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امام صادق عليه السالم : خداوند زيبايى و 
خودآرايى را دوست دارد و از فقر و تظاهر 
به فقر بيزار است. هرگاه خداوند به بنده اى 
نعمتى بدهد، دوست دارد اثر آن را در او 
ببيند. عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس 
تميز بپوشد، خود را خوشبو كند، خانه اش 
را گچكارى كند، جلوى در حياط خود را 

جاروكند، حتى روشن كردن چراغ قبل از 
غروب خورشيد فقر را مى برد و روزى را 

زياد مى كند.

 ارشاد القلوب )ديلمى( ج 1
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ن  ون کند. شکر نعمت مه�ی شکر نعمت، نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت ب�ی

فت کشور و شتاب توسعه عمل و فناوری را افزایش ده�ی و از عمل  است که رسعت پی�ش

ن کشور- و از ظرفیت های اعتقادی و  وی جوا�ن وی مردیم -به خصوص ن�ی به و ن�ی ر ج
ت

و �

ف  ان اسالیم را به قهل های رسش سیایس استفاده کن�ی و هر چه زود�ت  -ان شاءالهل تعایل- ا�ی

سان�ی و اقتدار و عزت �ج

اول دفتر



پر خیر و برکت اخیرشان را با رئیس جمهور محترم و کابینه ساعی 
و خدوم دولت دیده باشید، می بینید که بر امر مهم گفتمان سازی 
اقتصاد دانش بنیان و باالدست آن اقتصاد مقاومتی تاکید موکد 
کردند و دست اندر کاران کالن کشور را سفارش کردند که این 
مهم را به مثابه یک ضرورت پی بگیرند و معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری را به عنوان متولی اصلی دانش بنیان همراهی 
کنند و تنهایش نگذارند. یکی از نعمت های مهمی که امروز 
باید قدرش را بدانیم همین همدلی و همزبانی مسئولین عالی 
رتبه نظام اسالمی است. امروز دولت و نهادهای عالی جمهوری 
اسالمی هم از صدر تا ذیل بر این امر اتفاق نظر دارد که اقتصاد 
کشور را به سمت و سوی دانش بنیان ببرد و قطار رشد و توسعه 
را در این ریل حرکت دهد. در واقع آن چیزی که می تواند راه ما 
را در رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کوتاه 
کند و مثل یک میانبر ما را زودتر به نتیجه برساند و در عین حال 
مثل یک شتاب دهنده عمل کند، همین دانش بنیان است که 
اتفاقا بیش از هر چیزی به کار اقتصاد مقاومتی می آید و موقعیت 
و قدرت ما را در »جهان« ممتاز می گرداند. اما همان طوری که 
بزرگان، خردمندانه بر گفتمان سازی تاکید فرموده اند، این مسئله 
مهم و مقدماتی را پی بگیریم. البته بحث فرهنگ سازی هم 
هست و ما همواره به قدر وسع کوشیده ایم چنین فرهنگی را در 
جامعه احیا و تقویت کنیم و البته در این راه پیشرفت های قابل 
مالحظه ای هم کرده ایم. تا همین چند سال پیش دانش بنیان 
تعبیری نامفهوم بود و نه فقط در حوزه های اقتصادی که حتی در 
محیط های علمی و دانشگاهی هم کسی آن را جدی نمی گرفت، 
حتی خیلی ها دقیقا معنی و مفهوم آن را در نمی یافتند، اما امروز 
اوال به برکت عنایت ویژه ای که رهبری روی آن داشتند و همواره 
و مکرر روی آن تاکید کردند، ثانیا به همت و تالش جامعه علم و 
فناوری -به خصوص همکاران ما در معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری-، ثالثاً به دلیل ورود نیروی نخبه و جوان و دانشگاهی 
به این عرصه، رابعا به دلیل عملکرد مفید رسانه ها، چه رسانه های 
مکتوب و چه رسانه های دیداری - شنیداری و فضای مجازی و 
نیز نقش موثر رسانه ملی، مفاهیم و مباحث دانش بنیان فراگیر 
شده، بلکه در ذهن و ضمیر جامعه به امری »مفهوم« بدل شده. 
چیزی که پیش تر عرض کردم »همه مقدمات و شرایط فراهم 
است« ناظر بر همین چیزهاست که حاال ابر و باد و مه و خورشید 
فلک درکارند تا بتوانیم کار ملی اقتصاد دانش بنیان را پیش ببریم 
و ان شاءاهلل به نتیجه برسانیم. ما آنچه در توان داریم باید به کار 
ببندیم تا تجربه جمهوری اسالمی در عرصه رفاه و پیشرفت به 
توفیق برسد که برای مسلمانان جهان و برای مستضعفین دنیا 

 .سرمشق و الگو شود. ان شاءاهلل تعالی

قبال هم در این جا و جاهای دیگر، به مناسبت های مختلف نوشته ایم 
و به خودمان و به مسئولین امر یادآوری کرده ایم که امروز بیش 
از هر زمان دیگری شرایط برای تحقق اقتصاد دانش بنیان فراهم 
است و بیش از هر زمان دیگری موقعیت مناسب است تا همگی 
با هم جهدی کنیم و این مختصر موانعی را که بر سر راه علم و 
فناوری وجود دارد، برداریم. واقع بینانه به وضعیت کشور نگاه کنیم، 
می بینیم که دیگر هیچ عذری پذیرفته نیست تا کار مهم امروز را 
-یعنی همین اقتصاد دانش بنیان را- به فردا بیندازیم و به دالیل 
ناموجه دست دست کنیم تا فرصت ها -خدایی نکرده- بسوزند و 
ما نتوانیم از نعمت های ارزشمندی که خدای متعال سر راهمان 
قرار داده، بهره ببریم. »شکر نعمت« به تصریح آموزگاران دین و 
اخالق، همینی است که قدر داشته هایمان را بدانیم و از آن ها در 
جهت خیر و صالح دنیا و به خصوص در جهت ارتقای سطح 
کیفی و کمی زندگی هموطنان بهره ببریم. بزرگ ترین نعمتی 
که خداوند ارزانی مان داشته، نعمت انقالب اسالمی و متعاقب 
آن حاکمیت اسالم -یعنی جمهوری اسالمی ایران- است. اگر 
خدایی نکرده در عمل ناکام بمانیم و تجربه حکومت دینی را در 
اداره جامعه ناکام جلوه دهیم و کاری کنیم که برای رفع حتی 
ابتدایی ترین نیازهایمان دست در برابر طاغوت های دنیا دراز کنیم، 
آن وقت این نعمت از کفمان بیرون می رود و مهر کفران نعمت 
تا قیام قیامت بر پیشانی مان می خورد. شکر نعمت، نعمتت افزون 
کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر نعمت همین است که 
سرعت پیشرفت کشور و شتاب توسعه علم و فناوری را افزایش 
دهیم و از علم و تجربه و نیروی انسانی -به خصوص نیروی 
جوانان متخصص کشور- و از ظرفیت های اعتقادی و سیاسی 
استفاده کنیم و هر چه زودتر  -ان شاءاهلل تعالی- ایران اسالمی 
را به قله های شرف و اقتدار و عزت برسانیم. این جمالت را نباید 
تعبیر به تعارف و شعار کرد و چنین پنداشت که برای تهییج قشر 
دانشگاهی و علمی باید چنین سخنانی بر زبان آورد، نه اتفاقا اگر 
به دور و برمان نیک بنگریم و ظرفیت های موجود و امکانات دم 
دستمان را بسنجیم، خیلی زود به این نتیجه می رسیم که امروز 
بیش از هر روز دیگری شرایط رشد و توسعه فراهم است، بلکه 
در بعضی از سطوح حجت بر ما تمام است که تعلل نکنیم و 
کلید اقتصاد دانش بنیان را با توجه به اقتضائات و مبانی اقتصاد 
مقاومتی بزنیم. شاید بر سر تحقیق اقتصاد دانش بنیان و بر سر 
اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی یک مانع بیشتر نباشد؛ مانعی 
سفت و سخت که با یک همت ملی و عزم علمی می توانیم از 
سر راهش برداریم. مشکل ما در این امر مهم »گفتمان سازی« 
است که آن را به تعویق انداخته ایم و در فراگیر کردنش هنوز 
به توفیق نرسیده ایم. رهبر فرزانه انقالب اسالمی هم اگر دیدار 

گفتمانسازیدانشبنیان
 پرویز کرمی
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دار�ی ای رسیدن به هدف �ج ید �ج یم که �ج
گ

�
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د است،  فت عیمل دنیا ز�ی ن �ج پی�ش ال و فاصهل ما ن�ی رسعت حرکت عیمل در دنیا �ج

 هیچ چاره ای جز افزایش شتاب رشد حرکت 
گ

ن عقب ماند� ان ا�ی ای ج�ج ن �ج ا�ی بنا�ج

بد و متوقف نشود فت عیمل در کشور ادامه �ی ن پی�ش ید گف�ت عیمل وجود ندارد و �ج

نقشه راه

مستق�ی  کت های کوچک و متوسط استفاده از روش های غ�ی ای رسش ام دنیا �ج
ت
در �

یق واسطه های فروش و صادرات منط�ت �ت و دارای  �ج و فروش از طر زار�ی �ج

به  ر ج
ت

کت ها�ی که دارای � ای رسش ن همم �ج ی است. به خصوص ا�ی ی بیش�ت توجیه پذ�ی

شد ینه پیش رو �ج ا گز ن و ت�ن �ی �ت م های اول یم تواند �ج
گ

صادرات نیستند، در �

ن دلیل مهه  وی انسا�ن است. به مه�ی اساس و بنیان اقتصاد دانش بنیان، ن�ی

وی انسا�ن متخصص در کشور است ندی ن�ی
ن
هدف ما توا�

ن که چگونه یم توان سطح یمک و کی�ن تولیدات داخل را افزایش داد، نظر  در ا�ی

یت اقتصادی را  واحدی وجود ندارد. اهل صنعت، یک�ه سیاست های مد�ی

مقرص یم دانند، دولت، صنعت را مقرص یم داند و مردم هر دو را
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کشوربرایپیشرفتنیازمندعلم
وفناوریاست
 نفیسه کرمی

ی در دیدار �ج هیات دولت: مقام معظم ره�ج
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ــه  ــالب ب ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
و  رییس جمهــور  دیــدار  در  دولــت  مناســبت هفتــه 
ــات و  ــی از زحم ــن قدردان ــت ضم ــت دول ــای هیئ اعض
ــی  ــت را فرصت ــه دول ــم، هفت ــت یازده ــای دول تالش ه
مغتنــم بــرای ارائــه گــزارش بــه مــردم از کارهــای انجــام 
ــت  ــب هف ــی را در قال ــکات مهم ــد و ن ــه خواندن گرفت
ســر فصل از جملــه در زمینــه »اقتصــاد مقاومتــی« و 
»علــم و فنــاوری« بــه  عنــوان اولویت هــای اصلــی کشــور 
و نقشــه راه دولــت یازدهــم در یــک ســال پیــش رو بیــان 

ــد. کردن
در ایـــن دیـــدار رهبـــر معظـــم انقـــالب دربـــاره 
ــاد  ــت های اقتصـ ــرای سیاسـ ــادی و اجـ ــائل اقتصـ مسـ
ــی گفتنـــد: »امـــروز مشـــکالت و گره هـــای  مقاومتـ
ــد  ــه بایـ ــت کـ ــور اسـ ــئله اول کشـ ــادی، مسـ اقتصـ
ـــح  ـــرای صحی ـــرو اج ـــا در گ ـــل آن ه ـــوند و ح ـــل ش ح
ــت.« ــی اسـ ــاد مقاومتـ ــت های اقتصـ ــق سیاسـ  و دقیـ

ـــزارش  ـــی از گ ـــا قدردان ـــه ای ب ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
معـــاون اول رییس جمهـــور در خصـــوص فعالیت هـــا 
و اقدامـــات ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی، 
بـــر لـــزوم پیگیـــری جـــدی و قـــدم بـــه قـــدم همـــه 
ـــد  ـــد کردن ـــر تاکی ـــه آخ ـــه مرحل ـــیدن ب ـــا رس ـــا ت طرح ه
ــی  ــاد مقاومتـ ــی اقتصـ ــتاد فرماندهـ ــد: »سـ و افزودنـ
گســـترده  و  پر حجـــم  فعالیت هـــای  همـــه  بایـــد 
اقتصـــادی در بخش هـــای دولتـــی و خصوصـــی را 
رصـــد و مراقبـــت کنـــد کـــه همـــه ایـــن فعالیت هـــا، 
ـــند.« ـــی باش ـــاد مقاومت ـــت های اقتص ـــا سیاس ـــو ب  همس

ـــه  ـــع از ادام ـــه مان ـــد قاطعان ـــد: »بای ـــد کردن ـــان تاکی ایش
ــا  ــو بـ ــادی غیر همسـ ــای اقتصـ ــا برنامه هـ ــا یـ طرح هـ

سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی شـــد.«
ــرای  ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بایــد همــه 
کشــاورزی  بخش هــای  در  کشــور  ظرفیت هــای 
و صنعــت بــه میــدان آورده شــوند، خاطــر نشــان 
شــدن  عملــی  مهــم  الزامــات  از  »یکــی  کردنــد: 
»گفتمان ســازی«  مقاومتــی،  اقتصــاد  سیاســت های 
اســت کــه بــا تبییــن صحیــح ایــن سیاســت ها و 
ــت.« ــر اس ــئوالن، امکان پذی ــب مس ــرات آن، از جان  تأثی

ــت علمــی ســال های  ــه ای، حرک ــت اهلل خامن حضــرت آی
اخیــر کشــور و پیشــرفت ها در بخش هــای هوافضــا، نانــو، 
هســته ای و زیســت فناوری را ناشــی از گفتمان ســازی 
ــال  ــزاری در دوازده س ــت نرم اف ــی و نهض ــت علم حرک
گذشــته دانســتند و افزودنــد: »در موضــوع اقتصــاد 
مقاومتــی هــم بایــد چنیــن گفتمانــی در جامعــه شــکل 

ــرد.« بگی
ایشــان بــا تاکیــد بــر این کــه اجــرای سیاســت های 
ــای  ــر از کاره ــی فرات ــد اقدامات ــی نیازمن اقتصــاد مقاومت
ــد:  ــت، افزودن ــادی اس ــه اقتص ــت در عرص ــارف دول متع
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــدن سیاس ــی ش ــرای عمل »ب
بایــد کاری جهشــی و خــارج از رواِل کارهــای روزمــره و 

ــارف انجــام شــود.« متع
اختیــارات  »واگــذاری  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
تســهیالت  »هدایــت  اســتان ها«،  بــه  تصمیم گیــری 
بــه   نقدینگــی  عظیــم  حجــم  همچنیــن  و  بانکــی 
ســوی تولیــد«، »مشــوق های صادراتــی«، »پرداخــت 
بــه  موقــع بهــای محصــوالت کشــاورزی« و »توجــه 
از  را  تبدیلــی«  صنایــع  و  روســتاها  بــه  جــدی 
عملــی  بــرای  ممکــن  و  اساســی  اقدامــات  جملــه 
خواندنــد. مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های   شــدن 
ــت  ــررات دس ــاالری« و »مق ــوع »دیوان س ــان موض ایش
را  بــرای تولید کننــدگان و کارآفرینــان«  و پــا گیــر 
ــی  ــع اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومت یکــی از موان
ــات تحقــق  ــد: »یکــی دیگــر از الزام برشــمردند و افزودن
ــان  ــت از شــرکت های دانش بنی ــی، حمای اقتصــاد مقاومت
اســت. طرح هایــی کــه در داخــل به وســیله شــرکت های 
دانش بنیــان قابــل اجــرا هســتند، نبایــد بــه شــرکت های 

خارجــی داده شــوند.«
ـــه  ـــود ب ـــخنان خ ـــه س ـــالمی در ادام ـــالب اس ـــر انق رهب
موضـــوع »علـــم و فنـــاوری« به عنـــوان یکـــی دیگـــر 
از ســـر فصل های نقشـــه راه دولـــت اشـــاره کردنـــد 
و گفتنـــد: »کشـــور بـــرای پیشـــرفت نیازمنـــد علـــم و 
ـــرفت های  ـــته پیش ـــال های گذش ـــت و در س ـــاوری اس فن
 خوبـــی در ایـــن عرصـــه بـــه  دســـت آمـــده اســـت.«
ــش  ــاد از کاهـ ــا انتقـ ــه ای بـ ــت اهلل خامنـ ــرت آیـ حضـ
شـــتاب رشـــد حرکـــت علمـــی در ســـال های اخیـــر، 
ـــا  ـــی در دنی ـــت علم ـــرعت حرک ـــد: »س ـــان کردن خاطرنش
ـــاد  ـــا زی ـــا پیشـــرفت علمـــی دنی ـــز ب ـــا نی ـــه م ـــاال و فاصل ب
اســـت، بنابرایـــن بـــرای جبـــران ایـــن عقب ماندگـــی 
هیـــچ چـــاره ای جـــز افزایـــش شـــتاب رشـــد حرکـــت 
ــرفت  ــان پیشـ ــد گفتمـ ــدارد و بایـ ــود نـ ــی وجـ علمـ
ــود.« ــف نشـ ــد و متوقـ ــه یابـ ــور ادامـ ــی در کشـ  علمـ
ـــش بودجـــه پژوهشـــی  ـــزوم افزای ـــر ل ـــن ب ایشـــان همچنی
ـــی  ـــز کنون ـــه ناچی ـــل بودج ـــت کام ـــگاه ها و پرداخ دانش
ـــد. ـــد کردن ـــاط دانشـــگاه و صنعـــت تاکی و همچنیـــن ارتب

ــتاورد  ــادى دس ــات اقتص ــش و ثب آرام
ــت يازدهــم دول

ــور در گزارشـــی  ــدار رییس جمهـ در ابتـــدای ایـــن دیـ
از اقدامـــات دولـــت، بـــر اهمیـــت اقتصـــاد مقاومتـــی 
ـــادی« را  ـــش اقتص ـــات و آرام ـــاد ثب ـــرد و »ایج ـــد ک تاکی
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــت در س ـــتاورد دول ـــن دس بزرگ تری
ـــه رشـــد  ـــدواری در رســـیدن ب ـــراز امی ـــا اب دانســـت. وی ب
ـــتاورد  ـــاری، دس ـــال ج ـــدی در س ـــج درص ـــادی پن اقتص
ـــزود:  ـــد و اف ـــی خوان ـــد مل ـــد تولی ـــت را رش ـــر دول دیگ
ــون  ــک میلیـ ــادرات یـ ــت و گاز از صـ ــه نفـ »در زمینـ
و 23۰ هـــزار بشـــکه نفـــت و میعانـــات گازی، بـــه دو 

ــیده ایم.« ــکه در روز رسـ ــزار بشـ ــون و 5۷9 هـ میلیـ
ــون و  ــت از دو میلی ــد نف ــش تولی ــن از افزای وی همچنی
۷۰۰ هــزار بشــکه بــه ســه میلیــون و 85۰ هــزار بشــکه 
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ــزده و  ــه رشــد پان ــا اشــاره ب ــی ب ــای روحان خبــر داد. آق
نیــم درصــدی در کشــاورزی، خاطرنشــان کــرد: »امســال 
در تولیــد گنــدم بــه خودکفایــی رســیدیم و ذخایــر 
گنــدم کشــور بــه چهــارده میلیــون تــن افزایــش یافــت 

ــت.« ــابقه اس ــاق، بی س ــن اتف ــه ای ک
ــر  ــت، ۴5۷ کیلومت ــن دول ــت: »در ای ــور گف رییس جمه
ریل گــذاری شــده و ۷۰۰ کیلومتــر دیگــر نیــز در دســت 

اقــدام اســت.«
ــان  ــرکت دانش بنی ــت 25۰۰ ش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
طریــق  »از  گفــت:  آن هــا  بــه  تســهیالت  ارائــه  و 
ــغلی  ــت ش ــزار فرص ــل ه ــان، چه ــرکت های دانش بنی ش

ــت.« ــده اس ــاد ش ایج
ــه مشــکالت اقتصــادی،  ــا اشــاره ب ــن ب ــی همچنی روحان
ــد  ــتغال خوان ــئله اش ــی را مس ــل کنون ــن معض مهم تری
ــد  ــکاری نیازمن ــل مســئله بی ــرای حــل کام و گفــت: »ب
ایجــاد اشــتغال بــرای یــک میلیــون نفــر در ســال 

ــتیم.« هس
منابــع  »کمبــود  بانک هــا«،  بــه  دولــت  »بدهــی 
ــت«،  ــط زیس ــوزه محی ــدی در ح ــالت ج ــی«، »معض آب
»بهــره وری  بازنشســتگی«،  صنــدوق  »مشــکالت 
نامناســب«، »عــدم تعــادل در منابــع و مصــارف بودجــه« 
ــدی«، از  ــع درآم ــی و مناب ــای نفت ــش درآمده و »کاه
ــه آن اشــاره  ــود کــه رییس جمهــور ب دیگــر مشــکالتی ب
ــوا و ارکان کشــور کمــک  ــد همــه ق ــزود: »بای ــرد و اف ک
ــکالت  ــن مش ــر از ای ــاع نظ ــا اجم ــم ب ــا بتوانی ــد ت کنن

ــم.« ــور کنی عب
ــاون  ــری مع ــحاق جهانگی ــدار اس ــن دی ــن در ای همچنی
ــرح  ــه و ط ــه 12۰ برنام ــاره ب ــا اش ــور ب اول رییس جمه
مصــوب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی، افــزود: 
»سیاســت ها و برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی در ســطوح 
عالــی همــه وزارتخانه هــا، دســتگاه ها و اســتانداری ها 

بــا نظــم و جدیــت در حــال پیگیــری اســت و امــروز بــا 
قاطعیــت می تــوان گفــت اقتصــاد کشــور بــه حرکــت در 

آمــده اســت.«
سرمايه ما فرزندانمان هستند

معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییس جمهـــور نیـــز در 
ـــش  ـــت متبوع ـــرد معاون ـــی از عملک ـــدار گزارش ـــن دی ای
ـــتاری  ـــورنا س ـــه داد. س ـــری ارائ ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ب
ســـخنانش را بـــا قدردانـــی از رهبـــر معظـــم انقـــالب 
آغـــاز کـــرد و گفـــت: »از حمایـــت همه  جانبـــه ای 
ـــکر  ـــتید تش ـــا داش ـــال از م ـــه س ـــن س ـــما در ای ـــه ش ک
می کنـــم، چرا کـــه ایده هـــای جدیـــدی کـــه مـــا 
در حـــوزه اقتصـــاد داشـــتیم و جـــا انداختـــن آن هـــا 
در کشـــوری کـــه بـــه درآمـــد نفتـــی عـــادت کـــرده 
اســـت، بـــدون حمایـــت شـــخص جنابعالـــی و آقـــای 

رییس جمهـــور و تک تـــک وزرا ممکـــن نبـــود.«
ــده  ــه آینـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــه بـ ــتاری در ادامـ سـ
ــرزمین  ــن سـ ــدان ایـ ــت فرزنـ ــن مملکـ ــاد ایـ اقتصـ
ــه  ــا بـ ــه مـ ــزی کـ ــه آن  چیـ ــت: »پایـ ــتند، گفـ هسـ
عنـــوان اقتصـــاد دانش بنیـــان و اقتصـــاد نـــوآور از 
اســـت  انســـانی  نیـــروی  آن صحبـــت می کنیـــم، 
کـــه هـــم تحصیل کـــرده باشـــد و هـــم متعهـــد. 
ــه  ــاد بـ ــا اعتمـ ــان را بـ ــد فرزندانمـ ــا بایـ ــن مـ بنابرایـ
نفـــس بـــاال و خودبـــاوری بـــار بیاوریـــم، طـــوری کـــه 
اگـــر بارهـــا شکســـت را تجربـــه کردنـــد، دوبـــاره روی 
ـــن  ـــان در ای ـــه کارش ـــوند و ب ـــد ش ـــان بلن ـــای خودش پ
ــد.«  ــه دهنـ ــوآور ادامـ ــان و نـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــه  ـــی ک ـــه داد: »بالی ـــگان ادام ـــی نخب ـــاد مل ـــس بنی ریی
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــان می آوری ـــر بچه هایم ـــر س ـــا ب م
ـــم  ـــرض می کنی ـــا ف ـــش روی آن ه ـــه پی ـــی ک ـــا راه تنه
ـــا  ـــردن آن ه ـــتخدام ک ـــا اس ـــت و ب ـــدن اس ـــتخدام ش اس
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ـــم.« ـــود می کنی ـــان را ناب ـــه نفسش ـــاد ب اعتم
رییـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی در ادامـــه گـــزارش 
بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری گفـــت: »مـــا در حـــوزه 
قابلیت هـــای  دنیـــا  در  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
شـــاخص های  از  برخـــی  و  داریـــم  فوق العـــاده ای 
انســـانی مـــا در ســـه، چهـــار رتبـــه نخســـت جهانـــی 
ــی  ــجویان فنـ ــداد دانشـ ــر تعـ ــرد. از نظـ ــرار می گیـ قـ
و مهندســـی در دنیـــا در رتبـــه چهـــارم هســـتیم و از 
نظـــر درصـــد دانشـــجویان مهندســـی و علـــوم پایـــه 
ــه دوم  ــا در رتبـ ــجویان در دنیـ ــه کل دانشـ ــبت بـ نسـ

قـــرار داریـــم.«
ــمردم در  ــه برشـ ــا کـ ــرد: »این هـ ــد کـ ــتاری تاکیـ سـ
ـــران و فرهنـــگ  ـــخ شـــش  هزارســـاله تمـــدن ای ـــار تاری کن
ریشـــه دار کارآفرینـــی ایرانـــی کـــه متاســـفانه بـــا وارد 
ـــی  ـــه فراموش ـــران ب ـــاد ای ـــه اقتص ـــت ب ـــول نف ـــدن پ ش
ســـپرده شـــده، پایه هـــای اقتصـــاد دانش بنیـــان و 

ــد.« ــوآور را شـــکل می دهنـ ــاد نـ اقتصـ
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییس جمهـــور ادامـــه داد: 
»اقتصـــاد دانش بنیـــان یعنـــی این کـــه مهـــم نیســـت 
ـــه  ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــم، مه ـــی داری ـــه منبع ـــا چ م
دانشـــی را روی ایـــن منبـــع می گذاریـــم. حـــاال ایـــن 
منبـــع می توانـــد نفـــت باشـــد یـــا زعفـــران. مـــن در 
ــور دادم  ــای رییس جمهـ ــت آقـ ــه خدمـ ــی کـ گزارشـ
ـــا  ـــران دنی ـــد زعف ـــد تولی ـــار درص ـــود و چه ـــه ن ـــم ک گفت
ـــردش  ـــد از گ ـــج درص ـــا پن ـــا تنه ـــت، ام ـــه ماس ـــق ب متعل
اقتصـــادی ایـــن محصـــول در دنیـــا بـــه مـــا می رســـد 
و نـــود و پنـــج درصـــد باقـــی متعلـــق بـــه آن هایـــی 
اســـت کـــه دانشـــی در ارائـــه ایـــن محصـــول بـــه کار 

بســـته اند.«
بـــه گفتـــه ســـتاری اقدامـــات خوبـــی در ایـــن حـــوزه 
ــرفت های  ــت پیشـ ــول دولـ ــا پـ ــه و بـ ــورت گرفتـ صـ

ــی  ــا بخـــش خصوصـ ــی تـ ــده ولـ ــام شـ ــادی انجـ زیـ
ــعه  ــان توسـ ــرکت های دانش بنیـ ــود و شـ وارد کار نشـ
ـــدا  ـــت پی ـــان دس ـــه اهدافم ـــل ب ـــور کام ـــه ط ـــد ب نیابن
نمی کنیـــم. رییـــس بنیـــاد ملـــی نخبـــگان در ادامـــه 
گفـــت: »مفاهیـــم جدیـــدی بـــه اقتصـــاد ایـــران وارد 
شـــده اســـت مثـــل اســـتارت آپ ها کـــه بـــه ســـرعت 
ـــوآور  ـــاد ن ـــود در اقتص ـــش خ ـــردن نق ـــدا ک ـــال پی در ح
ـــه  ـــی بلک ـــوم غرب ـــا مفهم ـــه ب ـــم ن کشـــور هســـتند؛ آن  ه
ـــدا  ـــعه پی ـــا توس ـــی م ـــگ بوم ـــا فرهن ـــه ب ـــزی ک آن چی
کـــرده اســـت. در حـــال حاضـــر بیســـت شـــتابدهنده 
در کشـــور داریـــم، هـــزاران شـــرکت نوپـــا در حـــوزه 
دانش بنیـــان داریـــم، در حـــوزه آی تـــی بســـیار قـــوی 
عمـــل کرده ایـــم و بزرگ تریـــن شـــرکت های منطقـــه 
را در ایـــن حـــوزه داریـــم. در حـــوزه آی تـــی شـــرکتی 
ــارد درآمـــد دارد و  ــزار میلیـ داریـــم کـــه دو، ســـه هـ
ـــت.  ـــرده اس ـــتخدام ک ـــی را اس ـــروی دانش ـــزار نی ـــه ه س
در حـــوزه بیوتکنولـــوژی بزرگ تریـــن شـــرکت های 
منطقـــه را داریـــم. برخـــی از داروهـــای تولیـــد ایـــران 
ـــازار  ـــد ب ـــد درص ـــود، ص ـــادر می ش ـــیه ص ـــه روس ـــه ب ک
ـــال داروی  ــک وی ــد و یـ ــار دارنـ ــیه را در اختیـ روسـ

بیوتکنولـــوژی برابـــر دویســـت بشـــکه نفـــت اســـت.«
ـــن  ـــت: در ای ـــز گف ـــه نی ـــات پای ـــاره تحقیق ـــتاری درب س
ـــکار  ـــال ابت ـــت امس ـــم. دول ـــدی داری ـــرش جدی ـــوزه نگ ح
فوق العـــاده ای در قالـــب جـــدول چهـــارده بودجـــه 
ـــل  ـــم ح ـــص آن ه ـــث تخصی ـــم بح ـــه امیدواری ـــت ک داش
ـــات  ـــوزه تحقیق ـــی در ح ـــش بزرگ ـــاهد جه ـــا ش ـــود ت ش

ـــیم.« ـــور باش ـــرای کش ـــه ب پای
»بـــا  کـــرد:  تاکیـــد  ســـخنانش  پایـــان  در  وی 
ــه  ــم کـ ــت امیدواریـ ــی و دولـ ــای حضرتعالـ حمایت هـ
ـــی  ـــص مل ـــد ناخال ـــی از تولی ـــل توجه ـــدد قاب ـــم ع بتوانی
 ».را بـــا اقتصـــاد دانش بنیـــان تامیـــن کنیـــم
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اهمیتواسطههایصادراتی
 مسعود حافظی

چگونه یم توان صادرات حمصوالت
شـرکت های دانش بنیان را افزایش داد 
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یکــی از روش هــای معمــول در تجــارت، عــالوه بــر 
فــروش  واســطه های  از  اســتفاده  مســتقیم،  فــروش 
در  به خصــوص  فــروش  واســطه های  بحــث  اســت. 
مــورد صــادرات محصــول بــه خــارج از مرزهــای کشــور 
ــه  ــری پیــدا می کنــد. فــروش مســتقیم ب نقــش پررنگ ت
اختصــاص منابــع مالــی و زمــان و عمدتــا تامیــن مالــی 
ــک  ــژه در ی ــروش به وی ــای ف ــایی فرصت ه ــرای شناس ب
بــازار خارجــی نیــاز دارد. در ایــن مــدل، مدیــران ارشــد 
ــی،  ــازار، طراح ــات ب ــام مطالع ــئولیت انج ــرکت مس ش
ــع  ــروش و توزی ــای ف ــایی روش ه ــزی و شناس برنامه ری
محصــول در بــازار هــدف را بایــد بــه عهــده بگیرنــد کــه 
ــل  ــرکت تحمی ــه ش ــادی را ب ــان زی ــی و زم ــع مال مناب
خواهــد کــرد تــا فــروش قابــل توجــه و مطمئنــی 
ــای  ــه بازاره ــوع ورود ب ــن ن ــه ای ــد. البت ــن کن را تضمی
ــی   ــع مال ــه مناب ــی ک ــرکت های بزرگ ــرای ش ــی ب خارج
زمــان کافــی و برنامــه بلندمــدت بــرای حضــور در 
بازارهــای خارجــی دارنــد، منطقــی و دارای توجیه اســت. 
مدیریــت نشــان تجــاری1 نیــز یکــی دیگــر از پارامترهــای 
شــرکت ها  تصمیم گیــری  در  مهــم  و  تعیین کننــده 
ــرل  ــن حــوزه اســت. چنانچــه شــرکتی قصــد کنت در ای
ــته  ــدف داش ــازار ه ــک ب ــود را در ی ــاری خ ــان تج نش
باشــد، ناگزیــر از انتخــاب گزینه هایــی در حــوزه فــروش 
خواهــد بــود. ولــی چنانچــه شــرکتی قصــد داشــته باشــد 
ــذار  ــران واگ ــه دیگ ــود را ب ــاری خ ــان تج ــت نش مدیری
ــرای  ــاری  ب ــان تج ــظ نش ــر حف ــروش کاال ب ــا ف ــد ی کن
آن بنــگاه اقتصــادی ارجحیــت داشــته باشــد، بایــد 
ــروش انتخــاب  ــرای ف ــری را ب ــاوت دیگ ــای متف گزینه ه

کنــد. 
شــرکت های  کــه  دیگــری  مهــم  بســیار  نکتــه 
تولیدکننــده بایــد در بحــث صــادرات مدنظــر قــرار 
دهنــد، اهمیــت ارتباطــات و روابــط شــخصی و ســازمانی 
اســت. شــاید در برنامه هــای درازمــدت صادراتــی ایجــاد 
روابــط شــخصی و ســازمانی بیــن شــرکت بــا مشــتریان 
ــی کــه واســطه های  ــه زمان ــه طــور مســتقیم نســبت ب ب
ــن  ــد. بنابرای ــر باش ــد، پرمنفعت ت ــور دارن ــی حض صادرات
تصمیم گیــری در خصــوص صــرف هزینــه و زمــان بــرای 
ــروش  ــی و ف ــطه های صادرات ــت واس ــتفاده از ظرفی اس
ــم  ــر تی ــت نظ ــا دق ــد ب ــرکت بای ــوالت ش ــرای محص ب
مدیریتــی شــرکت، شــواهد جــاری در خصــوص اوضــاع 
شــرکت و وضعیــت تولیــد، پیش بینــی آینــده فــروش و 
وضعیــت منابــع مالــی و نقدینگــی شــرکت و تهیــه طــرح 

ــرد.  ــورت پذی ــی ص ــی صادرات توجیه
ــط  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرای ش ــا ب ــام دنی در تم
ــروش  ــی و ف ــای غیرمســتقیم بازاریاب اســتفاده از روش ه
ــر و  ــادرات منطقی ت ــروش و ص ــطه های ف ــق واس از طری
ــن  ــوص ای ــت. به خص ــتری اس ــری بیش دارای توجیه پذی
ــادرات  ــه ص ــه دارای تجرب ــرکت هایی ک ــرای ش ــم ب مه
نیســتند، در گام هــای اول می توانــد بهتریــن و تنهــا 

ــه پیــش رو باشــد.  گزین

ــت  ــرکت های مدیری ــتفاده از ش ــال، اس ــوان مث ــه عن ب
ــی  ــارت صادرات ــرکت های تج ــا ش ــادرات )EMC(2 ی ص
ــه،  ــان و هزین ــل زم ــا صــرف حداق ــد، ب )ETC(3 می توان
ــای  ــک شــرکت در بازاره ــی محصــوالت ی شــانس معرف
ــش  ــه بخ ــر این ک ــاف ب ــد، مض ــم کن ــی را فراه خارج
اعظمــی از ریســک عملیــات صــادرات بــه عهــده شــرکت 
ــادرات و  ــود. در روش  ص ــد ب ــادرات خواه ــت ص مدیری
فــروش غیرمســتقیم، مدیریــت شــرکت صادرکننــده بــر 
کل عملیــات و فراینــد صــادرات کنتــرل و نظــارت خواهد 
داشــت در حالــی کــه از دانــش و تجربــه شــرکت واســط 
صادراتــی بهــره خواهــد گرفــت. از طرفــی، شــرکت 
تولیدکننــده صادراتــی نیــز بــا ســطح پایین تــری از 
ریســک مالــی مواجــه خواهــد بــود زیــرا هزینــه و 
ــل و  ــای نق ــی، هزینه ه ــتری خارج ــن مش ــِک یافت ریس
ــه  انتقــال محصــول و دریافــت وجــه فــروش محصــول ب

ــت.  ــادرات اس ــطه ص ــده واس عه
ــا  ــروش در دنی ــی و ف ــط  صادرات ــای واس ــواع مدل ه ان
وجــود دارنــد کــه می تواننــد از ســوی شــرکت های 
دانش بنیــان تولیدکننــده بــرای فــروش و صــادرات 

محصوالتشــان مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. 
بازرگانان صادركننده 

ــی  ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ــده۴ ش ــازرگان صادرکنن ب
ــام  ــکل خ ــه ش ــا ب ــول را عمدت ــک محص ــه ی ــت ک اس
لیبــل  می کنــد،  خریــداری  تولیدکننــده  از  شــخصا 
و مشــخصات اختصاصــی خــود را دارد و محصــول را 
ــا مشــخصات و اســتانداردهای خــود و مطابــق  ــق ب مطاب
بســته بندی  بــازار هــدف  ترجیحــات  و  بــا ســالیق 
می کنــد. محصــول نهایــی بــا نــام وی در بازارهــای هــدف 
صادراتــی بــه فــروش می رســد و همــه ریســک صــادرات 
ــه  ــا توجــه ب ــود. ب ــی خواهــد ب ــازرگان صادرات متوجــه ب
ــی  ــان صادرات ــن مــدل، بازرگان ــاالی ریســک ای ســطح ب
عمدتــا بــه صــادرات کاالهــای پایــه ای می پردازنــد. بــرای 
ــی  ــازرگان صادرات ــک ب ــه ی ــروش ب ــدگان، ف تولیدکنن
ــداران  ــه خری ــروش محصــول ب ــد ف ــا مشــابه فراین دقیق

ــدارد.  ــر ن ــکی در ب ــود و ریس ــد ب ــی خواه داخل
آژانس هاى صادراتى 

ــرکت  ــده ش ــوان نماین ــه عن ــی5 ب ــس صادرات ــک آژان ی
فــروش،  عامــل  می شــود.  عمــل  وارد  تولیدکننــده 
بازاریابــی و آن را ترویــج می کنــد.  بــرای محصــول 
ــده  ــه عه ــت ب ــک شکس ــه ریس ــت ک ــر آن اس ــرض ب ف
ــس. در  ــده آژان ــه عه ــه ب ــود و ن ــد ب ــده خواه تولیدکنن
ــی، شــرکت  ــای صادرات ــا آژانس ه ــالت ب ــوع معام ــن ن ای
ــای  ــر فراینده ــودش ب ــارت خ ــق نظ ــده از ح تولیدکنن
بازاریابــی و ترویــج و توســعه بــازار محصــول تولیــدی اش 
در بــازار هــدف صرف نظــر می کنــد. ایــن صرف نظــر 
کــردن از کنتــرل و نظــارت بــر عملیــات فــروش و 
ــروش  ــده ف ــر آین ــی ب ــر منف ــد تاثی ــی می توان بازاریاب
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کــه  زمانــی  به خصــوص  باشــد،  داشــته  محصــول 
ــس  ــط آژان ــازار توس ــب ب ــت مناس ــر قیم ــول زی محص
ــی محصــول  ــگاه معنــوی و مال عرضــه شــده باشــد، جای
ــا رقبــا به درســتی تعریــف  ــازار هــدف در مقایســه ب در ب
ــول  ــروش محص ــس از ف ــات پ ــا خدم ــد و ی ــده باش نش

ــد.  ــه باش ــرار نگرفت ــس ق ــر آژان مدنظ
اتاق هاى كميسيون صادرات 

ــیون  ــاق کمیس ــکا، ات ــل امری ــورها، مث ــی کش در برخ
ــدار  ــل خری ــوان عام ــه عن ــه ب ــود دارد ک ــادرات6 وج ص
عمــل  خارجــی  تولیدکننــده  شــرکت های  بــرای 

در  اصلــی  نگرانــی  می کنــد. 
ایــن خصــوص انطبــاق شــرایط و 
و  دســتورالعمل ها  بــا  محصــول 
شــرایط خریــدار - کــه وجــه کاال 
ــه  ــبت ب ــد - نس ــت می کن را پرداخ
شــرایط مدنظــر فروشــنده اســت. 
البتــه وجــود ایــن اتاق هــا بــرای 
زیــادی  مزیت هــای  فروشــندگان 
دارد و طــی یــک فراینــد زمانــی، 
فروشــنده از اتــاق مبلــغ نقــد کاالی 
خــود را دریافــت می کنــد و مســائل 
تکنیکــی مربــوط بــه صــادرات کاال را 

بــه اتــاق واگــذار می کنــد. 
دالل صادراتى

هــم  بــه  را  فروشــنده  و  خریــدار  صادراتــی۷،  دالل 
ــنایی، کمیســیون و  ــن آش ــق ایجــاد ای متصــل و از طری
ــدار و فروشــنده  حق المشــاوره خــود را از دو طــرف خری
دریافــت می کنــد. بدیهــی اســت در ایــن خصــوص 
شــرکت دالل صادراتــی هیــچ مســئولیتی در قبــال 

ــدارد.  ــن ن ــی طرفی ــالت مال تعام
شركت مديريت صادرات 

ــادرات  ــت ص ــرکت مدیری ــک ش ــه ی ــل ارائ ــات قاب خدم
ــازار  ــک ب ــه ی ــامل مطالع ــد ش ــت و می توان ــیع اس وس
خارجــی، تدویــن اســتراتژی بازاریابــی، طراحــی و اجــرای 
ــتیک،  ــبکه لجس ــاذ ش ــی، اتخ ــع خارج ــتم توزی سیس
مدیریــت و تجــارت الزامــات خریــد خارجــی یک کشــور، 
ارائــه اطالعــات جزئــی و دقیــق مربــوط بــه نحــوه نقــل و 
انتقــال و صــادرات کاال و حتــی تامیــن فاینانــس و ارائــه 
کمک هــای مالــی و یــا ارائــه خدمــات ترجمــه بــه یــک 
زبــان خارجــی بــرای تولیدکننــدگان داخلــی باشــد. اکثــر 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــادرات ب ــت ص ــرکت های مدیری ش
خــود بــا تعرفــه کارمــزدی کار می کننــد و برخــی دیگــر 
ــزی  ــات برنامه ری ــه خدم ــای ارائ ــر مبن ــیون ب از کمیس
و اجــرای عملیــات در هــر فراینــد خریــد و فــروش 
ــن  ــد. ای ــره می برن ــود به ــه خ ــن حق الزحم ــرای تعیی ب
ــه ای  ــیار حرف ــی بس ــی خارج ــرکت ها در کار بازرگان ش

