی  سیاســت های  ادامــه  در  دولــت 
اقتصــاد ایــران توانســت تــورم را پاییــن بیــاورد. اگرچــه 
ركــود فراگیــری كمــاكان در اقتصــاد ایــران وجــود دارد 
كــه مــورد تاییــد سیاســتگذاران اقتصــادی كشــور قــرار 
ــه سیاســت های اتخــاذ شــده  ــا مجموع ــه اســت ام گرفت
ــه نقطــه در  ــورم نقطــه ب ــرخ ت در كشــور ســبب شــد ن
بهمن مــاه گذشــته بــه 8/9 درصــد برســد كــه ایــن خــود 

ــت ها دارد.  ــن سیاس ــت ای ــان از موفقی نش
ــز  ــاه نی ــه بهمن م ــی ب ــاه منته ــن 12 م ــورم میانگی ت
12/6 درصــد بــود كــه نشــان دهنده كاهــش تــورم 
ــه كــه بانــک مركــزی  ــه دی مــاه اســت. آن گون نســبت ب
گــزارش داده، نــرخ تــورم در 12 مــاه منتهــی بــه دی مــاه 
13/2 درصــد و تــورم نقطــه بــه نقطــه 9/6 درصــد بــوده 
ــورم نقطــه  ــه ت ــد ك ــن موضــوع نشــان می ده اســت. ای
بــه نقطــه 0/7 واحــد درصــد و تــورم میانگیــن 0/6 واحــد 
درصــد كاهــش یافتــه اســت و احتمــاال تــا پایــان امســال 
ــدای  ــه از ابت ــه همــان 12 درصــدی خواهــد رســید ك ب

 .ــود امســال هدفگــذاری شــده ب
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معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری گزارشـی 
از عملكـرد خود را در دو سـال گذشـته منتشـر كرد. 
در ایـن گـزارش آمده اسـت: معاونـت علمي و فناوري 
ریاسـت جمهـوري به عنـوان نهـادی فرابخشـي در 
بدنـه اجرایي دولت، مأموریت اساسـي خـود را تالش 
بـراي بازتعریـف ایـن انگاره هـا و سـازوكارها بـر مدار 
دو مفهوم اساسـي »اقتصاد مقاومتـي و دانش بنیان« 

اسـتوار نموده اسـت.
براسـاس  از سـال 95  گـزارش  ایـن  در  همچنیـن 
رهبری)مد ظله العالـی(،  معظـم  مقـام  تاكیـدات 
سـال  عنـوان   بـه  جمهـوری،  محتـرم  ریاسـت  و 
بسـیج همگانـی بـرای گشـودن پنجره هـای اقتصـاد 

اسـت. شـده  یـاد  دانش بنیـان 
در ایـن گـزارش بـرای مـرور فعالیت هـای معاونـت 
علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در دوسـال گذشته، 
چنـد محور كلیـدی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. 

ابتـدا توسـعه فناوری هـای راهبـردی و كلیـدی بـه 
ویـژه فناوری هـای همگـرا كـه در قالـب اولویت های 
ملـی و نقشـه جامـع علمی كشـور در حـال پیگیری 
جـدی اسـت. دومیـن محـور بـر فعال سـازی تمامی 
ظرفیت های قانون حمایت از شـركت  ها و موسسـات 
عرصـه  بـه  شـركت ها  ایـن  ورود  و  دانش بنیـان 
اقتصـاد متمركـز شـده اسـت. توسـعه تجاری سـازی 
فنـاوری، افزایـش تـوان دیپلماسـی فناوری، توسـعه 
فرهنـگ اقتصـاد دانش بنیـان و مشـاركت فعـال در 
سیاسـت گذاری و فرهنگ سـازی حوزه علم و فناوری 
فعالیت هـای  كلیـدی  دیگـر محورهـای  نـوآوری  و 
معاونـت هسـتند كـه در ایـن گـزارش به اختصـار به 

آنهـا پرداخته شـده اسـت. 
می توانیـد بـا اسـتفاده از باركـدی كـه در این صفحه 
می بینیـد گزارش عملكرد دو سـال گذشـته معاونت 
 .علمـی و فنـاوری را بطـور كامل مشـاهده كنید

گشودن پنجره های اقنصاد دانش بنیان
گزارش معلکرد دو ساهل معاونت عیمل و فناوری

انه نوروز ۱395 به �ب

سال ۱393 - ۱394
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سرمایه گذار خطرپذیر کم است
رک عمل و فناوری استان فارس ید ُمر، رئیس �پ گفت و گو �ب دک�ت فر

 المیرا حسینی
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مستقر  فارس  استان  فناوری  و  علم  پارک  در  شرکت  چند   
هستند؟ 

حــدود 140، 150 شــركت در ایــن پــارک مســتقرند. مــا در اصــل ســه 
مركــز رشــد داریــم؛  مركــز رشــد كشــاورزی و فراورده هــای كشــاورزی، 
مركــز رشــد نفــت و گاز و مركــز رشــد جامــع كــه بقیــه رشــته ها در 
آن مســتقر هســتند. البتــه بــه دنبــال گرفتــن مجــوز بــرای مركز رشــد 

آی ســی تی نیــز هســتیم كــه بــه زودی دریافــت خواهــد شــد. 