هســتند و به ســادگی متوجــه بهتریــن و مســتحکم ترین 
ــن  ــوند. همچنی ــاص می ش ــک کاالی خ ــرای ی ــازار ب ب
ایــن شــرکت ها بهتریــن اســتراتژی بــرای ورود بــه یــک 
ــد.  ــک محصــول خــاص را اتخــاذ می کنن ــرای ی ــازار ب ب
هـر چند در کشـورهای مختلف دنیا شـرکت های مدیریت 
نـوع  ایـن  اغلـب  ولـی  دارنـد،  وجـود  زیـادی  صـادرات 
شـرکت ها تقریبـا کوچـک هسـتند. بیشـتر شـرکت های 
مدیریـت صـادرات در گـروه محصولـی یـا بـازار خارجـی 
خاصـی و یـا هر دو آن هـا متمایـز و حرفه ای شـده اند. در 
نتیجـه این تخصصی شـدن، بهترین شـرکت های مدیریت 
صـادرات بـا محصـوالت حـوزه  خـود و بـازاری کـه در آن 
فعالیت دارند، بسـیار آشـنا هسـتند و 
معمـوال از شـبکه های خارجـی توزیع 
در بـازار هـدف بهـره می برنـد. ایـن 
نـوع دسترسـی سـریع بـه بازارهـای 
خارجـی مهم تریـن مزیت اسـتفاده از 
شـرکت های مدیریت صادرات اسـت. 
اســت  ممکــن  دیگــر،  طــرف  از 
ایــن عیــب متوجــه همــکاری بــا 
صــادرات  مدیریــت  شــرکت های 
ــواره  ــدگان هم ــه تولیدکنن ــد ک باش
ــرل  ــدم کنت ــک ع ــرض ریس در مع
ــود  ــول خ ــی محص ــای خارج بازاره
باشــند. بــرای پرهیــز از چنیــن شــرایطی، بایــد در زمــان 
ــه  ــاب ب ــادرات انتخ ــت ص ــرکت مدیری ــک ش ــاب ی انتخ
ــات و  ــه الزام ــرکت هم ــا آن ش ــرد ت ــورت پذی ــت ص دق
ــد  ــرار ده ــر ق ــده را مدنظ ــرکت تولیدکنن ــای ش تقاضاه
و ارتباطــات الزم را در همــه حوزه هــا حفــظ کنــد. 
ممکــن اســت یــک شــرکت تولیدکننــده، تقاضــای 
دریافــت گزارش هــای دوره ای از همــه اقدامــات صــورت 
ــتای  ــادرات در راس ــت ص ــرکت مدیری ــک ش ــه ی پذیرفت
باشــد.  داشــته  را  شــرکت  آن  محصــوالت  فــروش 
ــی را قبــل  همچنیــن تولیدکننــده ممکــن اســت مقررات
از عرضــه محصولــش بــه بازارهــای صادراتــی بــرای 
ــا از  ــه عمدت ــد ک ــع کن ــادرات وض ــت ص ــرکت مدیری ش
نظــر مســائل فنــی و استانداردهاســت. چنیــن تمهیداتــی 
ــورد  ــد م ــن بای ــن طرفی ــق بی ــه تواف ــر گون ــل از ه قب
ــرکت های  ــیاری از ش ــه بس ــرد چراک ــرار گی ــره ق مذاک
مدیریــت صــادرات بــه پذیرفتــن چنیــن محدودیت هایــی 
تمایــل ندارنــد. فــروش از طریــق یــک شــرکت مدیریــت 
ــرای ورود  ــن راه ب ــن و عالی تری ــه، بهتری صــادرات باتجرب
ــک  ــالش و ریس ــل ت ــا حداق ــی ب ــوزه بین الملل ــه ح ب

ــت.  اس
بازاريابى كولى گرفتنى 

بازاریابــی از طریــق کولــی گرفتــن8 یــا بــه تعبیــر 
ــروش و صــادرات ســایر  دیگــر، اســتفاده از بســترهای ف
ــک  ــه ی ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــزرگ، زمان ــرکت های ب ش
تولیدکننــده بــزرگ، عــالوه بــر کاالهــای خــود، محصــول 
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ــی  ــد. روش بازاریاب ــع می کن ــز توزی ــر را نی شــرکتی دیگ
ــرد  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــی م ــی زمان ــی گرفتن کول
کــه یــک شــرکت بــا یــک خریــدار خارجــی بــرای تامیــن 
طیــف وســیعی از محصــوالت یــا خدمــات قــرارداد دارد 
ــن  ــوالت تعیی ــه محص ــد هم ــی تولی ــی توانای و از طرف
شــده در قــرارداد را نــدارد و در ایــن شــرایط اقــدام 
بــه عرضــه ســایر محصــوالت تعهــد شــده در قــرارداد از 
ــد.  ــق تامیــن آن هــا از دیگــر تولیدکننــدگان می کن طری
ــی  ــق کول ــق از طری ــن طری ــدگان بدی ــایر تولیدکنن س
گرفتــن محصوالتشــان را بــدون پرداخــت هیچ گونــه 
ــد.  ــهولت صــادر می کنن ــع به س ــی و توزی ــه بازاریاب هزین
ــه  ــی منحصــر ب ــن خطــوط صادرات ــوارد، ای در بیشــتر م

ــد.  ــد مان ــی خواه ــی باق مشــتری اصل
شركت تجارت صادراتى

شــرکت تجــارت صادراتــی یــک مجموعــه طراحــی شــده 
ــت. در  ــات اس ــا و خدم ــادرات کااله ــهیل ص ــرای تس ب
ــاری،  ــطه تج ــوان واس ــه عن ــه ، ب ــن مجموع ــت ای حقیق
ــه  ــده ارائ ــه تولیدکنن ــی را ب ــات الزم صادرات ــه خدم هم
می کنــد یــا مجموعــه ای اســت کــه توســط خــود 
ــی  ــه خدمات ــن مجموع ــود. ای ــاد می ش ــده ایج تولیدکنن
مشــابه یــک شــرکت مدیریــت صــادرات را عرضــه 
ــادرات  ــت ص ــرکت مدیری ــا ش ــاوت آن ب ــد و تف می کن
ــوان و  ــی عن ــارت صادرات ــرکت تج ــه ش ــت ک در آن اس
نشــان تجــاری محصــوالت صادراتــی شــرکت ها را حفــظ 
ــا نشــان تجــاری شــرکت تولیدکننــده  و محصــوالت را ب
مدیریــت صــادرات  ولــی شــرکت  صــادر می کنــد، 
ــد مشــترک  ــا برن ــا نهایت ــد خــود ی ــا برن محصــوالت را ب

ــد.  ــه می کن ــی عرض ــازار صادرات ــه ب ب
شركت ترخيص كار

یــک شــرکت ترخیــص کار9 بــار در حقیقــت یــک عامــل 
بــرای ترخیــص و تســریع ارســال بــار اســت؛ یــک عامــل 
غیروابســته کــه نقل و انتقــال کاالی صادراتــی را از طریق 
ــا و  ــا فراینده ــا ب ــد. ترخیص کاره کمــک تســهیل می کن
قواعــد نقــل و انتقــال کاالهــا بــه ســایر کشــورها آشــنایی 
ــص کار  ــی، ترخی ــل صادرات ــک عام ــوان ی ــه عن ــد. ب دارن
شــرکت  صادراتــی  بنــدر  عنــوان  بــه  می توانــد 
ــود.  ــناخته ش ــده وی ش ــول و نماین ــده محص تولیدکنن
ــه  ــت محمول ــور، حرک ــارج از کش ــه در خ ــن مجموع ای
ــه  ــده کاال ب ــد. صادرکنن ــگ می کن ــی را هماهن صادرات
ــی  ــوزه جابه جای ــات وی در ح ــت اقدام ــص کار باب ترخی
مشــاوره  و  پیمانــکاری  خدمــات  حق الزحمــه  کاال، 
ــاخت های  ــا زیرس ــرکت هایی قطع ــن ش ــردازد. چنی می پ
ــل  ــا تســهیلگر حمــل و نق ــد و صرف ــی کاال ندارن بازاریاب
ــی  ــبکه های داخل ــق ش ــی از طری ــای صادرات محموله ه

خــود هســتند. 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی می توان ــص کار حت ــرکت ترخی ــک ش ی
ــت  ــوزال قیم ــه پروپ ــان ارائ ــزرگ در زم ــاور ب ــک مش ی

محصــول بــه یــک مشــتری خارجــی عمــل کنــد. 
ــر  ــروش نظی ــح ف ــرایط صحی ــد ش ــص کار می توان ترخی
ــه  ــد، ب ــن کن ــتی( را تعیی ــا FOB کش ــار ی )FOB انب
لیســانس های  و  مجوزهــا  خصــوص  در  صادرکننــده 
ــا مســتندات ضــروری  ــرای واردات و صــادرات و ی الزم ب
صــادرات مشــاوره دهــد و همچنیــن در خصــوص مــدل 
cash-in-advance، open ac-  دریافــت وجــه نظیــر
 by letter of و یــا count، payment by sight draft
credit صادرکننــده را راهنمایــی کنــد. شــرکت های 
ترخیــص کار می تواننــد جابه جایــی بــار از مبــدا تــا 
بنــدر خریــدار را برنامه ریــزی و هماهنــگ کننــد و 
مالحظــات زمانــی بیمــه بــار، بــار زدن، تحویــل، تخلیــه 

ــد.  ــر بگیرن و... را در نظ
نتيجه گيرى

ــرکت های  ــادی از ش ــبتا زی ــداد نس ــر تع ــال حاض در ح
ــود  ــا وج ــور م ــان در کش ــط دانش بنی ــک و متوس کوچ
دارنــد کــه از تجربــه صادراتــی بی بهره انــد و حتــی 
ــا نیــاز بازارهــای خارجــی و وضعیــت تقاضــا در  بعضــا ب
ــز  ــی نی ــای خارج ــود در بازاره ــوالت خ ــوص محص خص
ــت  ــالع از وضعی ــب اط ــن کس ــد. بنابرای ــنایی ندارن آش
ــا  ــاط ب ــق ارتب ــا از طری ــوالت آن ه ــرای محص ــا ب تقاض
افــراد فعــال در بازارهــای هــدف )از طریــق شــرکت های 
ــراد  ــی و اف ــای صادرات ــی آژانس ه ــا ETC و حت EMC ی
ــدم در  ــد اولیــن و ســریع ترین ق ــی( می توان دالل صادرات
راه توســعه صــادرات دانش بنیــان باشــد. از طــرف دیگــر، 
بــا توجــه بــه اولویــت نظــام و دولــت جمهــوری اســالمی 
ــرا و  ــران در خصــوص تســریع اهــداف اقتصــاد برون گ ای
ــود  ــت بهب ــالش در جه ــرورت ت ــز ض ــان و نی دانش بنی
رشــد اقتصــادی کشــور و خــروج از شــرایط رکــود، 
حمایــت از توســعه شــرکت های مدیریــت صــادرات 
تخصصــی و ایجــاد ارتباطــات قــوی بیــن آن هــا و 
ــه  ــد ب ــان بای ــط دانش بنی ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــی و  ــت علم ــدی معاون ــای ج ــی از اولویت ه ــوان یک عن
ــرد و  ــرار گی ــاوری ریاســت جمهوری در دســتور کار ق فن
بخش هــای خصوصــی فعــال در حــوزه دانش بنیــان نیــز 
ــای  ــباب همکاری ه ــش اس ــش از پی ــتا بی ــن راس در ای

 .ــد ــم آورن ــل را فراه متقاب

پی نوشت: 
1- Brand
2- Export Management Company 
3- Export Trading Company
4- Export Merchant
5- Export Agent
6- Export Commission House
7- Export Broker
8- Piggy back Marketing
9- Freight Forwarder
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بازگشتروزانه
یکمحقق
ایرانی
بهکشور
 سودابه رستم

یق پلت فرم مهاکری �ج  از طر
متخصصان فارغ التحصیل 200 
�ت دنیا صورت گرفت ه �ج

گ
دانشاک
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روزانه  بازگشت  از  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
به کشور  ایرانی  فارغ التحصیالن  و  از متخصصان  نفر  یک 
از طریق پلت فرم جذب 2۰۰ دانشگاه برتر دنیا خبر داد. 
سورنا ستاری در نشستی با رایزنان علمی ایران در دیگر 
توسط  شده  طراحی  فرم  پلت  طریق  »از  گفت:  کشورها 
بنیاد ملی نخبگان برای فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر 
به  بازگشت  به  را  ایرانی  فارغ التحصیالن  توانسته ایم  دنیا، 
کشور و همکاری ترغیب کنیم و در حال حاضر روزی یک 
نفر از این طریق به ایران بر می گردد. امیدوار هستیم با در 
افزایش  را  عدد  این  بتوانیم  بیشتر  تسهیالت  گرفتن  نظر 

دهیم.« 
وی افزود: »البته این پلت فرم برای ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا 
در نظر گرفته شده است؛ اما فارغ التحصیالن برگشتی از 

بیشتر از 2۰۰ دانشگاه هستند که همین 
آن ها  باالی  دلیل کیفیت  به  نیز  رقم کم 
برای ما خوب است اما باید به فکر افزایش 

آن باشیم.« 
به گفته ستاری، تالش ما بر این است که 
اقتصاد  افزاری،  نرم  قابلیت  این  بر مبنای 

دانش بنیان را در کشور نهادینه کنیم. 
اقتصاد  بنیان  و  »اساس  داد:  ادامه  وی 
دانش بنیان، نیروی انسانی است. به همین 
نیروی  توانمندی  ما  هدف  همه  دلیل 

انسانی متخصص در کشور است.« 
فنـاوری رییس جمهـور  معـاون علمـی و 
بـا اشـاره بـه اهمیـت کار رایزنـان علمـی 
اینکـه  بـه  توجـه  »بـا  گفـت:  کشـور، 
در  موجـود  فناوری هـای  از  اسـتفاده 
دنیـا بـرای کشـور و تبـادل فنـاوری بین 
کشـورها بسـیار ضـروری اسـت، رایزنـان 
قـدم  مسـیر  ایـن  در  می تواننـد  علمـی 
کمـک  فنـاوری  توسـعه  بـه  و  برداشـته 
بزرگی کنند. متاسـفانه هنوز در بسـیاری 
ایـن  نداریـم.  علمـی  رایـزن  از کشـورها 

موضـوع را بایـد جدی گرفته و جبران کنیـم تا بتوانیم در 
تعامـالت علمـی و فنـاوری بـا دیگر کشـورها بـه خصوص 

اتحادیـه اروپـا بـه نتایـج خوبـی برسـیم.« 
وی ادامـه داد: »بـه طور مثال با کشـور هند کـه در حوزه 
IT، مشـاغل خانگـی، فناوری هـای فضایـی و ماهواره هـا 
یـک کشـور پیشـرو محسـوب می شـود، ارتبـاط چندانـی 
نداریـم. ایـن یـک ضعف تلقی می شـود و باید ایـن نقیصه 

را جبـران کنیم.« 
ایران  »در  گفت:  کشور  علمی  رایزنان  به  خطاب  ستاری 
 1۰ شبکه  این  در  و  دارد  وجود  شرکت ها  از  شبکه ای 
این تعداد 2 هزار و 6۰۰ شرکت  از  هزار شرکت است و 
خوب  پتانسیل  این  از  می توانیم  که  هستند  دانش بنیان 
دارویی،  گیاهان  کشاورزی،  مانند  مختلفی  حوزه های  در 
پزشکی و... استفاده کنیم. رایزنان علمی کشور می توانند 
توانمندی های کشور و نیروهای متخصص ایرانی را به دیگر 

نیروهای  این  از  استفاده  شرایط  و  کرده  معرفی  کشورها 
بالقوه را در دنیا فراهم کنند.« 

پیوست  ادبیات  با  کشورها  دیگر  اقتصادی  هیئت های  با 
فناوری گفت و گو می کنیم

فناوری  توسعه  معاون  وطنی،  علی  نشست  این  ادامه  در 
تمام هیئت های  با  برجام،  از  معاونت علمی، گفت: »پس 
ادبیات  با  می کنند،  سفر  ایران  به  که  کشورها  اقتصادی 
پیوست فناوری گفت و گو می کنیم و یکی از شروط ما در 
برقراری ارتباط با آن ها، آوردن فناوری به کشور است. با 
دیگر  از  را  ایرانی  دانشجویان  توانسته ایم  این که  به  توجه 
هر  که  کنیم  رفتار  به گونه ای  باید  کنیم،  جذب  کشورها 
خود  با  نیز  فناوری  یک  کشور،  به  باز گشته  دانشجوی 
بیاورد و فناوری را از طریق ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

تجاری سازی کرده و در راستای حل مشکالت کشور گام 
بردارد.« 

دانشجویان  می توانند  کشور  علمی  »رایزنان  افزود:  وی 
ایرانی را ترغیب کنند رساله های دکتری خود را بر مبنای 
یکی از نیازهای داخلی انتخاب کنند تا پس از بازگشت به 

کشور بتوانند از آن برای رفع نیاز کشور استفاده کنند.« 
نقشه  توضیح  در  علمی  معاونت  فناوری  توسعه  معاون 
کشور  علمی  جامع  نقشه  »در  گفت:  کشور  علمی  جامع 
اولویت   15 است.  شده  مشخص  کشور  اولویت   ۷3
حال  در  علمی  معاونت  ستادهای  قالب  در  شده  تعیین 
قالب  در  می تواند  دیگر  اولویت های  اما  هستند،  پیگیری 
رایزنان علمی  برسد.  نتیجه  به  دانشجویان  رساله دکتری 
را که در آن  یافته کشوری  می توانند فناوری های توسعه 
فعالیت می کنند، به ایران منتقل کرده و در تعامل ایران با 

 ».دیگر کشور ها نقش داشته باشند
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موانعیدربرابریکمتغیرملی
 رضا سعادتی

ان وم ساخت ا�ی راهاکرهای رونق تولید میل �ج امهیت دادن به م�ن
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بــه  تنوع بخشــی  و  کیفــی  کمــی،  ســطح  افزایــش 
محصــوالت ســاخت داخــل هــم خواســته دولــت اســت و 
هــم آروزی اهــل صنعــت. علی القاعــده مشــتری و مــردم 
ــم در  ــب و کار، ه ــود کس ــی و بهب ــای رقابت ــز در فض نی
هنــگام خریــد محصــوالت هزینــه کمتــری مــی پردازنــد 
و هــم درمقیــاس بزرگ تــر بــا افزایــش قــدرت اقتصــادی 
ــد  ــدرت خری ــد، ق ــر کار می رون ــه س ــر ب ــور، راحت ت کش

ــد و...  ــدا می کنن ــتری پی بیش
در این کــه چگونــه می تــوان ســطح کمــی و کیفــی 
ــود  ــدی وج ــر واح ــش داد، نظ ــل را افزای ــدات داخ تولی
ــت  ــت های مدیری ــره سیاس ــت، یکس ــل صنع ــدارد. اه ن
ــت، صنعــت را مقصــر  اقتصــادی را مقصــر می داننــد، دول
می دانــد و مــردم هــر دو را. بــا ایــن وصــف بــه ســراغ ســه 
شــرکت دانش بنیــان رفته ایــم و از آن هــا پرســیده ایم 
ــد چــه کاری انجــام  ــت، مــردم و خــود شــرکت ها بای دول

ــد.  ــی توســعه یاب ــدات داخل ــا ســطح تولی ــد ت دهن
ــان  ــرکت دانش بنی ــل ش ــار، مدیر عام ــعلی مشکس عباس
زمینــه  در  ایران مــدار  اســت. شــرکت  »ایران مــدار« 
اندازه گیــری در صنعــت آب  سیســتم های کنتــرل و 
اســت  ایرانــی  شــرکت  اولیــن  و  می کنــد  فعالیــت 
کــه ده ســال پیــش دســت بــه تولیــد کنتورهــای 
ــش:  ــول مدیر عامل ــه ق ــت و ب ــی زده اس الکترومغناطیس
جایــی  از  را  محصوالتمــان  ســاخت  فنــی  »دانــش 
ــده  ــازی ش ــا بومی س ــط م ــش توس ــن دان ــم و ای نگرفتی
ــیراز  ــرکت در ش ــن ش ــدی ای ــایت های تولی ــت.« س اس
ــدات  ــه تولی ــا در زمین ــت آن ه ــده فعالی ــتند و عم هس

کنتورهــای هوشــمند کشــاورزی اســت.
مدیریــت  و  دولتــی  مالــی  حمایت هــای  مشکســار 
ــدات  ــش تولی ــت افزای ــم در جه ــل مه ــازار را دو عام ب
داخلــی می دانــد و می گویــد: »بــرای رونــق تولیــد 
ــی  ــاظ مال ــه لح ــم ب ــد ه ــدگان بای ــی، تولیدکنن داخل
و هــم بــه لحــاظ سیاســتگذاری های تنظیــم بــازار، 
ــا  ــی ب ــر کاالی ــی اگ ــد. یعن ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای م
قیمــت و کیفیــت خــوب در داخــل در حــال تولیــد 
اســت، نبایــد اجــازه واردات کاالی خارجــی مشــابه داده 
ــبت  ــد نس ــی می توان ــده زمان ــع تولید کنن ــود. در واق ش
ــه ســرمایه گذاری خــود مطمئــن باشــد کــه یک دفعــه  ب

دروازه واردات بــاز نشــود.«
مدیر عامــل ایــن شــرکت ادامــه مــی دهــد: »نکتــه  دیگــر 
ــن  ــت ای ــزات دول ــی و تجهی ــای مال ــه حمایت ه در زمین
اســت کــه گرفتــن ایــن تســهیالت بســیار ســخت اســت 
و تولید کننــده بایــد بــرای گرفتــن آن وثیقه هــای ملکــی 
داشــته باشــد و شــرایط ســختی را متحمــل شــود. بــرای 
ــت  ــا مدت هاس ــر م ــان نظی ــرکت های دانش بنی ــال ش مث
ــد  ــود دوازده درص ــا س ــی ب ــهیالت بانک ــد از تس می توانن
ــا پاییــن آمــدن ســودهای بانکــی  ــا ب اســتفاده کننــد، ام

ایــن نــرخ همچنــان تغییــری نکــرده اســت.«
ســطح  افزایــش  بــرای  تولید کننــدگان  نقــش  وی 
ــم  ــیار مه ــز بس ــی را نی ــدات داخل ــی تولی ــی و کیف کم

در  فاکتــور  »چنــد  می کنــد:  تاکیــد  و  بر می شــمرد 
ــت  ــد کیفی ــده بای ــل اســت. تولید کنن ــه دخی ــن زمین ای
ــی  ــر محصوالت ــرف دیگ ــرد و از ط ــاال بب ــود را ب کار خ
ــادی و  ــده، اقتص ــرای مصرف کنن ــه ب ــد ک ــد کن را تولی
ــب  ــی، رقی ــر محصــول داخل ــه باشــد. اگ ــرون به صرف مق
خارجــی داشــته باشــد بایــد بــه لحــاظ قیمــت از نمونــه 
ــدار، کاالی  ــا خری ــد ت ــر باش ــرون به صرفه ت ــی مق خارج
ایرانــی را بخــرد. وقتــی تولید کننــده قــدرت رقابــت 
داشــته باشــد، می توانــد ســطح کمــی و کیفــی خــود را 

ــرد.« ــاال بب ــج ب ــز به تدری نی
مشکســار بــا اشــاره بــه اهمیــت حمایــت مصرف کننــدگان 
از تولیــدات داخلــی می گویــد: »عمــده  و مشــتریان 
ــمند  ــای هوش ــدات کنتوره ــه تولی ــا در زمین ــت م فعالی
خــود  مــا  مشــتری  مهم تریــن  و  اســت  کشــاورزی 
دولــت اســت. یعنــی الزم اســت دولــت کنتورهــای مــا را 
خریــداری کنــد و در اختیــار کشــاورز قــرار دهــد. وزارت 
نیــرو در ایــن زمینــه همکاری هــای خوبــی بــا مــا انجــام 
ــدات  ــه تولی ــده ب ــتری و مصرف کنن ــر مش ــد. اگ می ده
داخلــی روی بیاورنــد، چــرخ تولیــدات داخــل هــم به مــرور 

ــد.«  ــر خواهــد چرخی بهت
ــرزو نادرلویــی مدیر عامــل شــرکت »رسانه ســاز دانــش«  ب
اســت. ایــن شــرکت، یــک شــرکت دانش بنیــان در زمینــه 
تولیــد نرم افــزار اســت کــه بــه روابــط عمومــی ســازمان ها 
الکترونیــک  نشــر  زمینــه  در  آموزشــی  موسســات  و 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــازمان ها می توانن ــد و س ــرویس می ده س
ــن شــرکت، محتواهــای ســنتی خــود را  از محصــوالت ای

بــه محتــوای دیجیتــال تبدیــل کننــد.  
ــی  ــی م ــد داخل ــش تولی ــع افزای ــاره موان ــی درب نادرلوی
گویــد: »در صنــف مــا آن چیــزی کــه خیلــی مانــع تولیــد 
محســوب مــی شــود بحــث بیمــه و مالیــات اســت. ایــن 
امــر فقــط مختــص صنــف مــا نیــز نیســت و بــه نحــوی 
ــی  ــا جای ــر هســتند. ت ــا آن درگی ــدگان ب همــه تولید کنن
ــه  ــد، ب ــای تولی ــه ج ــد ب ــح می دهن ــا ترجی ــه بعضی ه ک
واردات روی بیاورنــد و صرفــا قطعــات را در ایــران مونتــاژ 
کننــد. ایــن امــر باعــث می شــود تــا نیــروی کار کمتــری 

ــد.« اســتخدام کننــد و ســود بیشــتری نیــز ببرن
او ادامــه می دهــد: »بنابر ایــن هــم بحــث بیمــه و هــم بحث 
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــر خیل حسابرســی بیمــه، گریبان گی
شــده اســت. در بحــث مالیــات نیــز خیلــی از کشــورهای 
ــه در  ــرکت هایی ک ــه ش ــان و... ب ــد، آلم ــر هلن ــا نظی دنی
ســطح ملــی تولیــدات دارنــد، معافیت هــای مالیاتــی 
ــن  ــی در ای ــران خیل ــا در ای ــد، ام ــادی می دهن ــی زی خیل
زمینــه فعالیتــی ملموســی نشــده اســت و بحــث مالیــات 
ــی  ــه کمک ــن قضی ــه ای ــا ب ــز نه تنه ــزوده نی ــر ارزش اف ب
ــز  ــی نی ــار اضاف ــا ب ــی وقت ه ــه خیل ــت، بلک ــرده اس نک

شــده اســت.« 
دربــاره  دانــش  رسانه ســاز  شــرکت  مدیر عامــل 
ــا  ــت ب ــد: »دول ــت می گوی ــی از صنع ــای دولت حمایت ه
وضــع بخشــنامه هایی ســازمان های دولتــی را ملــزم 
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ــد،  ــتفاده کنن ــی اس ــدات داخل ــه از تولی ــرده اســت ک ک
ــن  ــه ای ــا ب ــی، وقتــی م ــال در حــوزه آی ت ــرای مث ــا ب ام
دانش بنیــان  محصــول  و  می کنیــم  مراجعــه  مراکــز 
ــد  ــح می دهن ــا ترجی ــم، آن ه ــی می کنی ــود را معرف خ
ــده(  ــرک ش ــته )ک ــل شکس ــی قف ــوالت خارج از محص
ــران  ــع مدی ــی از مواق ــی در خیل ــد. حت ــتفاده کنن اس
از  از بخشــنامه حمایــت  دولتــی اظهــار بی اطالعــی 
تولیــدات داخلــی می کننــد و ایــن کار را بــرای مــا 

ســخت تر مــی کنــد.«
ــدگان  ــت همــت تولید کنن ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــی ب نادرلوی
ــه عنــوان یکــی از راهکارهــای افزایــش ســطح کمــی و  ب
ــردن  ــتفاده ک ــد: »اس ــی، می گوی ــدات داخل ــی تولی کیف
ــدات  ــش تولی ــای افزای ــی از راهکاره ــره یک ــراد خب از اف
ــان  ــه دانش بنی ــا ک ــر م ــرکت هایی نظی ــت. ش ــل اس داخ
ــوآوری هــای نیــروی انســانی  هســتند، حــول ایده هــا و ن
ــاز  ــره بســیار نی ــراد خب ــه اف ــا ب ــن م ــد. بنابرای می چرخن
ــتند.  ــدن هس ــم ش ــال ک ــراد در ح ــن اف ــی ای ــم، ول داری
ــی از  ــس از فارغ التحصیل ــا پ ــص ی ــراد متخص ــون اف چ
ــت  ــال کاری راح ــه دنب ــا ب ــوند ی ــارج می ش ــور خ کش

می گردنــد.« 
ــده  ــتری و مصرف کنن ــت مش ــد اس ــن معتق وی همچنی
یکــی از مهم تریــن عامل هــای افزایــش تولیــدات داخلــی 
اســت و تصریــح می کنــد: »مشــتری های مــا بیشــتر 
ــی  ــا چــه موسســات دولت موسســات دولتــی هســتند، ام
و چــه شــرکت های خصوصــی بهتریــن حمایتشــان از 
تولیــدات داخــل ایــن اســت کــه بــه شــرکت های داخلــی 
اعتمــاد کننــد. متاســفانه ایــن اعتمــاد فعــال وجــود نــدارد 

ــا فرهنگ ســازی ایجــاد شــود.« ــه نحــوی ب ــد ب و بای
ــد:  ــاد می گوی ــدم اعتم ــن ع ــه ای ــاره ریش ــی درب نادرلوی
ــی از  ــدات داخل ــه تولی ــاد ب ــود اعتم ــدم وج ــل ع »دلی
ــات شــرکت ها  ــی اوق ــن اســت کــه خیل ــردم ای ســمت م
ــمت  ــد. از س ــه نداده ان ــتری ارائ ــه مش ــت الزم را ب کیفی
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــز ای ــرکت ها نی ــه ش ــر توجی دیگ
ــور  ــا مجب ــد و آن ه ــرف کن ــد را برط ــع تولی ــده موان نیام

ــد.« ــن بیاورن ــی را پایی ــطح کیف ــده اند س ش
بــه  مــردم  طرفــی  از  »بایــد  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــاد کنن ــی اعتم ــرکت های داخل ش
ــاد کاذب نباشــد و شــرکت های  ــک اعتم ــاد، ی ــن اعتم ای
یعنــی  باشــند.  مــردم  اعتمــاد  پاســخگوی  داخلــی 
ــه  ــزی را ک ــد آن چی ــد بتوانن ــل بای ــدگان داخ تولید کنن
مــردم می خواهنــد، بــا کیفیــت و اســتانداردهای الزم 
بــه دســت مشــتری برســانند تــا در مقایســه بــا کاالهــای 

ــند.«  ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی حرف خارج
»ایده زیســت  شــرکت  مدیر عامــل  تــات  وحیــد 
در  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  اســت.  نو ترکیــب« 
زمینــه تولیــد محیــط کشــت ســلولی فعالیــت دارد و بــه 
ــازار  ــد ب ــد تولی ــاه درص ــدود پنج ــش ح ــه مدیر عامل گفت
داخلــی در ایــن زمینــه را در اختیــار دارد. مهم تریــن 
مشــتریان ایــن شــرکت، مراکــز تحقیقاتــی، مراکــز رشــد 

ــگاه  ــان، رازی، دانش ــکده روی ــر پژوهش ــگاه ها نظی و دانش
ــتند. ــران و... هس ته

تــات عمده تریــن راهــکار توســعه تولیــدات داخــل را 
حمایــت دولتــی می دانــد و می گویــد: »بــرای رونــق 
تولیــد ملــی، شــرکت ها نیازمنــد حمایــت هســتند 
ــون  ــرد. اکن ــام نمی گی ــت انج ــن حمای ــفانه ای ــه متاس ک
مهم تریــن مشــکل شــرکت های دانش بنیــان مربــوط 
بــه بحــث مالــی اســت. ایــن شــرکت ها تواســته اند 
ــه لحــاظ  ــا ب ــد، ام ــار هــم جمــع کنن ــه را کن ــراد نخب اف
ــی،  ــم مال ــی می گویی ــار مشــکل هســتند. وقت ــی دچ مال
منظورمــان ســرمایه در گــردش، اجــاره و تجهیــزات اســت. 
ــدار شــرکت های  ــال در جلســه دی ــن مســائل را قب ــا ای م
دانش بنیــان بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــد  ــه ش ــا گفت ــه م ــم و ب ــرح کرده ای ــز مط ــوری نی جمه
ــه  ــکوفایی ارائ ــوآوری و ش ــدوق ن ــه صن ــان را ب طرح هایم
دهیــم تــا بــه مــا وام بدهنــد، امــا مشــخص نیســت ایــن 

ــر.« ــا خی ــود ی ــه می ش ــا پذیرفت طرح ه
وی ادامــه می دهــد: »نــود درصــد شــرکت ها در فضاهــای 
ــال  ــد س ــه بتوانن ــد و این ک ــت می کنن ــتیجاری فعالی اس
ــت.  ــخص نیس ــر، مش ــا خی ــد ی ــکان بمانن ــد در آن م بع
ــی  ــد خیل ــن مشــکل باعــث می شــود شــرکت ها نتوانن ای
ــد، چــون  ــد کنن ــان خــود را تولی از محصــوالت دانش بنی
ــی محصــول وجــود  ــکان جابه جای ــع ام ــی از مواق در خیل

ــدارد.« ن
ــر روی  ــه ب ــتن تعرف ــه گذاش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــات ب ت
کاالهــای وارداتــی می توانــد یکــی از راهکارهــای حمایــت 
از تولیــد داخــل باشــد، تاکیــد می کنــد: »مهم تریــن 
مشــکل شــرکت های دانــش بینــان ایــن اســت کــه 
جایــی وجــود نــدارد تــا محصــوالت مــا را تاییــد کنــد یــا 
گواهــی بــرای محصوالتمــان صــادر کنــد. مــا ایــن امــر را 
بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری مطــرح 
ــازمان  ــود را از س ــای خ ــد  تاییدیه ه ــرار ش ــم و ق کردی
غــذا و داروی وزارت بهداشــت بگیریــم، امــا ایــن ســازمان 
در زمینــه فعالیــت مــا تخصصــی نــدارد و عمــال نمی توانــد 

محصــوالت مــا را بررســی کنــد.«
او دربــاره نقــش شــرکت های خصوصــی در افزایــش تولیــد 
ــرکت های  ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــد: »مه ــی گوی ــی م مل
خصوصــی فعــال شــناخته شــوند تــا بــازار خوبی برایشــان 
ــراد متخصــص  ــا وجــود این کــه اف ــد، امــا ب ــه وجــود آی ب
ــوالت را  ــورد محص ــی در م ــر فن ــی اظهار نظ ــه توانای ک
ــن  ــد، مرکــز و نهــادی نیســت کــه ای ــد، وجــود دارن دارن
افــراد را دور هــم جمــع کنــد تــا اظهار نظرهــا بــا اعطــای 
گواهی هــا و تاییدیه هــا شــکل رســمی بگیــرد و مشــتریان 
ــت  ــال راح ــا خی ــا ب ــن تاییدیه ه ــه ای ــتناد ب ــا اس ــا ب م
ــه ســراغ محصــوالت  ــد و ب ــداری کنن محصــوالت را خری
خارجــی نرونــد. در واقــع مــا هــر چقــدر دربــاره کیفیــت 
محصوالتمــان صحبــت کنیــم، وقتــی اســم کاالی خارجی 
اســتفاده  آن  از  می دهــد  ترجیــح  مشــتری  می آیــد، 

.».ــد کن
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ام اقدامات پوپولیس�ت هستند �ت  ج
ن

ع کردن رای و ا� سیاستمداران به دنبال �ج

ن �ر از  ای ا�ی بتوانند نظر افاکر معویم  را به مست خود جلب کنند. آن ها �ج

ده اند ره را �ج ن �ج �ی اقتصاد بیش�ت

ن هـای  �ی �ت ن اجـالس سـالیانه و جشـنواره �ج اردمهـ�ی گـزاری �چ  مهزمـان �ج �ج

کت هـا �ج حضور  دیـس، هشـت حمصـول دانش بنیـان رسش رک فنـاوری �چ �چ

هـور و دکـ�ت سـعید رس�ر دبـ�ی سـتاد  ییس �ج معـاون عـیمل و فنـاوری ر

ا�ی شـد
ن
نـو رو� توسـعه فنـاوری �ن

کنون از نظر شاخص های الکن اقتصادی  ت�ی اقتصادی دولت �ت

 وجود 
ن

ره قبویل گرفته و توانسته به ر�
ن
ن شاخص ها � و ثبات در ا�ی

شد ر�ی ها دستاوردهای قابل تو�ج داشته �ج
ت

�ن � �ج

کنون از نظر شاخص های الکن اقتصادی  ت�ی اقتصادی دولت �ت

 وجود 
ن

ره قبویل گرفته و توانسته به ر�
ن
ن شاخص ها � و ثبات در ا�ی

شد ر�ی ها دستاوردهای قابل تو�ج داشته �ج
ت

�ن � �ج

هـوری  سـت �ج یـت و منابـع معاونـت عـیملی و فنـاوري ر�ی معـاون توسـعه مد�ی

ن معاونت  شـی کـه �ج �ایـت ا�ی ن ات �چ ن هـ�ی ج
ت

ن فسـتیوال نوآوری هـای � سـت�ی ن در �ن

بلـو  ـاد یـک �ت ج ای ا�ی ـادار �ج گـزار شـد، از تعامـل �ج سـازمان بـورس و اوراق �ج �ج

زار بـورس خـ�ج داد کت هـای دانش بنیـان در �ج صـی رسش ن �ت

اقتصاد ایران
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نوبتعرضاندام
استارتآپهاست

 بهداد رسولی

�ی آل احساق گفت و گو �ج �ی
ران ق �ت ن ا�ت

گ
ایند�

ن
عضو هیئت �

ره راهاکرهای خروج از رکود توریم در�ج
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رئيس سابق اتاق تهران بر اين باور است 
كه دولت توانسته با تصميمى  شجاعانه 
سياست هاى اقتصادى خود را به سمتى 
هدايت كند كه نتيجه آن تک رقمى 
شدن نرخ تورم پس از سال ها و به تبع 
آن كاهش نرخ سود بانكى است. در 
چنين فضايى ارز به سمت نرخ واقعى 
خود حركت كرده و بستر مناسبى را 
براى انجام جراحى هاى عميق تر در 
اقتصاد ايران به وجود آورده است.

از نظر اين تكنوكرات قديمى  و وزير 
بازرگانى دولت سازندگى، وقت آن 
رسيده كه دولت به صنايع كوچک و 
متوسط توجه ويژه كند و سياست هاى 
اقتصادى را به سمتى ببرد كه اين بنگاه ها 
به توليد با ظرفيت باال دست يابند. او 
راهكارهايى را پيشنهاد مى دهد كه 
اگر تيم اقتصادى دولت به كار گيرند، 
نتيجه آن توليد باكيفيت و افزايش 
رشد اقتصادى اشتغال زا خواهد بود.
آل اسحاق در اين گفت وگو شرح 
مى دهد چگونه شركت هاى دانش بنيان 
و كسب و كارهاى نوپا مى توانند 
در اين آوردگاه خودنمايى كرده 
و كشور را در ايجاد اشتغال و باال 
بردن رشد اقتصادى يارى كنند. 

اقتصـاد ايـران در حالـى دوره بازسـازى خـود   
را در فضـاى پسـابرجام شـروع كـرده كـه بـه نظر 
مى رسـد، بـا توجـه به زيـر سـاخت هاى مناسـبى 
كـه دارد قـادر اسـت از طـول ايـن دوره بازسـازى 
بكاهـد و بـه زودى بـه جرگـه اقتصادهاى بـزرگ و 
موثـر دنيـا بپيونـدد. به نظر شـما چگونه مى شـود 
توانمندى هـاى اقتصادى كشـور را بـه كار گرفت تا 

ايـن اتفـاق بيفتد؟
دارای  ایـران  اقتصـاد  کردیـد  اشـاره  کـه  همان طـور 
زیر سـاخت های متنـوع سـخت افزاری و نرم افـزاری باالیـی 
اقتصادهـای  و  توسـعه یافته  اسـت کـه سـایر کشـورهای 
نوظهـور دنیـا از آن بهره کمتـری دارند. مـا روی هر بخش 
کـه دسـت می گذاریم می بینیـم دارای ظرفیت هـای باالیی 
هسـتیم. از نیـروی انسـانی تحصیلکـرده گرفته تـا ذخایر و 
منابـع طبیعـی، از زیرسـاخت هایی نظیـر جـاده و بـرق و 
راه آهـن و حمـل  و نقـل تـا موقعیـت ژئوپلیتیـک در دنیـا. 
در یـک نـگاه، ایـران کشـوری اسـت کـه تمامـی  امکانـات 
بـزرگ  اقتصـاد  بـه  تبدیـل شـدن  بـرای  و شـرایط الزم 
جهانـی را دارد و قـادر اسـت بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
بـازار 8۰  خـود، عـالوه بـر تولیـد کاال و خدمـات بـرای 
میلیونـی اش، بـه مرکـز صـدور کاال و خدمـات بـرای بـازار 
۴۰۰ میلیونـی منطقـه تبدیـل شـود. ایـن داشـته ها کمتر 
بـه صورت یک جـا در اختیار یک کشـور قرار گرفته اسـت. 
مثـال کشـور آذربایجـان فقـط در زمینـه حمـل  و نقـل و 
ترانزیـت توانایـی دارد؛ امـارات بـا توسـعه تجـاری و بهبود 
وضعیـت بنـادر خود توانسـته به گلـوگاه اقتصـادی منطقه 
تبدیـل شـود؛ ترکیـه بـا تکیه بر توان گردشـگری به رشـد 
رسـیده اسـت؛ عربسـتان با توجه بـه بهره بـرداری از ذخایر 
نفـت خـود دارای ثروت شـده اسـت، اما در کشـور ما همه 
موقعیـت  طوری کـه  بـه  دارد.  وجـود  توانمندی هـا  ایـن 
ژئوپلیتیـک ایـران فضایـی را بـه وجـود آورده که بـه مرکز 
ترانزیـت شـرق بـه غرب و شـمال بـه جنوب تبدیل شـود؛ 
امـا می بینیـم بـه رغـم تمـام ایـن توانمندی هـا از رقبـای 
منطقـه ای نظیـر امارات، عربسـتان، ترکیـه و رقبای جهانی 
ماننـد کـره، مالزی و برزیل عقب تر هسـتیم، چـرا که آن ها 
بـا حداقـل داشـته های خود حداکثـر بهره هـا را برده اند، اما 
مـا بـا ایـن همـه داشـته و آورده نتوانسـته ایم آن گونـه که 
بایـد پابه پـای رقبـای خـود حرکـت کنیـم. بنـده معتقدم 
می تـوان خیلـی سـریع ایـن عقب ماندگـی را جبـران کـرد 
و بـا توجـه بـه فضـای پیش آمـده پـس از برجـام، بـازی را 
بـه نفـع خـود کرده و بـا تمام قـوا در میدان اقتصـادی دنیا 
بجنگیـم و بتوانیـم سـهم بزرگتری از کیـک اقتصاد جهانی 

بـرای مـردم خـود بـه ارمغـان بیاوریم. 
 شـما بـه داشـته هاى مـا اشـاره كرديـد. طبيعتا 
بسـيارى از نداشـته ها هم سـبب شـده تا مـا با اين 
عقب افتادگـى رو بـه رو شـويم. ايـن نداشـته ها چه 

بوده اسـت؟
بـه نظـرم بیشـتر آن بـه مدیریـت ناصحیـح بهره بـرداری 
از توانایی هایمـان بر می گـردد و از ایـن تلخ تـر گاه برخـی 
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سیاسـتگذاران از ایـن داشـته ها غفلـت کرده انـد و سـراغ 
مسـائلی رفته انـد کـه دردی از اقتصـاد مـا را درمـان نکرده 

ست. ا
مـا می توانسـتیم  هاب سـرمایه گذاری منطقه شـویم، اما گاه 
برخـی رفتارها با سـرمایه گذاران می شـود کـه آن ها می روند 
و پشـت سرشـان را هـم نگاه نمی کننـد. باید داشـته هایمان 
بخواهیـم  از طـرف خارجـی هـم  و  بریزیـم  میـز  را روی 
داشـته های خـود را روی ایـن میـز بریـزد و بـا ایـن آورده ها 
اقدامـات بزرگی در بازسـازی اقتصادمان انجـام دهیم. این که 
تمامـی  عناصـر موجود در جدول مندلیف را در کشـور داریم 
و از ذخایـر معدنـی عظیمـی  بهره برده ایم، شـوخی نیسـت. 
ایـن ذخایـر نیـاز بـه سـرمایه گذاری خارجـی دارد وگرنه در 
دل زمیـن باقـی خواهـد مانـد و معلـوم نیسـت در آینده به 
کار دنیـا بخورد. از طرفی ما با 15 کشـور همسـایه هسـتیم 
و مـرز مشـترک خاکـی و آبـی داریـم که ایـن خود بـازاری 
5۰۰ میلیونـی را عـالوه بـر جمعیـت خودمـان پیـش روی 
سـرمایه گذاران قـرار داده اسـت. ظرفیـت عظیـم تاریخی را 
بـه ارث برده ایـم و خـون آریایـی در رگ هایمان قـرار دارد و 
ضریـب هوشـی باالیـی داریـم. تمـام این ها بـرای یک ملت 
که می خواهد به رشـد و توسـعه دسـت یابد کافی اسـت، اما 
برخی بدسـلیقگی ها در سیاسـتگذاری اقتصادی سبب شده 
امـروز بـا رکـود تورمـی  و نرخ بیـکاری باال مواجه باشـیم؛ به 
وجـود آمـدن چنیـن شـرایطی به هیـچ  وجه تقصیـر دولت 
کنونـی نیسـت. در حوزه اشـتغال برخی آمارهـا حاکی از آن 
اسـت کـه بیـن پنج تـا هشـت میلیـون جـوان تحصیلکرده 
بیـکار یـا جویای کار داریم. جای سـوال اسـت کـه چرا نظام 
ما طی سـال های گذشـته نتوانسـته تدبیری بیندیشد که از 
ایـن ظرفیت هـا به خوبـی بهره بـرداری کنـد و اقتصادمان را 
رونـق دهـد. یکـی از دالیـل اساسـی، وصل بـودن اقتصاد به 
سیاسـت بوده اسـت. با انجام هر انتخابات، بدنه کارشناسـی 
دولت دسـتخوش تغییرات وسـیعی شده اسـت. امروز برخی 
مسـئوالن اعالم می کنند بـه دلیل ورود افـرادی ناکارآمد در 
دولـت قبـل بـه بدنه دولـت، بـه جایی رسـیده ایم کـه بدنه 
کنونـی تـوان انجـام کارهای بـزرگ زمین مانده اقتصـادی را 
نـدارد. اقتصاد ایران سیاسـت زده بوده و این موضوع سـال ها 
مـا را عقـب انداختـه اسـت و کار بـه جایـی رسـیده کـه بـا 
انبوهـی از توانایی هـای معطل مانـده و بیـکاران تحصیلکرده 

رو به رو هسـتیم. 
 تفـاوت نـگاه سياسـتمداران بـا تكنوكرات هـا و 

اقتصاددانـان در چيسـت؟
سیاسـتمداران به دنبـال جمع کردن رای و انجـام اقدامات 
پوپولیسـتی هسـتند تـا بتواننـد نظـر افـکار عمومـی  را به 
سـمت خـود جلـب کننـد. آن هـا بـرای ایـن کار از اقتصاد 
بیشـترین بهـره را برده انـد؛ امـروز می بینیـم ده هـا طـرح 
نیمه تمـام در بیشـتر اسـتان های کشـور وجـود دارد کـه 
فاقـد هر گونـه توجیـه اقتصـادی اسـت، امـا تکنوکرات هـا 
و اقتصاددانـان بـه دنبـال درآمدزایـی و اجـرای پروژه هـای 
پر بـازده بـا بهـره وری باال هسـتند و طبیعتا ایـن موضوع را 
در انتخـاب نیروی انسـانی و به کارگیـری تکنولوژی رعایت 

می کننـد، چـون بازار برای آن ها مهم اسـت؛ اینکـه بتوانند 
محصولـی رقابتـی و کیفـی را تولیـد و در بازارهـای داخلی 
و خارجـی عرضـه کننـد. از سـویی دیگـر اقتصاد بـه روابط 
بین الملـل وصـل اسـت و مـا نبایـد بـه سـمتی برویـم که 
خـود را از جهـان و اقتصـاد جهانـی منـزوی کنیـم. اقتصاد 
مقاومتـی هـم همیـن را می گویـد و پیـام می دهـد کـه بـا 
توجـه بـه توانایی هـا و ظرفیت های کشـور تولیـد کنید، اما 
نگاهتان به بازار خارج از کشـور باشـد. امروز شـما می دانید 
بـا وجـود این کـه در هـر شـهر و دیـاری، شـهرکی صنعتی 
بـا انبوهـی از ماشـین آالت تاسـیس شـده ، امـا بـا کمترین 
ظرفیـت خود مشـغول کار هسـتند. این ظرفیت هـا باید پر 
شـود. چگونـه؟ با یک سیاسـت دقیـق و برنامه ریزی شـده. 
دولـت بهتر اسـت منابع را بـه تولید کننـدگان واقعی بدهد 
و بـا دادن مشـوق هایی نظیـر تنفـس مالیاتـی یـا تخفیـف 
و بخشـودگی مالیاتـی اجـازه دهـد تـا صاحبـان بنگاه هـا، 
کسـب و کار خـود را توسـعه دهنـد. بـا ممنوع الخروجـی و 
بگیـر و ببند فعـاالن تولیدی کاری از پیـش نخواهد رفت و 

در نهایـت تولید آسـیب خواهـد دید. 
روابـط  و  خارجـى  سـرمايه گذارى هاى  بـه   
بين الملـل اشـاره كرديـد. در اين زمينه بهتر اسـت 

چـه اقداماتـى انجـام شـود؟
مـا پیـش از برجـام بـه مـدت سـه سـال رابطـه ای بـا دنیا 
ایـن سـال ها تغییـرات زیـادی در  نداشـتیم. طبیعتـا در 
ادبیـات اقتصـادی و تجـاری دنیـا بـه وجـود آمـده و بهتـر 
اسـت فعاالن بخش خصوصی و دولتی ما خود را با شـرایط 
جدیـد جهانـی وفـق داده و بتواننـد در بازارهـای جهانی با 
تفکـر تـازه ای وارد شـوند. یکـی از مدل هـای موفقـی کـه 
در تمـام دنیا آزموده شـده، یافتن شـریک مناسـب تجاری 
خارجی اسـت؛ بـه عنوان مثـال اگـر امـروز تولید کنندگان 
قطعـات خـودرو بتواننـد بـا بـزرگان دنیـا شـریک شـوند، 
خواهنـد توانسـت قطعاتـی باکیفیت تـر و رقابتی تـر از نظر 
قیمـت تولید کنند. در این میان بهتر اسـت سیاسـتگذاران 
مـا فضایـی را بـه وجـود آورنـد تـا دیپلماسـی اقتصـادی 
در کشـور شـکل گرفتـه و بـه سـمتی حرکـت کنیـم کـه 
فعـاالن اقتصـادی کشـور بـا یافتن شـرکای تجـاری درجه 
یـک دنیـا محصـوالت با کیفیتی را در کشـورمان بـه تولید 
برسـانند؛ از ایـن طریق هم جـذب سـرمایه گذاری خارجی 
و ورود دانـش فنـی بـه کشـورمان صـورت می گیـرد و هم 
تولیدکننـدگان مـا به زنجیره تولید و توزیـع کاال و خدمات 
در دنیـا پیونـد می خورنـد. در ایـن صـورت قـادر خواهیـم 
بـود از تمـام ظرفیت های خـود حداکثر اسـتفاده را ببریم و 
اقتصاد کشـور را به سـمتی سـوق دهیم که رشـد اقتصادی 
اشـتغال زا مهم ترین هدف آن باشـد. سیاسـتگذاران کشـور 
در حـال حاضـر چنیـن دغدغـه ای را دارنـد، اما بهتر اسـت 
برخـی اقدامـات بـا جسـارت و شـجاعت بیشـتری صـورت 
گیـرد تـا تولیـد و باال بردن رشـد، هدف اصلی بعـد از مهار 

تـورم و جـزء لیسـت برنامه هـای اقتصـادی دولت باشـد.
تـورم  كاهـش  پـاى  حاضـر  حـال  در  دولـت   
ايسـتاده و برخـى از اقتصاددانـان معتقدنـد بهتـر 
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اسـت سياسـت هاى كاهـش تـورم خـود را در اين 
نقطـه متوقـف كـرده و بـه شـروع سياسـت هاى 
ركود زدايـى بپـردازد تـا هـم بازار هـا رونـق گيرند 
و هـم جريـان اشـتغال راه بيفتـد. در اين بـاره چه 

داريد؟ نظـرى 
رکـود و تـورم در همـه اقتصادهـای دنیا عکـس هم حرکت 
می کننـد. اگـر در اقتصـادی دولـت بخواهد تـورم را کاهش 
دهـد، با توجـه به انضباط مالی و کم شـدن تزریق نقدینگی 
بـه آن اقتصـاد، بازارها از رونق افتاده و رکود نسـبی به وجود 
می آیـد؛ اگر هـم دولتی بخواهد رکودزدایی کـرده و با اعمال 
سیاسـت هایی پـول به اقتصاد تزریـق کند، تورم بـاال رفته و 
هـر چـه مردم کسـب درآمـد می کننـد، مجبورند بـه عنوان 
بهـای تـورم و افزایـش روزانه قیمت ها بپردازند. در کشـور ما 
رکـود تورمـی  رخ داده یعنی هـم با تورم باال رو بـه رو بوده ایم 
و هم کشـور دچار رکود شـده اسـت. سیاسـتگذار در چنین 
شـرایطی بـه دنبال درمـان درد تـورم رفته و توانسـته آن را 
بـه زیـر ده درصد برسـاند، اما بنـده معتقدم کشـش اقتصاد 
ایـران در شـرایط کنونـی ظرفیت کاهـش تورم را بیشـتر از 
ایـن مقـدار نـدارد و بهتـر اسـت دولـت برنامه هایـی را برای 
خـروج از رکـود آغـاز کنـد. در چنیـن شـرایطی صـد البتـه 
محافظـت از نـرخ تورم موجـود واجب بوده و سیاسـتگذاران 
بایـد اوضـاع اقتصـادی را رصد کنند و به محضـی که دیدند 
فنـر تورم در حـال پریدن اسـت، آن را متوقف کنند. اقتصاد 
نیـاز بـه رصـد لحظـه ای دارد و الزم اسـت سیاسـتگذاران و 
تصمیم گیـران اقتصادی کشـور لحظه  به  لحظـه رخدادهای 
اقتصـادی را رصـد کـرده و اقدامی  انجام ندهنـد که باعث بد 
شـدن نرخ شـاخص های کالن اقتصادی شـود. خوشـبختانه 
در حـال حاضـر ثباتی نسـبی در فضـای کالن اقتصـادی به 
وجـود آمـده و بـا توجـه بـه بهبـود روابـط بـا دنیا وقـت آن 
رسـیده کـه کشـور مـا از فرصت هـای پسـابرجام به خوبـی 
اسـتفاده کنـد. طبیعتـا در ایـن راه اسـتفاده از تـوان داخلی 
و بـه کار گرفتـن تـوان خارجـی می توانـد بسـیار ثمربخش 
باشـد. ما نبایـد فراموش کنیم ایـن دولت اقتصاد ایـران را با 
تـورم باالی ۴۰ درصدی، رشـد اقتصادی منفـی ۷ درصدی، 
ارز چنـد نرخـی و بی ثباتـی در فضـای کالن اقتصاد تحویل 
گرفـت و توانسـت بـا مدیریـت صحیـح مـا را بـه نقطـه ای 
برسـاند کـه تورم بـه زیر 1۰ درصد برسـد و مقدمات کاهش 
نـرخ سـود بانکـی و تک نرخـی کـردن ارز بـه وجـود بیایـد. 
این هـا دسـتاوردهای بزرگی اسـت کـه بایـد از آن محافظت 
شـود، امـا باید به این موضـوع هم توجه داشـت که ظرفیت 
اقتصـاد ایـران بسـیار باالسـت و بهتـر اسـت بـا سـرعت به 
جـذب سـرمایه های داخلـی و خارجـی بپردازیـم و فضـا را 
بـرای گسـترش فعالیت هـای بخـش خصوصی آمـاده کنیم.

امـروزه جامعـه مـا از نظـر اقتصـادی وضـع مطلوبـی ندارد 
و کمـاکان بـا گسـترش فقـر، مشـکل در تامیـن کاالهـای 
دادن  دسـت  از  تـرس  و  ضعیـف  قشـر  بـرای  اساسـی 
فرصت هـای شـغلی مواجـه هسـتیم. الزم اسـت دولـت به 
گونـه ای برنامه ریـزی کنـد کـه فشـار بـر روی دهک هـای 
تحمـل  را  رکـود  از  ناشـی  فشـار  بیشـترین  کـه  پاییـن 

می کننـد، از خـط قرمـز فراتـر نرود و بـرای توانمندسـازی 
آن هـا برنامه هایـی را بـه اجـرا درآورد. مسـاله بیـکاری پنج 
تا هشـت میلیـون جـوان فارغ التحصیل بسـیار مهم اسـت 
و شـوخی بردار نیسـت. در ایـن میـان جـا دارد دولت برای 
احیـای واحدهـای کوچک و متوسـط با کارکنـان زیر 5۰۰ 
نفـر تـالش بیشـتری بـه خـرج دهـد، چـرا کـه بیشـترین 

اشـتغال در همیـن بخـش نهفتـه اسـت.
بـر اسـاس برخـی مطالعـات صـورت گرفتـه 9۴ درصـد 
اشـتغال کشـور در همیـن واحدهـای کوچـک و متوسـط 
اسـت و تنهـا 6 درصـد اشـتغال را واحدهـای بـزرگ بـه 
وجـود آورده انـد و اگـر بـه تخصیـص منابع بانکـی مراجعه 
کنیـد متوجـه خواهید شـد بیشـترین منابع بـه بنگاه های 
بـزرگ داده شـده و دسـت بنگاه هـای کوچک خالـی  مانده 
اسـت. در دنیـا بـه واحدهـای کوچـک و متوسـط اهمیـت 
زیـادی می دهنـد، به طوری کـه 6۰ درصد اقتصـاد آلمان و 
9۰ درصد اقتصاد اسـپانیا در دسـت همین واحدهاسـت. از 
ایـن رو بهتـر اسـت ما هـم به این واحدها گوشـه  چشـمی 
 داشـته باشـیم و بتوانیم ظرفیت تولیدی موجود در کشـور 

را احیـا کنیم. 
 يكـى از اتفاقاتـى كـه در كشـور رخ داده ظهـور 
شـركت هاى دانش بنيـان و كسـب و كارهـاى نوپـا 
اسـت. بـه نظر شـما بهتـر اسـت دولـت در اين باره 
چـه سياسـتى را در پيـش بگيـرد تا اين كسـب و 

كارهـا رونـق يابند؟
بهتریـن کار ایـن اسـت کـه دولـت هیـچ دخالتی نداشـته 
باشـد. امـروز بنـده شـاهد هسـتم چنـد جـوان خوش فکر 
بـدون آن کـه از دولت چیزی بگیرند و یـا در صف مطالبات 
بانکـی برونـد با چند دسـتگاه کامپیوتر توانسـته اند انقالبی 
را در بـازار عرضـه کاال و خدمـات بـه وجـود آورنـد. جـوان 
هوشـمند ایرانـی در حـال حاضـر برندهایـی را بـه وجـود 
آورده کـه خدماتـی مشـابه سـایر کشـورهای پیشـرفته به 
ایرانیـان ارائـه می دهـد. از ایـن رو می تـوان گفـت یکـی از 
شـانس های اقتصـاد ایـران برای باال بردن اشـتغال و رشـد 
اقتصـادی همیـن کسـب و کارهـای نوپـا و دانش بنیـان 
اسـت کـه می توانـد دولـت را در زمینـه کاهـش بیـکاری 
یـاری دهـد. امـروز شـرکت هایی بـه وجـود آمده انـد کـه 
اقدامـات بزرگـی را در عرصـه بازاریابی و فـروش کاال انجام 
اشـتغال زایی  نفـر  صدهـا  بـرای  توانسـته اند  و  می دهنـد 
کننـد. فقـط تنها اشـکال این اسـت که این کسـب و کارها 
بـه بازارهـای جهانـی وصل نشـده اند و اگر ایـن کار صورت 
گیـرد می تـوان گفت نظـام تهیـه و توزیع کاال بـا تغییراتی 
اساسـی در کشـور روبـه رو می شـود و تولید به سـمت ارائه 
کاالهـای باکیفیـت و قیمـت رقابتـی خواهد رفـت. در این 
راه مهـم آن اسـت که در ذهن سیاسـتگذاران تغییر بینش 
بـه وجـود آیـد و آن هـا بپذیرند دنیـا عوض شـده و خود را 
بـا شـرایط روز دنیـا سـازگار کننـد. اگـر این تغییـر بینش 
بـه وجـود نیاید اقتصـاد ایران متاسـفانه درجـا خواهد زد و 
بهـره ای از اقتصـاد دانش بنیـان و فرصت های جدید کسـب 

.و کار نخواهـد برد
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رونماییاز8محصولفناوریتولیددارو
برایبیماراندیابتیواماس

دیس صورت گرفت رک فناوری �چ ن اجالس سالیانه �چ اردمه�ی در �چ

همزمـان با برگزاری چهاردهمین اجالس سـالیانه و جشـنواره 
محصـول  هشـت  پردیـس،  فنـاوری  پـارک  برترین هـای 
دانش بنیـان شـرکت ها بـا حضـور معـاون علمـی و فنـاوری 
رییس جمهور و دکتر سـعید سـرکار دبیر ستاد توسعه فناوری 

نانـو رونمایـی شـد. ایـن هشـت طـرح به شـرح ذیل اسـت:
ــى در  ــم حركت ــود عالئ ــراى بهب ــرا ب  داروى دالفي

ــه بيمــارى ام اس ــان ب مبتالي
بـا توجـه بـه مشـکالتی کـه بیمـاری ام اس بـرای افـراد ایجاد 
می کنـد، چنانچـه ایـن محصـول بـه موقع تامیـن نشـود و یا 
اینکـه بیمـار برای تامیـن هزینه های آن دچار مشـکل باشـد، 
شـرایط نامطلوبی در بیمار عارض می شـود. این دارو همواره به 

انـدازه نیاز کشـور برای بیمـاران مبتال به ام اس از خارج کشـور 
تامین شـده اسـت و تولید آن در داخل کشـور سـبب قطع یا 

کاهـش وابسـتگی به کشـورهای خارجی خواهد شـد.
مطرح تریـن برنـد دارنده دانـش فنی سـاخت این محصول 
کـه از طریـق مبـادی قانونـی وارد کشـور می شـود، مربوط 

به کشـور ایـاالت متحده آمریکا اسـت.
شرکت نانوحیات دارو مستقر در پارک فناوری پردیس موفق به 
تولید این دارو شده است. این محصول دارای تاییدیه از سازمان 
غذا و دارو و مرجع ذی صالح نظارتی در کیفیت محصول است. 
قیمت تمام شده محصول تولیدشده داخلی معادل یک چهارم 
مشابه محصول خارجی است که از این نظر هزینه درمان کمتری 
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جمله ویژگی های فنی این دستگاه به شمار می رود.
فناوری این دستگاه در اختیار کشورهای آمریکا، آلمان و انگلیس 
است. محصول ساخته شده در کشور عالوه بر دقت باال، در 
اندازه گیری، قابلیت رقابت از نظر کیفی و فنی را با نمونه خارجی 

دارد. این دستگاه حداقل 5۰ هزار دالر صرفه جویی ارزی دارد.
 يونيت نظارت و كنترل مركزى سيستم شارژر

این سیسـتم قابلیت کنترل، مانیتورینگ و حفاظت از شارژرها 
و باتری هـای نصب شـده در اتاق هـای باتری و پایـش و نظارت 
بـر اجـزای سیسـتم را برعهـده دارد. ایـن محصـول در مراکـز 
مخابراتـی، نیروگاهی، کنترل راه آهن، متـرو و صنایع نفت، گاز 

و پتروشـیمی کاربرد دارد.
این محصول دارای ویژگی هایی همچون قابلیت ارتباط با تنوعی 
از شارژرهای موجود در صنایع مختلف، ثبت و نگهداری دائم 
رخدادها به منظور تحلیل رفتار سیستم توسط کاربرد، هوشمندی 
بیشتر نسبت به محصوالت مشابه در حفاظت از باتری و سطوح 

مختلف حفاظتی برای امنیت اطالعات سیستم است.
مطرح ترین کشورهای دانش فنی ساخت این محصول و نشان 
تجاری آن کشورهای استرالیا، آلمان، نروژ، آمریکا و تایوان هستند.
با توجه به بررسی های صورت گرفته و نیاز کشور به این محصول 
می توان ساالنه مبلغی بالغ بر سه میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

ناشی از تولید این محصول پیش بینی کرد.
 داروى نوروتک

این دارو برای کنترل عالئم نوروپاتی بیماران مبتال به دیابت تجویز 
می شود. این دارو دارای منشأ گیاهی و عوارض جانبی محدودتر 

نسبت به داروهای شیمیایی است.
ایــن محصــول بــا مشــخصات آن دارای نمونه خارجی نیســت 
ــرای درمــان و تســکین  و داروهــای شــیمیایی تجویزشــده ب
ــی،  ــرات درمان ــکیل دهنده و اث ــواد تش ــت م ــاران از جه بیم

متفــاوت از ایــن محصــول اســت.
مهمترین مزیت این دارو نسبت به داروهای شیمیایی این است 
که با توجه به گیاهان به کاررفته در این محصول اثرات ضدالتهابی 
و ضددردی موثری ایجاد می کند که در عوارض بسیار محدود و 

کمتر از داروهای موجود، رضایت بیماران را تامین می کند.
 محصــوالت مصرفــى درمان هــاى پيشــرفته 
نابــارورى )كاتتر IUI، ســوزن آسپيراســيون، تخمدان، 

ــپرم( ــازى اس ــت آماده س كي
انجام  برای  مصرفی  و  کمکی  وسایل  محصوالت  این 
عمل های IUI و IVF و فریز جنین در درمان بیماری های ناباروری 
کاربرد دارد. محصوالت کیت آماده سازی اسپرم برای اولین بار در 
دنیا تولید شده و دارای پتنت ثبت اختراع آمریکا است. ساده 
کردن انجام عمل های ناباروری، بومی سازی روش تولید محصول و 
استانداردسازی تولید آن، طراحی منحصر به فرد و امکان استفاده 
از تکنولوژی تولید این محصوالت در تولید محصوالت دیگر از 

دیگر مزایای این محصوالت به شمار می رود.
کشورهای آمریکا، فرانسه، استرالیا، ایتالیا و ژاپن دارای دانش فنی 
این محصول هستند. قیمت تمام شده این محصوالت یک پنجم 
مشابه خارجی بوده و در صورت به کارگیری صددرصدی ظرفیت 
تولید، سالیانه حدود دو میلیون دالر صرفه جویی ارزی در پی 

 .خواهد داشت

بر بیماران مبتال به ام اس تحمیل می شود. این دارو صرفه جویی 
ارزی معادل سه میلیون دالر را در پی خواهد داشت.

 راديو ماكروويو ديجيتال
ــی دو  ــات رادیوی ــراری ارتباط ــور برق ــه منظ ــتگاه ب ــن دس ای
طرفــه روی فرکانس مســتقل کاربــرد دارد و شــرکت  مخابرات 
ــی از  ــی و نظام ــای انتظام ــع آن و نیروه ــرکت های تاب و ش

ــد. ــه شــمار می رون ــن دســتگاه ب مشــتریان ای
رادیـو ماکروویـو دیجیتـال تولیدشـده در کشـور یـک رادیـو 
پـی دی اچ دید مسـتقیم دارای قابلیت های مختلـف و انتخابی 
مناسـب بـرای ارتباط در فواصل دور اسـت. سـرعت نصب باال، 
اسـتفاده از آنتـن مجتمـع داخل، امنیـت ارتباط بـا رمزکننده 
داخلی، پایداری ارتباط توسـط تنوع دایورسـیتی، مصونیت در 
برابـر تداخـل عمدی و غیرعمـدی و پیدا کردن کانـال خالی و 
امکان بررسـی وضعیت فرکانسـی منطقه از جمله مزایای این 
محصول اسـت. با شـرایط محصول سـاخته شـده، تنها کشور 

فرانسـه دارای دانـش فنـی سـاخت این محصول اسـت.
 دستگاه بارگذارى ديناميكى خطى

دسـتگاه بارگـذاری دینامیکـی مـورد اسـتفاده در بارگـذاری 
دینامیکی سـازه ها، قطعات و مکانیزم های صنعتـی، خودرویی 
و هوایـی و همچنیـن تسـت های خسـتگی و میز لرزه، تسـت 
عملکـرد و دوام قطعـات و مکانیزم هایی مانند سیسـتم تعلیق 
خـودرو و سیسـتم تعلیـق چرخ هـا و بـال هواپیمـا اسـت. این 
محصـول مـورد اسـتفاده مراکـز تحقیقاتـی، آزمایشـگاه های 

تخصصـی و مراکـز آموزشـی و علمی اسـت.
امکان شبیه سازی اثر زلزله بر سازه ها، دارا بودن نرم افزار پیشرفته 
مجهز به الگوریتم های فیدبک دار و شبیه سازی هیبریدی، امکان 
استفاده از نرم افزار دستگاه برای انجام کارهای پژوهشی نو، دقت 
عملکردی باال و کاهش هزینه و راه اندازی از جمله ویژگی های 
این دستگاه به شمار می رود. دانش فنی این محصول در اختیار 

کشورهای آلمان و آمریکا است.
الگوریتم فیدبک دار و تحلیل هیبریدی در این محصول برای اولین 

بار توسط محققان پارک فناوری پردیس ارائه شده است.
 درايو آسانسورى

درایو آسانسوری قابلیت استفاده در انواع آسانسورهای کششی یا 
غیرهیدرولیک را دارد. این دستگاه قابلیت تشخیص بین طبقه ای 

برای بهینه سازی زمان حرکت در فواصل کوتاه را دارد.
فناوری ساخت این محصول در بسیاری از کشورهای دنیا وجود 
دارد و در ایران نیز از سال ها پیش این دستگاه ساخته می شده 
است؛ اما تعداد محدودی از شرکت های تولیدکننده درایو موتور 
الکتریکی با توجه به دقت و امنیت باالی مورد نیاز در درایو 

آسانسوری اقدام به تولید این نوع درایوها کرده اند.
 دستگاه اندازه گيرى زاويه تماس ديناميكى مايعات

این دسـتگاه بـرای اندازه گیری زاویه تمـاس دینامیکی مایعات 
برای دسـتیابی بـه خواص ویـژه و کاربردی آنها بـه کار می رود 
کـه مشـتریان اصلی آن آزمایشـگاه های تحقیقاتـی، تولیدی و 
صنعتـی، صنایـع رنگ سـازی، مرکب سـازی، چسب سـازی و 

واحدهای تولید مواد شـیمیایی اسـت.
امکان اسکن زاویه تماس بر روی تمام نقاط، امکان استخراج 
اطالعات مربوط به یکنواختی سطح و امکان آنالیز آماری داده ها از 
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فناوري  و  علمي  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نوآوری های  فستیوال  نخستین  در  جمهوری  ریاست 
از  با حمایت این معاونت برگزار شد،  تجهیزات پزشکی که 
تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد یک تابلو 
داد. خبر  بورس  بازار  در  دانش بنیان  شرکت های   تخصصی 
علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمي 
نوآوری های  فستیوال  مراسم  در  دولت  هفته  با  همزمان 
شد  برگزار  ایران  بازرگانی  اتاق  در  که  پزشکی  تجهیزات 
فناوری  پارک  و  فرابورس  همکاری  با  علمی  معاونت  گفت: 
پردیس در چندین دوره و فستیوال توانست شرایطی ایجاد 
 کند تا سرمایه گذاران و مخترعین کنار همدیگر قرار گیرند.
وی بیان کرد: کشور ما در تولید علم جایگاه باالیی دارد، در 
گذشته نیز توجه ویژه ای به تولید علم می شد، اما برنامه ریزی 

دقیقی برای تجاری کردن آن صورت نمی گرفت.
تولید  در  پایینی  جایگاه  سال 2۰1۴  در  داد:  ادامه  دلیری 
زندگی  در  علم  که  کرد  خأل  احساس  دولت  داشتیم. 

ایجادتابلواختصاصیشرکتهای
دانشبنیاندربازاربورس

یت و منابع معاونت عیملی معاون توسعه مد�ی
شی خ�ج داد ن ات �چ ن ه�ی ج

ت
در فستیوال نوآوری های �

نیازهای  در  علم  از  بتوانیم  و  باشد  اثرگذار  مردم  روزمره 
فناوری  و  علمی  معاونت  تمرکز  پس  ببریم.  بهره  جامعه 
گرفت. قرار  فناوری  تجاری سازی  در  جمهوری   ریاست 

وی با اشاره به این که نیازهایی در این زمینه ازجمله تامین 
توضیح  دارد،  وجود  خارجی  و  داخلی  بازار  ایجاد  مالی، 
قوانین شرکت  باید  می شود  عرصه  این  وارد  که  داد: کسی 
بداند. را  حوزه  این  در  فعالیت  و  بازار  به  ورود  و   داری 
 معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمي گفت: با توجه به 
اینکه ما معتقدیم منابع مالی صندوق نوآوری برای فعالیت های 
دانش بنیان کافی نیست برآن شدیم تا نهادهای مالی دیگری هم 
در کنار این صندوق قرار بگیرند و بانک ها و صندوق های دیگری 
نیز درگیر اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان شوند 
 و یک همت عمومی برای حمایت از این حوزه صورت پذیرد.
وی افزود: منابع صندوق نوآوری و شکوفایی با بیش از سه 
هزار میلیارد سرمایه و همچنین منابع صندوق توسعه ملی از 
 طریق کارگزاری بانک ها نیز در این زمینه باید روان تر گردد.
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است  شده  فراهم  دولتی  سازمان های  دیگر  و  بورس 
باشیم. داشته  زمینه  این  در  خوبی  نتایج  می شود   باعث 

 انعقاد 30 ميليون قرارداد تجارى فناورى در سال 
گذشته

اکبر قنبرپور، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران که زیر مجموعه 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی فعالیت می کند، در فستیوال 
نوآوری های تجهیزات پزشکی، بیان کرد: دردو سال گذشته بیش 
از 138اختراع روی تابلوی بازار عرضه شده اند و  3 دارایی فکری 
نیز تبادل شده است که امروز با انعقاد سه قرارداد مربوط به 
فستیوال لوازم خانگی، جمع قراردادهای منعقده به شش قرارداد 
 و حجم ریالی قراردادها نیز بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خواهد شد.

اختراعات  و  نوآوری ها  رودرروی  ارائه  به منظور  گفت:  وی 
فستیوال  نام  با  رویدادهایی  و صنعتگران،  سرمایه گذاران  به 
نوآوری ها برگزار می شود که طی آن ها هفت اختراع در یک 
 حوزه تخصصی به صورت حضوری برای مخاطبین ارائه می شود.

قنبرپور توضیح داد: چهارمین فستیوال این بازار، با عنوان »فستیوال 
نوآوری های تجهیزات پزشکی« با حضور بیش از 5۰ صنعتگر و 
سرمایه گذار برگزارشده که عالوه بر معرفی هفت اختراع منتخب، 
 بیش از 5۰ طرح و اختراع نیز در قالب پوستر و کتابچه ارائه شد.

قراردادن  و  تجاری سازی  بازار  فن  رویکرد  شد:  یادآور  وی 
سرمایه گذار در کنار مخترعان است، در فن بازار به دنبال ایجاد 
 همکاری های مشترک میان مخترعان وصاحبان سرمایه هستیم.
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: سال گذشته فن بازار ذیل 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی 3۰ میلیارد تومان قرارداد 
تجاری سازی منعقد کرد، که این قراردادها در حوزه های انتقال 
فناوری، جذب سرمایه، کمک به بازاریابی و فروش محصوالت 

بوده است.

 ارائه هفت طرح تخصصى تجهيزات پزشكى
در فستیوال نوآوری های تجهیزات پزشکی هفت اختراع به 
صورت تخصصی ارائه شد. این اختراعات در زمینه لوله تراشه 
سیستم  مارپیچ،  شیار  و  برجستگی  با  نشدی  کیپ  کافدار 
پیوسته بی خطر ساز پسماند عفونی، الکتروشوک خارجی قلبی 
 خودکار با امکان تشخیص بر خط فیبریالسیون بطنی بودند.
همچنین اختراعاتی چون تخت خواب ارتوپدیک چند منظوره، 
دستگاه قابل حمل فیزیوتراپی سیستم ریوی با تکنیک پرکاشن، 
پای  زخم  از  جلوگیری  و  درمان  دستگاه  و ساخت  طراحی 
دیابتی و آرتروز، ابزاری جهت جلوگیری از انسداد مسیر راه 
 هوایی در انجام فرآیند آندوسکوپی نیز در این رویداد ارائه شد.

بازار  گذشته  دوره  از  قرارداد  سه  انعقاد  رونمايى   
دارايى فكرى

در حاشـیه ایـن رویـداد سـه قـرارداد دسـتگاه ظرف شـویی 
بـا سیسـتم Air Jet ، فیلترشـکونین جـاذب مـواد مضـر و 
سـرطانزای دود سـیگار، تـرازوی سـالمتی و غذایـی رژیمی 
هوشـمند بـا امـکان تعییـن و نمایـش ارزش تغذیـه ای مواد 
غذایـی بـا توجـه بـه وزن آنهـا در بـازار دارای فکـری میـان 

 .مخترعیـن و سـرمایه گـذاران منعقـد شـد

از  حمایت  برای  بیشتری  مالی  منابع  این که  بیان  با  وی 
دغدغه ای  تا  شود  تأمین  باید  بنیان  دانش  شرکت های 
به  نیاز  سرمایه  بازار  طریق  از  افزود:  باشد،  نداشته  وجود 
بازار  حوزه  این  در  که  زیرا  شود  می  احساس  مالی  تامین 
بود. خواهد  پایدارتری  مالی  تأمین  و  دارد  وجود   وسیع تری 

دلیری توضیح داد: در نتیجه با همکاری معاونت علمی، پارک 
فناوری پردیس این معاونت و فرابورس فرآیند عرضه عمومی و 
تخصصی به سرمایه گذاران ایجاد شد که در این راه شاهد 
شکوفایی بازار بودیم و بیش از 138 طرح در تابلو فرابورس ایران 

تا کنون عرضه شده است.

 دستاورد رو به رشد بازار دارايى فكرى
وی در بیان فرآیند عرضه گفت: فرآیند عرضه در این زمینه در 
دو دوره اول عمومی بود. اما سپس به نتیجه رسیدیم که باید 
جامعه هدف خاصی را برای هر حوزه در نظر بگیریم. کسانی 
اختراعاتی  با چنین  بتوانند  باید  بشناسند،  را  این حوزه  که 
باشند. داشته  کافی  ریسک پذیری  و  کنند  برقرار   ارتباط 
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمي ادامه داد: پس ایده 
برگزاری فستیوال های بازار دارای فکری مطرح شد. دو دوره اول 
این دوره ها عمومی بود و دوره سوم به صورت تخصصی برگزار 
شد که بازخورد خوبی داشتیم. به صورتی که از هفت طرح 
ارائه شده یک معامله پیش از این صورت گرفت، سه قرارداد 
 امروز منعقد شد، دو معامله دیگر در حال نهایی شدن هستند.

را دعوت  نکته که جامعه هدف خاصی  این  کرد:  بیان  وی 
کردیم و نتیجه مناسبی گرفتیم، نشان داد طرح های مخترعان 
ما طرح های خوبی برای ورود به صنعت هستند و ظرفیت 

بهره برداری را ایجاد می کنند. 
دلیری با اشاره به اینکه با این فستیوال ها بازار در حال فعال 
شدن است، گفت: فستیوال تجهیزات پزشکی هم از این نظر 
که با سالمت مردم سر و کار دارد موضوع مهمی محسوب 
و  باشیم  حوزه  این  در  شکوفایی  شاهد  امیدواریم  می شود. 
با موفقیتی که از خروجی این فستیوال شاهد خواهیم بود 
 بتوانیم چندین فستیوال دیگر را تا پایان سال برگزار کنیم.

 كسب تابلو اختصاصى شركت هاى دانش بنيان در 
بازار بورس

بر  تاکید  با  علمي  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
نظر  در  برنامه ای  کرد:  بیان  بورس،  سازمان  جدیدبا  توافق 
برای  بورس  بازار  در  اختصاصی  تابلو  تا  است  شده  گرفته 
زیادی  تعداد  شود.  گرفته  نظر  در  دانش بنیان  شرکت های 
را  بورس  بازار  در  دانش بنیان شرایط حضور  از شرکت های 
نکرده اند. را کسب  راستا  این  در  کافی  اطالعات  اما   دارند، 

مذاکره  وارد  دانش بنیان  شرکت های  با  داد:  توضیح  وی 
شده ایم تا بتوانند در این تابلو حضور داشته باشند و برای 
نتیجه  به  را  کار  میان مدت  دوره  یک  در  بتوانیم  که  این 
برسانیم که به زودی جلسات اختصاصی با شرکت ها خواهیم 
داشت، امیدوار هستیم به زودی یک تابلو اختصاصی برای 
باشیم. داشته  بورس  بازار  در  دانش بنیان   شرکت های 
دلیری ادامه داد: نگاه مثبتی که در معاونت علمی، سازمان 
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بررسی پرونده اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته 
نشان می دهد که سیاستگذاران در فضایی مه آلود، اقتصاد 
ایران را تحویل گرفتند و توانستند با اخذ تصمیم هایی موثر، 
استراتژی هایی کوتاه مدت برای بازسازی ساختار اقتصادی 

کشور طراحی کرده و اقدامات اورژانسی انجام دهند.
رشد  نرخ  شاخص  سه  از  همواره  کالن  اقتصاد  فضای  در 
مهم ترین  عنوان  به  بیکاری  نرخ  و  تورم  نرخ  اقتصادی، 
شاخص های اقتصادی یک کشور نام برده می شود و آنچه 
را که بر آسمان اقتصاد آن کشور می گذرد، بر مبنای همین 

سه شاخص می سنجند.
دولت یازدهم از ابتدا می دانست که چه مسئولیت سنگینی 
را در حوزه اقتصاد بر دوش گرفته و با چه مشکالتی رو به رو 
است. بدهی ماهانه ۴5 هزار و 5۰۰ تومان دولت به تک تک 
ایرانیان بابت یارانه، تورم باال، بیکاری جوانان تحصیلکرده، 
محدودیت های  و  هسته ای  پرونده  به  مربوط  مسائل 

رشد،اشتغالودیگرهیچ
 علیرضا بهداد

اد اشتغال در کشور است؟ ج یگر ا�ی ز ا �ج آ�ی دولت ت�ن

بین المللی، نوسان شدید در بازارها و... همه و همه نشان از 
آن داشت که دولت یازدهم فارغ از تمام مسائلی که در حوزه 
سیاست داخلی و خارجی درگیر آن است، باید چاره ای برای 
بازسازی و احیای اقتصاد ایران بیندیشد و با توجه به کاهش 

شدید قیمت نفت بتواند این اقتصاد را مدیریت کند.
اقتصادی کشور  که سیاستگذاران  بود  شرایطی  در چنین 
توانستند با تصمیمی  شجاعانه تورم را به عنوان درد اصلی 
اقتصاد ایران معالجه کرده و پای غرولندهای بیمار و همراهان 
بیمار بایستند. آن ها از همان ابتدا اعالم کردند حل مسئله 
تورم، نسخه ای آزموده شده در سراسر دنیا دارد و می توان 
آن را درمان کرد اما از مسئله اشتغال به عنوان مسئله ای 
فرادولتی نام بردند و معتقد بودند حل این مسئله تنها از عهده 
دولت برنمی آید و برای حل این موضوع بهتر است سایر قوا و 
بازیگران اقتصادی کشور در کنار دولت قرار بگیرند. در این 
میان، ایجاد اشتغال برای متولدین دهه شصت که بین 25 
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نقش دولت یازدهم را در بهبود کیفیت اینترنت و حمایت 
اقدام  این  با  نادیده گرفت.  از فعالیت شبکه های اجتماعی 
نه تنها تعداد قابل توجهی از این جوانان به خدمت اقتصاد 
ایران درآمده اند بلکه با ارائه خدماتی که برای خود تعریف 
کرده اند، می توانند عالوه بر ایجاد رفاه برای بخشی از مردم، 
به دولت نیز در ایجاد اشتغال کمک کنند. شاید در فضایی 
که دولت و بخش خصوصی کشور برای انجام فعالیت های 
به  و  نرم می کنند  پنجه  و  منابع دست  با کمبود  تولیدی 
افزایش داده  هر دری می زنند تا بتوانند نقدینگی خود را 
و  تحصیلکرده  جوانان  فعالیت  کنند،  جاری  امور  صرف  و 
دانشجویان در کسب و کارهای نوپا بتواند فرهنگی جدید 
از  پس  فارغ التحصیالن  تا  آورد  وجود  به  ایران  اقتصاد  در 
اخذ مدارک عالیه، به دنبال شغل های یقه سفید نباشند و 
خود آستین را باال زده و با توجه به فرصت های گوناگونی 
که ایجاد شده نسبت به توسعه تجارت الکترونیک در ایران 

و سایر کشورها اقدام کنند.
سیاستگذاران اقتصادی کشور پس از آن که نمره قبولی را 
در مهار تورم گرفتند و به  تبع آن توانستند به کاهش نرخ 
فضایی  آورند،  روی  ارز  قیمت  یکسان سازی  و  بانکی  سود 
در  ثبات  سایه  در  تا  کردند  پایه گذاری  بازارها  در  را  آرام 
به  فرصت  از  بتوانند  تصمیم سازان  کالن،  اقتصاد  فضای 
وجود آمده پسابرجامی  نهایت استفاده را ببرند و به مذاکره 
با شرکت های بزرگ دنیا برای حضور در ایران بپردازند. در 
این میان، اگرچه موضوع اشتغال به طور کامل رفع نشده 
و هنوز بیم آن می رود که به چالشی جدی تبدیل شود، اما 
به نظر می رسد که اگر مجموعه حاکمیتی کشور بر سر این 
موضوع به تعامل برسند و دست از مدیریت های جزیره ای 
بردارند، بتوانند یک استراتژی بلند مدت برای رشد اشتغال 
در کشور تدوین کرده و آن را اجرایی کنند تا جوانان ایرانی 
با امید بیشتری در سرزمین مادری خود به زندگی پرداخته 

و نقش خود را در رشد اقتصادی باال ببرند.
حل کردن موضوع تورم به وسیله نسخه هایی انجام شد که 
زمین  کره  در همه جای  آب  داشت.  کاربرد  دنیا  تمام  در 
یخ  درجه  صفر  در  و  آمده  جوش  به  درجه  صد  نقطه  در 
اقتصادی  هر  در  و  دارد  حالتی  چنین  نیز  تورم  می بندد. 
این شاخص  نرخ  تا  درآورد  اجرا  به  را  مکانیسم هایی  باید 
مهم اقتصادی به تعادل برسد. اما رشد اشتغال با توجه به 
شرایط حاکم بر نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشورها 
دچار نوسان می شود و طبیعتا هرچه این سیاستگذاری ها از 
علم اقتصاد دورتر باشد، با شرایطی روبرو خواهیم شد که 
پوپولیسم جای عقالنیت را می گیرد و صدها طرح نیمه تمام 
می زنند  جوانه  کشور  سراسر  در  اقتصادی  توجیه  فاقد  و 
فرا  را  نیمه تمام کشور  از طرح های  آینده گورستانی  در  و 
خواهد گرفت. اینجاست که سیاستگذاران و قانونگذاران بهتر 
است با هم متحد شوند و منابع را به سمتی سوق دهند 
کند.  دنبال  را  ملی  مصالح  منطقه ای،  اهداف  جای  به  که 
شاید در این میان کمک به گسترش کسب و کارهای نوپا 
و دانش بنیان بتواند منابع را در جهت درستی هدایت کرده 

 .و اثربخشی آن زودتر دیده شد

تا 35 سال سن دارند، مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار 
گرفت و مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در مقاله ای به این 
موضوع اشاره کرد که اگر مجموعه تصمیم گیران نظام، برای 
اشتغال متولدین دهه شصت فکری نکنند، با توجه به باال 
رفتن سن آن ها، هرگز قادر نخواهند بود برای این جوانان 
که بخش عظیمی  از آن ها با تحصیالت عالیه پا به میانسالی 