ــازی  ــه تجاری س ــرکت ها وارد مرحل ــن ش ــداد از ای ــه تع  چ
شــده اند؟ 

ــه  ــم ك ــاره كن ــد اش ــدا بای ــوال ابت ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ب
ــیراز  ــاوری ش ــم و فن ــارک عل ــر در پ ــان حاض ــركت های دانش بنی ش
ــه  ــا هســتند كــه در مرحل ــوع هســتند. یكــی شــركت های نوپ ســه ن
تولیــد محصــول قــرار دارنــد و بــه آن هــا شــركت دانش بنیــان تولیــدی 
ــه  ــود را ب ــد خ ــه تولی ــتند ك ــركت هایی هس ــری ش ــم. دیگ می گویی
فــاز صنعتــی برده انــد و بــه آن هــا شــركت دانش بنیــان صنعتــی گفتــه 
ــه توانســته اند بیشــتر  ــت شــركت هایی هســتند ك می شــود و در نهای
رشــد كننــد و وارد مرحلــه صــادرات شــوند كــه آن هــا را شــركت های 
پاركــی می نامیــم. در مجمــوع 40 شــركت پاركــی داریــم كــه بایــد بــه 
آن هــا كمــک شــود تــا محصوالتشــان قابــل رقابــت بــا جاهــای دیگــر 
باشــد. البتــه دوران پســابرجام فرصت هــا و در عیــن حــال چالش هایــی 

ــه وجــود آورده اســت.  ــن شــركت ها ب ــرای ای را ب

 چه چالشی؟ 
ــق، كاالی  ــدون حســاب دقی ــر از كشــورهای توســعه یافته، ب ــا اگ یقین
ــون  ــی چ ــود، شــركت های داخل ــت مناســب وارد ش ــا قیم ــوب ب مرغ

تــوان رقابــت بــا آن هــا را ندارنــد، بــه مشــكل بــر خواهنــد خــورد. 

ــای  ــد از پارک ه ــتاری در بازدی ــر س ــه دکت ــه ای ک  نکت
علــم و فنــاوری اســتان های مختلــف همــواره بــر آن تاکیــد 
می کننــد، ایــن اســت کــه شــرکت ها از ظرفیت هــای 
ــد.  ــتفاده کنن ــتان اس ــکالت اس ــل مش ــرای ح ــود ب موج
ظرفیت هــا و نیازهــای اســتان فــارس چــه چیزهایــی اســت 
ــن  ــع ای ــا و رف ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای ــدر در اس ــما چق و ش

ــد؟  ــق بوده ای ــا موف نیازه
ــتركند  ــد، مش ــود دارن ــتان ها وج ــه در اس ــكالتی ك ــیاری از مش بس
ــه   ــور در زمین ــال كل كش ــتند. مث ــتان نیس ــک اس ــاص ی ــط خ و فق
های تــک ضعــف دارد. بنابرایــن اگــر هــر اســتانی ســعی كنــد در ایــن 
زمینــه خــود را ارتقــا دهــد، در مجمــوع بــرای كل كشــور مفیــد خواهد 

بــود. 
مــا ســعی كرده ایــم روی نقــاط قــوت اســتان فــارس كار كنیــم. مثــال 
ــا در  ــت. م ــاص اس ــع خ ــی و صنای ــع معدن ــتان دارای مناب ــن اس ای
زمینــه منابــع معدنــی غیرفلــزی نقــاط قــوت زیــادی داریــم؛ از ســنگ 
ســاختمانی گرفتــه تــا خــاک چینــی و... از طــرف دیگــر، اســتان فــارس 

ــه الكترونیــک یكــی از قطب هــای كشــور اســت.  در زمین
چیــزی كــه مــا را از نقــاط قــوت و ضعــف اســتان آگاه می كنــد، برنامــه 
ــده. در اصــل  ــام ش ــتان انج ــر اس ــه در ه ــرزمین اســت ك ــش س آمای
خورانــد اولیــه برنامــه راهبــردی 5 ســاله ای كــه تدویــن كردیــم، همین 
ــتان  ــف اس ــای مختل ــه ظرفیت ه ــن برنام ــود. در ای ــش ب ــه آمای برنام

پارک های علم و فناوری استان ها 
توانسته اند از ظرفیت های استان 
خود بهره ببرند و استعدادهای 
برتر را به خودباوری برسانند. 
با قوت گرفتن این پارک ها، 
این تفکر که برای پیشرفت در 
زمینه های مختلف الزم است 
عازم پایتخت شد، به مرور رنگ 
می بازد و هر استانی می تواند با 
تکیه بر توانایی ها و افراد مستعد 
خود، مسیر ترقی را پله پله طی 
کند. با این حال، دکتر فرید مّر، 
رئیس پارک علم و فناوری استان 
فارس معتقد است این پارک ها 
به سیستم نظارت و ارزشیابی 
نیاز دارند. او چالش های 
خرد و کالن بسیاری پیش 
روی شرکت های دانش بنیان 
می بیند. گفت وگوی دانش بنیان 
با وی پیش روی شماست. 
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بــرآورد شــده اســت. مثــال اســتان فــارس می توانــد قطــب 
گردشــگری باشــد و در ایــن زمینــه بســیار جــای توســعه 
دارد امــا روی ایــن وجهــش خیلــی كــم كار شــده اســت. در 
حــوزه گردشــگری چنــد شــركت داریــم ولی انگشت شــمار 

هســتند و بایــد بیشــتر شــوند. 

شــرکت های  از  زیــادی  تعــداد  بــا  شــما   
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــر و کار داری ــان س دانش بنی
ــرکت ها و  ــن ش ــش روی ای ــی پی ــه چالش های چ

پارک هــای علــم و فنــاوری قــرار دارد؟ 
ــوند.  ــیم می ش ــرد تقس ــته كالن و خ ــه دو دس ــا ب چالش ه
حــل چالش هــای كالن مســلما از عهــده مــا خــارج اســت 
چــون بــه سیاســت گذاری های كالن نیــاز دارد. یكــی از 
ــی و  ــت های صنعت ــودن سیاس ــو نب ــا، همس ــن چالش ه ای
تجــاری ماســت. فــرض كنیــد كــه یــک شــركت دانش بنیان 
بــا مشــقت بســیار محصولــی را بــه تولیــد انبــوه می رســاند. 
ــک تاجــر مشــابه همــان محصــول را از  ــا آن، ی ــان ب همزم
ــد و  ــن وارد می كن ــیار پایی ــه بس ــا تعرف ــره ب ــا ك ــن ی چی
این گونــه تمــام زحمــت شــركتی كــه پــس از چنــد ســال 
توانســته اســت بــه مرحلــه تولیــد صنعتــی برســد، بــه بــاد 
مــی رود. متاســفانه مــا ایرانی هــا عمومــا كاالی خارجــی را به 
محصــول داخلــی ترجیــح می دهیــم. تعییــن تعرفــه واردات 
بــرای محصــوالت صنعتــی هــم یــک مســاله كالن اســت. 
مرحلــه،  اصلی تریــن  دانش بنیــان  شــركت های  در 
ــای  ــا چالش ه ــه ب ــن مرحل ــا ای ــازی اســت. اتفاق تجاری س
فــراوان همــراه اســت. اصلی تریــن مشــكل ایــن اســت كــه 
ــم  ــر نداری ــه عنــوان ســرمایه گذاری خطرپذی مــا چیــزی ب
ــک را  ــا ریس ــرمایه گذارهای م ــم. س ــم داری ــی ك ــا خیل ی
ــرمایه گذاری  ــی س ــد جای ــح می دهن ــد و ترجی نمی پذیرن
ــراد  ــن اف ــند. ای ــود برس ــه س ــد ب ــد درص ــه ص ــد ك كنن

حاضــر نیســتند وارد كاری شــوند كــه می توانــد ســودهای 
كالنــی را نصیــب آن هــا كنــد امــا ریســک بیشــتری دارد. 
ــه  ــرمایه گذار VC گفت ــر، س ــرمایه گذارهای خطرپذی ــه س ب
می شــود. در كشــورهای پیشــرفته چنانچــه اختراعــی 
تــازه بــه منصــه ظهــور برســد، ســرمایه گذارها بــه تحلیــل 
ــد و ســپس وارد عرصــه كار می شــوند.  موقعیــت می پردازن
از طــرف دیگــر، ایــن شــركت ها گاهی بــرای محصوالتشــان 
ــه در  ــی ك ــه اندك ــا بودج ــی ب ــد ول ــاز دارن ــغ نی ــه تبلی ب
اختیارشــان اســت، بــه هیــچ وجــه نمی تواننــد بــرای ایــن 

كار پولــی خــرج كننــد. 
مشــكل دیگــری كــه در حــوزه تجاری ســازی وجــود 
ــه  ــان ك ــادرات محصوالتم ــرای ص ــه ب ــن اســت ك دارد، ای
واقعــا هــم قابــل رقابــت بــا محصــوالت خارجــی هســتند، 
بــه گرفتــن اســتانداردهای بین المللــی نیــاز داریــم چــون 
بــرای صــادرات، اســتانداردهای داخلــی اعتبــار ندارنــد ولــی 
بســترهای الزم بــرای گرفتن این اســتانداردها مهیا نیســت. 
بنابرایــن اگــر می خواهیــم از قلمــرو ملــی خــارج شــویم و 
در ســطح جهــان هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم، 
ــادی فراهــم شــود كــه از جملــه  الزم اســت بســترهای زی

آن هــا گرفتــن اســتانداردهای جهانــی اســت. 