می گذارند، شغلی ایجاد کنند.
به همین دلیل در تحلیل هایی از اشتغال به عنوان پاشنه 
آشیل دولت نام برده شده و با توجه به ممنوعیت استخدام 
بودن  نیمه فعال  منابع،  کمبود  و  دولتی  شرکت های  در 
پروژه های عمرانی و ناتوانی بخش خصوصی در جذب این 
مناسب  آوردن شغلی  به دست  تحصیلکرده، شانس  قشر 
همین  متولدین  از  برخی  اما  است.  شده  کم  آن ها  برای 
دهه با تحصیل در بهترین دانشگاه های ایران و دنیا، کسب 
و کارهای نوپایی را در قالب استارت آپ ها راه انداخته اند. 
تهران  در  آن ها  بیشتر  که  جوانان  از  دسته  این  موفقیت 
تا  شده  سبب  هستند،  فعالیت  مشغول  کالن شهرها  و 
اقتصاددانان کشور در امور آنان کمترین  سیاستگذاران و 
دخالت را داشته باشند و اجازه دهند این جوانان خوش فکر 
و  داده  گسترش  کشور  در  را  خود  خدماتی  فعالیت های 
برخی  میان  این  در  کنند.  بین المللی  را  خود  برند  حتی 
روی  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  به  استارت آپ ها  از 
آورده اند و ده ها نفر نیروی انسانی تحصیلکرده که حداقل 
با دو زبان زنده دنیا آشنایی کامل دارند، جذب کرده اند. 
بخش خصوصی جدید به وجود آمده عالوه بر آن که روح 
جوانان  خالقیت  داده،  جای  خود  در  را  جوانی  انگیزه  و 
ایرانی را نیز چاشنی خود کرده تا با گرته برداری مناسب از 
مدل های موفق جهانی بتوانند سری میان سرهای فعاالن 
اقتصادی کشور درآورند. آنان بدون آن که به منابع دولتی و 
بانکی تکیه داشته باشند و در این راه برای دولت مزاحمتی 
نیروی جوانی و خالقیت خود  بر  تکیه  با  آورند  به وجود 
که  آورده اند  وجود  به  را  بنگاه هایی  اندک سرمایه شان،  و 
امروز در برخی از آنان چند صد نفر )به اندازه یک واحد 
تولیدی متوسط( مشغول کار هستند و در باال بردن سهم 

خود از تولید ناخالص داخلی تالش می کنند. 
حوزه  در  فعالیت ها  گسترش  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
اقتصادی  سیاستگذاران  است  بهتر  نوپا،  کارهای  و  کسب 
کشور با این افراد همراه شوند و بتوانند به رفع موانع موجود 
بر سر راه کسب و کار آن ها بپردازند. طبیعی است اگر موج 
استارت آپ ها در کشور به  وجود آید، ارائه خدمات با کیفیت 
آمده در  به وجود  رقابتی  و شرایط  انجام می گیرد  بهتری 
سراسر کشور سبب می شود مردم ایران به صورت برابر از 
دورافتاده ترین نقاط تا مراکز کالن شهرها قادر به استفاده از 

خدماتی باشند که این استارت آپ ها ارائه می کنند.
سیاستگذاران اقتصادی کشور یک وظیفه مهم دیگر دارند و 
آن این است که استارت آپ ها را به  عنوان یکی از پیشرانان 
آن ها  فعالیت  که  کنند؛ چرا  معرفی  اقتصادی کشور  رشد 
افزایش  اقتصادی،  رشد  ایجاد  بر  عالوه  بخش خدمات  در 
اشتغال را نیز به دنبال داشته است. البته در این میان نباید 
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از شــاخص های کالن  ایــران جزئیاتــی  آمــار  مرکــز 
ایــن  بر اســاس  کــرد.  منتشــر  را  کشــور  اقتصــادی 
ــاه  ــرداد م ــه م ــی ب ــاه منته ــورم در 12 م ــرخ ت ــار، ن آم
ــرخ  ــد و ن ــکاری 11 درص ــرخ بی ــد، ن ــال 8.۷ درص امس
رشــد اقتصــادی تــا پایــان خــرداد مــاه ۴.۴ درصــد بــوده 
ــه بــه دســت آمــده و پیــام آن  اســت. ایــن اعــداد چگون
ــی  ــرمایه گذاران داخل ــران چیســت؟ س ــرای اقتصــاد ای ب
ــام چــه نتیجــه ای کســب  ــار و ارق ــن آم و خارجــی از ای
ــش روی  ــی را پی ــه راه ــار نقش ــن آم ــا ای ــد؟ آی می کنن
ــای  ــعه فعالیت ه ــرای توس ــا ب ــد ت ــرار می ده ــا ق آن ه

ــد؟ ــزی کنن ــور برنامه ری ــود در کش ــادی خ اقتص
بررســی آمــار تــورم در مــرداد مــاه گذشــته نشــان 
می دهــد کــه نــرخ تــورم ماهانــه بــه 1.۴ درصــد رســیده 
اســت. ایــن بــدان معناســت کــه ســطح عمومــی  قیمــت 
انــواع کاال و خدمــات در کشــور طــی مــرداد مــاه نســبت 
ــن  ــته اســت. ای ــش داش ــاه 1.۴ درصــد افزای ــر م ــه تی ب
رقــم اگــر بــرای ماه هــای آینــده باقــی بمانــد یــا اضافــه 
ــورم  ــت در ت ــتاورد دول ــرای دس ــگ خطــری ب ــود، زن ش
ــد  ــه 1.۴ درص ــر ماهان ــه اگ ــرا ک ــد، چ ــمار می آی ــه ش ب
تــورم افزایــش یابــد، نــرخ تــورم تــا پایــان امســال دوبــاره 
ــورم نشــان  ــات ت دو  رقمــی  خواهــد شــد. بررســی جزئی
می دهــد کــه بیشــترین افزایــش نــرخ تــورم ماهانــه بــه 
ــواع خوراکی هــا، گوشــت قرمــز و  مــواد غذایــی نظیــر ان
ســفید، میــوه و خشــکبار اختصــاص یافتــه اســت. ایــن 
ــه  ــن ک ــای پایی ــه دهک ه ــت ک ــر آن اس ــوع بیانگ موض
ــواد  ــد، م ــکیل می دهن ــه را تش ــی  از جامع ــش مهم بخ
ــت  ــا قیم ــود را ب ــی خ ــی اصل ــبد کاالی ــی و س خوراک
ــه  ــد. ب ــه کرده ان ــل تهی ــاه قب ــه م ــبت ب ــری نس باالت
ــه صــورت  ــورم را ب ــر کاهــش ت ــا اث ــن خاطــر آن ه همی
ــه  ــا مراجعــه ب قابــل توجهــی حــس نمی کننــد، چــون ب
ــبزیجات  ــوه، س ــواع می ــت ان ــش قیم ــاهد افزای ــازار ش ب
افزایــش قیمــت خوراکی هــا  و خوراکی هــا بوده انــد. 
ــا  ــوع میوه ه ــه در آن تن ــتان ک ــل تابس ــم در فص آن ه
ــر  ــت و بهت ــز اس ــل  بر انگی ــدری تام ــت، ق ــتر اس بیش
ــش  ــن بخ ــور در ای ــادی کش ــتگذران اقتص ــت سیاس اس
ــل  ــت عام ــد. در حقیق ــرج دهن ــه خ ــتری ب ــه بیش توج
ــردد  ــی بر می گ ــه وظایف ــه ب ــورم ماهان ــش ت ــی افزای اصل
ــده دار آن  ــاورزی عه ــت و کش ــای صنع ــه وزارتخانه ه ک
هســتند. ایــن دو وزارتخانــه الزم اســت بــا کالبد شــکافی 
تــورم در مــواد خوراکــی و غذایــی مــردم و کشــف عوامــل 
بــاال رفتــن آن، از افزایــش ســطح عمومــی  قیمــت 

ــد. ــل آورن ــه عم ــری ب ــا جلوگی خوراکی ه
ــد  ــته نشــان می ده ــاه گذش ــرداد م ــورم در م بررســی ت
کــه نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه نیــز نســبت بــه تیــر مــاه 
گذشــته ۰.9 درصــد افزایــش یافتــه و از 6.5 درصــد در 
مــاه تیــر بــه ۷.۴ درصــد در مــاه مــرداد رســیده اســت، 
ــاه  ــرداد م ــه م ــه منتهــی ب ــن 12 ماه ــورم میانگی ــا ت ام
امســال، کاهــش یافتــه و از 9 درصــد در مــاه تیــر بــه 8.۷ 
ــرخ  ــه افزایــش ن ــا توجــه ب درصــد رســیده اســت کــه ب

ــای  ــده در ماه ه ــد کاهن ــن رون ــظ ای ــه حف ــورم ماهان ت
ــه نظــر می رســد.  ــده کمــی  ســخت ب آین

ــاخص های  ــر ش ــون از نظ ــت تاکن ــادی دول ــم اقتص تی
ایــن شــاخص ها نمــره  اقتصــادی و ثبــات در  کالن 
قبولــی گرفتــه و توانســته بــه رغــم وجــود برخــی 
ــد.  ــته باش ــی داش ــل توجه ــتاوردهای قاب ــا دس تحریم ه
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــا بس ــده ت ــبب ش ــورم س ــش ت کاه
ــود  ــم ش ــران فراه ــاد ای ــر در اقتص ــای عمیق ت جراحی ه
ــه آن ظــرف ماه هــای گذشــته خــود را نشــان  ــه نمون ک
داده اســت؛ کاهــش نــرخ ســود بانکــی و تک نرخی شــدن 
دالر دســتاورد بزرگــی اســت کــه اگــر دولتــی پوپولیســت 
و عوام گــرا بــه آن می رســید، می توانســت از آن بــه 
ــه  ــی کارنام ــد. بررس ــتفاده کن ــده اس ــرگ برن ــوان ب عن
تیــم اقتصــادی دولــت ظــرف ســه ســال گذشــته نشــان 
می دهــد کــه بــا وجــود تمامــی  تنگناهــا، سیاســتگذاران 
اقتصــادی دولــت توانســته اند بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
ــند و  ــاره ای ببخش ــان دوب ــاده را ج ــق افت ــاد از رم اقتص
آن را بــه مســیری درســت هدایــت کننــد. کاهــش نــرخ 
ــی  ــرمایه گذاران خارج ــرای س ــی ب ــت مثبت ــورم عالم ت
ــادی  ــای اقتص ــات در فض ــان دهنده ثب ــون نش ــت، چ اس
کشــور اســت و همیــن ســبب می شــود آن هــا بــا خیــال 
ــد. ــن  دهن ــران ت ــرمایه گذاری در ای ــه س ــوده تری ب آس

ــر نیــز اشــاره شــد، بر اســاس  ــور کــه پیش ت همان ط
آمــار منتشــر شــده، نــرخ رشــد اقتصــادی در بهــار 
ــه  ــی ک ــت. دولت ــیده اس ــد رس ــه ۴.۴ درص ــال ب امس
ــد  ــد و رش ــاالی ۴۰ درص ــورم ب ــا ت ــران را ب ــاد ای اقتص
ــا  ــک ب ــت، این ــل گرف ــد تحوی ــی ۷ درص ــادی منف اقتص
ــن دو  ــته ای ــت ها توانس ــی سیاس ــن برخ ــه کار گرفت ب
شــاخص مهــم اقتصــادی را بهبــود دهــد و تــورم را 
ــه ۴.۴ درصــد  ــر 9 درصــد و رشــد اقتصــادی را ب ــه زی ب
ــور از  ــه کش ــد ک ــان می ده ــم نش ــن دو رق ــاند. ای برس
رکــود تورمــی  خــارج شــده و در بازارهــای کشــور رونقــی 
ــا  ــده اســت. اگر چــه برخــی بازاره ــه وجــود آم نســبی ب
ــا  ــا پیش بینی ه ــد، ام ــر می برن ــه س ــود ب ــوز در رک هن
ــت  ــج از حال ــه تدری ــز ب ــن بازارهــا نی نشــان می دهــد ای

ــد. ــد ش ــارج خواهن ــود خ رک
نرخ سرمایه گذاری  منتشر شده،  آمارهای  برخی  بر اساس 
صنعتی کاهش شدیدی یافته و آنچه در این میان به بهبود 
استارت آپ ها  شکل گیری  کرده،  کمک  اقتصادی  رشد 
تجارت  بخش  در  شغلی  فرصت های  آمدن  وجود  به  و 
این  است.  آن  به  مربوط  کارهای  و  کسب  و  الکترونیک 
بیکاری  چالش  با  دولت  این که  با  می دهد  نشان  موضوع 
ایده های  است،  رو به رو  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و 
خود  دانش بنیان  شرکت های  و  استارت آپ ها  قالب  در  نو 
را در صف رشد اقتصادی قرار داده و سبب افزایش تولید 
بهار  فصل  در  رشد  آمار  بررسی  شده اند.  داخلی  ناخالص 
نشان می دهد که بخش خدمات باالترین سهم را در ایجاد 
هم  خدمات  آن  از  توجهی  قابل  بخش  و  داشته اند  رشد 
به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان باز می گردد. این 



دانش بنیان  شماره نهم  شهریورماه 1395

34

توانسته اند  که  هستند  ایران  اقتصاد  جدید  بازیگران  دو، 
سیاستگذاران را به افزایش اشتغال امیدوار و رشد پایدار 

در بخش خدمات ایجاد کنند.
آمـار رشـد اقتصـادی در فصـل بهار نشـان می دهـد گروه 
کشـاورزی ۴ درصـد، گـروه صنعـت 8.8 درصـد و گـروه 
خدمـات 2.9 درصـد نسـبت بـه سـه مـاه نخسـت سـال 
قبـل رشـد داشـته اند. بخش هـای مختلـف صنعت شـامل 
صنایـع و معـادن بـزرگ و کوچـک و همچنین سـاختمان 
اسـت. جزئیات این آمار از سـوی مرکز آمار ایران منتشـر 
نشـده اسـت، اما بـه نظر می رسـد که در ایـن میان بخش 
صنعـت و معـدن، به تنهایـی رشـد قابـل توجهی داشـته و 
توانسـته رشـد اقتصـادی را در کل بخش صنعـت افزایش 
دهـد و باعـث باال رفتن رشـد اقتصادی در کشـور شـوند. 
اقتصـادی  رشـد  کـه  دارد  آن  از  حکایـت  پیش بینی هـا 
کشـور تـا پایـان امسـال در حـد 5 درصـد باقـی می مانـد 
و برخـی بازارهـا رونـق پیـدا می کنند. موضـوع مهمی  که 
سیاسـتگذاران بـه آن اشـاره می کننـد، وضعیـت اقتصـاد 
در سـال آینـده اسـت. در حـال حاضـر این سـوال مطرح 
اسـت کـه آیـا ایـن رشـد ادامـه دار خواهد بـود و بـا توجه 
بـه فشـارهایی کـه برای بـه کار گرفتن سیاسـت انبسـاط 
پولـی بـه دولت وارد می شـود، نـرخ تورم در محـدوده زیر 

1۰ درصـد باقـی می مانـد یـا نه.
اگــر دولــت موفــق شــود بــا بهبــود فضــای کســب و کار، 
بخــش خصوصــی داخلــی را مجــاب بــه ســرمایه گذاری و 
توســعه فعالیت هــای خــود کنــد و از ســرمایه گذاری های 

خارجــی در صنایــع بــزرگ کشــور، نظیــر صنعــت نفــت 
ــاد  ــرای اقتص ــانس ب ــن ش ــرد، ای ــره الزم را بب و گاز به
ایــران وجــود خواهــد داشــت کــه نــرخ رشــد اقتصــادی 
ــد، در  ــظ کن ــد حف ــدوده 5 درص ــال 96 در مح را در س
ــه ســرمایه گذاری منفــی  ــا توجــه ب ــن صــورت ب ــر ای غی
ــود را  ــوس خ ــد معک ــد رون ــن رش ــد، ای ــش تولی در بخ

طــی کــرده و بــه حداقــل خواهــد رســید. 
در ایــن میــان اجرایــی شــدن مفــاد بر جــام ایــن 
امیــدواری را بــه وجــود آورده اســت کــه تولیــد و تجــارت 
ــد  ــرد، محصــوالت تولی در کشــور تحــرک بیشــتری بگی
ــه  ــادرات ب ــکان ص ــا ام ــع تحریم ه ــایه رف ــل در س داخ
بازارهــای جهانــی را پیــدا کننــد و گشــایش های جدیــد 
بانکــی و بیمــه ای سبب ســاز حضــور ســرمایه گذاران 

ــم خــارج کشــور شــود. ــان مقی خارجــی و ایرانی
اقتصــاد ایــران می توانــد در ســال آینــده یــک پلــه باالتــر 
بایســتد و ایــن مهــم در صورتــی رخ خواهــد داد کــه عزم 
ــی و  ــرمایه گذاری های خارج ــذب س ــرای ج ــت ب حاکمی
ــم خــارج جــدی  ــان مقی ــی ایرانی ــوان مال ــری ت به کار گی
باشــد؛ از ایــن طریــق اســت کــه رشــد پایــدار اشــتغال زا 

ــد. ــدا می کن ــورم کاهــش پی ــد و ت ــه وجــود می آی ب
پیش بینی می شود دولت در ماه های آینده دست به اصالح 
ساختار نظام بانکی و مالیاتی کشور بزند تا در سایه این 
گذشته  به  نسبت  اقتصادی  فعالیت های  انجام  تغییرات، 
برای فعاالن این حوزه آسان تر شود و این به معنای بهبود 

 .وضعیت کسب و کار در کشور است
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نی نداشته  ل بدیه �ج �ن به فعالیت مشغولند که یک ر�ی
گ

در حال حا�ن تولید کنند�

 
گ

ا به اتاکی دانش و رسمایه خود مشغول تولید انواع لوازم خانی و بدون رانت و ت�ن

زار  ان مک نیستند و بدون هیچ گونه مشیلک در �ج �ن در ا�ی
گ

ن تولید کنند� هستند. چن�ی

ا�ن تولید یم کنند ن حضور دارند و به م�ی

ان توسط  ن است که �ال�ی که در ا�ی هدف اقتصاد مقاوم�ت ا�ی

زارهای داخیل و خار�ج  ا�ن ساخته و روانه �ج همندسان و �رگران ا�ی

شد خوردار �ج ال �ج یم شود، از کیفیت �ج

ن  د یم شود به ا�ی کنون از آن به عنوان اقتصاد دانش بنیان �ی ویم  که مه ا گر م�ن ا

ن نوع از  وت مکک کند، یم توان گفت ا�ی ایت به تولید �ش چرخه وارد شود و در �ن

خ بیاکری و بیاکر ماندن  ان که �ج رشد �ن کسب و�رها در فضای کنو�ن اقتصاد ا�ی

ن کشور مواجه است
گ

باک ن  از فارغ التحصیالن و ح�ت �ن
گ

ر� ن ش �ج ن �ج

اقتصاد مقاومتی
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لوازمخانگیدرخطمقدماقتصادمقاومتی
 رسول نهاوندیان

ران در گفت و گو �ج »دانش بنیان«  �ت
گ

من لوازم خانی ج
ن

رئیس ا�

توليد لوازم خانگى مدرن در ايران بيش 
از نيم قرن سابقه دارد. صنعتى كه داراى 
ارزش افزوده بااليى است و توانسته رفاه 
زيادى را براى جامعه ايرانى به وجود آورد. 
در سال هاى گذشته چندين برند مطرح 
ايرانى در اين صنعت فعاليت داشتند 
كه به دليل عدم سرمايه گذارى جديد، 
قديمى شدن خطوط توليد و ساختار 
نامناسب كارخانجات موجود، تعطيل 
شدند و جاى خود را به ديگر برندها دادند. 
صنعت لوازم خانگى اگرچه ديگر داراى 
آن برندها نيست، اما دانش و تجربه اى 
را كه كسب كرده در اختيار برندهاى 
خارجى قرار داده تا ايران به قطب توليد 

لوازم خانگى با برندهاى معروف دنيا 
تبديل شود. اين موضوع از نظر محمد 
طحان پور، رئيس انجمن لوازم خانگى 
ايران يكى از پديده هاى نوظهور در بازار 
كسب و كار است و در دنياى كنونى، 
توليد انواع لوازم خانگى با برندهاى 
مطرح جهانى در داخل كشور نوعى 
اقتصاد مقاومتى است. او بر اين باور است 
كه اگر برندهاى خارجى با فكر، سرمايه 
و كار ايرانى لوازم خانگى خود را در 
ايران به توليد برسانند ما را به بازارهاى 
صادراتى وصل كرده و سبب خواهند شد 
تا توليد آن برند در ايران رشد كرده و 
باعث افزايش توليد ناخالص داخلى شود.
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 در بازار لوازم خانگى كشور كه قدم بزنيم، انواع و اقسام 
برندهاى خارجى را مى بينيم كه در نگاه اول به ما مى گويند، 
اين بازار از كاالهاى خارجى اشباع شده است. در اين ميان 

توليدكنندگان ايرانى چه سهمى از بازار دارند؟
سوال بسیار مهم و کلیدی پرسیدید. کسانی که در فضای  تولیدی 
نیستند، فکر می کنند واردکنندگان به صف شده  اند و تمامی  لوازم 
خانگی کشور از طریق واردات تامین می شود، در حالی که چنین 
نیست. بر اساس آمار، حدود هفتاد و پنج درصد از لوازم خانگی مورد 
نیاز در کشور توسط تولید کنندگان خارجی، پانزده درصد از محل 
واردات و حدود ده درصد از طریق قاچاق تامین می شود. بنابراین 
آنچه شما به عنوان کاالی خارجی در بازار ها می بینید، تنها بیست 
و پنج درصد نیاز کشور را تامین کرده و هفتاد و پنج درصد لوازم 
خانگی کشور از سوی برندهای ایرانی یا مشارکتی به تولید می رسند. 
صنعت لوازم خانگی با توجه به امکاناتی که دارد یکی از صنایع 
پیشرو در حوزه اقتصاد مقاومتی است که توانسته عالوه بر تولید 
داخلی به بازارهای صادراتی دیگر نیز محصوالت خود را صادر کند.

 اين صنعت هم اكنون در چه وضعى قرار دارد و با توجه 
به ركود موجود چگونه به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 

پرداخته است؟
در حال حاضر تولید کنندگانی به فعالیت مشغولند که یک ریال 
بدهی بانکی نداشته و بدون رانت و تنها به اتکای دانش و سرمایه 
خود مشغول تولید انواع لوازم خانگی هستند. چنین تولید کنندگانی 
در ایران کم نیستند و بدون هیچ گونه مشکلی در بازار حضور دارند 
و به میزانی تولید می کنند که هم بازار داخلی را پوشش دهند و 
هم در بازارهای صادراتی به نقش آفرینی بپردازند. اگر در گوشه 
و کنار می بینید صدای اعتراض برخی تولید کنندگان را می شنوید 
که وضعیت موجود را مورد انتقاد قرار می دهند، به این خاطر است 
که این افراد نتوانسته  اند در فضای رقابتی موجود دوام بیاورند و 
محصولی را به تولید برسانند که بتواند در این بازار از نظر کیفیت و 
قیمت قابل رقابت باشد. تولید کنندگان واقعی با شادابی تمام مشغول 
تولید انواع لوازم خانگی هستند و بازار مناسبی هم در داخل و هم 
در خارج از کشور دارند و توانسته  اند افعال اقتصاد مقاومتی را صرف 
کرده و در خط مقدم این نگاه به اقتصاد قرار گیرند. طبیعی است 
در این میان کارخانه هایی که تکنولوژی قدیمی  دارند و برای ارتقای 
فعالیت های خود سرمایه گذاری جدیدی نکرده  اند، دچار مشکل 

خواهند شد.
 اشاره كرديد كه هفتاد و پنج درصد لوازم خانگى كشور 
توليد ايران هستند. آيا اين توليدات با برندهاى خارجى هم 

عرضه مى شوند؟
بله، بسیاری از برندهای کره ای و ژاپنی که در بازار می بینید، ساخت 
ایران هستند. افرادی توانسته  اند با سرمایه گذاری های خود، نظر 
برندهای معتبر کره ای را جلب کنند تا تکنولوژی تولیدشان را در 
اختیار ما قرار دهند و در قالب یک سرمایه گذاری مشترک به تولید 
انواع لوازم خانگی بپردازند. در حقیقت تکنولوژی خارجی با سرمایه 
و کار ایرانی پیوند خورده و محصوالتی متولد شده که می توان نام 
ساخت داخل را روی آن گذاشت. البته برخی برندهای داخلی را هم 
می توان نام برد که در این عرصه موفق بوده و توانسته  اند نام و نشانی 
در این بازار برای خود بیابند. از نظر ما هم تولیدات مشترک و هم 
تولیدات منفرد، تولید ایران محسوب می شوند و در اشتغال زایی و 

ایجاد رشد اقتصادی موثر هستند. اگر شما امروز به برندهای ژاپنی 
توجه کنید متوجه می شوید که این برندها در ژاپن تقریبا تولید 
کمی  دارند و در کشورهایی نظیر ویتنام، چین و مالزی به تولید 

محصوالت خود مشغولند. 
 به نظر شما چطور مى شود صنعت لوازم خانگى را تقويت 

كرد؟
به نظر من بهتر است دولت مجوز تولید به افراد فاقد صالحیت 
صادر نکند و مجوزهایی را که صادر کرده و بال استفاده مانده را 
باطل کند. ما به جای صد برند، بهتر است چند برند معروف داشته 
باشیم و با ادغام واحدهای کوچک در یکدیگر بتوانیم هلدینگ های 
بزرگ لوازم خانگی را ایجاد کنیم تا از سرمایه موجود در کشور 
استفاده کنیم. طبیعتا در چنین شرایطی هم فضا برای رقابت و 
تولید بهتر باز می شود و هم این که منابع در اختیار چند واحد 
بزرگ تولیدی قرار گرفته و تولید نظام مند خواهد شد. اقتصاد 
مقاومتی سندی است که به ما می آموزد حداکثر توان خود را 
به کار بگیریم و محصولی به تولید برسانیم که قابل استفاده در 
کشورهای دیگر باشد. بنابراین نیاز است در بخش هایی از تولید 
جسارت الزم را به کار بگیریم و به تعطیلی واحدهای ناکارآمد 
بپردازیم و از نیروهای متخصص و تکنسین های کار بلد آن ها در 
دیگر کارخانه ها استفاده کنیم. بازار لوازم خانگی ایران اکنون 
در اختیار چند برند مطرح است و اگر برندهای دیگر بخواهند 
وارد این عرصه شوند یا باید با سرمایه گذاری های عظیم خود، 
تکنولوژی های جدید وارد کشور کنند یا این که به تولید حداقلی 
بپردازند که در این صورت نمی توانند در این بازار دوام داشته 
باشند. بنابراین توصیه ما به سیاستگذاران این است که در نگاه 
خود تغییراتی را به وجود آورده و سرمایه گذاری مشترک و کار 
مشترک با طرف های خارجی را به رسمیت بشناسند. از سوی 
دیگر بنگاه هایی که کارآمدی الزم را ندارند، شجاعانه تعطیل 
کنند. این موضوع در تمام کشورهای دنیا رعایت می شود. هر 
کس در عرصه رقابت نتواند خود را نشان دهد و به رقابت بپردازد، 
محکوم به فناست. اگر امروز ارج و آزمایش مرده  اند، نباید برای 
آن ها مجالس عزاداری برپا کرد، بلکه بهتر است تا آسیب شناسی 
شود که چرا این دو شرکت به ال جی و سامسونگ تبدیل نشدند 

و نتوانسته اند خود را همپای بزرگان دنیا به پیش ببرند. 
 رابطه اقتصاد مقاومتى با نظام تعرفه گذارى چيست؟

ما معتقدیم که همپای تولید کنندگان خارجی قادر به تولید هستیم، 
اما این را در نظر داشته باشید که برخی از سیاستگذاری های صورت 
گرفته در نهایت به نفع تولید نبوده و نمی تواند ما را به سر منزل 
مقصود برساند. توقع ما این است که سیاستگذاران و قانونگذاران 
تا زمانی که وارد WTO نشده ایم، از تعرفه ها به نفع تولید داخلی 
استفاده کنند و اجازه ندهند کاالهای وارداتی در حالی که تولید 
داخل آن موجود است، وارد کشور شوند و بازار داخلی را به خود 
اختصاص دهند. از سوی دیگر نیاز است در برخی از سیاست های 
صادراتی بازنگری شود تا تولید کنندگان ما با قدرت بیشتری به 
صادرات محصوالت خود بپردازند. امروز جامعه تولیدی ما به این باور 
رسیده که اقتصاد مقاومتی سندی توسعه گرا در حوزه اقتصاد است 
و می تواند بخش تولید ما را به بازارهای جهانی روانه کند. به شرطی 
که از این سند برداشت های حزبی و سیاسی نشود و تولید کنندگان 

 .بر اساس توان داخلی به فکر تولید برای بزرگان دنیا باشند
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واژه اقتصاد مقاومتی، از اوایل دهه نود به ادبیات اقتصادی 
کشور اضافه شد. پیش از آن که سیاست های کلی آن از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شود، برخی از کارشناسان، اقتصاد 
شرایطی  برای  که  می دانستند  موقتی  سندی  را  مقاومتی 
خاص در نظر گرفته شده و آن را با اقتصاد ریاضتی در مواقع 
حساس مقایسه می کردند. پس از ابالغ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، تمامی ابهامات این نگاه به اقتصاد برطرف 
شد و فعاالن و کارشناسان این سند را یکی از پیشرفته ترین 
اسناد اقتصادی دانستند که نه به دنبال ریاضت مردم است 
نه بستن درهای کشور به روی سرمایه گذاری خارجی، بلکه 
در پی آن است که با استفاده از توان و ظرفیت داخلی، کاال 
و خدماتی را ارائه کند که هم از نظر کیفیت و هم قیمت، 

بتواند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد.

تولیدکاالیباکیفیتداخلی
پیشبرداقتصادمقاومتی

 میثم نهاوندیان

سیاستگذاری های دولت و اقتصاد مقاوم�ت

دولت  در  اقتصادی  مهم  سند  این  به  عمل  که  آن جا  از 
زیر ساخت های  است  الزم  طبیعتا  خورده،  کلید  یازدهم 
کشور  تا  شود  فراهم  اقتصادی  نگرش  این  برای  مناسبی 
آخرین  گرفتن  کار  به  و  خارجی  مشارکت  طریق  از 
به روز  بپردازد که  تولید کاال و خدماتی  به  تکنولوژی ها، 
باشد و عالوه بر پوشش بازارهای داخلی، بازارهای صادراتی 

را در تمام نقاط دنیا مورد هدف قرار  دهد.
امروز صنعت خودروسازی در ژاپن نوعی اقتصاد مقاومتی 
به  دنیا  سراسر  در  را  ژاپنی  ایده  و  فکر  که  است  موفق 
نمایش گذاشته و توانسته محصوالتی راهی بازار کند که با 
محصوالت بزرگان صنعت خودروی دنیا به رقابت بپردازد 
و نظر مشتریان با سلیقه های گوناگون را جلب کند. صنعت 
لوازم خانگی در کره نیز مدل دیگری از اقتصاد مقاومتی 
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داخل و صادرات محصوالت تولیدی اسـت. این سـه نشـان 
می دهـد دولتمـردان در اقـدام و عمـل به اقتصـاد مقاومتی 
در قراردادهـای خـود بـا طرف های خارجی، موفـق بوده اند.
اول  روز  از  دولت  مهمی که  زیر ساخت های  از  دیگر  یکی 
تورم  نرخ  کاهش  گرفته،  نظر  در  را  آن  خود  کار  شروع 
بوده  درصد  ده  زیر  تورم  به  رسیدن  برای  هدف گذاری  و 
است. دولت در این راه به درستی درد اصلی اقتصاد ایران 
با درمان درد تورم، پلتفورمی  را تشخیص داد و توانست 
آن،  روی  بر  باشد  قادر  ایران  اقتصاد  که  کند  ایجاد   را 
اقتصادی نو را مطابق با نظام عرضه و تقاضا و فعالیت های 
توانسته  دولت  رابطه  این  در  گذارد.  بنیان  اقتصادی  آزاد 
با اصالح ساختارهای پولی و بر قراری نظم در نظام پولی 
و مالی کشور به سمتی حرکت کند که نرخ تورم کاهش 
یافته و به موازات آن نرخ سود بانکی کم شود. همچنین 
نرخ ارز نیز به سمت قیمت واقعی خود در حرکت است. در 
چنین شرایطی فضا برای یک تولید رقابتی و بدون رانت 
این که می توانند  بر  اقتصادی عالوه  فعاالن  و  فراهم شده 
گوناگون  عرصه های  در  خود  فعالیت های  از  دورنمایی 
و  فعالیت ها  توسعه  برای  برنامه ریزی  به  باشند،  داشته 
بخش  میان  این  در  بپردازند.  جدید  سرمایه گذاری های 
خصوصی با اتکا به همین سیاستگذاری ها و عدم دخالت 
دولت در برخی فعالیت های اقتصادی توانسته ضمن حفظ 
تولید خود، در بازاری که هم اکنون با رکود مواجه است به 

دنبال صادرات باشد. 
اقتصاد مقاومتی در ظاهر چند توصیه به سیاستگذاران است 
طوفان های  برابر  در  ایران  اقتصاد  که  بپیمایند  را  راهی  تا 
سهمگین اقتصاد جهانی و تصمیم های سیاسی در امان باشد، 
ولی در باطن نیز افزایش رشد اقتصادی اشتغال زا از طریق 
و  برای کاال  بازارسازی  و  جذب سرمایه گذاری های خارجی 
این  بگیرد. در  نظر  را در  بازارهای دیگر  ایرانی در  خدمات 
راستا دولت یازدهم توانسته با در پیش گرفتن سیاست های 
درست اقتصادی راه را برای رسیدن به این مهم باز کند. دولت 
ثبات بخشیدن  با  فعالیت خود،  یازدهم در طول سه سال 
طریق  از  اقتصاد  به  امید  تزریق  و  کالن  اقتصاد  فضای  به 
دیپلماسی اقتصادی توانسته نگاه دنیا به ایران را تغییر دهد 
و به سمتی حرکت کند که هیئت های مختلفی وارد کشور 
شوند و با نیاز سنجی های بازار ایران، زمینه های مساعد برای 
سرمایه گذاری در کشورمان را بیابند. طبیعتا بهتر است در 
این راه، سایر قوا نیز به کمک دولت بیایند و با حمایت از 
و  تولید  افزایش  برای  را  سرمایه گذاری های خارجی، زمینه 
اشتغال در ایران فراهم و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی 
اجرا کنند. اقتصاد مقاومتی، تولید برای داخل نیست چرا که 
این نوع تولید از تکنولوژی روز دنیا عقب بوده و در نهایت 
محصوالتی به دست مشتری خواهد رسید که فاقد کیفیت 
الزم باشد. از این رو نیاز است بازار تولید و خدمات کشور به 
بازارهای جهانی وصل شود. در این صورت هم اهداف اقتصاد 
و  کاال  از  ایرانی  جامعه  هم  و  شد  خواهد  محقق  مقاومتی 
خدماتی بهره مند می شود که هم کیفیت مناسب و هم نسبت 

 .به نوع مشابه خارجی، قیمت کمتری دارند

موفق است؛ کشوری که نه ذخایر نفتی و معدنی دارد و 
نه از میانگین بهره هوشی باالیی برخوردار است، به برکت 
سیاستگذاری های صحیح اقتصادی، توانسته به  هاب تولید 

لوازم خانگی و الکترونیکی دنیا تبدیل شود. 
ایران  در  که  کاالیی  که  است  این  مقاومتی  اقتصاد  هدف 
توسط مهندسان و کارگران ایرانی ساخته و روانه بازارهای 
داخلی و خارجی می شود، از کیفیت باال برخوردار باشد و 
بتواند در بازار رنگارنگ دنیا برای خود مشتریانی به دست 
آورد. از طرفی اگرچه برندسازی کاری ارزشمند است، اما 
می توان در قالب همین برندهای معتبر جهانی، محصوالتی 
باال و  از کیفیت  بازارها کرد که  روانه  تولید و  ایران  را در 
قیمت مناسب برخوردار باشند. پیوند تکنولوژی خارجی با 
دانش و توان ایرانی سبب می شود محصوالتی در کشور به 
تولید برسند که قابلیت صادرات به سایر کشورها را داشته 
باشند و مشتریان با دیدن عبارت »ساخت ایران« روی آن 
کاال، با اطمینان خاطر خریداری اش کنند. به نظر می رسد 
برخی با سوءتعبیر از مفهوم اقتصاد مقاومتی بر آن هستند 
تا مدل هایی دیگر از مدیریت اقتصادی را در کشور به وجود 
آورند و با بستن درهای کشور، اقتصادی ریاضتی و به دور از 
تکنولوژی روز را رقم بزنند، در حالی که »تولید درون گرا و 
برون نگر« شعار اصلی اقتصاد مقاومتی است و خط بطالنی بر 
این گونه تصورات می کشد تا نظام تولید کاال و خدمات بتواند 
با تکیه بر توان داخلی و مشارکت خارجی به سمتی حرکت 
اثر گذار  ایران  اقتصاد  بر  کند که هیچ گونه تحریمی  نتواند 
باشد. اینکه اقتصاد ایران بین سال های 9۰ تا 9۴، از محل 
محدودیت های بین المللی ضربه خورد به این خاطر بود که 
اقتصاد دنیا از محل قطع رابطه تجاری خود با ایران، ضرر 
بسیار کمی  را متحمل می شد. به همین خاطر شرکت های 
و  بستند  سفر  بار  یک  به  یک  ایران  در  حاضر  خارجی 
راهی سرزمین مادریشان شدند. شاید اگر در هنگام وفور 
درآمدهای نفتی، به جای حیف و میل کردن اموال مردم و 
گم شدن بخش بزرگی از این درآمدها، نظام سرمایه گذاری 
مشترک با شرکت های خارجی توسعه می یافت، اقتصاد دنیا 
بیشتر به ما وابسته می شد. در این صورت آن ها به راحتی 
سرمایه گذاری خود را رها نمی کردند و از ایران نمی رفتند. 
نمونه بارز آن، سرمایه گذاری مشترک دو خودروساز بزرگ 
کشور با یک خودروساز فرانسوی بود؛ شرکت طرف قرارداد 
ایران هیچ گاه به  به دلیل سرمایه گذاری صورت گرفته در 
طور کامل رابطه خود را با ایران قطع نکرد و به ادامه فعالیت 

خود پرداخت. 
از  گرفتـن  درس  بـا  دولـت  اقتصـادی  سیاسـتگذاران 
کـه  هسـتند  آن  دنبـال  بـه  گذشـته  سیاسـتگذاری های 
به گونـه ای طراحـی  را  مقاومتـی  اقتصـاد  زیر سـاخت های 
کننـد کـه سـرمایه گذاری ها در توسـعه صنایـع و خدمـات 
بـه سـمت شـراکت بـا طرف هـای معتبـر خارجـی حرکت 
کنـد و بـا جذب سـرمایه های مـادی و تکنولوژیکـی آن ها، 
زمینـه بـرای تولید بـا تکیه بر آخریـن تکنولوژی هـای روز 
فراهـم شـود. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه در قراردادهای 
جدیـد بیشـترین تاکیـد بـر جـذب سـرمایه گذاری، تولیـد 
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رانتممنوع
 مهدی عسلی

 اقتصاددان

رابطه اقتصاد دانش بنیان �ج اقتصاد مقاوم�ت چیست؟
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اقتصـــاد دانش بنیـــان اصطـــالح تقریبـــا جدیـــدی 
ـــور  ـــادی کش ـــات اقتص ـــا وارد ادبی ـــن روزه ـــه ای ـــت ک اس
ـــوان  ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــند، ب ـــان آن می کوش ـــده و متولی ش
علمـــی  کشـــور، کســـب وکارهایی را راه بیندازنـــد کـــه 
ــد  ــد و می خواهنـ ــکل گرفته انـ ــش شـ ــه دانـ ــر پایـ بـ
علـــم در مقـــام اجـــرا وارد چرخـــه اقتصـــادی شـــود و 

ـــد.  ـــروت بینجام ـــد ث ـــه تولی ب
هـــدف از اقتصـــاد دانش بنیـــان همـــان فعـــال کـــردن 
ـــت  ـــادر اس ـــه ق ـــت ک ـــک و نوپاس ـــب وکارهای کوچ کس
ــتفاده از  ــا اسـ ــرد و بـ ــه کار بگیـ ــراد را بـ ــش افـ دانـ
ـــد  ـــش رش ـــه افزای ـــد و ب ـــز تولی ـــروت نی ـــم، ث ـــد عل تولی

اقتصـــادی کمـــک کنـــد. 
ـــن  ـــه رک ـــت در س ـــادر اس ـــش ق ـــر دان ـــی ب ـــاد متک اقتص
ـــت و  ـــاورزی، صنع ـــی کش ـــادی یعن ـــد اقتص ـــی رش اصل
ـــه  ـــه ارائ ـــد و ب ـــته باش ـــور داش ـــات حض ـــدن و خدم مع
کاال و خدماتـــی بپـــردازد کـــه در خدمـــت بهبـــود 

فضـــای کالن اقتصـــادی قـــرار گیـــرد. 
اگـــر مفهومـــی  کـــه هم اکنـــون از آن بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــن چرخ ـــه ای ـــود ب ـــاد می ش ـــان ی ـــاد دانش بنی اقتص
ـــد،  ـــروت کمـــک کن ـــد ث ـــه تولی ـــت ب وارد شـــود و در نهای
ـــای  ـــب وکارها در فض ـــوع از کس ـــن ن ـــت ای ـــوان گف می ت
ـــکاری و  ـــرخ بی ـــد ن ـــا رش ـــه ب ـــران ک ـــاد ای ـــی اقتص کنون
ــالن و  ــی از فارغ التحصیـ ــدن بخـــش بزرگـ ــکار مانـ بیـ
ـــه  ـــد ب ـــت، می توان ـــه اس ـــور مواج ـــگان کش ـــی نخب حت
کاهـــش بیـــکاری و به کارگیـــری فارغ التحصیـــالن و 

ـــد.  ـــک کن ـــور کم ـــگان کش نخب
ـــاد  ـــت اقتص ـــوان گف ـــه می ت ـــت ک ـــورت اس ـــن ص در ای
ــده  ــل شـ ــی تبدیـ ــاد مقاومتـ ــه اقتصـ ــان بـ دانش بنیـ
اقتصـــاد  اســـت و اهـــداف آن را پـــی می گیـــرد. 
مقاومتـــی چیـــزی جـــز اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
داخلـــی بـــرای تولیـــد کاال و خدمـــات قابـــل ارائـــه در 
ـــن  ـــت از ای ـــی نیس ـــی و خارج ـــی داخل ـــای رقابت بازاره
رو اقتصـــاد دانش بنیـــان اگـــر بتوانـــد بـــه تولیـــد کاال 
ـــای  ـــه در بازاره ـــل عرض ـــه قاب ـــد ک ـــی بینجام ـــا خدمات ی
ـــا  ـــی برپ ـــن بزرگ ـــوان جش ـــند، می ت ـــا باش ـــی دنی رقابت
دانش آموختـــگان  و  فارغ التحصیـــالن  زیـــرا  کـــرد 
ــغل های  ــت و شـ ــه دولـ ــغلی بـ ــتگی شـ ــا از وابسـ مـ
یقه ســـفید فاصلـــه گرفته انـــد و خـــود آســـتین همـــت 
را بـــاال زده و بـــه دنبـــال کســـب وکاری رفته انـــد کـــه 
ــان  ــه ارمغـ ــا بـ ــرای آن هـ ــود را بـ ــر سـ ــم حداکثـ هـ
ــت  ــل دریافـ ــت از محـ ــه دولـ ــم این کـ ــاورد و هـ بیـ
مالیـــات از ایـــن شـــرکت ها درآمـــد خـــود را افزایـــش 

ــرد.  ــش ببـ ــی اش را پیـ ــای عمرانـ ــد و برنامه هـ دهـ
امـــا اگـــر قـــرار باشـــد تحـــت عنـــوان اقتصـــاد 
ــا  ــع یـ ــع منابـ ــرای توزیـ ــی بـ ــان، صندوقـ دانش بنیـ
ـــان  ـــن می ـــط در ای ـــد و فق ـــود آی ـــه وج ـــت ب ـــواع ران ان
تســـهیالتی ارزان در اختیـــار برخـــی فارغ التحصیـــالن 
قـــرار گیـــرد و از دل آن هـــم چیـــزی بیـــرون نیایـــد، 
آن گاه می تـــوان گفـــت کـــه برخـــی بـــا سوءاســـتفاده 