ــور  ــاوری چط ــم و فن ــای عل ــئوالن پارک ه  مس
ــد؟  ــک کنن ــرایط کم ــود ش ــه بهب ــد ب می توانن

ــد  ــدی بگیرن ــان را ج ــا وظیفه ش ــئوالن پارک ه ــر مس اگ
ــد  ــدت داشــته باشــند، می توانن ــردی بلندم ــه راهب و برنام
مســیر مناســبی را طــی كننــد. بــه عــالوه، بایــد شــاخصی 
ــی  ــر اســاس آن، كار مــا ارزیاب وجــود داشــته باشــد كــه ب
ــمت  ــن ِس ــر در ای ــتیم، دیگ ــد نیس ــر مفی ــا اگ ــود ت ش
نباشــیم. بنابرایــن، نیــاز بــه یــک سیســتم ارزیابــی و نظارت 

 .ــود ــاس می ش ــم احس ه
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کت های دانش بنیان، �ب اساس ماده 8 قانون »محایت  به منظور تهسیل استقرار رسث

اعات« و  اری سازی نوآوری ها و اخ�ت ب
ت

کت ها و موسسات دانش بنیان و � از رسث

ازند مرکز فعالیت خود را در  کت ها حمب ن رسث مه اجرا�ی قانون مذکور، ا�ی ن �ن ماده 29 آی�ی

رها، �ب رعایت مقررات زیست حمییط، مستقر کنند ران و دیگر �ث حمدوده �ت

ن است  کت های دانش بنیان بیان گر ا�ی ایط فعیل حامک �ب موضوع اقتصاد دانش بنیان و رسث رسث

الی موجود در کشور و تالش های فراوان دولت، به خصوص معاونت  که �ب وجود توان �ب

هوری، عدم وجود راه �رهای حصیح در مقابهل �ب چالش های  ست محب عیمل و فناوری ر�ی

کت های دانش بنیان را �ب کندی روبه رو ساخته است مذکور، رشد اقتصاد و رسث

هدایت و حمایت
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حل معضل استقرار
شرکت های دانش بنیان

ان صورت گرفت �ب تصویب هیات وز�ی
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شـــركت های  اســـتقرار  تســـهیل  منظـــور  بـــه 
دانش بنیـــان، بـــر اســـاس مـــاده 8 قانـــون »حمایـــت از 
ــازی  ــان و تجاری سـ ــات دانش بنیـ ــركت ها و موسسـ شـ
آیین نامـــه   29 مـــاده  و  اختراعـــات«  و  نوآوری هـــا 
ــد  ــركت ها مجازنـ ــن شـ ــور، ایـ ــون مذكـ ــی قانـ اجرایـ
مركـــز فعالیـــت خـــود را در محـــدوده تهـــران و دیگـــر 
ـــتقر  ـــت محیطی، مس ـــررات زیس ـــت مق ـــا رعای ـــهرها، ب ش

كننـــد. 
واحدهـــای  اســـتقرار  معیارهـــای  و  »ضوابـــط  در 

صنعتـــی و تولیـــدی«، 
هیـــات  تصویب نامـــه 
ــماره  ــه شـ ــران بـ وزیـ
 3 9 1 2 7 ت /7 8 9 4 6
 ،90/4/15 مـــورخ  هــــ 
 14 ایـــن،  از  پیـــش 
گـــروه صنعتـــی مـــورد 
قـــرار  شناســـایی 
نظـــر  از  و  گرفتـــه 
یســـت محیطی  ز
شـــده   رده بنـــدی 
بودنـــد، امـــا از آن جـــا 
ـــه مذكـــور  كـــه در مصوب
گـــروه  مصادیـــق 
صنایـــع  دوازدهـــم 
پیشـــرفته  )صنایـــع 
شناســـایی  نویـــن(  و 
رده بنـــدی  و  نشـــده 
ـــا  ـــرای آن ه ـــز ب الزم نی
ـــود،  ـــه ب ـــورت نگرفت ص
مشـــكالت متعـــددی 