از نـــام اقتصـــاد دانش بنیـــان و تقلیـــد از کشـــورهایی 
کـــه ایـــن راه را طـــی کرده انـــد، جـــز اتـــالف منابـــع 
ـــی  ـــام بانک ـــه نظ ـــالن ب ـــردن فارغ التحصی ـــروض ک و مق
ــد.  ــی، کاری از پیـــش نبرده انـ ــتم های دولتـ ــا سیسـ یـ
شـــاه بیت موفقیـــت اقتصـــاد دانش بنیـــان ســـودده 
بـــودن شـــرکت هایی اســـت کـــه تحـــت ایـــن عنـــوان 
ــکیل  ــا تشـ ــا بـ ــه صرفـ ــه این کـ ــد نـ ــکل می گیرنـ شـ
ـــد  ـــک شـــرکت منابعـــی اختصـــاص داده شـــود و از تولی ی
ـــری  ـــور خب ـــروت در کش ـــد ث ـــع آن تولی ـــه تب ـــم و ب عل

نباشـــد. 
بـــه نظـــر می رســـد دولـــت وظیفـــه دارد بـــا کاهـــش 
دخالـــت خـــود در فعالیت هـــای ایـــن شـــرکت ها 
زمینـــه را بـــرای رقابتـــی شـــدن و رشـــد چنیـــن 
ـــا  ـــکار ب ـــت و ابت ـــا خالقی ـــد ت ـــاد کن ـــرکت هایی ایج ش
ـــودده  ـــات س ـــه خدم ـــد و ارائ ـــود و تولی ـــراه ش ـــع هم مناب

را بـــه وجـــود آورد. 
سیاســـتگذار به خوبـــی می دانـــد کـــه در مقطـــع 
ـــه  ـــده مواج ـــش عم ـــا دو چال ـــران ب ـــاد ای ـــی اقتص کنون
اســـت؛ کمبـــود منابـــع و حجـــم انبوهـــی از بیـــکاران 
ـــالش  ـــام ت ـــت او تم ـــر اس ـــن رو بهت ـــرده. از ای تحصیلک
خـــود را بـــه کار بگیـــرد تـــا بـــا توجـــه بـــه منابـــع 
محـــدودی کـــه در اختیـــار دارد، اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ـــی کـــه  ـــرار دهـــد و از منابع را در مســـیر ســـوددهی ق
ــاص  ــان اختصـ ــرکت های دانش بنیـ ــاد شـ ــرای ایجـ بـ
می دهـــد محافظـــت الزم را بـــه عمـــل آورد. اقتصـــاد 
بـــر پایـــه ســـوددهی می چرخـــد و طبیعتـــا بنگاهـــی 
کـــه در هـــر مقیـــاس تشـــکیل می شـــود، اگـــر 
ــا  ــد، الزامـ ــته باشـ ــد الزم را نداشـ ــوددهی و درآمـ سـ

بنـــگاه موفقـــی نیســـت. 
ـــدت  ـــران به ش ـــاد ای ـــه اقتص ـــال ک ـــود ح ـــنهاد می ش پیش
ــای  ــه بخش هـ ــع بـ ــح منابـ ــت صحیـ ــد هدایـ نیازمنـ
تولیـــدی و خدماتـــی پربـــازده اســـت، فعـــاالن عرصـــه 
اقتصـــاد دانش بنیـــان بـــه گونـــه ای بنـــای ایـــن 
ــرکت های  ــه از شـ ــد کـ ــذاری کننـ ــاد را پایه گـ اقتصـ
مصرف کننـــده منابـــع بـــه بنگاه هـــای تولیـــد ثـــروت 
تبدیـــل شـــوند و بـــا کاال و خدماتـــی کـــه بـــه تولیـــد 
ــود  ــوالت خـ ــی را از محصـ ــه بزرگـ ــانند جامعـ می رسـ
منتفـــع کننـــد. در غیـــر ایـــن صـــورت شـــرکت های 
متکـــی بـــر دانـــش، به رغـــم تمـــام حمایت هـــای 
شـــعاری، کاری از پیـــش نخواهنـــد بـــرد و عمـــال بـــه 
ســـمتی می رونـــد کـــه در دوره کمبـــود منابـــع جـــزو 
مصرف کننـــدگان اصلـــی منابـــع محـــدود باشـــند 
و تنهـــا بـــرای مدتـــی کوتـــاه بتواننـــد دفتـــری را راه 
ـــانند و  ـــه نرس ـــه نتیج ـــی را ب ـــی کار خاص ـــد ول بیندازن

پـــس از چنـــد مـــاه آن دفتـــر را تعطیـــل کننـــد. 
در ایـــن میـــان بســـیار مهـــم اســـت کـــه گزارشـــی از 
ســـوی سیاســـتگذاران اقتصـــاد دانش بنیـــان ارائـــه 
ـــه  ـــده چ ـــکیل ش ـــرکت های تش ـــه ش ـــه کارنام ـــود ک ش
ــم، کاال و  ــد علـ ــه تولیـ ــان بـ ــک از آنـ ــوده و کدام یـ بـ
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خدمـــات و در نهایـــت تولیـــد ثـــروت بـــرای کشـــور 
رســـیده اند. اگـــر در ایـــن کارنامـــه شـــرکت هایی بـــه 
وجـــود آمـــده باشـــند کـــه بعدهـــا بتواننـــد یکـــی از 
ــف  ــای مختلـ ــران و در بخش هـ ــاد ایـ ــای اقتصـ پایه هـ
وارد عرصـــه فعالیـــت شـــوند و روز بـــه روز گســـترش 
ــت در راه  ــع دولـ ــت منابـ ــوان گفـ ــد آن گاه می تـ یابنـ
اصلـــی خـــود بـــه کار گرفتـــه شـــده و نخبـــگان مـــا 
توانســـته اند بـــه عرصـــه کارآفرینـــی روی آورده و 
هـــوش خـــود را بـــا ابتـــکار همـــراه کـــرده  و بنگاهـــی 
ـــی  ـــائل اساس ـــی از مس ـــد. یک ـــکل داده ان ـــادی را ش اقتص
ـــر  ـــه کمت ـــت ک ـــن اس ـــور ای ـــگاهی کش ـــه دانش در جامع
آســـتین های خـــود را بـــاال می زننـــد و کســـب وکار را 
ـــر  ـــه بهت ـــی ک ـــد در حال ـــوم می دانن ـــبتا مذم ـــری نس ام
اســـت بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه کـــرد کـــه اصـــوال 
ـــا  ـــد و اقتصاده ـــد می ده ـــورها را رش ـــروت کش ـــد ث تولی
را بـــه ســـرانجام می رســـاند. اگـــر در کشـــوری تولیـــد 
ـــود  ـــری می ش ـــاه خب ـــه از رف ـــرد، ن ـــورت نگی ـــروت ص ث
و نـــه از تولیـــد علـــم. بنابرایـــن الزم اســـت در میـــان 
ـــروع  ـــای مش ـــب درآمده ـــه کس ـــور روحی ـــگان کش نخب
ـــت(  ـــر ران ـــه ب ـــدون تکی ـــکار )ب ـــت و ابت ـــق خالقی از طری
بـــه وجـــود آیـــد و آن هـــا علـــم خـــود را بـــه ثـــروت 
تبدیـــل کننـــد. در ایـــن صـــورت می تـــوان امیـــدوار 
بـــود کـــه کشـــور بـــه ســـمتی حرکـــت کنـــد کـــه 
ـــد  ـــه کار بگیرن ـــود را ب ـــادی خ ـــر اقتص ـــگان آن تفک نخب
و آن را در جهـــت ایجـــاد بنگاه هـــای ســـوددهی کـــه 
قادرنـــد بـــه دولـــت مالیـــات دهنـــد و افـــرادی را بـــه 

اســـتخدام خـــود درآورنـــد، تبدیـــل کننـــد. 
شـاید بتـوان از کسـب وکار های نوپایـی کـه طـی سـالیان 
اخیـر در کشـور شـکل گرفتـه و دولـت کمتریـن دخالت 

را در آن هـا داشـته اسـت بـه عنـوان نمونه هـای موفـق 
کارآفرینـی بـا اسـتفاده از ابزارهـا و دانـش نوین یـاد کرد. 
وقتـی اقتصـاد در رکـود قـرار می گیـرد و دولت بـا چالش 
اشـتغال روبـه رو می شـود آحاد مـردم، به عنـوان جمعیت 
نیـروی کار، خـود بـه فکـر ایجـاد کسـب وکاری می افتنـد 
کـه بتواننـد از طریـق آن بـه ادامـه زندگی اقتصادی شـان 

بپردازند. 
ــتارت آپ ها  ــا اس ــا ی ــب وکارهای نوپ ــان، کس ــن می در ای
ــه توســط برخــی  ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ــکار عمل ابت
ــان - کــه الزامــا نخبــه دانشــگاهی هــم نیســتند -  جوان
ــه  ــه ارائ ــهرها ب ــی کالنش ــد و در برخ ــود می آین ــه وج ب
کاال و خدمــات می پردازنــد. ایــن ابتــکارات جریــان 
ــم  ــط چش ــت فق ــه دول ــرطی ک ــه ش ــت ب ــد داش خواه
نظارتــی خــود را بــر ایــن بنگاه هــای نوپــا بــه کار گیــرد 
ــت  ــا مدیری ــد تشــکیل ی ــت در فراین ــه ســمت دخال و ب

ــدارد.  ــا گام برن آن ه
ــر  ــه هـ ــوان گفـــت کـ ــوان جمع بنـــدی می تـ ــه عنـ بـ
ــش،  ــه دانـ ــر پایـ ــه بـ ــروع کـ ــب وکار مشـ ــوع کسـ نـ
ـــار  ـــه ب ـــودآوری ب ـــد س ـــد و بتوان ـــکار باش ـــت و ابت خالقی
ـــد  ـــش رش ـــث افزای ـــد باع ـــاد می توان ـــر اقتص آورد، از نظ
ـــود. از  ـــتغال ش ـــش اش ـــروت و کاه ـــد ث ـــادی، تولی اقتص
ـــده  ـــد ش ـــازه متول ـــرکت های ت ـــت ش ـــر اس ـــن رو بهت ای
ـــی  ـــای جهان ـــوآوری و حضـــور در بازاره ـــت، ن اصـــول رقاب
ـــه  ـــد ک ـــی بپردازن ـــد کاال و خدمات ـــه تولی ـــد و ب را بیاموزن
ـــا  ـــد ب ـــت بتوانن ـــن قیم ـــت و کمتری ـــن کیفی ـــا بهتری ب
ـــورت  ـــن ص ـــد. در ای ـــت کنن ـــود رقاب ـــی خ ـــای خارج رقب
ــان  ــاد دانش بنیـ ــت اقتصـ ــوان گفـ ــه می تـ ــت کـ اسـ
ـــدی  ـــته و تولی ـــی گام برداش ـــاد مقاومت ـــیر اقتص در مس
 .درون زا و برون گـــرا را بـــه ثمـــر رســـانده اســـت
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 و خالق، فقدان آمار 
گ

ای توسعه اقتصاد صنایع فرهنی یی از چالش های پیش رو �ج

یس به آمار دقیق   و اقتصادی �ج دس�ت
گ

یکپارچه و به  روز است. سیاست گذاران فرهنی

اذ کنند ن  ا�ت
گ

ای توسعه صنایع خالق و فرهنی هانه �ج
گ

ت آ� قادر خواهند بود �ت تصم�ی
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یکـــی از مســـائل مهـــم در حمایـــت از تولیـــد ملـــی، 
اولویت گـــذاری و انتخـــاب صنایعـــی اســـت کـــه بایـــد 
در تولیـــد ملـــی بـــه آن هـــا پرداخـــت. بـــا توجـــه بـــه 
فرصت هـــا و تهدیدهـــا و منابـــع محـــدود مالـــی، 
نیـــروی انســـانی، تجهیزاتـــی و...، امکانـــات کشـــور را 
ـــرد.  ـــز ک ـــتراتژیک متمرک ـــع اس ـــی از صنای ـــد در برخ بای
ـــی،  ـــد مل ـــت از تولی ـــه صحب ـــی ک ـــتا هنگام ـــن راس در ای
می شـــود،  و...  اشـــتغال زایی  ملـــی،  ثروت آفرینـــی 
ــت،  ــون نفـ ــی چـ ــمت صنایعـ ــه سـ ــا بـ ــدا نگاه هـ ابتـ
ــیمان و...  ــوالد، سـ ــازی، فـ ــیمی، خودروسـ گاز، پتروشـ
مـــی رود و دیگـــر صنایـــع چنـــدان مـــورد توجـــه 
فرهنگـــی  صنایـــع  حالی کـــه  در  قرار نمی گیرنـــد. 
از جملـــه صنایعـــی اســـت کـــه می توانـــد در افزایـــش 
رشـــد  اشـــتغال زایی،  ثروت آفرینـــی،  شـــاخص های 

اقتصـــادی و... نقـــش مهمـــی ایفـــا کنـــد.

ثروتآفرینیملی
 زهره توفیقی

 در رشد و توسعه اقتصاد میل
گ

ث�ی صنایع فرهنی �ت

نقش صنايع فرهنگى در ثروت آفرينى ملى
از  برخـی  نظیـر  فرهنگـی  محصـوالت  فـروش  میـزان 
خانگـی،  شـبکه  سـریال های  سـینمایی،  فیلم هـای 
بسـیار  کامپیوتـری  بازی هـای  و  انیمیشـن ها  رمان هـا، 
باالسـت. صنایـع فرهنگی یکـی از پرسـودترین حوزه های 
تولیـد ملـی اسـت، چـرا که با سـرمایه کـم و زمـان کوتاه 
تولیـد می کنـد. در  بازگشـت سـرمایه، ثـروت بیشـتری 
شـبکه های  قابلیت هـای  از  می تـوان  فرهنگـی  صنایـع 
بـازار  الکترونیـک اسـتفاده کـرد و  اجتماعـی و تجـارت 
ایـن صنایـع را بـدون محدودیت هـای زمانـی، مکانـی و 
جغرافیایـی در ابعـاد جهانـی تعریـف کـرد. به ایـن ترتیب 
بـا تسـهیل عرضه و گسـترده شـدن بـازار، میـزان فروش 
محصـوالت فرهنگـی افزایش چشـمگیری می یابـد که در 
نهایـت بـه افزایـش ثروت آفرینـی ملـی منجـر می شـود.
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سـینما، کتابخانـه و… از ملزومـات مهـم رشـد صنایـع 
فرهنگـی اسـت. عـالوه بـر آن فناوری هـای مـورد نیـاز از 

اسـت. صنایـع  ایـن  توسـعه  زیرسـاخت های 
آمار اقتصادى صنايع فرهنگى و خالق

یکـی از چالش هـای پیـش رو برای توسـعه اقتصـاد صنایع 
فرهنگـی و خـالق، فقـدان آمـار یکپارچـه و به  روز اسـت. 
سیاسـت گذاران فرهنگـی و اقتصـادی بـا دسترسـی بـه 
آمـار دقیـق قـادر خواهند بود تـا تصمیمـات آگاهانه برای 
توسـعه صنایـع خـالق و فرهنگـی اتخـاذ کننـد. بنابراین 
یکـی از وظایـف اصلـی نهادهـای فعـال ملـی، منطقـه ای 
و بین المللـی، جمـع آوری و انتشـار آمـار مسـتند در ایـن 
خصـوص اسـت. سـازمان علمـی، فرهنگـی و تربیتی ملل 
متحـد )یونسـکو( بـه عنوان رکـن فرهنگی سـازمان ملل، 
بـا گـردآوری آمـار از منابـع مختلف، مجموعـه ای غنی در 
ایـن زمینـه را در دسـترس عالقمنـدان قرار داده اسـت.        

توسعه  و  تجارت  )کنفرانس  انکتاد  آمارهای  اساس  بر 
توسعه،  حال  در  کشورهای  بین  در  چین  ملل(،  سازمان 
بوده است. صادرات  بزرگ ترین صادر کننده صنایع خالق 
میلیارد   32 از  افزایش  برابر  سه  با  چین  خالق  کاالهای 
دالر در سال 2۰۰2 به بیش از 125 میلیارد دالر در سال 
در  درصدی   1۴.۷ رشد  معادل  که  است  رسیده   2۰15
سال است. حجم صادرات چین نشانگر توانایی این کشور 
در تولید و آمیختن محصوالت سنتی با فناوری پیشرفته 
است و این واقعیت را نشان می دهد که طراحی و تولید 
بسیاری از این کاالها ویژه کشورهای هدف صادرات است.

مراجع:
یـــاوری، حســـین )13۷3(، صنایـــع دســـتی و رشـــد و 
توســـعه درون زا، تعـــاون، شـــماره 36، صفحـــه ۴8-51
http://www.creativeeconomy.ir

نقش صنايع  فرهنگى در اشتغال زايى
میزان سرمایه گذاری الزم برای ایجاد یک شغل مستقیم 
صنایع  در  حالی که  در  است،  زیاد  بسیار  صنایع  سایر  در 
است.  کمتر  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  میزان  فرهنگی 
همچنین تنوع شغل  در صنایع فرهنگی بسیار زیاد است 
و زنجیره صنایع فرهنگی دامنه گسترده ای از خدمات را 
در  بر می گیرد. از طرفی نخبه ها و متخصصین این حوزه، 
جذب صنایع فرهنگی می شوند. این در حالی  است که در 
سال های اخیر با مسئله اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها 

و نخبگان رو به رو بوده ایم.
ـــع  ـــعه صناي ـــد و توس ـــات رش ملزوم

فرهنگـــى در كشـــور
ملزومات رشد و توسعه صنایع فرهنگی در کشور را می توان 

در ابعاد مدیریتی، نیروی انسانی و زیر ساختی بررسی کرد.
- ملزومـات مدیریتـی رشـد و توسـعه صنایـع فرهنگـی: 
در حـال حاضـر سـازمان های متولـی صنایـع فرهنگی در 
و  سیاسـت گذاری ها  و  یکدیگـر جـدا هسـتند  از  کشـور 
مدیریـت صنایـع فرهنگی بیـن نهادهای مختلـف پراکنده 
شـده اسـت. در حالی کـه بایـد بـا نـگاه جامـع و یکپارچه 
بـه صنایـع فرهنگـی نگریسـت و مدیریـت کالن صنایـع 

فرهنگـی را در اختیـار یـک سـازمان قـرار داد.
فرهنگـی:  صنایـع  توسـعه  انسـانی  نیـروی  ملزومـات   -
صنایـع فرهنگـی بـه اسـتعدادهای فرهنگـی و نیروهـای 
متخصـص و توانمنـد نیـاز دارد. در صنایـع فرهنگـی سـه 
دسـته از نیروهای انسـانی مـورد نیاز اسـت: کار آفرینان و 
مدیـران فرهنگـی، مهندسـان توسـعه دهنده فناوری هـای 

فرهنگـی و تولید کننـدگان محتـوای فرهنگـی.
- ملزومـات زیر سـاختی رشـد و توسـعه صنایع فرهنگـی: 
تئاتـر،  سـالن  نظیـر  فرهنگـی  فضاهـای  گسـترش 
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عملیاتجورکردندخلوخرج
 طاها صدیق

�ی در سال 95 یه به آمار فروش فیمل های سی�ن
گ

ناک
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ـــای  ـــایر بخش ه ـــد س ـــز مانن ـــر نی ـــگ و هن ـــش فرهن بخ
ــه  ــه حیاتـــش ادامـ ــد بـ ــه بتوانـ ــرای آن کـ ــه بـ جامعـ
ـــی از  ـــت. یک ـــود اس ـــاد خ ـــای اقتص ـــد احی ـــد، نیازمن ده
ـــینما  ـــی واژه س ـــت. وقت ـــت سینماس ـــا، صنع ـــن هنره ای
در کنـــار »صنعـــت« قـــرار می گیـــرد، ایـــن مفهـــوم را 
می رســـاند کـــه ایـــن هنـــر نیـــز بایـــد بتوانـــد ماننـــد 
بخش هـــای دیگـــر صنعـــت، بـــا نـــوآوری و خالقیـــت، 
ـــع  ـــد. در واق ـــوددهی برس ـــه س ـــد و ب ـــا ده ـــود را ارتق خ
»اقتصـــاد خـــالق« آن چیـــزی اســـت کـــه می توانـــد 
ـــت  ـــوص صنع ـــه خص ـــر ب ـــگ و هن ـــات فرهن ـــه حی ادام
ســـینما را ســـبب شـــود، امـــا وقتـــی کـــه وضعیـــت 

اقتصـــادی نابه ســـامان اســـت، 
اولیـــن چیـــزی کـــه از ســـبد 
می شـــود،  حـــذف  خانـــوار 

محصـــوالت فرهنگـــی اســـت.
در ســـال های گذشـــته بـــه 
نامناســـب  وضـــع  ســـبب 
معیشـــت مـــردم و همچنیـــن 
اعمـــال سیاســـت هایی کـــه 
ـــای  ـــه تماش ـــبت ب ـــردم را نس م
فیلم هـــای ســـینمایی دلســـرد 
ریـــزش  شـــاهد  می کـــرد، 
مخاطبـــان ســـینما بودیـــم 
و دیگـــر از صف هایـــی کـــه 
فیلم هـــا  تماشـــای  بـــرای 
ســـینماها  گیشـــه  جلـــوی 
تشـــکیل می شـــد، خبـــری 

ــود. نبـ
سـرمایه گذاران  و  تهیه کننده هـا 
بـرای  مختلـف  شـیوه های  بـه 
متوسـل  خـود  فیلـم  فـروش 
می شـدند و آن هـا کـه از نفـوذ 
بـا  بودنـد،  برخـوردار  بیشـتری 

ایجـاد حاشـیه های خبر سـاز بـرای فیلم های خـود و عرضه 
بلیت هـای نیم بهـا، سـعی در بـاال بـردن تعـداد مخاطبـان 

فیلـم خـود و افزایـش آمـار فـروش داشـتند.
ــینما  ــع سـ ــه نفـ ــرور، ورق بـ ــته به مـ ــال گذشـ از سـ
برگشـــت. مـــردم بـــار دیگـــر، ســـینما را بـــه عنـــوان 
تفریـــح ســـالم دســـته جمعی و خانوادگـــی پذیرفتنـــد، 
ــت  ــه بلیـ ــنبه کـ ــای سه شـ ــه در روزهـ ــه طوری کـ بـ
ـــتر  ـــود، بیش ـــه می ش ـــا عرض ـــورت نیم به ـــه ص ـــینما ب س
ســـالن های ســـینما، شـــاهد حضـــور تعـــداد زیـــادی از 
مخاطبـــان بودنـــد کـــه بـــرای تماشـــای فیلـــم مـــورد عالقـــه 
خـــود، قـــدم در ســـالن تاریـــک ســـینما می گذاشـــتند 
و از دیـــدن فیلم هـــا بـــر پـــرده نقـــره ای ســـینما 
لـــذت می بردنـــد. بـــا وجـــود افزایـــش قیمـــت بلیـــت 
ـــان  ـــردم همچن ـــتقبال م ـــد، اس ـــال جدی ـــینماها در س س
ادامـــه دارد. بســـیاری بـــر ایـــن عقیده انـــد کـــه روی 
ـــی  ـــوان دلیل ـــینما را می ت ـــت س ـــه صنع ـــردم ب آوردن م

ـــه  ـــاه ب ـــی کوت ـــت. نگاه ـــا دانس ـــوب آن ه ـــال خ ـــر ح ب
ــال های  ــینمایی در سـ ــای سـ ــروش فیلم هـ ــدول فـ جـ
ـــه  ـــبت ب ـــردم، نس ـــر گاه م ـــد، ه ـــان می ده ـــف نش مختل
ـــد،  وضعیـــت فرهنگـــی و اقتصـــادی کشـــور، امیـــدوار بودن
ــار  ــد و آمـ ــتقبال کرده انـ ــینمایی اسـ ــای سـ از فیلم هـ
پاییـــن فـــروش فیلم هـــا بـــه زمانـــی بر می گـــردد 
ــتی و  ــاع معیشـ ــه از اوضـ ــی جامعـ ــای کلـ ــه فضـ کـ
سیاســـت های فرهنگـــی ناراضـــی بـــوده اســـت. ایـــن 
ـــینما  ـــالن های س ـــی در س ـــور مردم ـــاهد حض ـــا ش روزه
ـــی  ـــم خاص ـــا فیل ـــد ت ـــینما نمی آین ـــه س ـــه ب ـــتیم، ک هس
ـــرای آن هـــا  را ببیننـــد، بلکـــه نفـــس حضـــور در ســـینما ب

ــروش  ــار فـ ــد. آمـ ــذت می برنـ ــت دارد و از آن لـ اهمیـ
فیلم هـــای ســـینمایی در ســـال جدیـــد هـــم نشـــان از 

همیـــن داســـتان دارد.
ــرای  ــان بـ ــه دستشـ ــینماها کـ ــال، سـ ــوروز امسـ نـ
ــود و  ــر نبـ ــدان پـ ــذاب، چنـ ــای جـ ــش فیلم هـ نمایـ
تحلیل گـــران ســـینمایی، فیلم هـــای بـــه نمایـــش 
درآمـــده در جشـــنواره فجـــر ســـال گذشـــته را 
مخاطبـــان  عمـــوم  بـــرای  محبوبـــی  فیلم هـــای 
نمی دانســـتند، فیلم هـــای »مـــن ســـالوادور نیســـتم« 
و »پنجـــاه کیلـــو آلبالـــو« را بـــه اکـــران درآورد تـــا 
ــع  ــد مانـ ــدی بتوانـ ــای کمـ ــش فیلم هـ ــاید نمایـ شـ
ــن  ــود. ایـ ــینما شـ ــالن های سـ ــادن سـ ــق افتـ از رونـ
ـــا  ـــان ب ـــه همچن ـــم ک ـــن دو فیل ـــاد. ای ـــم افت ـــاق ه اتف
آمـــار فـــروش چهـــارده و ســـیزده میلیـــارد تومانـــی 
ــال  ــای سـ ــروش فیلم هـ ــدول فـ ــدر جـ ــود در صـ خـ
ـــای  ـــان را در روزه ـــتند، مخاطب ـــد، توانس ـــرار دارن 95 ق
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تعطیـــل عیـــد و در روزهـــای پـــس از تعطیـــالت بـــه 
ـــم  ـــن دو فیل ـــی ای ـــانند. بررس ـــینما بکش ـــالن های س س
و نقـــاط ضعـــف و قـــوت ایـــن دو نشـــان می دهـــد، 
آن هـــا چنیـــن قابلیتـــی را بـــه صـــورت بالقـــوه 
ـــردم  ـــور م ـــث حض ـــزی باع ـــان چی ـــه هم ـــتند، بلک نداش
در ســـینماها شـــد کـــه پیش تـــر بـــه آن اشـــاره 
ـــی،  ـــاع فرهنگ ـــبی از اوض ـــت نس ـــد و رضای ـــم؛ امی کردی
ـــه  ـــود ک ـــزی ب ـــن چی ـــه. ای ـــی جامع ـــادی و سیاس اقتص
ــاره  ــتی دوبـ ــوان »آشـ ــا عنـ ــانه ها بـ ــیاری از رسـ بسـ
ـــت  ـــب اس ـــد. جال ـــاد کردن ـــینما« از آن ی ـــا س ـــردم ب م
ـــتم  ـــته از بیس ـــال گذش ـــوروزی س ـــران ن ـــه اک ـــد ک بدانی
ـــن  ـــیزدهم فروردی ـــا س ـــود و ت ـــده ب ـــاز ش ـــفندماه آغ اس

ـــام  ـــه ن ـــروش را ب ـــان ف ـــارد توم ـــه میلی ـــوع س در مجم
خـــود زد، در حالی کـــه اکـــران نـــوروز ســـال 95 بـــه 
ـــت و  ـــه از بیس ـــام فاطمی ـــا ای ـــدن ب ـــادف ش ـــل مص دلی
ـــان  ـــرد و در پای ـــاز ک ـــود را آغ ـــفندماه کار خ ـــش اس ش
تعطیـــالت نـــوروزی، مجمـــوع فـــروش فیلم هـــا، 

چهـــار برابـــر ســـال گذشـــته بـــود.
فیلم هـــای ســـینمایی در ســـال جدیـــد  فـــروش 
همچنـــان ادامـــه دارد. هـــر چنـــد هنـــوز هیچ کـــدام 
از فیلم هـــا نتوانســـتند آمـــار فـــروش »مـــن ســـالوادور 
نیســـتم« و »پنجـــاه کیلـــو آلبالـــو« را بشـــکنند، امـــا 
اســـت.  جریـــان  در  امیدوار کننـــده ای  وضعیـــت 
ــم  ــد فیلـ ــا ماننـ ــی از فیلم هـ ــه بعضـ ــی کـ ــا جایـ تـ
»مـــن« بـــه کارگردانـــی ســـهیل بیرقـــی و بـــا بـــازی 
لیـــال حاتمـــی، امیـــر جدیـــدی، بهنـــوش بختیـــاری و 
مانـــی حقیقـــی و همچنیـــن فیلـــم »فروشـــنده« بـــه 

ـــتی  ـــه علیدوس ـــازی تران ـــادی و ب ـــر فره ـــی اصغ کارگردان
ـــدام  ـــی، اق ـــران عموم ـــش از اک ـــینی، پی ـــهاب حس و ش
طریـــق  از  خـــود  بلیت هـــای  پیش فـــروش  بـــه 

اینترنـــت کرده انـــد.
در جـــدول فـــروش فیلم هـــا تـــا هفتـــه اول شـــهریور، 
پـــس از »مـــن ســـالوادور نیســـتم« و »پنجـــاه کیلـــو 
ــد«،  ــک روز«، »بارکـ ــد و یـ ــای »ابـ ــو«، فیلم هـ آلبالـ
»بادیـــگارد«، »زاپـــاس«، »النتـــوری« و »دراکـــوال« 

قـــرار گرفته انـــد.
ــینما را  ــران از فیلم هایـــی کـــه سـ البتـــه جـــدول اکـ
بـــه مثابـــه یـــک صنعـــت دیده انـــد، خالـــی نیســـت؛ 
فیلم هایـــی کـــه از امکانـــات ایـــن صنعـــت اســـتفاده 
پـــرده  روی  تـــا  کرده انـــد 
ـــا  ـــود را ب ـــدگان خ ـــینما، بینن س
اتفاقـــات متفاوت تـــری رو بـــه رو 
ـــا  ـــن فیلم ه ـــان ای ـــد. در می کنن
وارد  »اژدهـــا  بـــه  می تـــوان 
مانـــی  ســـاخته  می شـــود« 
ـــار«  ـــتاده در غب ـــی و »ایس حقیق
بـــه کارگردانـــی محمد حســـین 
ـــا  ـــرد. »اژده ـــاره ک ـــان اش مهدوی
زمـــان  در  می شـــود«  وارد 
اکـــران خـــود توانســـت بـــه 
فـــروش حـــدود دو میلیـــارد 
ــد  ــدا کنـ ــت پیـ ــی دسـ تومانـ
تحســـین بر انگیز  ســـاخته  و 
ـــال  ـــوز در ح ـــه هن ـــان ک مهدوی
پایـــان  تـــا  اســـت،  اکـــران 
یـــک  شـــهریور  اول  هفتـــه 
ــون  ــصد میلیـ ــارد و ششـ میلیـ
داشـــته  فـــروش  تومـــان 
اســـت. ایـــن اتفـــاق در حالـــی 
بـــرای »ایســـتاده در غبـــار« 
ــردان  ــه کارگـ ــه نـ می افتـــد کـ
و نـــه هیچ کـــدام از بازیگـــران، مشـــهور نیســـتند. بـــا 
ایـــن حـــال کمتـــر کســـی از تماشـــای ایـــن فیلـــم و 
ـــش  ـــرای نمای ـــش ب ـــردان جوان ـــه کارگ ـــی ک ـــیوه نوین ش
زندگـــی شـــهید احمـــد متوســـلیان اســـتفاده کـــرده، 

ــت. ــی اسـ ناراضـ
ــدن  ــپری شـ ــال سـ ــتان در حـ ــرم تابسـ ــای گـ روزهـ
ــال  ــه فعـ ــن دارد کـ ــت از ایـ ــانه ها حکایـ ــت و نشـ اسـ
تماشـــای  از  را  مـــردم  نمی توانـــد  اتفاقـــی  هیـــچ 
ــینماگران  ــازدارد. سـ ــینما بـ ــالن های سـ ــم در سـ فیلـ
نیـــز می تواننـــد بـــا امیـــدی کـــه در فضـــای فعلـــی 
ـــاخت  ـــود و س ـــه راه خ ـــه ادام ـــده، ب ـــاد ش ـــه ایج جامع
ـــار  ـــران آم ـــد و نگ ـــر بپردازن ـــی بهت ـــا کیف ـــی ب فیلم های
ـــر  ـــار دیگ ـــردم ب ـــه م ـــرا ک ـــند. چ ـــا نباش ـــروش فیلم ه ف
بـــا ســـینما آشـــتی کرده انـــد و از ســـاخته های آن هـــا 

 .اســـتقبال خواهنـــد کـــرد
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ای ارز، چون  ن �ج در زمان وفور درآمدهای ارزی و غ�ی واقیع نگه داش�ت

تولید داخیل گران �ت از �الی خار�ج است، معال دِر کشور به روی واردات 

، مواد شوینده و 
گ

چال، لوازم خانی ن یون، �ی ن  نظ�ی تلو�ی
ن

انواع �الهای مرص�

ز یم شود ، خودرو و... �ج داش�ت �ج

فرصت درنگ
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درسهاییکهازارجگرفتیم
 فریبا رسولی

ان ندها در ا�ی لیل یک اقتصاد دان از مرگ �ج
ت

�

عضو هيئت علمى  دانشكده اقتصاد 
دانشگاه مازندران معتقد است مرگ 
برندها در ايران داليلى در هم تنيده 
دارد كه حاصل كاركرد اقتصاد ايران 
طى دهه هاى گذشته است. از نظر زهرا 
كريمى، استفاده نامناسب از درآمدهاى 
نفتى طى دهه هاى 50 و 80 سبب 
شد توليد داخلى، صرفه اقتصادى 
خود را از دست بدهد و با مصنوعى 
نگه داشتن قيمت ارز، توليدكنندگان 

داخلى توان رقابتى خود را از دست 
داده و نتوانند با رقباى خارجى به رقابت 
بپردازند. از نظر اين استاد دانشگاه، 
مرگ برندهايى نظير ارج، آزمايش، 
نساجى مازندران و... به تصميم گيرى ها 
و سياستگذارى هاى اقتصادى 
برمى گردد و متوليان اقتصادى كشور 
مى توانند با مرور تاريخچه اى از اين نوع 
تصميم گيرى ها، درس بزرگى از علل 
مرگ زودرس برندهاى كشور بگيرند.



دانش بنیان  شماره نهم  شهریورماه 1395

53

حالت  به  فعاليت  سال   60 از  بعد  ارج  شركت   
اين  تعطيلى  منتقدان  از  برخى  درآمد.  نيمه تعطيل 
شركت را به گردن دولت انداختند. به نظر شما مرگ 
برندهايى نظير ارج در ايران چه عواملى دارد و از نظر 

اقتصادى چه تحليلى مى توان براى آن ارائه داد؟
تعطیل  ایران  در  آن  مشابه  شرکت های  یا  ارج  چرا  اینکه 
هم  در  آن قدر  دالیل  این  دارد.  گوناگونی  دالیل  می شوند، 
تنیده هستند که نمی توان گفت فقط به یک دلیل خاص 
برندهای ایران به مرگ محکوم شده اند. مجموعه عواملی را 
می توان لیست کرد که هر یک از آن ها باعث می شود صنایع 
داخلی نتوانند در بازار رقابتی دوام بیاورند. تا این عوامل پاک 
نشود صنایع ما نمی توانند مسیر طبیعی رشد و توسعه خود را 

طی کنند و به صورت طبیعی از بین بروند. 
در یک نگاه کلی می توان گفت رقابتی نبودن بازار، تکنولوژی 
قدیمی، قطع رابطه با دنیا، ثابت نگه  داشتن قیمت ارز، هجوم 
در  دولت  دخالت  نفتی،  درآمدهای  وفور  دوره  در  واردات 
قیمت گذاری ها، قاچاق گسترده کاالهای رقیب نامرغوب و 
مدیریت ناکارآمد برخی از شرکت ها سبب شده تا برندهای 
دوره  در  ایران  اقتصاد  شوند.  ورشکسته  کشور  معروف 
محدودیت های بین المللی ضربات شدیدی خورد و صنایع ما 
نتوانستند به نوسازی ماشین آالت فرسوده خود اقدام کنند و 
محصوالتی را به تولید برسانند که بهره وری باال و تکنولوژی 
روز دنیا داشته باشد. به همین خاطر برخی صنایع کشور 
مانند یک بیمار سرطانی رفته رفته نحیف و نحیف تر از گذشته 
شدند و در نهایت با توجه به کم شدن تقاضا و پایین آمدن 
ظرفیت تولید، سطح درآمدشان کاهش یافت و چون دخل و 

خرجشان به هم نمی خورد، تعطیل شدند.
 آيا مى توان ركود كنونى را مسبب تعطيلى اين برندها 

دانست؟
این عوامل به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هم ارتباط دارند. 
به همین دلیل بر اثر رکودی که اقتصاد ایران با آن مواجه 
شده، بنگاهی مانند ارج تاب و توان خود را از دست می دهد و 
دیگر قادر به ادامه فعالیت نیست. البته این موضوع را در نظر 
داشته باشید که مرگ ارج یک باره رخ نداد و در دولت قبل 
به سبب پمپاژ درآمدهای نفتی و ثابت نگه داشتن قیمت ارز، 
واردات کاال به تولید چربید و تولیدکنندگان بازار خود را از 
دست دادند و رفته رفته به لحاظ مالی نحیف شدند و در رکود 
اخیر هم جان به جان آفرین تسلیم کردند. رکود فعلی در واقع 
مانند این بود که بیماری در کما باشد و شما میزان اکسیژن 
آن را کم کنید. معلوم است که مرگ آن زودتر فرا  می رسد، 
اما اگر این رکود هم وجود نداشت، با تداوم سیاست نرخ ارز 
ارزان  و قاچاق گسترده کاال، ممکن بود با دوپینگ درمانی و 
تزریق برخی منابع، مرگ این برندها به تعویق بیفتد، اما امکان 
احیای آن ها وجود نداشت تا دوباره به دوره اوج خود برگردند. 
درسی که از این اتفاق می گیریم این است که باید فضای 
کسب و کار را بهبود دهیم تا بخش خصوصی وارد فعالیت های 
اقتصادی شود و اجازه بدهیم مدیریت چنین بنگاه هایی را 
بر عهده بگیرد و با احساس امنیت از فضای باثبات کشور، با 
نوآوری در شیوه های  نوسازی تجهیزات کهنه و فرسوده و 

مدیریت، محصول باکیفیت و قابل رقابت تولید کند. 
 سياست هاى ارزى و اصوال سياستگذارى هاى كالن 
اقتصادى تا چه اندازه بر ناكارآمدى و از بين رفتن توان 

رقابتى بنگاه ها تاثير گذاشته است؟
اقتصادی کشور در دوره معاصر را مطالعه کنید  تاریخ  اگر 
متوجه خواهید شد که درآمدهای ارزی کشور در دو مقطع 
دو  این  در  و  رفت  باال  نفتی  درآمدهای  افزایش  سبب  به 
دوره صنایع و تولید داخلی ما آسیب فراوان دید. اولین بار 
ابتدای دهه 5۰ بود؛ زمانی که تازه صنایع ما به وجود  در 
آمده بودند و کمتر از یک دهه از عمر آن ها می گذشت. در 
این سال ها یک باره با افزایش درآمدهای نفتی، نقدینگی به 
سرعت افزایش یافت و کشور با تورم باالی 2۰ درصد مواجه 
شد. با وجود تورم باال قیمت ارز پایین نگه داشته شد و ورود 
کاالهای خارجی رونق یافت. انقالب اسالمی  در سال 5۷ و 
آغاز جنگ تحمیلی در سال 59 شرایط کشور را تغییر داد، 
به همین جهت امکان بررسی عواقب شوک اول نفتی وجود 
ندارد. در زمان شوک نفتی اول سیاستگذاران اقتصادی کشور 
به بهانه جلوگیری از تورم و افزایش رفاه، اجازه ندادند تا قیمت 
ارز واقعی شود. این موضوع سبب شد تولید داخلی گران تر 
از نوع مشابه خارجی باشد. بنابراین واردات افزایش یافت و 
صنایع نوپای کشور کم رمق شدند. وقتی قیمت ارز پایین تر از 
قیمت واقعی خود نگه داشته می شود، در حقیقت دولت به 
تولیدکنندگان خارجی یارانه می پردازد و منابع ارزی کشور به 
راحتی صرف خرید کاالهای مصرفی می شود. به همین خاطر 
است که در دوره ای که ارزهای فراوان با قیمت غیر واقعی در 
بازار پمپاژ می شوند، سفرهای خارجی زیاد شده و عمال منابع 

مالی کشور در مناطق دیگری از دنیا خرج می شود. 
در زمان وفور درآمدهای ارزی و غیر واقعی نگه داشتن بهای 
ارز، چون تولید داخلی گران تر از کاالی خارجی است، عمال 
درِ کشور به روی واردات انواع کاالهای مصرفی نظیر تلویزیون، 
یخچال، لوازم خانگی، مواد شوینده و بهداشتی، خودرو و... 
باز می شود. در رژیم قبل متولیان اداره کشور عجله زیادی 
داشتند تا توسعه در کمترین زمان رخ دهد. آن زمان شعار 
حرکت به سمت تمدن های بزرگ داده می شد، اما مجموعه 
سیاست های جاه طلبانه و نادرست کشور را با بحران مواجه 
ساخت و عمال زمینه هایی برای ایجاد اعتراض ها و نا آرامی ها 

در کشور ایجاد شد و نهایتا انقالب رخ داد. 
در اواسط دهه 8۰، زمانی که قیمت نفت به شدت باال رفت 
نیز سیاست های غلطی اعمال شد. در آن زمان حتی میوه هم 
از کشورهای دور دست وارد می شد، چرا که برای وارد کننده 
از  باغدار داخلی گران تر  و محصول  اقتصادی داشت  صرفه 
باغدار خارجی بود. در این دهه هم قیمت ارز با فشار دولت 
پایین نگه داشته شد. در نتیجه تولید داخلی بسیار ضربه 
خورد و عمال صنعت نیمه جانی که باقی مانده بود، با تکرار آن 
سیاست های نادرست، تیر خالصی خورد تا دیگر نتواند روی 
پای خود بایستد. بنابراین اگر امروز می بینیم برندهای کشور 
یک به یک از بین می روند، نتیجه بیماری هلندی است که 
بر اثر وفور درآمدهای نفتی حاصل می شود و سیاستگذاران 
تولید  نفتی،  در آمدهای سرشار  بر  تکیه  با  اقتصادی کشور 
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داخلی را رها و زمینه را برای واردات کاال فراهم می کنند. 
بنابراین مجموعه ای از سیاست گذاری های نادرست اقتصادی 
باعث شده تولید کشور ناکارآمد شود و تمام مشکالت ناشی 
از آن برای دولت یازدهم باقی بماند. همیشه گفته می شود 
وظیفه سیاستگذاران، اقتصاددانان، قانونگذاران و تصمیم گیران 
کشور از پزشکان سنگین تر است، چون پزشک برای یک فرد 
تصمیم می گیرد و اگر او اشتباه کند یک فرد از بین می رود، 
بگیرند  اقتصادی  نادرست  تصمیم های  اقتصاددانان  اگر  اما 
باعث خواهند شد تا ثروت یک ملت از دست برود که گاهی 

جبران ناپذیر است.
 همواره گفته مى شود كره و چين پيش از ما توسعه 
خود را شروع كردند، اما امروز بسيار جلوتر از ما حركت 

مى كنند. راز موفقيت آنان چه بود؟
و  دولت  از جمله  نهادهای خود  بازسازی  با  توانستند  آنان 
دیپلماسی اقتصادی به توسعه روی آورند. امروز کره آن قدر 
را  سامسونگ  نظیر  شرکتی  محصوالت  که  یافته  توسعه 
می توان در اغلب فروشگاه های امریکا دید. چه غروری از این 
باالتر که محصولی کره ای در کشوری که خود مهد تولید 
علم است عرض اندام کند. کشورهای شرق آسیا به خوبی 
دریافتند که با توسعه اقتصادی می توانند رشد اقتصادی و رفاه 
عمومی  برای مردم ایجاد کنند. آن ها با اولویت دادن به رشد و 
توسعه اقتصادی، ارتقای سطح فناوری، افزایش تولید رقابتی 
و توجه به قانونمندی های علم اقتصاد، فضای مناسبی برای 
فراهم  خارجی  سرمایه های  جذب  و  داخلی  سرمایه گذاران 
و  می کنم  کار  توسعه چین  روی  است  مدتی  بنده  کردند. 
می بینم عامل توسعه این کشور همان افرادی هستند که پس 
از تسلط حزب کمونیست از این کشور مهاجرت کردند، اما 
این حزب از اواسط دهه 198۰ با در نظر گرفتن مشوق هایی 
که  کند  بسیج  را  جهان  سراسر  مقیم  چینی های  توانست 
سرمایه شان را وارد این کشور کنند؛ در عین حال با جلب 
اعتماد چینی های مقیم خارج، سایر سرمایه گذاران را نیز به 

سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کرد. 
 به نظر شما ما هم مى توانيم از اين الگو تبعيت كنيم؟

بله، ایرانی ها در هر جای دنیا که باشند قلبشان برای وطن 
می تپد و هر چه سن آن ها باالتر برود، این احساس تعلق 
خاطر بیشتر می شود. ظرفیت بزرگی میان ایرانیان خارج از 
کشور وجود دارد که بهتر است به کار گرفته شود تا آنان 
بتوانند سرمایه های فکری و مالی شان را وارد کشور کنند یا به 
واسطه ارتباطشان، مسبب جذب سرمایه گذاری های خارجی 
در کشورمان شوند. طبیعتا اگر فضای کسب و کار به نفع 
تولید و سرمایه گذاران پیش برود، آن ها با تمام وجود به کشور 
می آیند و سرمایه هایشان را برای تولید انواع کاال و خدمات 
به کار می گیرند و برندهای جدیدی را به وجود می آورند. به 
هر حال اگر جنگلی به هر دلیل از بین برود، باید نهال هایی 
کاشته شود تا به باروری برسد. اگر امروز دیگر ارج و آزمایش 
برندهای  تا  آوریم  وجود  به  را  فضایی  است  بهتر  نیستند، 
دیگری متولد شوند و با به کار گرفتن تکنولوژی های باال و 
همکاری با شرکای خارجی، محصوالتی را به تولید برسانند 
که هم قیمتی رقابتی داشته باشند و هم از نظر کیفیت بتواند 

با نوع مشابه خارجی خود به رقابت بپردازند. 
 غير از مديريت نادرست درآمدهاى نفتى چه عوامل 

ديگرى در مرگ برندهاى ايرانى موثر بودند؟
عمر یک واحد تولیدی وابسته به بازار عرضه و تقاضاست. هر 
چه تقاضا باالتر باشد، تولید بیشتر می شود و هزینه تمام شده 
پایین می آید. در نتیجه سود بیشتری عاید بنگاه می شود. 
در ارج و سایر بنگاه ها چنین اتفاقی رخ نداد. مدیریت این 
شرکت ها تغییر کرد و تخصصی اداره نشدند. طبیعی است در 
چنین شرایطی بنگاه نمی تواند به برنامه های بلند مدت 2۰ و 
3۰ ساله بیندیشد. با تغییر دولت ها، جریان تولید هم تغییر 
می کند. از سویی دیگر اتفاق نامیمونی که در گذشته رخ داد، 
خصوصی سازی بود. این کار سبب شد تا شرکت ها به دست 
مدیران ناکارآمد یا شرکت های شبه دولتی بیفتند که عمدتا 
نداشتند  نوسازی آن  و  احیا  و  تولید  برای  هدف مشخصی 
و عمال بنگاه های خصوصی شده را به سمتی بردند که جز 
زمین ارزش دیگری برای برخی برندها باقی نماند. امروز ارزش 
زمین های کارخانه آزمایش و ارج بسیار باالست و کسانی که 
به مرگ این برندها راضی بودند، خوب می دانند زمین های 
وسیع این کارخانه ها چه ثروت عظیمی نصیبشان می کند و 
به دنبال این هستند تا با از کار انداختن خطوط تولید این 
زمین ها را به ساخت و ساز اختصاص دهند؛ مثل همان بالیی 

که سر چیت سازی ری و نساجی مازندران آوردند.
 عملكرد دولت يازدهم در اين باره چگونه بوده است؟

به نظر می رسد متولیان اقتصادی دولت که در شرایط بسیار 
سختی اقتصاد ایران را تحویل گرفتند، به خوبی توانستند به 
اداره آن بپردازند و زمینه را برای انجام جراحی های عمیق تر 
آماده کنند. این دولت از روز اولی که بر سر کار آمد بازسازی 
اقتصاد را آغاز کرد. امروز خوشبختانه به جایی رسیده که 
برای رشد  را  زمینه  ایجاد شده،  بستر  به  توجه  با  می تواند 
تولید و احیای صنعت کشور فراهم آورد. به نظر من دولت 
به تنهایی قادر به خروج از وضعیت رکود کنونی نیست. ایجاد 
به عزم ملی و همکاری  برای سرمایه گذاری  فضای مساعد 
و هماهنگی نهادهای مختلف کشور، از جمله قوه مقننه و 
دستگاه قضایی، نیازمند است. با توجه به ورشکستگی های 
گسترده در سال های اخیر، بخش خصوصی به شدت محتاط 
شده و رویه صبر و انتظار را در پیش گرفته است. با تضمین 
ثبات در فضای اقتصادی کشور خروج از رکود ممکن خواهد 
بود. چون در این صورت سرمایه گذار می تواند افقی روشن 
برای خود متصور شود و به برنامه ریزی برای تولید بپردازد. 
پیام اقتصادی تعطیلی ارج و برندهای مشابه این بود که اگر 
فضای کسب و کار نامساعد باشد و صاحبان سرمایه داخلی و 
خارجی گرایش به فعالیت بلند مدت، مولد و اشتغال زا نداشته 
باشند، صنعت ما نه تنها رشد نمی کند و توسعه نمی یابد، بلکه 

به مرگ زودرس محکوم می شود. 
با توجه به وضعیت نامطلوب تولید، به ویژه در بخش صنعت و 
از میان رفتن فرصت های شغلی در واحدهای کوچک، متوسط 
فضای  در  اعتماد  ایجاد  برای  زودتر  هرچه  باید  بزرگ،  و 
اقتصادی کشور اقدامات مناسبی انجام داد. این گام دشوار به 
 .تفاهم و تعامل نهادهای مختلف حاکمیت کشور نیاز دارد
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کسب و کار

ل های فروش خود  ن عالقه مند به تولید بیش�ت و افزایش ��ن
گ

تولیدکنند�

یه 
گ

� ن�ت آ ی فروش این�ت هستند. از آن جا که بسیاری از آن ها از مزا�ی

میلو استقبال کردند دارند، از مهاکری �ج �ج

 اهل فن، نوآوری را ارائه یک فراوری �ی حمصول جدید از سوی یک سازمان 

شد یم دانند که یم تواند شامل خدمات، �الها و... �ج
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وقتــی از نــوآوری حــرف می زنیــم، دقیقــا بــه چــه چیــزی اشــاره داریــم؟ اهــل فــن، نــوآوری را ارائــه یــک فــراوری 
یــا محصــول جدیــد از ســوی یــک ســازمان می داننــد کــه می توانــد شــامل خدمــات، کاالهــا و... باشــد. در نــوآوری 
مفاهیمــی همچــون تازگــی، ســرآغاز بــودن و داشــتن کارایــی و فایــده نهفتــه اســت و بــه همیــن خاطــر هــم اســت 
کــه از نظریــات انتگــرال گرفتــه تــا الگــوی ســاختاری ژن هــا و تابلــوی مونالیــزا و بوســتان ســعدی و تلفــن گراهــام 
بــل و... همگــی در نــوع خــود و در زمــان خــود نــوآوری محســوب شــده اند و می شــوند. در واقــع، نــوآوری خالقیتــی 
اســت کــه بــه عمــل می رســد امــا ایــن اندیشــه خــالق چطــور بــه ثمــر می رســد و چــه تاثیــری 

بــر اجتمــاع و اقتصــاد دارد.

چگونهنوآوریراگسترشدهیم؟

ارزش نوآورى
نوآوری زمانی اتفاق می افتد 

که عموم افراد جامعه به 
این باور برسند که چنین 

فرایندی می تواند تغییر بزرگی 
در زندگیشان ایجاد کند

دانشگاه ها و مدارس
نوآوری زمانی اتفاق می افتد که 
دانشگاه ها و مدارس یک کشور 
الگوی قدرتمندی از رهبران 

آینده را به وجود می آورند

حفاظت از پتنت
نوآوری زمانی گسترش پیدا 
می کند که پتنت ها مورد 

محافظت قرار بگیرند و قانون 
کپی رایت رعایت شود

سرمايه گذاران خصوصى
نوآوری زمانی بیشتر می شود که 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 

به حمایت از شرکت هایی 
برخیزند که برای نوآوری به 

بودجه بیشتری نیاز دارند

تخصيص بودجه
نوآوری زمانی به اوج می رسد 
که دولت و نهادهای عمومی 

بخشی سهم خود را برای حمایت 
از شرکت های نوآور بپردازند

حمايت هاى دولتى
نوآوری زمانی در یک جامعه 
اتفاق می افتد که شیوه های 
حمایتی دولت از شرکت های 

نوآور به درستی تدوین شده باشد
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نوآوریوهمهتاثیراتآنبرزندگی

رقابت
نوآوری می تواند به شکوفایی 

اقتصاد رقابتی منجر شود

حفاظت از محيط زيست
نوآوری به توسعه اقتصاد 

سبز کمک می کند

شراكت
نوآوری باعث می شود ارزش شراکت در 
برابر موفقیت های فردی نمود پیدا کند

بهبود كيفيت زندگى
نوآوری طی ده سال آینده به شکل معناداری سبک و کیفیت 

زندگی مردم را در حوزه های مختلف عوض می کند:

اجتماع
نوآوری باعث می شود کل جامعه ارزش 

پیدا کند، نه فقط قشر کوچکی از آن

ايجاد شغل
نوآوری بهترین روش برای 
ایجاد شغل های جدید است

ارتباطات خدمات بهداشت 
و سالمت

اشتغال  محیط زیست
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بامیلویکنامخالقانهاست
 افسانه ابراهیمی

شک ن ن پور �چ گفت و گو �ج پشو�ت
ن�ت  یک کسب و �ر این�ت

ت
مد�ی عامل حقو�
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بخشى از دنياى تازه كسب و كارهاى 
اينترنتى در ايران، در ساختمانى پنج 
طبقه حوالى چهار  راه جهان كودک 
قرار دارد. كسب و كارى كه توانسته 
طى دو سال به يكى از برندهاى معتبر 
تجارت الكترونيک تبديل شود. »باميلو« 
يک نام خالقانه است كه در هيچ يک 
از صفحه هاى فرهنگ لغت دهخدا يا 
فرهنگ انگليسى آكسفورد پيدا نمى شود! 
اتفاقا اين روزها، دوره همين نام هاى 
جديد و متفاوت است كه تالش مى كنند 
معنايى مستقل براى خود بسازند و به 
واژه اى جديد در فرهنگ لغت تبديل 
شوند. باميلو در ساختمان هلدينگى 
از كسب و كارهاى تجارت الكترونيک 
واقع شده است كه در حوزه هاى مختلف 
فعاليت مى كنند؛ زود فود، اسنپ، اسكانو 
و پين تا پين، هر كدام در طبقاتى از اين 
ساختمان قرار گرفته اند؛ گروه هايى 
فعال كه هر روز سفارش هاى مردم را 
در حوزه هاى مختلف و از طريق فضاى 
مجازى دريافت و براى آنان كاال و خدمات 
تامين  مى كنند. اين جا بهره ورى در اوج 
خود قرار دارد و جوانان با جديت تمام 
مى كوشند عالوه بر به وجود آوردن رفاه 
بيشتر براى هم وطنان خود و به روزسازى 
آن ها در زمينه خريد مايحتاج خود، 
بازارى رقابتى به معناى واقعى در كشور 
شكل دهند و مردم را با كاالها و خدمات 
باكيفيت آشنا كنند. شايد بهتر است 
برخى از سياستگذاران اقتصادى كشور 
كه همواره از نبود سرمايه گذارى و افزايش 
نرخ بيكارى سخن به ميان مى آورند، 
براى يک بار هم كه شده به اين كسب و 
كارهاى نوپا سرى بزنند و رويش جوانه 

هاى كسب و كار را در نسل جوان ببيند؛ 
افرادى كه براى رفاه مردم كشورشان 
تالش مى كنند و با تكيه بر فكر و 
خالقيت خود و همچنين بومى سازى 
مدل هاى خارجى، توانسته اند براى 
صدها نفر از بهترين افراد تحصيلكرده 
ايجاد شغل كنند و انقالبى را در بازار 
عرضه كاال و خدمات به وجود آورند. 
باميلو، طيف وسيعى از كاالها را ارائه 
مى دهد، اما تمركز خاصى بر مد و لباس، 
به خصوص برندهاى پوشاک ايرانى 
دارد تا بتواند پوشاک با كيفيت و با 
قيمت مناسب را به دست مشتريان 
در هر نقطه از كشور برساند. همچنين 
باميلو سعى دارد در صورت فراهم 
آمدن زير ساخت ها فعاليت هاى خود را 
گسترش داده و زمينه صادرات و فروش 
كاالى ايرانى را به خارج از ايران فراهم 
كند، تا اگر كسى هزاران كيلومتر دورتر 
از اين آب و خاک عالقه مند به خريد از 
برندهاى ايرانى بود، بتواند با پرداخت 
كمترين هزينه، كاالى اصل و با كيفيت 
را دريافت كند. جوانانى كه در باميلو 
مشغول فعاليت هستند، در آينده به 
ژنرال هايى در عرصه تجارت الكترونيک 
تبديل خواهند شد و با تكيه بر 
تجربيات ارزشمندى كه در اين شركت 
كسب كرده اند، صنعت نوپاى تجارت 
الكترونيک ايران را توسعه خواهند داد.

پشوتن پور پزشک، مديرعامل حقوقى 
باميلو، در گفت و گو با »دانش بنيان« 
شرح مى دهد كه چگونه اين 
استارت آپ دانش بنيان توانسته در 
بازار تجارت الكترونيک فعاليت خود 
را آغاز كند و آن را توسعه دهد.
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 قبـــل از اينكـــه وارد ايـــن اتـــاق بـــراى مصاحبـــه 
ــو را  ــركت باميلـ ــى از شـ ــويم، بخش هايـ شـ
ديـــدم. تيـــم بزرگـــى را تشـــكيل داده ايـــد و 
ـــن  ـــت. اي ـــز اس ـــين  بر انگي ـــان تحس ـــن اقدامت اي
ـــات  ـــا نش ـــما از كج ـــم ش ـــرژى در تي ـــه ان هم

ـــرد؟  ـــى گي م
ـــگزاریم.  ـــه سپاس ـــن مجموع ـــه ای ـــما ب ـــگاه ش ـــوع ن از ن
ـــد  ـــال رش ـــی دو س ـــو ط ـــم بامیل ـــد بگوی ـــه بای اول این ک
ــواده 3۰۰  ــه یـــک خانـ ــل بـ ــرده و تبدیـ ــیاری کـ بسـ
نفـــره شـــده کـــه میانگیـــن ســـنی آن هـــا تقریبـــا 25 
ـــان  ـــی از جوان ـــم گروه ـــعی کرده ای ـــا س ـــت. م ـــال اس س

باانگیـــزه را دور هـــم جمـــع کنیـــم تـــا بـــا خالقیـــت 
ـــاری  ـــان ی ـــعه فعالیت هایم ـــا را در توس ـــد م ـــود بتوانن خ
ـــوان  ـــت ج ـــا مدیری ـــتارت آپ ها ب ـــا اس ـــن روزه ـــد. ای کنن
ـــازی  ـــای مج ـــوژی و فض ـــتر بر تکنول ـــود بیش ـــه روز خ و ب
ـــه اینجـــا حضـــور  ـــو هـــم ک ـــم بامیل ـــز هســـتند. تی متمرک
ــان  ــا لپ تاپ هایشـ ــان را بـ ــتر زندگی شـ ــد، بیشـ دارنـ
می گذراننـــد. در ایـــن مجموعـــه همان طـــور کـــه 
دیدیـــد روابـــط بســـیار دوســـتانه اســـت و همـــه بـــا 
ـــش  ـــات بی ـــتر اوق ـــتند و بیش ـــغول کار هس ـــتیاق مش اش
ــبانه روز را در بامیلـــو می گذراننـــد.  ــاعت از شـ از ده سـ
ـــد  ـــه می رون ـــم ک ـــزل ه ـــه من ـــان ب ـــی از آن ـــی برخ حت
ـــه  ـــد. البت ـــده می کنن ـــای باقیمان ـــر کاره ـــود را درگی خ
بخشـــی از ایـــن همـــه شـــور و اشـــتیاق بـــه خاطـــر 
جذابیت هـــای تجـــارت الکترونیـــک و دنیـــای مجـــازی 
ــذاب  ــان جـ ــرای جوانـ ــدر بـ ــا آن قـ اســـت. ایـــن فضـ
اســـت کـــه عـــالوه بـــر انگیـــزه و شـــوق، خالقیـــت را 
هـــم در آن هـــا تقویـــت می کنـــد و احســـاس خـــوب 
ـــان  ـــردم را برایش ـــه م ـــانی ب ـــودن و خدمت رس ـــد ب مفی

ــد. ــاد می کنـ ایجـ
ـــه  ـــم را چگون ـــن اس ـــه؟ اي ـــى چ ـــو يعن  باميل

ـــد؟ ـــاب كردي انتخ
بامیلـــو در واقـــع یـــک نـــام خالقانـــه اســـت کـــه از 
بیـــن بیـــش از 1۰۰ نـــام انتخـــاب شـــده؛ ایـــن نـــام 
ــی نوشـــته  ــت و به راحتـ خوش آهنـــگ و کوتـــاه اسـ
می شـــود. در اصـــل قصـــد داشـــتیم ایـــن نـــام را بـــه 
ـــن  ـــم. ای ـــه کنی ـــران اضاف ـــادی ای ـــی از واژگان اقتص یک
ــتارت آپ های  ــای اسـ ــر از ویژگی هـ ــی دیگـ ــم یکـ هـ
ـــاوت  ـــکلی متف ـــه ش ـــد ب ـــعی دارن ـــه س ـــت ک ـــوان اس ج

در بـــازار حضـــور پیـــدا کننـــد.
ــه  ــروز در چـ ــو امـ  باميلـ
جايگاهـــى بيـــن ســـاير 
ـــت؟ ـــه اس ـــرار گرفت ـــا ق رقب

در این بـــاره بهتـــر اســـت بـــا 
ــم.  ــرف بزنیـ ــام حـ ــار و ارقـ آمـ
در حـــال حاضـــر، تنهـــا ۰.5 
ســـتدهای  و  داد  از  درصـــد 
ــران  ــی ایـ ــرده فروشـ ــازار خـ بـ
از طریـــق تجـــارت الکترونیکـــی 
 99.5 و  می گیـــرد  صـــورت 
درصـــد دیگـــر هنـــوز در بســـتر 
ــا  ــت. آمارهـ ــنتی اسـ ــازار سـ بـ
می گوینـــد بیـــش از 9 هـــزار 
ــران  ــی در ایـ ــگاه اینترنتـ فروشـ
بـــه ثبـــت رســـیده اســـت، امـــا 
ایـــن تعـــداد تنهـــا ۰.5 درصـــد 
از بـــازار خرده فروشـــی را بـــه 
ـــا  ـــا ب ـــد. م خـــود اختصـــاص داده ان
بـــازار بزرگـــی مواجـــه هســـتیم 
کـــه فضـــای گســـترده ای دارد و 
ـــرا  ـــویم، چ ـــحال می ش ـــازه خوش ـــای ت ـــور برنده از حض
ـــک  ـــارت الکترونی ـــازار تج ـــد ب ـــه رش ـــت ب ـــه در نهای ک
ــود،  ــر می شـ ــوزه منجـ ــن حـ ــاالن ایـ ــک فعـ و تک تـ
ـــب و  ـــت در کس ـــای موفقی ـــی از رازه ـــل یک ـــا در اص ام
ـــت.  ـــران اس ـــاد کارب ـــب اعتم ـــی جل ـــای الکترونیک کاره
ــح  ــت گذاری صحیـ ــا سیاسـ ــرده بـ ــعی کـ ــو سـ بامیلـ
ـــد.  ـــاد کن ـــی ایج ـــران ایران ـــرای کارب ـــاد را ب ـــن اعتم ای
اصـــل بـــودن و گارانتـــی داشـــتن کاالهـــا، پرداخـــت 
وجـــه در محـــل و امـــکان باز پس گیـــری کاالهـــا 
پـــس از 3۰ روز می توانـــد خیـــال مصرف کننـــدگان 
ـــن  ـــل ای ـــد. در اص ـــت کن ـــو راح ـــد از بامیل ـــرای خری را ب
ـــت  ـــا تقوی ـــم ب ـــعی داری ـــت و س ـــو اس ـــوت بامیل ـــه ق نقط
ـــود  ـــگاه خ ـــتریان، جای ـــن مش ـــاد در بی ـــس اعتم ـــن ح ای

ــیم. ــود ببخشـ را بهبـ
 شـــيوه كســـب و كار شـــما بـــا ديگـــر 
ــت.  ــاوت اسـ ــى متفـ ــان اينترنتـ خرده فروشـ
ــى  ــوع كمـ ــن موضـ ــاره ايـ ــد دربـ مى توانيـ

ــد؟ ــح دهيـ توضيـ
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مـــدل کســـب وکار بامیلـــو Marketplace یـــا همـــان 
بازارچـــه اســـت. در ایـــن شـــیوه بـــه جـــای این کـــه 
شـــرکت بامیلـــو تجارت الکترونیـــک انجـــام دهـــد، 
بســـتری را بـــرای همـــه تولیدکننـــدگان و تامین کننـــدگان 
ـــو کاالی  ـــق بامیل ـــد از طری ـــا بتوانن ـــرده ت ـــاد ک کاال ایج
خـــود را در فضـــای اینترنتـــی معرفـــی کننـــد و بـــه 
ـــان  ـــل ارتباطـــی می ـــو پ ـــروش برســـانند. در اصـــل بامیل ف
از  اســـت.  مصرف کننـــدگان  و  کاال  تامین کننـــدگان 
ــا  ــی از کاالهـ ــف متنوعـ ــه طیـ ــتریان بـ ــو مشـ یک سـ
بـــا قیمـــت مناســـب دسترســـی خواهنـــد داشـــت و از 
ســـوی دیگـــر تامین کننـــدگان کاال می تواننـــد عـــالوه 

ـــرای  ـــازه ای ب ـــال ت ـــه کان ـــر اینک ب
از  می کننـــد  پیـــدا  فـــروش 
خدمـــات خـــاص بامیلـــو بـــرای 
ـــار مشـــتریان  ـــازار و رفت ـــل ب تحلی

اســـتفاده کننـــد.
بـــا  رابطه تـــان   
كاال  عرضه كننـــدگان 
چگونـــه بـــوده و آن هـــا را 
چطـــور مجـــاب كرده ايـــد 
بـــه  را  كااليشـــان  تـــا 
ـــت  ـــه دس ـــما ب ـــطه ش واس

مـــردم برســـانند؟
عالقه منـــد  تولیدکننـــدگان 
ــتر و افزایـــش  ــد بیشـ ــه تولیـ بـ
خـــود  فـــروش  کانال هـــای 
ـــیاری  ـــه بس ـــا ک ـــتند. از آن ج هس
از آن هـــا از مزایـــای فـــروش 
دارنـــد،  آگاهـــی  اینترنتـــی 
بامیلـــو  بـــا  همـــکاری  از 
از  کردند. برخـــی  اســـتقبال 

عرضه کننـــدگان بخـــش زیـــادی از ســـرمایه خـــود 
ــزرگ  ــگاه های بـ ــاره فروشـ ــا اجـ ــد یـ ــرف خریـ را صـ
ـــش  ـــود را نمای ـــوالت خ ـــد محص ـــا بتوانن ـــرده بودند ت ک
ـــتفاده  ـــا اس ـــد ب ـــاال می توانن ـــا ح ـــند، ام ـــد و بفروش دهن
ـــعه  ـــود را توس ـــازار خ ـــی ب ـــروش اینترنت ـــیل ف از پتانس
دهنـــد و در هزینه هایـــی مثـــل اجـــاره فروشـــگاه 
صرفه جویـــی کننـــد. حتـــی برخـــی از تامین کننـــدگان 
ــه  ــد و بـ ــل کرده انـ ــود را تعطیـ ــگاه خـ ــو فروشـ بامیلـ
ـــه  ـــغول ب ـــازار مش ـــده آزاد در ب ـــک عرضه کنن ـــوان ی عن
کار هســـتند. رونـــد دو ســـال اخیـــر نشـــان می دهـــد 
ــه زودی  ــک بـ ــارت الکترونیـ ــتفاده از تجـ ــه اسـ دامنـ
ــدگان کاال  ــه تامین کننـ ــد و همـ ــد شـ ــر خواهـ فراگیـ
در هـــر شـــهری می تواننـــد از ایـــن طریـــق بـــه بـــازار 

ــد. ــدا کننـ ــی پیـ ــری دسترسـ سراسـ
 در چـــه مناطقـــى از كشـــور فعاليـــت 

؟ مى كنيـــد
مـــا بـــه تمـــام نقـــاط کشـــور کاال ارســـال می کنیـــم. 
تـــا بـــه  حـــال بـــه بیـــش از 6۰۰ شـــهر کاال ارســـال 

ـــا  ـــتریان م ـــی از مش ـــد برخ ـــت بدانی ـــب اس ـــده و جال ش
ـــران کاال  ـــوب ای ـــا جن از روســـتاهای کوچـــک در شـــرق ی
ســـفارش می دهنـــد. آن هـــا کاالی مـــورد نظـــر خـــود 
ــان  ــه دستشـ ــانی بـ ــه آسـ ــد و بـ ــاب می کننـ را انتخـ
می رســـد. ایـــن امـــکان بـــرای همـــه خریـــداران 
ـــس  ـــل کاال و پ ـــد از تحوی ـــه را بع ـــه هزین ـــود دارد ک وج
ـــد. در  ـــت کنن ـــت آن پرداخ ـــت و اصال ـــان از صح اطمین
ضمـــن بامیلـــو تـــا 3۰ روز س از خریـــد کاال را بـــدون 
دریافـــت هیـــچ هزینـــه ای پـــس می گیـــرد. طبیعتـــا 
ایـــن سیاســـت، مشـــتریان را راغـــب می کنـــد بـــرای 
ـــه جـــای  ـــر ب ـــای معتب ـــای اصـــل و از برنده ـــد کااله خری

ـــاد،  ـــای زی ـــت هزینه ه ـــی و پرداخ ـــافت طوالن ـــی مس ط
ــه  ــد. البتـ ــت کننـ ــه آن را دریافـ ــن هزینـ ــا کمتریـ بـ
ـــهرها  ـــردم در کالنش ـــون م ـــه چ ـــم ک ـــم بگوی ـــن را ه ای
ـــای  ـــد و ترافیک ه ـــی دارن ـــت دسترس ـــه اینترن ـــتر ب بیش
شـــهری آن هـــا را آزار می دهـــد، بیشـــتر از بامیلـــو 
ـــواز  ـــان، اه ـــهد، اصفه ـــران، مش ـــد؛ ته ـــتفاده می کنن اس
و کـــرج بیشـــترین میـــزان خریـــد را دارنـــد، امـــا بـــه 
ـــتیم و  ـــال هس ـــران فع ـــای ای ـــه ج ـــا در هم ـــال م ـــر ح ه
از کوچک تریـــن کاال تـــا کاالهـــای گران قیمـــت را بـــه 

تمـــام نقـــاط ایـــران ارســـال می کنیـــم. 
ـــدازه  ـــه ان ـــا چ ـــما ت ـــد كار ش ـــر مى كني  فك

ــد؟ ــان باشـ دانش بنيـ
ــر  ــی بـ ــال مبتنـ ــان کامـ ــم فعالیت هایمـ ــا معتقدیـ مـ
دانـــش و فنـــاوری پایه ریـــزی شـــده اســـت و در 
ــم.  ــت می کنیـ ــان حرکـ ــاد دانش بنیـ ــتای اقتصـ راسـ
ـــکل گیری  ـــث ش ـــو باع ـــب و کار بامیل ـــدل کس ـــی م حت
ــا از جملـــه  شـــاخه های جدیـــدی در تمامـــی حوزه هـ
ــی  ــور مالـ ــی امـ ــی و حتـ ــروش، بازاریابـ ــات، فـ عملیـ
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ــت. ــن دانش هاسـ ــر جدیدتریـ ــی بـ ــه مبتنـ ــده کـ شـ
ــجویانی  ــالن و دانش ــا فارغ التحصی ــکاران م ــن هم در بی
ــد.  ــور دارن ــان حض ــران و جه ــر ای ــگاه های معتب از دانش
بخشــی از ایــن تیــم بــه مطالعــه بــازار و رفتــار مشــتریان 
ــردازد؛ مســاله ای کــه در کســب و کارهــای ســنتی  می پ
بــه آن توجهــی نمی شــود. مــا بــا اســتفاده از ایــن 
ــد  ــتریان را رص ــار مش ــا، رفت ــل  آن ه ــات و تحلی اطالع
بــرای بهبــود کیفیــت تجربــه خریدشــان  کــرده و 
ــود  ــات خ ــن مطالع ــه ای ــم. نتیج ــزی می کنی برنامه ری
ــروش و مصــرف  ــی، ف ــگ بازاریاب ــی از فرهن دایره المعارف
ــار  ــم آن را در اختی ــه می توانی ــت ک ــران اس ــازار ای در ب

اقتصــادی  فعــاالن  و  قانون گــذاران  سیاســت گذاران، 
ــار  ــردن رفت ــد ک ــا رص ــا ب ــت م ــم. در حقیق ــرار دهی ق
ــا  ــل داده ه ــه تحلی ــف ب ــای مختل ــتری در حوزه ه مش
پرداختیــم و آن را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دادیــم. 
ــده  ــام ش ــیار انج ــن، بس ــبیه ای ــی ش ــو کارهای در بامیل
اســت. اگــر تمامــی ایــن مــوارد را کنــار هــم قــرار دهیــم، 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــش روز و اس ــر دان ــوح تاثی ــه وض ب
ــو  ــت بامیل ــیر حرک ــزی مس ــم. پایه ری را در آن می بینی
ــار ســرمایه گذاری هوشــمند  ــش روز در کن بر اســاس دان
ــی  ــل توجه ــد قاب ــه رش ــال ب ــی دو س ــده ط ــبب ش س

ــم. ــدا کنی دســت پی
ــروش  ــم ف ــن حج ــاال رفت ــه ب ــه ب ــا توج  ب
ــدگان  ــه عرضه كنن ــد ك ــر نمى كني ــى فك اينترنت
بــا ايجــاد ســايت هايى اقــدام بــه عرضــه 
مســتقيم كاال كننــد. در ايــن ميــان تكليــف شــما 

چــه مى شــود؟
ــن کاری را  ــزرگ چنی ــای ب ــم برنده ــروز ه ــن ام همی
انجــام می دهنــد، امــا آن هــا دنبــال فــروش بیشــتر 
هســتند و طبیعتــا خدماتــی کــه بامیلــو در اختیــار 
ــا مشــکل خواهــد  ــرای آن ه ــرار می دهــد، ب مشــتریان ق

ــازار بســیار بزرگتــر از آن اســت کــه فضــا  ــود. البتــه ب ب
بــرای شــرکتی چــون بامیلــو و دیگــر شــرکت های بــزرگ 
محــدود شــود، امــا بــه شــکل منطقــی هزینــه و انــرژی 
ــدگان  ــرای عرضه کنن ــک ب ــارت الکترونی ــدازی تج راه ان
می دهنــد  ترجیــج  عرضه کننــدگان  و  باالســت  کاال 
کاالی مــورد نظرشــان در فضایــی رقابتی تــر بــه فــروش 
برســد. کاربــران اینترنــت هــم ترجیــح می دهنــد از 
فروشــگاهی بــا کیفیــت و تنــوع کاالیــی بــاال کــه خدمات 
بــه روز ارائــه می دهــد، اســتفاده کننــد تــا کانــال فــروش 

ــد خــاص.  ــا برن ــک کاال ی ــن ی آنالی
ــا كمبــود   يكــى از مشــكالت جامعــه امــروز م
نقدينگــى و كاهــش ســطح درآمــد 
ــى از  ــايد بعض ــت. ش ــردم اس م
ــاز  ــات ني ــه كاال و خدم ــردم ب م
داشــته باشــند، امــا پرداخــت 
و  كاال  ايــن  هزينــه  يک بــاره 
خدمــات برايشــان مقــدور نباشــد. 
ــطى كاال و  ــروش قس ــراى ف ــا ب آي

خدمــات فكــرى كرده ايــد؟
اصلـی  برنامه هـای  از  یکـی  اتفاقـا  بلـه، 
مـا همیـن اسـت کـه فـروش قسـطی را 
در فضـای مجـازی بـاب کنیـم، امـا این 
کار نیـاز بـه هماهنگی هـای گسـترده ای 
بـا سیسـتم مالـی کشـور دارد. در ایـن 
رابطـه بـا برخـی از بانک هـا وارد مذاکره 
فرمولـی  بـه  کـه  صورتـی  در  شـده ایم. 
عملـی بـرای این خدمـت برسـیم، آن را 

انجـام خواهیـم داد.
تجــارت  آينــده  شــما   
الكترونيــک را در ايــران چطــور مى بينيــد؟
ــارت  ــاالنه تجـ ــد سـ ــرخ رشـ ــود نـ ــی می شـ پیش بینـ
ـــده  ـــال آین ـــه س ـــا س ـــل ت ـــران حداق ـــک در ای الکترونی
حـــدود صد درصـــد باشـــد، ولـــی بـــرای حفـــظ ایـــن 
ـــه  ـــتریان را ب ـــاد مش ـــد اعتم ـــیر بای ـــه مس ـــد و ادام رش
خریـــد آنالیـــن افزایـــش داد. بیـــش از 8۰ درصـــد از 
ـــتفاده  ـــت اس ـــر از اینترن ـــال حاض ـــران در ح ـــت ای جمعی
می کننـــد و از مزایـــای خریـــد آنالیـــن نیـــز آگاه 
ـــیوه  ـــن ش ـــه ای ـــم ب ـــار ه ـــک  ب ـــی ی ـــا حت ـــتند، ام هس
ــی از  ــم انبوهـ ــی حجـ ــن یعنـ ــد. ایـ ــد نکرده انـ خریـ
مشـــتریان آمـــاده خریـــد! تنهـــا کافیســـت شـــرایطی 
قابـــل اعتمـــاد بـــرای آن هـــا فراهـــم کنیـــم تـــا بـــه 
جرگـــه مشـــتریان بالفعـــل فضـــای آنالیـــن بپیوندنـــد. 
ــیل عظیـــم در بـــازار ایـــران فرصتـــی  ــن پتانسـ ایـ
مناســـب بـــرای کارآفرینـــان ایرانـــی اســـت. ایـــران در 
ـــه  ـــی در عرص ـــوالت بزرگ ـــاهد تح ـــده ش ـــال آین 1۰ س
تجـــارت  الکترونیـــک خواهـــد بـــود، ولـــی الزم اســـت 
ــق  ــای روز و مطابـ ــر دانـــش و فناوری هـ ــه بـ ــا تکیـ بـ
بـــا اســـتانداردهای بین المللـــی ایـــن صنعـــت نوپـــا در 

.ایـــران شـــکل بگیـــرد
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ن کشور هیچ کدام  مه توسعه اقتصادی کره جنو�ج نشان یم دهد در زما�ن که ا�ی �ن ریس �ج �ج

وی �ر را نداشت، �ج  ای صنع�ت شدن به جز رسمایه عظ�ی ن�ی از مولفه های الزم �ج

هل تولید،  تلف از �ج ش های حمن ن �ایت های مایل از کسب  و �رها، مقررات زدا�ی از �ج

نکداری، �ل  و نقل، خدمات، ساخت  و ساز و... در دستور �ر قرار داد �ج

دایره مینا
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معجزهرودهان
      معصومه دیانی

فت؟                                کره چگونه توسعه �ی
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کره جنوبی یکی از چهار کشور ملقب به ببر آسیاست. این 
ژاپن  سلطه  تحت   19۴5 تا   191۰ سال های  طی  کشور 
از  شمالی  و  جنوبی  کره  کشور  دو   19۴5 سال  در  بود. 
هم جدا شدند و کره جنوبی اعالم استقالل کرد. در آن 
زمان تنها صنعت کشاورزی عامل گردش چرخ اقتصاد این 
کشور بود. چون اندک صنایعی که کره جنوبی داشت، طی 
کارخانه های  اکثر  و  بود  رفته  بین  از  کره،  دو  بین  جنگ 
صنعتی این کشور در کره شمالی متمرکز شده بودند. در 
آن زمان کره جنوبی وابسته به کمک های غرب بود و اکثر 
مردم این کشور فقیر بودند اما با تمام این اتفاقات، اقتصاد 
این کشور طی 5۰ سال گذشته روند رو به رشدی داشته 
کشورهایی  از  اکنون  هم  جنوبی  کره  طوری که  به  است. 
نظیر اسپانیا و نیوزلند ثروتمندتر است. این کشور در سال 
 )OECD( 1996 به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
است،  صنعتی  ثروتمند  کشورهای  مختص  پیمانی  که 
پیوست. رشد اقتصادی در این کشور مرهون ورود دولت به 
بازار جهانی، تقویت بخش صنعت، ورود تکنولوژی به این 
کشور، استفاده از الگوی رشد اقتصاد فراگیر و متکی کردن 
اقتصاد کشور به دانش و اقتصاد دانش بنیان است. میانگین 
روند رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( کره جنوبی طی 
نرخ  و  درصد   1.6۷ میالدی   2۰16 تا   19۷۰ های  سال 
رشد این شاخص طی سه ماهه منتهی به ماه ژوئن سال 
2۰16 میالدی ۰.۷ درصد بوده است. پیشرفت اقتصادی 
که طی پنج دهه اخیر در کره جنوبی رخ داده به »معجزه 
رود هان« مشهور است. این کشور امروز یکی از بهترین 

الگوهای صادراتی و صنعتی جهان را داراست.
موقعيت جغرافيايى كره جنوبى

کره جنوبی که به جمهوری کره نیز مشهور است، واقع در 
آسیای شرقی است. تراکم جمعیت در این کشور باالست و 
بیش از 8۰  درصد جمعیت آن در مناطق شهری زندگی 
می کنند. این کشور از شمال با کره شمالی همسایه است. 
کره جنوبی از لحاظ شرایط جوی کشوری نیمه کوهستانی، 
پرباران و مرطوب است. پایتخت این کشور، سئول، مهد 
اقتصاد محسوب می شود. پوسان، دومین شهر  و  فرهنگ 
این  اصلی صنعتی  مرکز  و  مهم  بندر  کره جنوبی،  بزرگ 
کشور است. در شمال غربی کره جنوبی زمستان ها سرد 
این  پایتخت  در  ژانویه  ماه  در  دما  میانگین  و  طوالنی  و 
حال  عین  در  و  است  سانتیگراد  درجه   5 منفی  کشور 
تابستان ها کوتاه و گرم است و میانیگن دما در ماه جوالی 
در شهر سئول به 2۷ درجه سانتیگراد می رسد. مساحت 
کره جنوبی 1۰۰21۰ کیلومتر مربع است و ، کالنشهرهای 

اصلی این کشور هستند.منابع طبیعی
اختیار  در  لحاظ  به  کره جنوبی  اشاره شد  که  همان طور 
در گذشته ای  است.  فقیر  منابع طبیعی، کشوری  داشتن 
نه چندان دور، کره جنوبی پوشش گیاهی و جنگلی وسیعی 
داشته ولی در مناطق خاصی از کشور مثل مناطق شهری، 
این پوشش سبز تقریبا از بین رفته است. با این حال، این 
کشور برنامه ای جدی برای احیای دوباره جنگل ها در نظر 

اندک  معدنی  منابع  است.  آن  اجرای  حال  در  که  گرفته 
و پراکنده این کشور شامل زغال سنگ، تنگستن، سنگ 

آهن، مولیبدنوم، سنگ آهک و گرافیت می شود.
روند صنعتى شدن

نشـان  جنوبـی  کـره  اقتصـادی  توسـعه  برنامـه  بررسـی 
می دهـد در زمانـی که این کشـور هیچ کـدام از مولفه های 
الزم بـرای صنعتـی شـدن بـه جز سـرمایه عظیـم نیروی 
کار را نداشـت، بـا حمایت هـای مالـی از کسـب  و کارهـا، 
تولیـد،  جملـه  از  مختلـف  بخش هـای  از  مقررات زدایـی 
بانکـداری، حمـل  و نقـل، خدمـات، سـاخت  و سـاز و... در 
دسـتور کار قـرار داد. ایـن اقـدام در کنـار تقویـت اصـول 
شـرکت های  سـرمایه گذاری  افزایـش  بـرای  آزاد  بـازار 
بـزرگ و ایجاد اشـتغال، توانسـت محیط اقتصادی کسـب  
و کار پسـندی را در کـره جنوبـی فراهـم کنـد و منجـر به 
رشـد اقتصادی پایدار در این کشـور شـود. رشـد اقتصادی 
و رونـد صنعتـی شـدن بیـن سـال های 195۰ تـا 198۰ 
در کره جنوبـی شـامل طـی مراحـل ویـژه ای اسـت کـه از 
مهمتریـن ایـن مراحـل می تـوان کارآفرینـی، برنامه ریزی 
خـوب دولـت و پیدایـش شـرکت های بزرگ نظیـر ال جی 
و سامسـونگ را نـام بـرد. تغییـر سیاسـت ایـن کشـور از 
نظـام سـلطنتی بـه دموکراسـی بـر رونـد صنعتـی شـدن 
ایـن کشـور تاثیری شـگرف داشـته اسـت. توسـعه صنایع 
خدماتـی و  اسـتفاده از اینترنـت بـرای کارآفرینی از دیگر 
عوامـل موثـر بر روند صنعتی شـدن این کشـور بـود. کره 
جنوبـی بـا تمرکز بـر تولید کاالهـای صادراتـی، تبدیل به 
یکـی از کشـورهای پرشـتاب در رشـد اقتصادی شـد. این 
رشـد سـریع سطح درآمد سـرانه این کشـور را از 6۷ دالر 
در سـال 1961 بـه  16۰۰۰ دالر در سـال 2۰۰۰ افزایش 
داد.پیشـرفت در بخـش فنـاوری به جـرات می تـوان گفت 
کـره جنوبی طی سـال های اخیر در بخـش فناوری، حرف 
اول را در دنیـا زده اسـت. ایـن کشـور در دراز مدت سـعی 
hi-( در تسـخیر بـازار جهانـی محصـوالت بـا فناوری بـاال
tech( داشـته کـه ایـن امـر از برنامه ریزی هـای بلند مدت 
کـره جنوبی اسـت تـا جایی که اکنـون شـرکت هایی نظیر 
ال جـی، سامسـونگ، هیونـدا و پوسـکو در کـره جنوبـی 
از جملـه صنایـع متوسـط ولـی شـناخته شـده در جهـان 
هسـتند. اوج شـهرت کـره در زمینـه صنایـع الکترونیـک 
مربـوط بـه زمانی اسـت که شـرکت های معـروف ژاپنی از 
قبیل سـونی، پاناسـونیک و سـانیو پایین تر از شـرکت های 
کـره ای قـرار گرفتنـد. کـره نسـبت بـه سـایر کشـورهای 
صنعتـی جهـان در زمینـه فنـاوری در دو بخـش صنعـت 
تولیـد وسـایل الکترونیـک و صنعت خـودرو  متفاوت و رو 

به رشـد ظاهر شـده اسـت. 
مبادالت تجارى

الکترونیک،  کره جنوبی شامل محصوالت  اصلی  صادرات 
ماشین آالت، وسایل نقلیه، فوالد، کشتی، پارچه و پوشاک 
نفتی  ذخایر  هیچگونه  جنوبی  کره  که  آن جا  از  می شود. 
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ندارد، یکی از وارد کنندگان عمده نفت خام است و سایر 
و  ماشین آالت  خوراکی،  مواد  شامل  کشور  این  واردات 
محصوالت شیمیایی می شود. مهمترین شریک تجاری کره 
ژاپن و  امریکا،  از  بعد  امریکا است.  ایالت متحده  جنوبی، 
چین در مقایسه با سایر کشورها مراوده اقتصادی بیشتری 
صادر کننده  پنجمین  جنوبی  کره  دارند.  جنوبی  کره  با 
بزرگ جهان شناخته می شود. براساس شاخص پیچیدگی 
اقتصادی )ECI(، این کشور ششمین کشور دارای اقتصاد 

از  پیچیده در جهان است. در سال 2۰15 درآمد حاصل 
صادرات در کره جنوبی 583 میلیارد دالر و میزان واردات 
تجاری  تراز  و  بوده  دالر  میلیارد   5۰8 حدود  کشور  این 
مثبت ۷5 میلیارد دالری را برای این کشور رقم زده است. 
وقتی که تراز تجاری مثبت کره جنوبی در سال 2۰15 را 
با تراز تجاری آن در سال 1995 که رقمی معادل منفی 
1.۷5 دالر بود، مقایسه می کنیم، در می یابیم کره جنوبی از 

لحاظ تراز تجاری موفقیت شگرفی داشته است. 