بـــرای اســـتقرار ایـــن واحدهـــا ایجـــاد شـــد. 
همچنیـــن، در مصوبـــات قبلـــی هیـــات وزیـــران 
 43084  /99757 شـــماره  تصمیم نامـــه   8 )بنـــد 
شـــماره  تصویب نامـــه  و   1388/5/18 مـــورخ 
ـــوع  ـــورخ 1392/7/9( موض 124946/ ت48608هــــ م
اســـتقرار شـــركت های دانش بنیـــان و واحدهـــای 
ــود  ــده بـ ــهیل شـ ــی تسـ ــرفته اندكـ ــع پیشـ صنایـ
ــه  ــت كـ ــود داشـ ــكالتی وجـ ــان مشـ ــی همچنـ ولـ
ســـتاری،  دكتـــر  تالش هـــای  بـــا  خوشـــبختانه 
معـــاون محتـــرم علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور، 
ـــب  ـــه تصوی ـــوع ب ـــل موض ـــرای ح ـــی ب ـــه جامع مصوب
هیـــات وزیـــران رســـید )مصوبـــه شـــماره 120997/ 

ت 48608 هــــ(.
ـــتقرار  ـــكان اس ـــور، ام ـــه مذك ـــاده 2 مصوب ـــای م ـــر مبن ب
ـــرای  ـــرداری ب ـــه بهره ب ـــیس و پروان ـــواز تاس ـــذ ج و اخ
شـــركت های دانش بنیـــان و صنایـــع پیشـــرفته در 

مكان هـــای زیـــر فراهـــم شـــده اســـت: 
 پارک هـــای علـــم و فنـــاوری و مراكـــز رشـــد 
ــی وزارت  ــوزش عالـ ــترش آمـ ــورای گسـ ــوب شـ مصـ

ــاوری  ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ علـ
 شـــهرک های دانـــش ســـالمت موضـــوع مـــاده 34 

قانـــون برنامـــه پنج ســـاله پنجـــم توســـعه 

 شـــهرک ها و نواحی صنعتی قانونی 

ـــهرها  ـــل ش ـــی داخ ـــی و كارگاه ـــای صنعت  كاربری ه
و روســـتاها یـــا مكان هـــای صنعتـــی مجـــاز )صرفـــا 

ـــک(  ـــع رده ی ـــرای صنای ب

همچنیـــن، ماده 5 این مصوبه بیان می كند: 
ــای  ــان و واحدهـ ــات دانش بنیـ ــركت ها و موسسـ »شـ
ـــاده 3  ـــوع م ـــروه موض ـــط كارگ ـــرفته توس ـــع پیش صنای
ــركت ها  ــت از شـ ــون حمایـ ــی قانـ ــه اجرایـ آیین نامـ
تجاری ســـازی  و  دانش بنیـــان  موسســـات  و 
تصویب نامـــه  موضـــوع  اختراعـــات  و  نوآوری هـــا 
ـــورخ 1391/8/21  ـــماره 141602/ت 46513 هــــ م ش

تعییـــن می شـــود.« 
ـــهرهای  ـــدوده ش ـــتقرار در مح ـــان اس ـــن متقاضی بنابرای
ــتفاده از ایـــن  ــرای اسـ ــتقرار بـ دارای ممنوعیـــت اسـ
www. مصوبـــه بایـــد تقاضـــای خـــود را در ســـامانه
Daneshbonyan.isti.ir ثبـــت كننـــد. »كارگـــروه 
و  شـــركت ها  صالحیـــت  تشـــخیص  و  ارزیابـــی 
موسســـات دانش بنیـــان و نظـــارت بـــر اجـــرا« نیـــز 
ــی  ــه بررسـ ــی، نتیجـ ــل ارزیابـ ــی مراحـ ــس از طـ پـ
ــا  ــط بـ ــه مرتبـ ــد و مصوبـ ــوب می كنـ ــا را مصـ تقاضـ
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع ـــه س ـــركت ب ـــر ش ه
ـــد  ـــالغ خواه ـــایر مراجـــع ذی صـــالح اب ـــتان و س ـــر اس ه

 .شـــد
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ایجاد استراتژی کالن بومی
الزمه تحقق اقتصاد دانش بنیان

 محمود مهرداد شکریه 
برگزیده جایزه عالمه طباطبایی

و عضو هیئت  علمی دانشگاه علم  و صنعت
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پررقابت  و  پررونق  اقتصاد  امروزه 
جهان بر پایه علوم و فناوری شكل 
سودهای  به  توجه  با  است.  گرفته 
كالن و ارزش  افزوده باالی حاصل 
از محصوالت دانش بنیان كه نصیب 
در  می شود،  شركت هایی  چنین 
نیز مدتی است مفاهیم  كشورمان 
شركت های  و  دانش بنیان  اقتصاد 
دانش بنیان موضوع بحث بخش های 

دولتی و خصوصی است.
امور  توسط  ارائه شده  آمار  آخرین 
دانش بنیان  موسسات  و  شركت ها 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
ثبت نام حدودا  از   جمهوری حاكی 

10 هزار شركت جهت اخذ رتبه دانش بنیان است. كه از میان 
آن ها 4300 شركت وارد فرایند ارزیابی شدند كه بسیاری از 
آن ها تاییدیه دریافت كرده اند. قابل ذكر است كه مبلغ معافیت 
مالیاتی شركت  های دانش بنیان در سال 1392 معادل شش 
میلیارد تومان و در سال 1393 به میزان 50 میلیارد تومان 
افزایش یافته است. این آمار حكایت از رشد و توسعه مفهوم 