چالش هاى اقتصادى كره
که  امریکا  و  چین  مانند  کشورهایی  در  اقتصادی  رکود 
تا  باعث شده  تجاری کره جنوبی هستند،  شرکای عمده 
این کشور دچار رکود نسبی شود. دومین چالش  اقتصاد 
پیش روی کره جنوبی روند رو به کاهش جمعیت جوان و 
روند افزایشی جمعیت سالمند این کشور است. برآوردها 
حاکی از آن است که میانگین سنی جمعیت در این کشور 
در سال 2۰5۰، حدود 5۷ سال خواهد بود. این میانگین 
برای کشوری صنعتی سن بسیار باالیی محسوب می شود. 
روند رشد اقتصادی در یک کشور با کاهش جمعیت جوان 
و فعال آن با مشکل رو به رو خواهد شد. چالش سوم این 
نوآوری  از  تا  است  آموزشی  نظام  صحیح  پیشبرد  کشور 
این  از  و  استفاده شود  به شکلی صحیح  افراد  و خالقیت 
طریق بتوان آینده اقتصادی روشنی برای کشور پیش بینی 

کرد. 
به هر حال، آن چه درباره کره  جنوبی بسیار حایز اهمیت 
است، روند رشد شگفت انگیز این کشور طی کمتر از 5۰ 
سال و تبدیل شدن به کشوری صنعتی از کشوری با بستر 
لطف  به  امروز  کشور  این  طوری که  به  است،  کشاورزی 
پیشرفت در فناوری و صنایع خود، جزء پنج کشور اصلی 

 .صادر کننده در جهان است

آخرين آمار
سال 2016

0/7 درصد

3/6 درصد

0/7 درصد

1/25 درصد

7793 ميليون دالر

35/12 درصد

شاخص اقتصادى

نرخ رشد توليد

ناخالص داخلى

نرخ بيكارى

نرخ تورم

نرخ بهره بانكى

تراز مبادالت تجارى

نسبت بدهى دولت به 

توليد ناخالص داخلى
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ما تصم�ی گرفته ا�ی در فضای مسکن کشور اقدام به رسمایه گذاری کن�ی و 

. طبیعتا مهواره مسکن یی  ید و فروش آن را توسعه ده�ی ازی خر ش حمج ن �ج

از دغدغه های مردم است

رویداد کارآفرینی

یم از رسمایه مواجه کنید،  ی را که سابقه کسب و�ر ندارد �ج حج ن ش
گر حس ا

مه ها به درد  �ن ن �ج ایش فرامه کرده اید. مسملا ا�ی ن اسباب شکست را �ج خود�ت

خ تبدیل دارد و �ن شود گفت آن ها صد درصد  یم خورند. اما هر �ری یک �ن

مفید بودند اما ارزششان مک مه نبود

گ�ی و  مه ها دست و�چ �ن ن �ج ارهای مایل مک نبوده، اما معموال ا�ی ن قطعا قبل از نیُو ا�ج

اری که به دست مردم  ن ن است که ا�ج ارچوب مند هستند. هدف ما در نیُو ا�ی �چ

ن پلتفورم مفاه�ی پیچیده  شد، هرچند در پس ا�ی  خایص نداشته �ج
گ

یم رسد، پیچید�

شد فته �ج مایل �ن
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»خانهمن«کجاست؟
 مسیح فقیهی

اد ش ن رفعت �ن روایت حممدحس�ی
ی یک کسب و �ر از شلک گ�ی
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 تابستان كه از راه مى رسد معامالت مسكن اوج مى گيرد و 
تالش براى يافتن ملک مناسب به باالترين حد خود مى رسد. 
در چنين فضايى شما سايت آى هوم را رونمايى كرديد. با توجه 
به ركود موجود در بخش مسكن چه شد كه به اين كسب و كار 

رو آورديد؟
بنده پیش از آن که این کار را شروع کنم، در یکی از استارت آپ های 
معروف مشغول به کار بودم و آن جا می دیدم چه انرژی بالقوه ای در 
فضای مجازی نهفته است و آینده بسیار روشنی پیش روی کسب و 
کارهای مبتنی بر این فضا قرار دارد. بنابراین ترجیح دادم فعالیت های 
خود را در این راه توسعه دهم. دی ماه سال گذشته بود که از طریق 
برخی دوستان متوجه شدم گروهی از سرمایه گذاران خارجی به دنبال 
مسکن  بخش  در  ویژه  به  ایرانی  استارت آپ های  در  سرمایه گذاری 
هستند. با مطالعاتی که روی این کار انجام دادم، متوجه شدم فضای 
بسیار بکری وجود دارد و با ورود به آن می توان خدمات گسترده ای 
به مردم ارائه داد. به همین خاطر با این تیم سرمایه گذار قرار گذاشتم 
این  کنیم.  پایه گذاری  ایران  در  را   ihome.ir تا  رسیدیم  توافق  به  و 
تیم سرمایه گذاری بیشتر در حوزه مسکن و فعالیت مجازی در این 
پاکستان  و  فرانسه  کشورهای  در  تاکنون  و  است  کار  مشغول  حوزه 
توانسته به کسب و کارهای مجازی در بخش مسکن وارد شود. با توجه 
به بحث هایی که صورت گرفت متوجه شدم آن ها مطالعات دقیقی از 
اوضاع مسکن در ایران داشته اند و به این نتیجه رسیده اند که نوع رکود 
فعلی در بخش مسکن ایران مانند همان رکودی است که دوازده سال 
پیش در بخش مسکن فرانسه به وجود آمده بود. آن ها در چنین فضایی 
نیازهای  این بخش  تاسیس وب سایتی در  با  تا  بودند  تصمیم گرفته 
مردم فرانسه را تامین کرده و در فضای رکودی آن زمان به فعالیت 
بپردازند. این تیم در آن فضا موفق شدند وب سایتی جامع را بنیانگذاری 
کنند و کار به جایی رسید که توانستند آن را به مبلغ نهصد میلیون 
دالر به فروش برسانند. چنین اقدامی در پاکستان هم صورت گرفت و 
استارت آپی در این زمینه با هفتصد نیروی کار به وجود آمد. کار این 
تیم سرمایه گذار آن قدر توسعه یافت که تصمیم گرفتند مدل خود را 
به سایر کشورهای هدف انتقال دهند و ایران نیز جزو آن کشورها بود. 
خوشبختانه با توافقی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که سایت 
ihome.ir را بنیانگذاری کنیم و بتوانیم در بازار مجازی بخش مسکن 

کشور به فعالیت بپردازیم.
 پس هنوز چند ماه بيشتر از فعاليتتان نمى گذرد و در ابتداى 

كار هستيد.
بله دقیقا می توان گفت که حدود شش ماه از تولد آی هوم می گذرد. 
در عرض این مدت از یک دفتر کوچک دوازده متری توانسته ایم فضای 
کاری خود را به ششصد و سی متر وسعت دهیم و حدود شصت نفر 
از جوانان را مشغول به کار کنیم. در ابتدا کار را با چند نفر از دوستان 
انجام دادیم، اما در ادامه با توجه به فضای موجود توانستیم کار خود را 
توسعه دهیم و در عرض کمتر از سه ماه به این توانایی برسیم. جالب 
است بدانید میانگین سنی افرادی که این جا مشغول کار هستند، حدود 

25 سال است و عمدتا متولدین نیمه دوم دهه شصت هستند. 
آى هوم قرار است در چه فضايى به فعاليت بپردازد و چه   

خدماتى ارائه دهد؟
به سرمایه گذاری  اقدام  ما تصمیم گرفته ایم در فضای مسکن کشور 
کنیم و بخش مجازی خرید و فروش آن را توسعه دهیم. طبیعتا همواره 
مسکن یکی از دغدغه های مردم است. آن ها به دنبال این هستند که 

در حالى كه سياستگذاران اقتصادى 
دولت به شدت نگران كاهش 
سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف 
صنعت و معدن كشور هستند و 
معتقدند اين موضوع سبب بدتر 
شدن اوضاع بيكارى طى سال هاى 
آينده مى شود، گروهى از جوانان اين 
كشور با حضور در فضاى مجازى، 
با كم ترين سرمايه گذارى اقدام به 
پى ريزى كسب و كارهاى نوينى 
كرده اند كه هم باعث ايجاد اشتغال 
قابل توجهى شده و هم سطح 
استانداردهاى خدمات رسانى به مردم 
 »ihome.ir« را باال برده است. سايت
از جمله اين كسب و كارهاى نوپاست 
كه از بهره بردارى رسمى  آن بيش 
از يک ماه نمى گذرد. بنيانگذاران 
اين استارت آپ با جذب جوانان 
تحصيلكرده و خوشفكر سعى بر آن 
دارند تا با حضور در بازار مسكن 
كشور، جست و جو براى يافتن امالک 
را آسان كرده و در فضايى مجازى اين 
سرويس را به همه ايرانيان داخل و 
خارج كشور ارائه دهند. محمدحسين 
رفعت نژاد، جوان 28 ساله اى است كه 
سرپرستى آى هوم را بر عهده گرفته 
و با جذب سرمايه گذارى خارجى 
اقدام به تاسيس اين وب سايت در 
ايران كرده است. او معتقد است 
كيفى سازى خدمات رسانى به مردم 
در فضاى مجازى بازار مسكن باعث 
باال رفتن سطح معامالت و تسريع 
در انتخاب امالک براى متقاضيان 
خريد يا اجاره است. از نظر مدير عامل 
آى هوم، جمع آورى اطالعات بخش 
مسكن و متمركز كردن آن در يک 
وب سايت جامع مى تواند متقاضيان 
را در خريد، فروش، رهن و اجاره 
ملک مورد نظر خود يارى كند.
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با موجودی خود بهترین گزینه را برای اسکان یا محل کار 
به معرفی دقیق ملک  ما در چنین فضایی  انتخاب کنند. 
می پردازیم تا جایی که در فضای مجازی تصویری واقعی از 
به  با مراجعه  آن در ذهن مخاطب شکل بگیرد و شخص 
آن  از  و پس  بررسی  را  تمامی  زوایا ملک  از  بتواند  سایت 
برای بازدید حضوری اقدام کند. در چنین فضایی مشتریان 
دسته بندی خواهند شد و صاحبان بنگاه های امالک قادرند 
به  تری  به صورت سیستماتیک  را  خود  تا خدمات رسانی 
مردم ارائه دهند. ما از ملک مورد نظر به صورت حرفه ای 
سایت  در  را  آن  فایل  و  می کنیم  فیلمبرداری  و  عکاسی 
می گذاریم تا هم صاحب ملک بتواند به هدف خود دست 
یابد و هم متقاضی قادر باشد در زمان کمتری به هدف خود 
برسد. اگر به اطرافیانمان رجوع کنیم متوجه خواهیم شد 
آنان است و  از دغدغه های اصلی  که همواره مسکن یکی 
باید ساعت ها وقت گذاشته و در گرما و سرما به دنبال ملک 
مورد نظر خود در محله های مختلف بگردند. ما فضایی را به 
وجود آورده ایم تا متقاضیان مسکن بدون این که بخواهند 
موبایل  یا  لپ تاپ  طریق  از  کنند،  هزینه ای صرف  و  وقت 
خود در اوقات بیکاری شان به جست و جوی ملک مورد نظر 

خود بپردازند.
 آيا اپليكيشنى هم طراحى كرده ايد؟

بله، چند ماهی است که این اپلیکیشن طراحی شده و از 
طریق سایت های معتبر قابل دانلود است. بنابراین فضایی 
ایجاد شده که مردم با استفاده از گوشی های هوشمند خود 
بتوانند در کمترین زمان به ملک مورد نظر دست یافته و با 
انتخاب چند فایل و ارائه وقت کمی  به معامله آن ملک اقدام 
کنند. در چنین فضایی هم قیمت ها رقابتی خواهد شد و هم 
در معامالت شفافیت وجود خواهد داشت و سیاستگذاران 
تولید  برایشان  ما  که  اطالعاتی  از  استفاده  با  می توانند 
می کنیم، به تحلیل بازار مسکن بپردازند و کمبود ها و نواقص 

آن را برطرف کنند. 
چه  به  امالک  معامالت  بنگاه هاى  با  كارتان  شيوه   

صورت است و از چه طريقى درآمدزايى مى كنيد؟
ما با طیف وسیعی از بنگاه های معامالت امالک در تهران 
و شهرستان ها مشغول کار هستیم. روال کار به این صورت 
است که ما اطالعات مورد نظر امالک را از بنگاه ها و مالکان 
اخذ می کنیم و در سایت قرار می دهیم. بابت این کار هم 
عقد  در صورت  اما  نمی کنیم،  دریافت  هزینه ای  هیچ گونه 
قرار داد طبق فرمولی که تهیه کرده ایم، از بنگاه مورد نظر 
پورسانت می گیریم. سرویسی که ما ارائه می دهیم، معرفی 
ملک و بنگاهی است که آن ملک را در فایل خود قرار داده 
است و آگهی آن ها را نیز در سایت قرار می دهیم. بهتر است 
این موضوع را هم یادآور شوم که ما کاربران زیادی داریم و 
در همین مدت کم توانسته ایم طیف وسیعی از جویندگان 
مسکن را به سمت خود جلب کنیم و رتبه سایت را بهبود 

زیادی بدهیم.
چند  كه  هستند  هم  ديگر  وب سايت هاى  برخى   
وقتى است همين كار را كه آغاز كرده اند. آيا در اين 

زمينه رقابت وجود دارد؟

بازار برای هر کاری آزاد است و نمی توان گفت چون رقبایی 
هستند پس جامعه اشباع شده است. به نظر من تفاوت در 
نوع خدماتی است که ما ارائه می دهیم. هرچه بتوانیم سطح 
این خدمات را باالتر ببریم، خواهیم توانست رقابت جدی تری 
با رقبایمان داشته باشیم. بنابراین من معتقد نیستم که چون 
وب سایت های دیگر چنین کاری انجام می دهند، پس بازار 
اشباع شده است، بلکه به نظرم بازار خدمات در بخش های 
مختلف ظرفیت بسیار باالیی دارد که در آن سرمایه گذاری 
شود. ما به دنبال آن هستیم که بیشترین اطالعات را به 
مردم ارائه دهیم، نه این که صرفا با درج قیمت و با دوازده 
کلمه توضیح، ملک را به آنان معرفی کنیم. هدف ما این 
است که به وب سایتی مجازی در حوزه امالک تبدیل شویم 
و سایتی عمودی باشیم نه افقی. بنابراین هر چه داده ها و 
اطالعات را در این سایت باال ببریم، بیشتر می توانیم در این 
بازار به کسب درآمد بپردازیم و خدمات رسانی استاندارد ارائه 
دهیم. شما به خوبی می دانید که مسکن مهم ترین دغدغه 
بشر است و از قدیم نان و سر پناه مورد توجه بوده است. این 
تقاضا همیشگی است و از بین نخواهد رفت. بنابر این داد و 
ستد در آن زنده است. شاید رکودهای موقتی به وجود بیاید، 
اما این بازار از نظر ما در کل پویاست و جای سرمایه گذاری 
در باال بردن سطح خدمات برای تسهیل در معامالت وجود 

دارد.
نظر  در  وب سايت  اين  سوددهى  براى  زمانى  چه   

گرفته شده است؟
شـانس ما این بود که از اول سـرمایه گذار خارجی داشـتیم. 
بـه همیـن دلیـل خیلـی زود توانسـتیم دفتـر و نیروهـای 
خـود را تجهیـز و کارمـان را به صورت جدی شـروع کنیم. 
طبیعتـا هنـوز بـه نقطـه سـوددهی نرسـیده ایم و بیشـتر 
هزینـه می کنیـم، امـا بر اسـاس برنامه ریزی صـورت گرفته 
بنـا داریـم تا چهار سـال آینـده با توسـعه فعالیت های خود 
بـه سـوددهی برسـیم. در فـاز اول زیر سـاخت ها را فراهـم 
می کنیـم و بـه جـذب اسـتعدادها می پردازیـم و در ادامـه 
نیـز بـا افزایـش سـرمایه گذاری و ورود به حوزه هـای دیگر، 
طـوری عمـل می کنیـم کـه بتوانیم عـالوه بر پوشـش بازار 
داخـل، پـا را فراتـر از مرزهـا گذاشـته و خدمـات خـود را 
به کشـورهای همسـایه نیز ارائـه دهیم. بنابر ایـن می بینید 
کـه فعالیت هـای مـا عمدتـا بـر پایه دانـش شـکل گرفته و 
عـالوه بر انتقـال سـرمایه گذاری خارجی، به ارتقـای دانش 
نرم افـزاری کشـور در بخش هـای مختلـف کمـک می کنیم 
تـا خدمـات ارائه شـده با آخرین متـد روز صـورت بگیرد و 
هم تـراز بـا دیگـر شـرکت های دنیـا باشـد. از ایـن رو کاری 
کـه مـا شـروع کرده ایـم سـه ویژگـی دارد؛ نخسـت آن کـه 
دانـش بنیـان بـوده و بر اسـاس دانـش روز آی تـی پیـش 
می رود. ثانیا جزو کسـب و کارهای نوپاسـت و سـوم این که 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی را داشـته است. می بینید 
کـه نسـل جدیـد جوانان کشـور کـه عمدتا متولدیـن دهه 
شـصت و هفتـاد هسـتند، منتظـر دولت نیسـتند که کاری 
بـرای آنـان بکنـد، بلکه خـود آسـتین ها را باال زده انـد تا به 
 .ایجـاد فرصت هـای شـغلی و تولیـد ثـروت بپردازند
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شاید شما هم بارها نام »الکسا« )Alexa( را شنیده باشید. معموال در 
سایت ها نیز عبارتی تحت عنوان رتبه الکسا نمایش داده می شود. در 
همین راستا سایت ها و سرویس های مشابه با خدمات خاص تری نیز 
 SEO شکل گرفته اند که خدمات بهینه سازی و بهبود رتبه سایت یا
(Search Engine Optimization) ارائه می کنند. در سطرهای 
پیش رو به این مسئله خواهیم پرداخت که رتبه الکسا چیست و این 
وب سایت چگونه اطالعات آماری و رتبه بندی سایت ها را به دست 
می آورد. وب سایت Alexa در واقع یکی از سرویس های زیر مجموعه 
سایت آمازون است که فعالیت آن به رتبه بندی پایگاه های اینترنتی 
محدود می شود. این رتبه بندی را نیز بر اساس تعداد بازدید کننده یا 
ترافیک وب سایت موردنظر اعالم می کند. الکسا همچنین معیارهای 
دیگری نظیر سرعت لود شدن وب سایت، ترافیک ورودی، تعداد 
وب سایت های بیرونی لینک شده به وب سایت مورد نظر، میزان توقف 
هر کاربر در آن، تعداد صفحات رویت شده توسط هر کاربر و... را نیز 
اعالم می کند که این آمارها براساس مولفه های مختلفی گردآوری 
می شوند. این اطالعات آماری به دارندگان وب سایت های اینترنتی 
کمک می کند تا نسبت به بهبود SEO وب سایت خود اقدام کنند. 

آيا آمارهاى الكسا قابل اعتماد است؟
بر سر اینکه تا چه اندازه می توان به آمارهای اعالم شده از سوی الکسا 
اعتماد کرد، همیشه بحث و اختالف نظر وجود دارد. در حقیقت، آمار 
این وب سایت تاحدودی مبتنی بر محاسبات فرضی است و این 
اطالعات نیز توسط نوار ابزار مخصوصی که کاربران روی مرورگرهای 
خود نصب می کنند، جمع آوری می شود. اما این بدان معنا نیست 
که رتبه الکسا کامال  کم اهمیت و غیر واقعی است. رتبه الکسا طی 
سال های اخیر جایگاه خود را در بین وب سایت های ایرانی باز کرده و 
همه آن ها به هر حال به این رتبه استناد می کنند و آن را دلیل برتری 
خود نسبت به دیگران می دانند. تبلیغ دهندگان نیز ترجیح می دهند 
برای واگذاری تبلیغات خود، وب سایت هایی را انتخاب کنند که رتبه 
آن ها در الکسا بهتر است. از سوی دیگر، اطالعاتی که سایت الکسا 
ارائه می کند، می تواند آن ها را در انتخاب جامعه هدف هدایت کند. 
یکی از شیوه های مهمی که می توان به رتبه واقعی یک وب سایت در 
الکسا پی برد، میزان محتوای آن است؛ یک وب سایت خوب هرگز 
نمی تواند بدون داشتن محتوای کافی رتبه خود را در الکسا افزایش 

دهد، مگر با تقلب!

Ihome.ir، يک الگوى موفق
وب سایت ihome.ir که با هدف ارائه جدیدترین و پیشرفته ترین 
شیوه های خرید، فروش و اجاره مسکن فعالیت خود را آغاز کرده، 
توانست ظرف مدت بسیار کوتاهی جهش قابل توجهی در رتبه خود 

داشته باشد. رتبه این وب سایت که تا تاریخ 31 مارس 2۰16 در 
ایران 21۰۰ و در جهان 12۰ هزار بود، ظرف مدت کمتر از چهار ماه 
به 98۰ در ایران و حدود ۴9 هزار در جهان رسیده است. این اتفاق 
ihome. در حالی رخ می دهد که از باال آمدن نسخه نهایی وب سایت
ir کمتر از یک ماه می گذرد. این اتفاق برای آن ها نشانه موفقیت در 
عملکرد وب سایت است، زیرا ihome.ir رتبه داخلی و جهانی خود 
را به صورت کامال ارگانیک و بدون توسل به شیوه های غیر معتارفی 
چون استفاده از تبلیغات مزاحم )Pop Up ها( یا افزونه ها کسب 
کرده است؛ این کاری است که بسیاری از وب سایت ها برای بهبود 
رتبه خود به آن دست می زنند. البته گوگل نیز بی کار ننشسته و 
به وب سایت هایی که از طریق پاپ آپ ها اقدام به جذب ترافیک 
می کنند، رنک یا رتبه پایین تری می دهد. تا جایی که ممکن است 
وب سایت موردنظر ترافیک ورودی خود از گوگل را از دست بدهد و 

با جریمه های سنگینی مواجه شود.
این وب سایت، سال گذشته با سرمایه گذاری شرکت های مطرحی 
همچنین  و  فرانسه   SeLoger و  پاکستان   Zameen چون 
سرمایه گذار ایرانی، خریداری شده است. مدیران این وب سایت در 
ابتدا تالش بسیاری برای بهبود SEO وب سایت خود انجام دادند. 
مهم ترین اقدام بخش فنی وب سایت ihome.ir، بهبود استانداردهای 
SEO و رعایت تمام استانداردها و پیش نیازهای الزم بود؛ این مسئله 
باعث شد ایرادهای وب سایت قبلی مرتفع و وب سایت جدید در 
موتورهای جست وجو بهتر دیده شود. ازسوی دیگر، محتوای جذاب 
وبالگ ihome.ir توانسته کاربران بسیاری را برای ورود به این سایت 
مجاب کند. این اتفاق به عنوان یک وزنه سنگین، ترافیک قابل 
توجهی را به وب سایت تزریق کند. ihome.ir بیش از 1۰۰ هزار 
کاربر فعال دارد که روزانه حجم قابل توجهی از آن ها با هدف یافتن 
ملک مورد نظر خود یا خواندن اخبار و اطالعات مفید به وب سایت و 

وبالگ آن مراجعه می کنند.
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، یکی دیگر از عواملی که سبب 
بهبود قابل توجه رتبه یک  سایت می شود، تعداد سایت هایی هستند 
که به آن لینک می شوند. با توجه به این که طی ماه های اخیر 
فعالیت های ihome.ir در حوزه امالک و مستغالت بسیار پر سر 
و صدا بوده و بسیاری از سایت ها این فعالیت ها را پوشش داده اند، 
در بسیاری از سایت ها و شبکه های اجتماعی به نام این وب سایت 
 ihome.ir اشاره می شود و این یعنی افزایش تعداد سایت هایی که به
لینک شده اند. ابزارهای دقیقی چون Google Analytics با تعقیب 
و تحلیل این رفتارها، به خوبی تشخیص می دهند که یک وب سایت 
تا چه اندازه محبوب است. این ابزارها همچنین با تجزیه و تحلیل 
رتبه و SEO وب سایت های لینک شده، امتیاز بیشتری برای سایت 

 .میزبان قائل می شوند

معرفییکالگویموفقایرانی
؟ بود ده�ی چگونه رتبه الکسای وب سایت خود را �ج

 محسن عارفی
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قطرهقطرهجمعگردد
وانگهیدریاشود
 سینا زارعی

، یی از بنیان گذاران دا�ن ن جواد �ی
ن مایل  م�ی استارت آپ دونیت از مدل های �ت
ازی یم گوید  یع در فضای حمج �ج
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ــان   در ابتــدا اجــازه دهيــد از شــخصيت خودت
ــان  ــب و كارت ــه كس ــدا ب ــم و بع ــروع كني ش
بپردازيــم. آقــاى جــواد يزدانــى از كودكــى چــه 
ــالت و  ــت، تحصي ــرده اس ــى ك ــيرى را ط مس
ــوده  ــه ب ــى اش چ ــى و نوجوان ــاى جوان عالقه ه
ــتارت آپ هاى  ــى از اس ــذار يك ــه االن بنيان گ ك

ــت؟ ــق اس موف
ــذار  ــه بنیان گ ــت س ــه دونی ــم ک ــن را بگوی ــدا ای در ابت
ــدر  ــم چق ــتم. نمی دان ــا هس ــی از آن ه ــن یک دارد و م
ــی تالشــم را  ــم ول ــم مســیر را درســت ترســیم کن بتوان
می کنــم. اگــه بخواهــم از کودکــی بگویــم، آدمــی بــودم 
ــه را دور  ــه هم ــی ک ــروه، کس ــته گ ــاز، سردس دردسرس
ــه در  ــرق. همیش ــم متف ــا ه ــرد و بعض ــع می ک ــم جم ه
حــال خلــق کــردن بــودم؛ از ســاخت مجســمه بــا ِگل و 
چــوب و اســفنج گرفتــه تــا میــز و ســه پایه و ســه چرخه 
و بعدتــر موســیقی و تئاتــر و فیلمســازی. خیلــی بعدتــر 
ــایت و  ــی دادم و وب س ــام م ــی انج ــی داخل ــم طراح ه

ــردم.  ــی می ک ــول طراح محص
بعــد از دوره راهنمایــی در هنرســتان طراحــی گرافیــک 
ــدم و بعــد از برگشــتن از دوره ســربازی، در رشــته  خوان
طراحــی صنعتــی وارد دانشــگاه شــدم. اهــل شــیراز 
ــربازی ام را  ــت س ــان خدم هســتم و در کرمانشــاه و کرم
ــده ام. در تبریــز مــدرک کارشناســی ام را گرفتــم و  گذران
همان جــا نیــز کار می کــردم. بعدتــر در شــیراز کار کــردم 
و کمتــر از یــک ســال کــه از ازدواجــم گذشــت، دونیــت 

ــم.  ــکان کردی ــران نقل م ــه ته ــد و ب ــه وجــود آم ب
ــام  ــه كارى انج ــت و چ ــت چيس ــا دوني  دقيق
مى دهــد؟ ايــده تاســيس آن از كجــا آمــد و چــه 

ــتيد؟  ــراى كار داش ــزه اى ب انگي
ــی«  ــی جمعـ ــن مالـ ــرویس »تامیـ ــک سـ ــت یـ دونیـ
اســـت.   Crowdfunding Platform همـــان  یـــا 
کارش تامیـــن بودجـــه بـــرای پروژه هایـــی اســـت 
ــد  ــا نمی خواهنـ ــد امـ ــاز دارنـ ــرمایه نیـ ــه سـ ــه بـ کـ
و  بانکـــی  وام  سیســـتم های  دچـــار  و  درگیـــر 
ــوند. ایـــن تامیـــن  ــر بشـ ــرمایه گذاری های پردردسـ سـ
ـــر  ـــا اسپانس ـــی ی ـــنتی وام بانک ـــای س ـــه از راه ه ـــه ن بودج
ــت  ــه دسـ ــردم بـ ــق مـ ــه از طریـ ــرمایه گذار بلکـ و سـ
می آیـــد؛ مردمـــی کـــه یـــا آن محصـــول یـــا خدمـــت 
برایشـــان دغدغـــه اســـت و اهمیـــت دارد یـــا اگـــر از 
آن پـــروژ حمایـــت مالـــی کننـــد، پاداشـــی در قبـــال 
ـــی از  ـــع یک ـــرد. در واق ـــد ک ـــت خواهن ـــان دریاف حمایتش
ـــول  ـــش دارد، پ ـــرای کاربران ـــت ب ـــه دونی ـــی ک ارزش های
ــم دارد  ــری هـ ــاده مهم تـ ــای فوق العـ ــت. ارزش هـ اسـ
ــم.  ــح می دهـ ــد، توضیـ ــه الزم شـ ــر در ادامـ ــه اگـ کـ

دامنــه اینترنتــی دونیــت را »ُمحــی َسنیِســل« ثبــت کرد 
ــال  و ایــده اش از دکمه هــای دونیــِت ســایت بانکــی پی پ
گرفتــه شــد. در واقــع نیــازی کــه در وب فارســی وجــود 
داشــت، جمــع کــردن دونیشــن بــرای فعالیت هــای 
ــه  ــدا ب ــت در ابت ــود. دونی ــاز )Open Source( ب متن ب

جواد يزدانى مدير ارشد اجرايى و 
يكى از بنيان گذاران استارت آپ 
 2nate دونيت است. دونيت يا
كارش تامين سرمايه مالى براى 
پروژه هاى توليد خالقانه، كارآفرينى 
و خيريه است. اين تامين سرمايه با 
كمک هاى خرد ولى انبوده مردمى 
صورت مى گيرد و به نوعى ريشه 
موفقيت هر پروژه، در مقدار پول هاى 
خردى است كه به دست مى آورد. 
براى دانستن اين كه دونيت دقيقا 
كجاى كار ايستاده است و چه 
كارى انجام مى دهد، با دفتر دونيت 
تماس مى گيرم و مى گويم با جواد 
يزدانى كار دارم. چند ثانيه بعد 
او پشت تلفن حاضر است و قرار 
مصاحبه را مى گذاريم. همه اين ها 
در كمتر از 5 دقيقه اتفاق مى افتد 
كه نشان مى دهد قرار است با يک 
استارت آپ واقعى مواجه شوم. 
استارت آپى كه نمونه هاى خارجى 
اش مانند كيک استارتر، ايندى گوگو 
و... خيلى خوب توانسته اند چهره 
كسب وكار دنيا را متحول كنند. 
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صــورت آزمایشــی النــچ شــد. 
ــوزه  ــل در ح ــه و تحصی ــینه، تجرب ــل پیش ــه دلی ــن ب م
طراحــی محصــول و دغدغــه ای کــه بــرای تولیــد داشــتم، 
بــه فکــر چنیــن کاری افتــادم و تصمیــم گرفتــم چیــزی 
را کــه خــودم نداشــتم، بــرای همفکرهایــم ایجــاد کنــم. 
ــار  ــدن یاش ــه ش ــا اضاف ــتم و ب ــی پیوس ــه ُمح ــن ب م
ــد،  ــروز می بینی ــه ام ــی ک ــی(، دونیت ــر فن ــو )مدی ایمانل

ــه وجــود آمــد.  ب
كــه  مهم تــر  فوق العــاده  ارزش هــاى  آن   
ــه  ــد، چ ــاره مى كني ــا اش ــه آن ه ــدا ب ــد بع گفتي

ــتند؟  هس
ـــک  ـــی ی ـــه بان ـــت ک ـــزی اس ـــن چی ـــول، آخری ـــع پ در واق
پـــروژه بـــه دســـت مـــی آورد. بازارســـنجی، بازاریابـــی، 
اعتبارســـنجی ایـــده و فعالیـــت و جـــذب و همراهـــی 
مخاطـــب و مشـــتری مهم تریـــن آورده هـــا بـــرای 
و  دریافتی هـــا  میـــزان  کمپین هاســـت.  صاحبـــان 
تعـــداد افـــرادی کـــه بـــرای تحقـــق پروژه هـــا کمـــک 
ــد،  ــام می دهنـ ــد انجـ ــا پیش خریـ ــد یـ ــی می کننـ مالـ
ـــرای  ـــنجی ب ـــتقبال و بازارس ـــزان اس ـــای می ـــی گوی همگ
ــه  ــا بـ ــت. مـ ــت اسـ ــا خدمـ ــول یـ ــده آن محصـ آینـ
ــری  ــر دقیق تـ ــا تصویـ ــم تـ ــک می کنیـ ــا کمـ پروژه هـ

از جایـــگاه خـــود داشـــته باشـــند. 
ــه درد  ــا ب ــا واقع ــگ و كارگاه ه ــن مانتورين  اي
شــما خــورد يــا شــما آن هــا را تحمــل كرديــد تــا 
ــتاب دهنده  ــدر از ش ــيد؟ چق ــرمايه برس ــه س ب
ــه  ــهامتان را ب ــدر از س ــد و چق ــرمايه گرفتي س

ــد؟ ــذار كردي ــتاب دهنده واگ ش
اگــر شــخصی را کــه ســابقه کســب وکار نــدارد بــا حجمی 
ــان اســباب شکســت را  ــد، خودت از ســرمایه مواجــه کنی
ــه  ــا ب ــن برنامه ه ــلما ای ــد. مس ــم کرده ای ــش فراه برای
ــل دارد  ــرخ تبدی ــک ن ــر کاری ی ــا ه ــد. ام درد می خورن
و نمی شــود گفــت آن هــا صــد درصــد مفیــد بودنــد امــا 
ارزششــان کــم هــم نبــود. مــا بایــد بــا آدم هــای زیــادی 
مشــورت می کردیــم و راهنمایــی می گرفتیــم تــا از 
ــد،  ــان می آم ــه کارم ــه ب ــی را ک ــا، بخش های ــن آن ه بی

انتخــاب کنیــم و از آن هــا بهــره ببریــم.
در مــورد تقســیم ســهام هــم ترجیــح می دهــم صحبتــی 
ــه  ــه هــر حــال اعــداد و ارقامــی را کــه ب نکنــم چــون ب
ــود  ــا می ش ــه ج ــده اند، هم ــالم ش ــی اع ــورت عموم ص
پیــدا کــرد. آن هایــی هــم کــه عمومــی بیــان نشــده اند، 

ــا خنــده(.  ــی برایــش وجــود دارد )ب حتمــا دلیل
مــن شــخصا بــا بیــان ایــن ارقــام مشــکلی نــدارم امــا بــه 
هــر حــال مــن در قبــال افــراد زیــادی مســئولیت دارم، 
هــر چنــد قــرار نیســت اتفــاق خاصــی بیفتــد یــا مــوارد 
رازگونــه ای در بیــن باشــد. در کل احســاس می کنــم 
ایــن موضــوع، موضــوع مهمــی هــم نیســت. اصــوال بــازی 
ــل  ــه اص ــت، بلک ــذار اس ــه تاثیرگ ــت ک ــا نیس ــا عدده ب
ــه  ــت ک ــدار اس ــای پای ــالم و همکاری ه ــتم س اکوسیس

ــت دارد.  اهمی

ــى  ــه خيل ــم ك ــت مى پرس ــن جه ــن را از اي  اي
ــا  ــه دنبــال ســرمايه گذار ي ــى كــه ب از كارآفرينان
ــه  ــد ب ــا نمى  دانن ــتند دقيق ــتاب دهنده هس ش
ازاى چقــدر ســرمايه چــه ميــزان از سهامشــان را 

ــد.  ــرار دهن ــرمايه گذار ق ــار س در اختي
ــه ازای هــر کســب و کار، مــدل درآمــدی  ایــن موضــوع ب
ــه  ــا ب ــد. دقیق ــاوت باش ــد متف ــتاب دهنده می توان و ش
همیــن دلیــل اســت کــه میگویــم موضــوع مهمی نیســت. 
ــتاب دهنده  ــک ش ــا ی ــه ب ــه ای ک ــن جلس ــا اولی ــما ب ش
ــع می شــوید و هیــچ  ــام مطل ــن ارق ــد، از تمــام ای بگذاری
ــا تمــام شــتاب دهنده ها ایــن  مشــکلی هــم نــدارد کــه ب

جلســات را داشــته باشــید. 
ــال  ــوال دنب ــا معم ــه م ــت ک ــن اس ــکل ای ــا مش دقیق
ــل کار  ــه اص ــی ک ــم در صورت ــام می گردی ــداد و ارق اع
در بخش هــای دیگــر اتفــاق می افتــد. تیــم کارآمــد 
ــی  ــم و خیل ــن تی ــاد ای ــی ایج ــط و توانای ــدی، رواب و ج
مســائل مهم تــر وجــود دارنــد کــه یــک کارآفریــن بایــد 
ــه  ــه ب ــی ن ــول مهــم اســت ول ــه آن هــا توجــه کنــد. پ ب
ــی  ــاب خط مش ــا انتخ ــنجش ی ــار س ــه معی ــدازه ای ک ان

ــد.  ــا باش ــب وکار م ــده کس آین
ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه کمــک گرفتــن از 
ــدازی  ــروع در راه ان ــای ش ــی از روش ه ــتاب دهنده یک ش
یــک کســب وکار اســت. شــرکت های ســرمایه گذاری 
ــتفاده  ــروژه ای، اس ــروش، کار پ ــر )VC(، پیش ف خطرپذی
از کراودفاندینــگ، حتــی وام و کلــی راه هــای دیگــر 
وجــود دارنــد کــه شــاید بــرای کســب وکار خــاص شــما 

ــر باشــند.  مفیدت
 اشــاره كرديــد يک ســرى ارقــام عمومــى 
از آن مطلعنــد. مى توانيــد  و همــه  شــده اند 
ــد؟  ــر كني ــده را ذك ــى ش ــام عموم ــل ارق حداق
ــم دارد؟ ــرى ه ــرمايه گذار ديگ ــت س ــا دوني آي

ـــر  ـــم دارد. ه ـــری ه ـــرمایه گذاران دیگ ـــت س ـــه، دونی بل
ـــاص را در  ـــدد خ ـــک ع ـــت ی ـــن اس ـــتاب دهنده ممک ش
نظـــر بگیـــرد و در ازای آن ســـهم مشـــخصی را طلـــب 
کنـــد. از طرفـــی ممکـــن اســـت یـــک شـــتاب دهنده 
بـــا هـــر اســـتارت آپ بـــه صـــورت جداگانـــه مذاکـــره 
ـــچ  ـــرم هی ـــه نظ ـــد. ب ـــی برس ـــداد متفاوت ـــه اع ـــد و ب کن
ـــم  ـــه تی ـــی ک ـــه ارزش ـــته ب ـــت و بس ـــق نیس ـــز مطل چی
ـــد  ـــراه خواه ـــه هم ـــب وکارش ب ـــوع کس ـــتارت آپ و ن اس
ـــتند.  ـــاف هس ـــام دارای انعط ـــداد و ارق ـــه اع ـــت، هم داش
ـــوط  ـــن مرب ـــات م ـــه اطالع ـــم ک ـــم بگوی ـــن را ه ـــه ای البت
ـــتابدهنده  ـــه ش ـــی ک ـــود؛ زمان ـــش می ش ـــال پی ـــه دو س ب
ــاوران، 25  ــا و مشـ ــا، مربی هـ ــات، فضـ ــدا از امکانـ جـ
میلیـــون تومـــان هـــم بـــرای هزینه هـــای جـــاری 
ــرد. از  ــت می کـ ــاه پرداخـ ــول ۴ مـ ــتارت آپ در طـ اسـ

ـــدارم.  ـــی ن ـــد از آن اطالع ـــرات بع تغیی
ــد  ــرمايه گذارتان را بگويي ــم س ــد اس  مى تواني

يــا ايــن هــم محرمانــه اســت؟
ــاس  ــا احسـ ــت امـ ــرح نیسـ ــی مطـ ــی محرمانگـ خیلـ
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ــت  ــورد سرمایه گذارهاسـ ــه در مـ ــم کال مصاحبـ می کنـ
و چیـــزی کـــه اهمیتـــی نـــدارد دونیـــت و فعالیتـــش 
ــدوق  ــرآوا و صنـ ــت، سـ ــرمایه گذاران دونیـ ــت. سـ اسـ
پـــارک  )تکفانـــد  نویـــن  فناوری هـــای  توســـعه 
ــاوری  ــی و فنـ ــت علمـ ــه معاونـ ــته بـ ــس وابسـ پردیـ

هســـتند.  ریاســـت جمهوری( 
 بــه ســراغ خــود دونيــت برويــم. متــد 
جمع ســپارى شــما در ســايت دونيــت متــد 
ــه خاطــر  ــا ب حمايتــى اســت. يعنــى افــراد صرف
ــا  ــه ي ــه پروژهــاى خيري گرفتــن حــس خــوب ب
كارآفرينــى كمــک مى كننــد و چشمداشــت 
مالــى ندارنــد. برنامــه اى بــراى حركــت بــه ســوى 
ــه  ــراد ب ــا اف ــد ت ــم داري ــرمايه گذارى ه ــد س مت
نوعــى در ســود ســرمايه گذارى خــود نيــز 

ــوند؟  ــريک ش ش
Crowd-  البتــه ایــن را بگویــم کــه جمع ســپاری معــادل
Crowd- ــرای ــتی ب ــادل درس ــت و مع sourcing اس

ــم و  ــر و کار داری ــا Fund س ــا ب ــت. م funding نیس
ــی جمعــی«.  بهتــر اســت بگوییــم »تامیــن مال

کل  البتــه  نیســت.  حمایتــی  الزامــا  مــا  روش 
ماجــرا بــه نوعــی حمایــت محســوب می شــود امــا 
Dona-( ــدا 1- اه ــف دارد: ــواع مختل ــگ ان  کراودفاندین
وام   -3  )Reward-Based( پاداش محــور   -2  )tion
 .)Equity( ۴- مشــارکت )Dept/Lend( قرض الحســنه
ــد،  ــه شــما می فرمایی ــزی اســت ک ــان چی روش اول هم
یعنــی کمــک بــدون بازگشــت کــه معمــوال بــرای 
اســتفاده  ـ  نــوع  هــر  از  ـ  عام المنفعــه  پروژه هــای 

 . می شــود
در روش دوم، شــما در ازای حمایــت پرداختــی، پاداشــی 
دریافــت خواهیــد کــرد کــه ممکــن اســت الزامــا 
ــم  ــد ه ــا می توان ــد ام ــما نباش ــی ش ــم ارزش پرداخت ه
ــت  ــر در دونی ــای اخی ــی از پروژه ه ــش یک ــد. مثال باش
ــدد از  ــک ع ــی، ی ــت مبلغ ــا پرداخ ــما ب ــه ش ــت ک اس
ــد  ــد می کردی همــان محصــول تولیــد شــده را پیش خری
ــرای شــما ارســال می شــد.  ــاده شــدن ب ــد از آم ــه بع ک
در مــدل ســوم، شــما مبلغــی را بــه عنــوان حمایــت بــه 
ــف  ــروژه موظ ــی پ ــا بان ــد ام ــت می کنی ــروژه پرداخ پ
ــرده  ــالم ک ــه اع ــی ک ــغ را در زمان ــن آن مبل ــت عی اس

ــد.  ــما برگردان ــه ش اســت، ب
و در مــدل چهــارم، شــما در ازای مبلــغ پرداختــی، تعــداد 
یــا درصــد مشــخصی از ســهام آن اســتارت آپ یا شــرکت 