اقتصاد و شركت های دانش بنیان دارد.
شركت های  مالی  گردش  اندازه  تحلیل گرانی،  است  ممكن 
دانش بنیان را كه در حال حاضر در حد و اندازه شركت های بزرگ 
داخلی یا بین المللی نیست، یک نقطه ضعف برای اثربخشی 
شركت های فوق تلقی كنند. این نگاه عجوالنه ای است كه باید 
تصحیح شود. دانش و فناوری موجود در شركت های دانش بنیان، 
 (Know�how and Know�why) شامل چگونگی و چرایی
است. این خصیصه شركت های دانش بنیان سبب افزایش سرعت 
توسعه فناوری، ارتقای كیفیت محصوالت، افزایش رقابت پذیری 
شركت های داخلی با رقبای خارجی، سهولت در انتقال فناوری 
از خارج به داخل كشور و امكان انتقال فناوری از داخل به خارج 
مشخصه های شركت  های  از  مزیت ها  این  می شود.  كشور  از 
دانش بنیان محسوب می شود كه نظیر آن را در شركت های 

سنتی به ندرت می توان یافت.
معذلک با وجود تمام نقاط قوت مفهوم اقتصاد و شركت های 
یک  قطعاً  است(،  آن در غرب  زادگاه  البته  )كه  دانش بنیان 
كپی برداری ساده از ایده شركت های تخصصی و فوق تخصصی 
دانش بنیان بین المللی و پیاده سازی آن در ایران بدون در نظر 
گرفتن فضای حاكم بر صنعت، دانشگاه و اقتصاد كشورمان و 
هم چنین جایگاه سیاسی ایران در جهان راه كار صحیحی جهت 
بهره  بردن از مزایای شركت  ها و اقتصاد دانش بنیان نخواهد بود. 
چراكه در ایران چالش های فراروی این مفهوم بومی است و لذا 

به راه كارهای بومی با نگاهی جهانی برای رفع آن ها نیاز داریم.
شركت های  راه  سر  بر  مختلفی  چالش های  و  معضالت 
دانش بنیان در راستای رساندن ایده اولیه به بازار وجود دارد كه 
با توجه به شرایط داخل كشور باید در رفع آن ها گام برداشت. 
از میان معضالت و چالش های مختلف فراروی شركت های 

دانش بنیان می توان از موارد مختلفی نام برد.
 عدم آشنایی بعضی از صنایع با فناوری های به روز جهان )كه 

سبب پس زدن ایده های دانش بنیان می شود(.
پذیرش  عدم  سبب  )كه  ملی  استاندارد های  وجود  عدم   

محصول با فناوری جدید در عرصه صنعت می شود(.
 كمبود سرمایه در شركت های جوان و نوپای دانش بنیان )كه 

سبب توقف و ورشكستگی شركت های دانش بنیان می شود(.
 عدم وجود سرمایه گذاری خطرپذیر در كشور )كه سبب 
هدر رفتن ایده های نو و نوآوری  های شركت های دانش بنیان 

می شود(.
دایره  از  دانش بنیان  شركت های  كردن  تلقی  بیرو نی   

شركت های كارفرما كه عمدتا دولتی هستند.
 عدم ایجاد كشش بازار برای شركت های دانش بنیان از طریق 

كارفرمایان دولتی.
 مشكالت مالیاتی، بیمه ای و حقوق گمركی شركت های نوپای 

دانش بنیان.
 عدم كنترل واردات كاالهای دانش بنیان خارجی به داخل 
كشور )كه سبب مشكالت رقابت پذیری كاالهای دانش بنیان 

داخلی با محصوالت خارجی می شود(.
 مشكالت صادرات كاال و خدمات دانش بنیان به خارج از 
كشور )كه سبب محدود شدن شركت های دانش بنیان داخلی 

به بازار داخلی با اندازه كوچک می شود(.
 لحاظ نكردن پیوست فناوری در اسناد الزم جهت تصویب 
پروژه های بزرگ دولتی با در نظر گرفتن نقش شركت های 

دانش بنیان.
شرایط فعلی حاكم بر موضوع اقتصاد دانش بنیان و شركت های 
دانش بنیان بیان گر این است كه با وجود توان باالی موجود 
در كشور و تالش های فراوان دولت، به خصوص معاونت علمی 
صحیح  راه كارهای  وجود  عدم  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
و شركت های  اقتصاد  رشد  مذكور،  با چالش های  مقابله  در 
دانش بنیان را با كندی روبه رو ساخته است. لذا اگر این روال 
تغییر نكند، تاثیر اقتصاد و شركت های دانش بنیان روی تولید 
نخواهد  جدی  كشور  در  اقتصاد  شكوفایی  و  ملی  ناخالص 
بود. برطرف كردن این موانع، عزم ملی و حركت یكپارچه و 
سازمان یافته مراكز دولتی و بخش های خصوصی در كشور، برای 
رسیدن به یک استراتژی كالن بومی بر مبنای اقتصاد مقاومتی 

 .دانش بنیان را طلب می كند
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رسیدن به توافق در جریان مذاكرات ابتدای راه بود. برای آن كه بتوان 
از فرصت به دست آمده برای حركت رو به جلو استفاده كرد، مطالعه 
و برنامه ریزی دقیق الزم است. فعاالن حوزه مدیریت فناوری و نوآوری 
به این امر به خوبی واقف هستند. گردهمایی ملی فعاالن حوزه مدیریت 
فناوری و نوآوری با عنوان »دستاوردهای مدیریتی، دانشی و تجربی 
تامین و اكتساب فناوری در دوران تحریم، سرمایه كشور در تعامالت 
فناورانه پساتحریمی«  كه به همت معاونت سیاست گذاری معاونت 
علمی برگزار شد نیز در همین راستا بود. در این جلسه خانم دكتر 
میرعمادی، سخنران اصلی پانل، به مقایسه ایران با دو كشور چین و 
هند پرداخت كه مانند ما در دوره هایی با تحریم های سنگین مواجه 
بوده و در نهایت توانسته اند با موفقیت این مسیر را طی كنند و امروز 
در رده قدرت های برتر جهان قرار بگیرند. دكتر میرعمادی با تاكید بر 
این كه ما در دوران پسابرجام قرار داریم نه پساتحریم و هنوز هم در 
بعضی حوزه ها تحریم كشور ما ادامه دارد، گفت: »با نگاهی به تجربیات 
چین و هند كه دارای سابقه جنبش های ضداستعماری هستند و 
سال ها در تحریم بوده اند، می توان آموخت كه با چه روش هایی می شود 
تحریم ها را بی اثر كرد. چین و هند پس از سال ها توانستند آن قدر در 
بازار جهانی تاثیر داشته باشند كه فشار كنگره آمریكا برای تحریم این 
كشورها بی اثر ماند.« او با نشان دادن نموداری كه هم افزایی تحریم ها 
علیه ایران در دوره های مختلف زمانی را نشان می داد، گفت: »دو راه 
برای مقابله با تحریم ها وجود دارد؛ بی اثر كردن و دور زدن تحریم. ما، 
برخالف چین و هند، به جای بی اثر كردن تحریم ها، بیشتر بر دور زدن 
تحریم تمركز داشته ایم. این دور زدن هم از طریق صادرات نفت خام 
انجام می شده و هزینه زیادی را به كشور تحمیل می كرده است. این در 
حالی است كه چین و هند چنین درآمد عظیم خامی را نداشتند و به 

ناچار در جهت بی اثر كردن تحریم ها گام برداشتند.« 
دكتر میرعمادی در ادامه گفت: »ما در دوره تحریم تقویت صنایع 
دفاعی و ایجاد ستادهای فناوری های نو را در دستور كار خود قرار دادیم. 
این همان كاری است كه در كشورهای چین و هند هم انجام شد. اما 
برخالف فناوری های نوین، در حوزه صنایع مصرفی بسیار غیرپویا عمل 
كرده ایم.« این سخنران ضمن اشاره به دوری جستن كشورهای مشابه 
ایران از دوگانگی خودكفایی در مقابل وابستگی فناورانه گفت: »آن ها 
پذیرفته اند كه قرار نیست كامال خودكفا باشند و دلیلی هم ندارد جزو 
نظام های غیربهره ور جهان قرار بگیرند بلكه می توانند در وضعیتی میان 
این دو فعالیت كنند.« او غیرامنیتی كردن فضای توسعه را یكی از 
راهكارهای جلوگیری از تحریم خواند و گفت: »یكی از كارهای مهم 
چین و هند این است كه پرچمدار دیپلماسی محیط زیستی در 
جهان هستند.« دكتر میرعمادی در پایان با بیان این كه چین و هند 
توانسته اند این اقتصاد در حال گذار را مدیریت كنند و ما نیز با اصالحات 
ساختاری می توانیم این كار را انجام دهیم، افزود: »برای محقق شدن 
اقتصاد مقاومتی باید الیه های مختلف در كشور با هم هماهنگ باشند؛ 

از سیاست های امنیتی گرفته تا سیاست های پولی و مالی و...« 

در دوره پسابرجام هستیم نه پساتحریم
یت فناوری و نوآوری  گردمها�ی میل فعاالن حوزه مد�ی

 ملیکا حسینی
پس از او نوبت به مهندس عسگری رسید تا درباره صنعت بومی سازی 
مواد فلزی نكاتی را عنوان كند. عسگری ضمن تاكید بر این كه تحریم ها 
را نباید فقط تهدید ببینیم بلكه مانند چین و هند آن ها را تهدید به 
عالوه فرصت بدانیم، گفت: »ما باید از این كشورها الگو بگیریم و در 

نهایت از مدل های بومی مناسب كشور خودمان استفاده كنیم.« 
به گفته مهندس عسگری، كشورهای یاد شده برای بومی سازی 
مواد فلزی ابتدا تمام نیازهای كشور خود را شناسایی و پس از آن 
با استفاده از امكانات و ظرفیت های خالی كشور، از فضای عمومی و 
توانمندی ها استفاده كنند. او در ادامه افزود: »در حال حاضر ما در حوزه 
آلومینیوم سری 2000، 5000 و 7000 در كشور مشكلی نداریم. این 
آلومینیوم ها در صنایع هوایی و شناورهای دریایی كاربرد دارند.« او در 
پایان گفت: »در دوره پسابرجام قابلیت هایی وجود دارد كه ما می توانیم 

با هوشمندی این قابلیت ها را به مزیت های رقابتی تبدیل كنیم.« 
سپس دكتر بهزاد سلطانی، رئیس پانل كه در صنعت هسته ای ایران 
دارای تجربه است، درباره وضعیت تحریم ها و دوره پسابرجام گفت: 
»در ابتدای دوران تحریم امكان انتقال فناوری را نداشتیم و پیشرفت 
محسوس نبود. تصمیم راهبردی استراتژیكی كه گرفتیم این بود كه 
یک ساختار خصوصی برای فناوری هسته ای ایجاد كردیم. این ساختار 
در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسید و شركت های زیرمجموعه آن در 
بخش های مختلف تاسیس شدند چون در یک ساختار كامال دولتی 
امكان پیشرفت وجود نداشت.« دكتر سلطانی موفقیت های هسته ای 
ایران در سال های اخیر را سخت افزاری و نرم افزاری خواند و افزود: »با 
وجود توسعه و گسترش ظرفیت های صنعتی و پژوهشی، هیچ گاه در 
حوزه بازاریابی و بازرگانی برنامه ای نداشتیم چون نگاه اقتصادی به این 
صنعت نداشتیم.« او ضمن اشاره به این كه كشور ما در زمینه های 
فرآوری، غنی سازی، تولید رادیودارو و تولید آب سنگین در مرحله بلوغ 
قرار دارد، گفت: »ما در حال حاضر توانسته ایم در اراک آب سنگین تولید 
كنیم و االن به میزان زیادی انبار كرده ایم. 8 كشور بیشتر نیستند كه 
در دنیا آب سنگین تولید می كنند و ما حاال پس از تحریم ها می توانیم 
مثل آن 8 كشور دیگر آب سنگین را به قیمت جهانی بفروشیم.« دكتر 
سلطانی از اقتصادی كردن محصوالت اصلی، محصوالت جانبی، دانش 
فنی و خدمات سخن گفت و در پایان افزود: »با صحبت های خانم دكتر 
موافقم كه ما در حال حاضر در دوران پسابرجام هستیم نه پساتحریم. 
ما باید كاری كنیم كه این مسیر برگشت ناپذیر باشد. اگر مانند چین 
بتوانیم خودكفایی را به خوداتكایی تبدیل كنیم و در بازار جهانی اثرگذار 
باشیم، پس از این دیگر امكان تحریم ما وجود نخواهد داشت. عالوه بر 
این ها، صلح آمیز كردن توسعه تكنولوژی نیز مهم است.« گردهمایی 
ملی فعاالن حوزه مدیریت فناوری و نوآوری با عنوان »دستاوردهای 
مدیریتی، دانشی و تجربی تامین و اكتساب فناوری در دوران تحریم، 
سرمایه كشور در تعامالت فناورانه پساتحریمی« روز یازدهم اسفند ماه 
در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران به همت معاونت علمی و فناوری 

 .رئیس جمهور و همكاری انجمن مدیریت فناوری برگزار شد
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كد پستی 10 رقمی:                                                                                                            
تلفن ثابت:                                                                                                                               
تلفن همراه:                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:

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

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

 6 شماره دوره اشتراک: 
 12 شماره 	 	

تعداد درخواستی: .....................



برگه اشتراک ماهنامه دانش بنیان

ــک  ــاب: 2170219006003 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
ملــی »شــعبه رودهــن« بــا نــام درآمدهــای اختصاصــی پــارک فنــاوری 
پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره 
ــی:  ــت الكترونیك ــا پس ــن: 88612403 ی ــماره تلف ــه ش ــری را ب پیگی

ــد. ــال نمایی Email: pr@isti.ir ارس



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

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

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

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

كســانی كــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط 
دارنــد و دانشــجویان، محققیــن، اســاتید، فنــاوران و شــركت های دانش بنیــان 

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

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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هر روز 14:30 شبکه دو