تولیدکننــده )صاحــب پــروژه( را بــه دســت می آوریــد. 
البتــه مدل هــای ســوم و چهــارم بــه بســترهای حقوقــی 
ــی نیــاز دارد و در دســت ایجــاد اســت امــا فعــال  و قانون

قابلیــت اجرایــی نــدارد.
ــا  ــورا ی ــی، ش ــتر قانون ــن بس ــاد ای ــرای ایج ــع، ب در واق
ــه  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کارگروهــی در وزارت تع
همــت معاونــت توســعه کارآفرینــی ایــن وزارت تشــکیل 
شــده کــه تمــام بازیگــران ایــن عرصــه را دور هــم جمــع 

ــرای اجــرا  ــی ب ــه دســتورالعملی قانون ــا ب کــرده اســت ت
کــردن تمــام مدلی هــای »تامیــن مالــی جمعی« برســیم. 
دونیــت یکــی از اعضــای ایــن شوراســت و ســازمان هایی 
مثــل نیــروی انتظامــی، بهزیســتی، وزارت کشــور، بــورس 

و فرابــورس و... نیــز از دیگــر اعضــای آن هســتند. 
 تفــاوت كراودسورســينگ و كراودفاندينــگ در 

عمــل چيســت؟ 
ــور  ــه ط ــع ب ــردن مناب ــع ک ــه جم ــینگ ب کراودسورس
ــردن  ــه جمــع ک ــه می شــود و کراودفاندینــگ ب کل گفت
ــواع  ــی از ان ــگ یک ــع کراودفاندین ــی. در واق ــع مال مناب

شــاخه های کراودسورســینگ اســت. 
 خود دونيت چگونه پول درمى آورد؟ 

دونیــت بــه واســطه ســرویس جامــع، راحــت و در 
دسترســی کــه ارائــه می کنــد، در صــورت موفقیــت 
صددرصــدی پــروژه و یــا بیشــتر از صددرصــد، بــه 
میــزان ۷ درصــد از مبلــغ جمــع آوری شــده را بــه 
عنــوان کارمــزد دریافــت می کنــد. در صورتــی کــه 
ــد  ــه صددرص ــد ب ــده نتوان ــن ش ــان تعیی ــروژه در زم پ
ــاب  ــه حس ــا ب ــد، کل حمایت ه ــدا کن ــت پی ــغ دس مبل
دونیــت  و  می شــود  داده  بازگشــت  حمایت کننده هــا 

هــم کارمــزدی دریافــت نمی کنــد. 
 All or Nothing ـــچ« ـ ـــا هی ـــه ی ـــت »هم ـــن سیاس ای
ـ نامیـــده می شـــود و خیلـــی نـــکات مهمـــی دارد. 
ـــزد  ـــد کارم ـــرایطی بخواه ـــر ش ـــت ه ـــت تح ـــر دونی اگ
ـــرای  ـــژه ای ب ـــالش وی ـــاال ت ـــس احتم ـــد پ ـــت کن دریاف
ـــن روش،  ـــا ای ـــا ب ـــرد ام ـــد ک ـــا نخواه ـــت پروژه ه موفقی
دونیـــت می دانـــد کـــه درآمـــدش در گـــرو موفقیـــت 
ـــه  ـــه ب ـــن زمین ـــش را در ای ـــام تالش ـــت و تم پروژه هاس

می گیـــرد.  کار 
از طرفــی کســی کــه صاحــب پــروژه اســت، خیلــی جدی 
ــالش  ــغ ت ــع آوری آن مبل ــرای جم ــوان ب ــام ت ــا تم و ب
می کنــد. اگــر ایــن سیاســت وجــود نداشــته باشــد، بانــی 
ــم  ــن ه ــاال ای ــه ح ــد ک ــر می کن ــا خــودش فک ــروژه ب پ
ــال جــذب ســرمایه اســت کــه اگــر شــد، شــد  یــک کان
ــد خــوب  ــه دســت بیای ــدار ب ــر مق ــم نشــد، ه ــر ه و اگ
ــغ  ــد کــه ناچــار اســت کل مبل ــا وقتــی می دان اســت. ام
ــرای موفقیــت  ــه دســت بیــاورد، از تمــام منابعــش ب را ب

ــد.  ــتفاده می کن ــروژه اس پ
ــت  ــروژه ای حمایـ ــه از پـ ــی کـ ــر، کسـ ــوی دیگـ از سـ
ــن  ــدن همیـ ــرا شـ ــد اجـ ــه امیـ ــا بـ ــد، دقیقـ می کنـ
پـــروژه بـــا همیـــن تعاریـــف مشـــخص دارد حمایـــت 
ـــود  ـــل نش ـــغ کام ـــر آن مبل ـــه اگ ـــا ک ـــد و از آن ج می کن
ـــت  ـــخص نیس ـــد، مش ـــد ش ـــرا نخواه ـــم اج ـــروژه ه آن پ
ــن  ــود، بنابرایـ ــه شـ ــا هزینـ ــه در کجـ ــن وجـ ــه ایـ کـ
ــده  ــاب حمایت کننـ ــه حسـ ــد بـ ــی بایـ ــوه حمایتـ وجـ
ـــورد  ـــن در م ـــه ای ـــد ک ـــاال بمان ـــود. ح ـــت داده ش بازگش
پروژه هـــای عام المنفعـــه اســـت. پروژه هایـــی کـــه 
ـــلما  ـــد، مس ـــت می دهن ـــی در ازای آن حمای ـــول پاداش ق
ــد  ــا بایـ ــد و حتمـ ــد آمـ ــش برنخواهنـ ــس انجامـ از پـ
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ــردد.  ــا برگـ ــاب حمایت کننده هـ ــه حسـ ــغ بـ مبالـ
ــت  ــما صحبـ ــا شـ ــن بـ ــه مـ ــا االن كـ  تـ
ــزار  ــون و 556 هـ ــغ 146 ميليـ ــم، مبلـ مى كنـ
ـــده  ـــک ش ـــما كم ـــايت ش ـــان در س و 494  توم
ــک  ــه در يـ ــه اين كـ ــه بـ ــا توجـ ــت . بـ اسـ
ـــى  ـــراى برخ ـــد ب ـــه بودي ـــر گفت ـــه ديگ مصاحب
از پروژه هـــاى خيريـــه شـــما درصـــدى بـــراى 
ــد  ــى كل درآمـ ــد، يعنـ ــان برنمى  داريـ خودتـ
شـــما از ســـايت كمتـــر از 10 ميليـــون تومـــان 
ـــت.  ـــم اس ـــيار ك ـــم بس ـــن رق ـــت. اي ـــوده اس ب
ـــان  ـــتارت آپ خودت ـــعه اس ـــراى توس ـــه اى ب برنام

داريـــد كـــه بـــه ســـودآورى برســـيد؟ 
بلـــه، همین طـــور اســـت. برنامـــه کـــه داشـــته ایم 
و داریـــم و طبـــق همـــان برنامـــه در حـــال جلـــو 
رفتـــن هســـتیم. امـــا بایـــد حمایت هـــای رســـانه ای و 
ـــون  ـــرد چ ـــورت بگی ـــن روش ص ـــادی از ای ـــازمانی زی س
ـــن  ـــن روش تامی ـــدی ای ـــردم از کارآم ـــناخت م ـــا ش واقع
ـــت.  ـــناخت از دونی ـــا ش ـــه صرف ـــت ن ـــم اس ـــرمایه مه س
قســـمت ســـخت کار مـــا هـــم این جاســـت کـــه 
ــازمان های  ــانه ها و سـ ــم رسـ ــالش  می کنیـ ــیار تـ بسـ
ـــگ و  ـــج کراودفاندین ـــم در تروی ـــاب کنی ـــف را مج مختل
ـــا  ـــد ام ـــک کنن ـــا کم ـــه م ـــورد آن ب ـــانی در م اطالع رس
ـــرات  ـــد. در مذاک ـــای کار آمده ان ـــی پ ـــی کم ـــداد خیل تع
ـــد  ـــتقبال می کنن ـــد و اس ـــد می آین ـــه وج ـــه ب ـــه هم اولی
امـــا قبـــل از اجـــرا شـــدن، معمـــوال حساســـیت های 
عجیبـــی ایجـــاد می شـــود کـــه اگـــر نـــخ را بگیـــری و 
بـــه ســـرش برســـی، بـــه پـــول می رســـد. البتـــه ایـــن 
ـــی از  ـــا بخش ـــود ام ـــل نمی ش ـــول ح ـــا پ ـــا ب ـــاله الزام مس
ـــت   ـــن حمای ـــوده دوم ای ـــه مفق ـــود. حلق ـــوار می ش راه هم
نکردن هـــا، بی اعتمـــادی بـــه روشـــی اســـت کـــه 
ـــه  ـــت ک ـــه این جاس ـــب، نکت ـــده و خ ـــر نش ـــوز فراگی هن
ـــت  ـــه حمای ـــازی ب ـــه نی ـــر چ ـــد دیگ ـــر ش ـــی فراگی وقت

خـــاص رســـانه ای وجـــود دارد؟ 
بــرای  هســتیم،  تفریــط  و  افــراط  در  همیشــه  مــا 
ــم، رابطــه  ــول می خواهی ــم، پ ــت مجــوز می خواهی حمای
می خواهیــم و بعضــا بــدون یــک، دو یــا حتــی هیچ کــدام 
ــل  ــم. دالی ــی می کنی ــای عجیب ــوارد حمایت ه ــن م از ای
ــر  ــه اگ ــم ک ــم توجــه کنی ــن ه ــه ای ــا ب ــادی دارد. ام زی
مــن مجــوز و پــول و رابطــه الزم را داشــته باشــم، دیگــر 
اســمش حمایــت نیســت، بلکــه تبلیغــات اســت. تبلیغات 
هــم یعنــی مــن آن ســه عامــل را واســطه قــرار می دهــم 
و شــما هــر چیــزی را کــه مــن بگویــم بــه خــورد مــردم 
ــا  ــت ی ــت اس ــه درس ــه این ک ــه ب ــدون توج ــی، ب می ده

غلــط. 
مــن حرفــم ایــن اســت کــه رســانه ها و ســازمان ها 
ــی  ــر بحث ــش ه ــورد جزئیات ــد، در م ــن روش را ببینن ای
کــه دوســت دارنــد بــا مــا انجــام دهنــد و در آخــر اگــر 
بــه نظرشــان درســت آمــد، در ترویجــش دریــغ نکننــد، 
ــا مســتقیما در ایــن لحظــه  ــه این کــه آی ــدون توجــه ب ب

ــن  ــب طرفی ــه ای نصی ــا رابط ــی ی ــود مال ــت س ــرار اس ق
ــه در صــورت  ــن هســتم ک ــن مطمئ ــر. م ــا خی بشــود ی
ــت و  ــه - از دول ــن روش، کل جامع ــت ای ــج درس تروی
ــردم  ــا شــرکت های خصوصــی و م ــد ت ــازمان ها بگیری س
ــه  ــا، تجرب ــق آماره ــن را طب ــد شــد. ای ــع خواهن - منتف
جهانــی و شــناخت مختصــات فرهنگــی و تجــاری عــرض 

می کنــم. 
میــزان  و  پروژه هــا  تعــداد  اگــر  تفاســیر،  ایــن  بــا 
ــم  ــا ه ــودآوری م ــد، س ــدا کن ــش پی ــا افزای حمایت ه
ــوش  ــه را فرام ــن نکت ــی ای ــود. ول ــد ب ــه خواه معقوالن
اجتماعــی  کارآفرینــی  یــک  دونیــت  کــه  نکنیــم 
 Social( محســوب می شــود. کارآفرینــی اجتماعــی
اجتماعــی  کســب وکار  یــا   )Entrepreneurship
)Social Business( نوعــی از کســب و کار اســت کــه 
ــوان رشــد داشــته  ــا ســودآوری ت ــد ب ــه بای ضمــن این ک
باشــد، دیگــران را نیــز توانمنــد ســازد. البتــه ایــن یــک 
ــیار  ــث بس ــه مبح ــت وگرن ــه اس ــی خالص ــف خیل تعری
جــذاب و عمیقــی اســت و شــاید در ایــن مقــال نگنجــد. 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی می دان ــال اجتماع ــا فع ــه ی ــک موسس ی
ــه دســت  ــادی ب ــه صــورت ع ــغ را ب ــالن مبل ــد ف بخواه
بیــاورد، بایــد بــه میــزان 2۰ درصــد و بعضــا باالتــر از 5۰ 
درصــد را بــرای تبلیغــات در جهــت جمــع آوری حمایــت 
ــی  ــن سرویس ــتفاده از چنی ــن اس ــد، بنابرای ــرف کن ص

ــه دارد. ــش توجی ــگ( برای )کراودفاندین
درســت اســت کــه خیلــی از موسســات بــه سیســتم های 
ــه  ــد ک ــان می کنن ــد و معمــوال بی ــادت کرده ان ســنتی ع
ــش از  ــوری و خواه ــه حض ــاس و جلس ــد تم ــا چن ــا ب م
دوســتان و شــرکت ها، مبالــغ درشــتی را بــه دســت 
ــن سیســتم اعتمــاد  ــه ای ــا می شــود ب ــا آی ــم، ام می آوری
ــا  ــرد ی ــه ف ــت و ب ــتم نیس ــه سیس ــتمی ک ــرد؟ سیس ک
افــراد وابســته اســت؟ آیــا آن دوســت یــا ســازمان، 
ــوده و  ــی ب ــی راض ــن کمک های ــام چنی ــه از انج همیش
هســتند؟ آیــا بــا عــوض شــدن افــراد، بــاز هــم تماس هــا 

ــد؟  ــان را دارن ــرد خودش کارک
ــع، از  ــدرت جم ــم، از ق ــرف می زنی ــداری ح ــا از پای م
از  نیســت،  تمام شــدنی  هیچ وقــت  جمــع  این کــه 
ــادی از  ــداد زی ــت روی تع ــغ درش ــی مبال ــه وقت این ک
ــغ بســیار  ــرد مبل ــر ف ــهم ه ــود، س ــراد تقســیم می ش اف
پایینــی )بعضــا در حــد 1۰ هــزار تومــان( خواهــد بــود و 
هیچ وقــت کســی بــا ایــن مبالــغ زیــر فشــار قــرار نخواهــد 
ــراد از  ــا فــرض خــارج شــدن برخــی اف گرفــت. حتــی ب
ایــن چرخــه و یــا دیــر بــه دیــر کمــک کردن هــا، افــراد 
زیــاد دیگــری بــرای جایگزینــی وجــود دارنــد چراکــه بــه 
فــرد و ســازمان خاصــی وابســته نیســت،بلکه بــه مردمــی 
ــک  ــی ی ــن یعن ــواره هســتند. ای ــه هم وابســته اســت ک
ــرد -  ــه ب ــی معامل ــل اعتمــاد، یعن ــدار و قاب سیســتم پای
بــرد، یعنــی مــن بــه تــو کمــک می کنــم و تــو بــه مــن. 
 لطفــا توضيحاتــى دربــاره فضــاى كارى دونيــت 
ــان  ــر كارت ــد؟ دفت ــد داري ــد كارمن ــد. چن بدهي
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چنــد متــر اســت؟ چقــدر فضــاى كارى خودتــان 
متكــى بــه فضــاى مجــازى اســت؟ )دوركارى و...( 
ــه  ــه فرانس ــا ک ــر از خانم ه ــتیم. دو نف ــر هس ــا 9 نف م
ــه هــم در  ــه صــورت دورکاری و بقی ــد ب زندگــی می کنن
یــک دفتــر کار 9۰ متــری هــر روز در کنــار هــم کارهــا 
ــال  ــان کام ــگ کاری م ــا و فرهن ــم. فض ــش می بری را پی
ــتانه  ــا دوس ــم رابطه ه ــعی داری ــت و س ــتارت آپی اس اس
باشــد، زیــاد بــه سلســله مراتب و مدیــر و کارمنــد 
ــال  ــت دنب ــروز خالقی ــرای ب ــم. کســی ب ــادی نداری اعتق
ــه »در  ــت و مقول ــازه نیس ــا اج ــت و ی ــت و موقعی فرص

ــم. ــم نداری ــف« ه ــه وظای حیط
 از ايــن 9 نفــر هــر كــس مســئول چــه كارهايى 

؟ ست ا
شــبکه های  و  محتــوا  تولیــد  بخــش  در  نفــر  دو 
اجتماعــی، یــک نفــر روابــط عمومــی و دو نفــر در بخــش 
ــری و  ــای دفت ــر کاره ــک نف ــد. ی ــت می کنن ــی فعالی فن
عمومــی را انجــام می دهــد و ســه نفــر دیگــر بــه عنــوان 
ــل  ــی و مدیرعام ــر فن ــگ، مدی ــی و مارکتین ــر اجرای مدی

ــد.  ــور می پردازن ــام ام ــه انج ب
 محى اهل كجاست؟

هــر ســه بنیانگــذار، اهــل شــیراز هســتیم امــا بــه طــور 
اتفاقــی در تهــران بــه هــم رســیدیم و شــریک شــدیم. 

ــا  ــد؟ آي ــرت كردي ــران مهاج ــه ته ــرا ب  چ
حتمــا  موفقيــت  بــراى  اســتارت آپ  يــک 
ــه  ــران چ ــع ته ــد؟ در واق ــران باش ــد در ته باي
موقعيت هــاى جديــدى بــراى اســتارت آپ ها 

مى كنــد؟ مهيــا 
ــور  ــی این ط ــت ول ــر اس ــران راه هموارت ــلما در ته مس
نیســت کــه در شــهرهای دیگــر امکانپذیــر نباشــد. 
ــه  ــزی ک ــی مراک ــات و بعض ــال ارتباط ــر ح ــه ه ــا ب ام
ــران  ــید در ته ــته باش ــا کار داش ــا آن ه ــت ب ــن اس ممک
ــرار  ــی داســتان مــا از ایــن ق در دســترس تر هســتند. ول
ــری  ــه دیگ ــم و گزین ــک آمدی ــوت آوات ــا دع ــه ب ــود ک ب

ــت.  ــود نداش وج
 دونيــت چــه ارزشــى خلــق كــرده كــه در مدل 
ــته  ــود نداش ــب وكار وج ــوع كس ــن ن ــنتى اي س
ــگ  ــا فرهن ــت را ب ــوان دوني ــا مى ت ــت؟ آي اس

ــرد؟ ــه ك ــى مقايس ــنتى ايران ــزان« س »گلري
کاری کــه دونیــت می کنــد مــدل ســنتی نــدارد. در 
ــا ترکیبــات جدیــدی از کارهــای  واقــع کراودفاندینــگ ب
ــی و چاشــنی هایی  ــای بانکــی و مال ــی، فعالیت ه اجتماع
ــه،  ــا بل ــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت. ام ــا ب مــدرن پ
می تــوان گفــت حالــت متجــدد گلریــزان خودمــان اســت 
کــه بــا مختصــات روز هماهنــگ شــده و در ایــن راســتا از 

ــد.  ــتفاده می کن ــن شــکل اس ــه بهتری ــوژی ب تکنول
ــه  ــت و پنج ــكالتى دس ــه مش ــا چ ــون ب  تاكن
ــه در  ــى ك ــخت ترين چالش ــد؟ س ــرم كرده اي ن
راه انــدازى كســب و كارتــان وجود داشــته اســت، 
ــى  ــه چالش هاي ــد چ ــر مى كني ــوده و فك ــه ب چ

ــد؟  پيــش رو داري
درســت اســت کــه بــرای من پیــدا کردن شــرکایی بــا این 
میــزان از هماهنگــی خیلــی ســخت نبــود، ولــی معمــوال 
ــگ و  ــرکای هماهن ــردن ش ــدا ک ــت. پی ــه نیس این گون
هم هــدف معمــوال از ســخت ترین چالش هــای راه انــدازی 
استارت آپ هاســت. ولــی مدیریــت و هدایــت تیــم و پیــدا 
ــتارت آپی  ــگ اس ــا فرهن ــه ب ــدی ک ــکاران بع ــردن هم ک
ــی از  ــند یک ــگ باش ــت هماهن ــات کاری دونی و مختص

ــت.  ــوده و هس ــا ب ــخت ترین کاره س
روی  پیــش  و  قبلــی  بــزرگ  چالش هــای  دیگــر  از 
دونیــت، گســترش و ترویــج و نشــان دادن مفیــد بــودِن 
ایــن روش تامیــن مالــی اســت کــه توضیــح مفصلــش را 
ــانه ها و  ــه رس ــی دادم؛ این ک ــای قبل ــی از بحث ه در یک
ســازمان های تاثیرگــذار بــا ایــن موضــوع آشــنا شــوند و 

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

ــد(؟  ــام مى دهي ــر انج ــى را زودت ــه كارهاي چ
توصیـــه را دوســـت نـــدارم. امـــا اگـــر بخواهـــم گـــپ 
باشـــم، پیشـــنهاد می کنـــم  دوســـتانه ای داشـــته 
ـــدید و از درون،  ـــی ش ـــل باطن ـــزه و می ـــر انگی ـــا اگ واقع
ـــوت  ـــا دع ـــب و کار نوپ ـــک کس ـــدازی ی ـــه راه ان ـــما را ب ش
نمی کنـــد، بـــه هیـــچ وجـــه ایـــن کار را نکنیـــد. 
ــه از دور در  ــی کـ ــتارت آپ و حواشـ ــذاب اسـ ــام جـ نـ
شـــبکه های اجتماعـــی می بینیـــد، مهـــم نیســـت. 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه بـــه چیـــزی عالقـــه داشـــته 

باشـــید و برایـــش از جـــان مایـــه بگذاریـــد. 
اگـــر چنیـــن چیـــزی وجـــود دارد، پیشـــنهاد می کنـــم 
خیلـــی دنبـــال عـــدد و رقـــم و برنامه ریزی هـــای 
پـــر از جزئیـــات نباشـــید چـــون بـــه هـــر حـــال هـــر 
ـــد  ـــم خواه ـــه ه ـــه زودی ب ـــید، ب ـــته باش ـــه ای داش برنام
ریخـــت! بنابرایـــن تـــا جایـــی کـــه می توانیـــد بـــه دل 
ماجـــرا بزنیـــد و از هـــر کـــدام از قدم هایتـــان تجربـــه 
کســـب کنیـــد و بعـــد برویـــد ســـراغ قـــدم بعـــدی. 
ــت،  ــوب اسـ ــاوت خـ ــرایط متفـ ــردن شـ ــی کـ بررسـ
برنامه ریـــزی هـــم همین طـــور امـــا به انـــدازه. وقتـــی 
ـــروع  ـــال ش ـــم، اص ـــروع می پردازی ـــش از ش ـــه پی ـــاد ب زی
ــدر  ــر چقـ ــم هـ ــروع می توانیـ ــد از شـ ــم. بعـ نمی کنیـ
ــتباه  ــان خواســـت برنامه ریـــزی کنیـــم. اشـ کـــه دلمـ
کـــردن گریـــز ناپذیـــر اســـت، فقـــط روش اســـتفاده از 
ـــر  ـــای دیگ ـــرد را از کارآفرین ه ـــه ف ـــت ک ـــتباه اس آن اش

ــد.  ــز می کنـ متمایـ
ــده ای از  ــش عم ــردم، بخ ــه روز اول برگ ــودم ب ــر خ اگ
ــط  ــرد، فق ــم ک ــاره خواه ــرده ام دوب ــه ک ــی را ک کارهای
احتمــاال بــه حواشــی کمتــری خواهــم پرداخــت و 
 .تمرکــزم را بیشــتر روی کســب وکار خواهــم گذاشــت
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استارتآپنیُویاهمانکیفپول
شخصیمیگویند
 جمیل فتاحی

گفت وگو �ج استارت آپ نیُو
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 در پس همه اسـتارت آپ ها داسـتانى نهفته اسـت، 
شـما چگونه ماجراى تولـد نيُو را روايـت مى كنيد؟

محمـدی: ما سـابقه ای طوالنـی در تولیـد نرم افزارهای مالی 
داشـتیم و بـه دنبـال کار در همیـن حـوزه فهمیدیـم همـه 
مـردم بـرای گـذران زندگی معیشـتی خـود نیازمنـد دانش 
مالـی و نرم افزارهـای مدیریت و حسابرسـی به وضعیت مالی 
خـود هسـتند و بـه این نتیجه رسـیدیم کـه چقـدر در این 
زمینـه خأل آموزش و دانش کاربـردی وجود دارد. برنامه های 
حسـابداری زیـادی وجود داشـتند کـه فقط بـه بیزنس ها و 
فضاهـای کاری مرتبط بودند و در زندگـی روزمره مردم وارد 
نشـده بودنـد. به همین خاطـر تصمیم گرفتیم اسـتارت آپی 
را شـکل دهیـم که تغییـری در وضعیت مالی و حسـابداری 
زندگـی مـردم عـادی در هـر حالـی کـه هسـتند، بـه وجود 
دنیـای  پیچیدگی هـای  از  فـارغ  اسـتارت آپی کـه  بیـاورد. 
حسـابداری برای مردم کاربردی باشـد و در زندگی شـخصی 
آن هـا عملکـردی داشـته باشـد. اولیـن نسـخه نیـُو در آبان 
مـاه سـال 93 النچ شـد و یک سـال بعـد وارد شـتاب دهنده 

دیموند شـدیم.
 خودتان پيش تر تجربه كار استارت آپى داشتيد؟

محمدی: همسـرم قبل از نیُو دو شـرکت داشـت کـه هر دو 
در رده شـرکت های متوسـط و رو بـه بـزرگ قرار داشـتند و 
مـن خودم یک اسـتارت آپ داشـتم کـه به خاطـر کار در نیُو 
آن را کنـار گذاشـتم. درواقـع اسـتارت آپ قبلـی مـن که در 
حـوزه متفاوتـی بـود و مخاطبـش زنـان بودنـد، با شکسـت 
مواجـه شـد، یـا بهتـر بگویـم پیـش از آن کـه رسـما دچـار 
شکسـت شـود، خـودم آن را کنار گذاشـتم تا تمـام تمرکزم 
را بـر نیـُو بگـذارم. علتـش هم این بـود که من تیم نداشـتم 
و تنهـا بـودم و در یک اسـتارت آپ داشـتن تیم همراه خیلی 

مهم اسـت.
 شـما دو نفـر االن يک زوج اسـتارت آپى هسـتيد، 
برايـم بگوييد آيـا در همين فضاى كارى با هم آشـنا 
شـديد و دنبـال كـردن اين مسـير روياى هـر دوى 

شـما بود؟
محمـدی: من پنج سـال پیش بـه محض آن کـه وارد فضای 
کاری شـدم، در شـرکتی به عنوان کارآموز مشـغول شدم که 
رئیسـش علیرضـا بـود. رابطـه کاری ما آن جا شـروع شـد و 
دو سـال پیـش به دنبـال کلید خـوردن نیُو که اسـتارت آپ 

مشـترک ما بود، بـا هـم ازدواج کردیم.
علیدوسـت بـا لبخند ادامـه می دهـد: اسـمش را می گذاریم 

اسـتارت آپ در استارت آپ.
 نيـُو بـا چه تيمـى شـروع بـه كار كـرد و االن چه 

كسـانى در آن همـكارى مى كننـد؟
محمـدی: از اول بـا یـک نفـر اسـتارت خـورد کـه همسـرم 
باشـد، بعـد مـن بـه او اضافـه شـدم و بـا نفـر سـومی که به 
مـا پیوسـت، اسـتارت آپ را راه اندازی کردیـم. در حال حاضر 

یـک تیـم پنج نفـره در نیُو مشـغول هسـتند.
 رونـد بازاريابـى در نيـُو چگونه بود و شـما چطور با 

مخاطبانتان ارتبـاط پيدا كرديد؟
از هـر چیـز می خواسـتیم محصـول  قبـل  مـا  محمـدی: 

تصوير كلى بسيارى از ما از 
استارت آپ ها همان ايده هايى 
خالقى هستند كه قرار است به مدد 
تكنولوژى جهانى را تكان دهند. اما 
اين روزها استارت آپ ها به ما نشان 
داده اند كه قرار نيست الزاما در پى 
ايده اى منحصربه فرد يا بى همتا باشند. 
بسيارى از اين ايده ها در پى هم 
متولد مى شوند و زندگى هر كدام بر 
ديگرى تاثير مى گذارد و كيف پول نيُو 
يكى از همين ايده هاست. استارت آپى 
در حوزه فين تک كه نمونه هاى 
داخلى و خارجى زيادى قبل و بعد از 
آن متولد شده اند، اما بنيان گذارانش 
باور دارند با ساده  كردن پيچيده ترين 
مفاهيم حسابدارى تا كنون بيش از 
051 هزار بار دانلود شده اند. عليرضا 
عليدوست و مريم محمدى زوج 
استارت آپى جوان و ماجراجويى 
هستند كه به گفته خودشان همواره 
دنبال آن چيزى مى روند كه عاشقش 
هستند و در اين راه دغدغه هاى 
معيشت و روزگار جوانى برايشان 
رنگ مى بازد. اين دو جوان 13 و 
03 ساله اين روزها در شتاب دهنده 
ديموند در دانشگاه تهران مستقر 
شده اند و هر دو در رشته كارشناسى 
نرم افزار درس خوانده اند. حاال نه 
فقط دو سال از تولد ايده شان، 
كه از شروع زندگى مشتركشان 
مى گذرد. وقتى روى كاناپه هاى 
شركت روبه رويم مى نشينند، هر 
دو لبخند به لب دارند و مى گويند 
ايمان و اميد است كه آن ها را در 
روزگارى كه دنبال ايده شان هستند، 
زنده نگه داشته است نه پول. 
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باکیفیتـی بـه وجـود بیاوریـم کـه نیـاز مـردم را رفـع کند. 
یعنـی مـا نیـاز و درد مـردم را شـناخته بودیـم. هیـچ تبلیغ 
مسـتقیمی روی نیُو نداشـتیم و مخاطب خودش به سراغ ما 
آمـد. مـردم بـه ما فیدبـک می دادنـد و بازخورد آن ها نشـان 
مـی داد کـه مـا در کارمـان موفـق بوده ایـم. ببینیـد، برنامـه 
حسـابداری کـم نیسـت، امـا برنامه ای کـه کاربردی باشـد و 
عمـوم مـردم فـارغ از اطالعاتی که از سیسـتم حسـابداری و 
مدیریـت مالـی دارنـد بتوانند بـا آن کار کنند، کم اسـت. به 

همیـن خاطـر تمرکـز مـا روی کیفیت نیـُو بود.
علیدوسـت: اسـتراتژی مـا از آغـاز کار ایـن بود کـه خودمان 
خودمـان را تبلیغ نکنیم، بلکه شـرکایی پیـدا کنیم که آن ها 
نیـُو را پرومـوت کننـد و ایـن اسـتراتژی بـرای مـا همـواره 
راه گشـا بـوده اسـت. مـا در سـال 9۴ بـه اولیـن بانـک خود 

کـه موبایـل بانک تجارت باشـد، متصل شـدیم. همـکاری با 
موبایـل بانـک تجـارت نمونه موفقـی برای پی گیـری همین 
اسـتراتژی شـد و همیـن روند بـا بانک های دیگـر هم پیش 
گرفتـه شـد. در چنیـن نرم افـزاری ارتبـاط با بانک بـرای ما 
خیلـی حیاتـی اسـت. هر چـه بانک های بیشـتری بـا ما کار 
کننـد، مخاطب بیشـتری به ما رجوع می کنـد. موبایل بانک 
تجـارت خـودش شـروع بـه پرومـوت کـردن اپلیکیشـن ما 
کـرد و ردپـای نیـُو در کامنت ها و نظـرات کاربـران آن دیده 
شـد. یعنـی نیُو و موبایل بانـک تجارت از طریق کاربرانشـان 
متقابـال یکدیگـر را تبلیـغ می کردنـد. تـا پایان سـال 9۴ ما 
به شـرکت توسـن متصل شـدیم. مـا در ایران چند شـرکت 
معـدود داریـم که خدمـات و سـرویس های بانکـی را فراهم 
می کننـد. توسـن نزدیـک بـه 12 بانـک را پوشـش می دهد 
و از طریـق آن مـا بـه سـه بانـک دیگـر متصـل شـدیم. بعد 
از آن بـا شـرکت ارتبـاط فـردا کـه زیرسـاخت بانـک آینـده 
را فراهـم می کنـد، ارتبـاط برقـرار کردیـم و اکنـون در پـی 
آن هسـتیم کـه بـه بانک هـای دیگـری چـون کشـاورزی و 
پارسـیان هـم متصل شـویم. در حـال حاضر ما بـا بانک های 
تجارت، شـهر، آینـده، اقتصاد نوین، انصـار و مهر اقتصاد کار 

می کنیـم. همـکاری با بانک هـا ارزش افـزوده دوطرفه ای بود 
کـه هـم برای مـا و هم بانـک همـکار مزیت ایجـاد می کند.
محمـدی: حتـی مـا در این فکر هسـتیم کـه در زمینه های 
متعـدد داشـته باشـیم و فقـط بـه بانک هـا بسـنده نکنیـم. 
زنجیـره ای  فروشـگاه های  بـه  می خواهیـم  مثـال  به طـور 
متصـل شـویم و کاربـری کـه آن جـا خریـد می کنـد، بـا 
کشـیدن کارت مسـتقیما اطالعاتی به سیسـتم ما وارد کند 
و نیـُو بتوانـد تمـام اقـالم و قیمت هـای آن هـا را محاسـبه و 

کند. ذخیـره 
 نيـُو درنهايـت چه هدفـى را دنبال مى كنـد و قرار 

اسـت به چه كار كاربرانـش بيايد؟
علیدوسـت: نرم افـزار مـا قرار اسـت مدیریتی بر حـوزه مالی 
زندگـی روزمـره افراد داشـته باشـد. حتی کسـانی که سـواد 
مالـی ندارنـد و بـا مفاهیـم دنیای مالـی آشـنایی ندارند هم 
می تواننـد بـا نیـُو کار کننـد و درنهایـت کاربـر می توانـد 
هوشـمندانه تر خـرج کنـد و پـول بیشـتری تـه جیبش نگه 
دارد. مـا داده هـای خـام مالـی آن ها را می گیریـم و اطالعات 
مخـارج ریـز و درشـت را بـه آن هـا تحویل می دهیـم. حتی 
اسـم  بـه  و مفهومـی  رفته ایـم  مـا یـک گام جلوتـر هـم 
بـه وجـود  نیـُو  در  را  ماهانـه  اطالعـات  به اشـتراگ گذاری 
آورده ایـم. مـا یـک اکانت ابری بـه کاربران می دهیـم و آن ها 
بـه صـورت آن الیـن و آف الیـن بـه آن دسترسـی خواهنـد 
داشـت و می تواننـد هم زمـان آن را در گوشـی، تبلـت یـا 
وینـدوز خـود مدیریت کـرده و بـه آن اطالعاتـی وارد کنند. 
حـاال قـدم بعـدی به اشـتراک گذاشـتن این اطالعـات مالی 

بـا اکانت هـای دیگر اسـت. 
مثـال اگـر مـن و همسـرم یـک کیف پول مشـترک داشـته 
باشـیم، می توانیـم هزینه هایمـان را در آن به طـور مشـترک 
مدیریـت کنیـم، یـا اگـر من هزینـه تن خـواه شـرکت را در 
دسـت دارم، آن را بـا همکارانم به اشـتراک بگذارم. شـخص 
دیگـری کـه مدیـر سـاختمان اسـت، می توانـد هزینه هـای 
مشـترک سـاختمان را بـا همسـایه ها به اشـتراک بگـذارد و 
این گونـه یک کیف پول مشـترک در حوزه های مختلفی که 
افـراد در آن تعامـل مالـی انجام می دهند، سـاخته می شـود. 
حوزه هـای  در  پیش تـر  به اشـترک گذاری  ویژگـی  ایـن 
سـرگرمی و ارتباطـات بـه وجـود آمده بـود، اما بـرای اولین 
بار در حوزه اپلیکیشـن های حسابداری فارسـی در نیُو اتفاق 
افتـاده اسـت. قطعـا قبـل از نیـُو ابزارهـای مالی کـم نبوده، 
امـا معمـوال ایـن برنامه هـا دسـت وپاگیر و چهارچوب منـد 
هسـتند. هـدف مـا در نیُو این اسـت که ابزاری که به دسـت 
مردم می رسـد، پیچیدگی خاصی نداشـته باشـد، هرچند در 

پـس ایـن پلتفـورم مفاهیم پیچیـده مالی نهفته باشـد.
 دربـاره كار بـا اپليكيشـن نيـُو توضيـح دهيـد. از 
لحظـه دانلـود تـا اسـتفاده از ايـن برنامـه كاربر چه 

مراحلـى را پشـت سـر مى گـذارد؟
علیدوسـت: وقتـی کاربـر نرم افـزار را نصـب می کنـد، اول از 
همـه پیشـنهاد سـاختن یک کیف پـول به او داده می شـود. 
کیـف پـول می تواند شـخصی باشـد، مربـوط به کسـب وکار 
باشـد یا گزینه های دیگـر. در مراحل بعدی نیـُو اطالعاتی از 
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کاربـر می گیـرد و بـرای او یک کیـف پول طراحـی می کند. 
در هـر کیـف پول گروه حسـاب های مشـخصی وجـود دارد. 
مثـال در یـک کیف پـول شـخصی مـواردی چون پوشـاک، 
غـذا و سـرگرمی تعریف می شـوند و کاربـر می تواند خودش 
ایـن مـوارد را کـم و زیاد کند. بعـد از آن که کاربـر گروه های 
هزینـه و درآمـد خـود را تعریـف کـرد، او تراکنش های مالی 

روزانـه اش را در نرم افـزار ثبـت می کند. 
این کار به سـه روش انجام می شـود. یک روش شیوه دستی 
اسـت کـه خود کاربر می گویـد از کدام گـروه و چه مبلغی را 
هزینـه کـرده اسـت. عـالوه بـر آن می تواند تراکنش هـا را به 
اقـالم خـاص تگ کنـد، برای آن یادداشـت بگـذارد و برایش 
کـه  پیامک هاسـت،  طریـق  از  دوم  روش  بگـذارد.  عکـس 
این جـا کاربـر داده کمتـری را دسـتی وارد می کند و پیامک 
بانک مسـتقیم مبلغ و تاریخ را به اپلیکیشـن می دهد. روش 
سـوم هـم در ارتبـاط بـا بانک صـورت می گیـرد و عـالوه بر 
مبلـغ و تاریـخ، مـا در تراکنش هایـی کـه از طریق شـاپرک 
انجـام می شـوند، یـک کد پذیرنـده می گیریـم، اولین بـار از 
کاربـر می خواهیـم کـه آن را معرفی کنـد و از دفعات بعد به 
صـورت اتوماتیـک  از طریـق همـان کد پذیرنده اپلیکیشـن 
شناسـایی می کنـد کـه خریـد در کـدام گـروه می گنجـد و 
حتـی می توانیـم انتخـاب یـک کاربـر را بـه کاربـر دیگـر 
هـم پیشـنهاد دهیـم کـه مثـال یـک کاربر کـدی را بـه نام 
سـوپرمارکت ثبت کـرده و کاربر دیگر هـم می تواند از همان 
تعریف اسـتفاده کند. به مرور سیسـتم از طریـق درگاه های 
تراکنش هـای  می توانـد  کـه  بـه هوشـی می رسـد  بانکـی 
کاربـران را بـه صـورت خـودکار شناسـایی کنـد. این گونـه 
اطالعات دسـتی واردشـده توسـط کاربر مدام کم می شـود و 
او بیشـتر می توانـد روی دخـل و خرج ماهانه خـود متمرکز 

شـود و مخـارج اضافی خـود را تشـخیص دهد. 
 اسـتارت آپ هاى ايرانـى معمـوال در بخش خدمات 
فعـال هسـتند و يـک مابـه ازاى بيرونـى در مقابـل 
خدماتـى كه عرضـه مى كننـد، وجـود دارد. با توجه 
بـه خدماتى كـه نيُو بـه كاربـران مى دهـد، مخاطب 

آن را عمدتـا چـه گروه هايـى تشـكيل مى دهند؟
علیدوسـت: مـا در حـال حاضـر سـه گـروه اصلـی مخاطب 
داریـم کـه خانـه داران، کارمنـدان و کسـب وکارهای کوچک 
و  بـرای دخـل  اسـت  کـه مشـخص  خانه دارهـا  هسـتند. 
خـرج خانـه از نیـُو اسـتفاده می کننـد، امـا دو گـروه هـدف 
دیگـر داریـم، یکـی کارمنـدان کـه بزرگ تریـن مشـکلی 
کـه در حـوزه مالـی زندگـی دارنـد،  ایـن اسـت کـه ورودی 
مشـخص درآمـدی دارند و از سـوی دیگر دنیایـی از مخارج 
غیرقابـل پیش بینـی دارنـد. کارمنـدان معموال تمایـل دارند 
هزینه هـای خـود را اصـالح کننـد و می خواهنـد مانـده ای 
از ایـن درآمـد را پس انـداز کننـد. کسـب وکارهای کوچکـی 
هـم که تـا کنـون از نیـُو اسـتفاده کرده اند، دنبال محاسـبه 
سـود و زیـان کار خود نبودنـد، بلکه می خواسـتند از جریان 
نقدینگی و هزینه های داخل کسـب وکار خود باخبر باشـند. 
طلـب و بدهـکاری و وضعیـت نقدینگـی چک ها را بررسـی 
کننـد و کارهایـی از ایـن قبیـل. مـا در حـال حاضـر تمرکز 

زیـادی بـر ایـن دو گـروه کرده ایـم و می خواهیـم ابزارهـای 
کاربردی تـر بـرای آن هـا طراحـی کنیم.

خـاص  گروه هـاى  هميـن  نيـُو  مخاطـب  يعنـى   
هسـتند و شـما روى هميـن گـروه هـدف محـدود 

كرده ايـد؟ سـرمايه گذارى 
علیدوسـت: بگذاریـد بـه شـما آمـار و ارقامـی بدهـم کـه 
نشـان دهـد آیـا اساسـا ارزش دارد کـه یـک اسـتارت آپ در 
ایـن حـوزه سـرمایه گذاری کند یا نـه. در ایـران 2۰ میلیون 
خانـوار داریـم. چیـزی حـول و حـوش 1۰ میلیـون کسـب 
وکار شـخصی داریـم و ۷ میلیـون کارمنـد و کارگـر داریـم. 
کسـب وکار شـخصی از راننـده تاکسـی شـروع می شـود تـا 
یـک بوتیـک یـا یـک کارگاه تولیـدی. مـا بر اسـاس ضریب 
نفـوذ تکنولـوژی در بین مـردم تخمین می زنیـم که جامعه 
هـدف ما چیـزی حـدود 5 میلیون نفر باشـد که عـدد قابل 
توجهـی اسـت. خصوصـا کـه هـر کاربـر فیـن تـک ۴ برابـر 
کاربـران حوزه هـای دیگـر تکنولـوژی ارزش دارد. از لحـاظ 
وجهـی کـه می تـوان از این گـروه کاربـران دریافت کـرد، به 
ایـن معناسـت کـه بازدهی مالـی کاربر فین تک چهـار برابر 
حوزه هـای دیگـر اسـت. در حـال حاضر اپلیکیشـن ما 15۰ 
هـزار نصـب گرفته اسـت و روزانه 8 هزار کاربـر آن الین دارد 
و ماهانـه حـدود ۴۰ هزار کاربـر آن الین. هدف ما این اسـت 
کـه بتوانیـم تـا پایـان سـال این عـدد را بـه حـدود 35۰ تا 
۴۰۰ هـزار نصـب برسـانیم. بـه نظـر من بـا توجه بـه میزان 
آشـنایی کاربران ایرانی با تکنولوژی که روزبه روز هم بیشـتر 
می شـود، می تـوان روی بـازار نیُو کامـال امیدوار بـود. ضمن 
این کـه امکانـات ما بـه همین جا ختـم نمی شـود و در آینده 
قابلیت هـای بیشـتری به ایـن نرم افـزار اضافه خواهیـم کرد.

 از آن جايـى كـه سيسـتم بانكـى در ايـران عموما 
دولتـى اسـت و شـما هـم كار خـود را بـا همـكارى 
بـا يـک بانـک دولتـى آغـاز كرده ايـد، بگوييد چه 
آيـا  داشـت؟  ايـن مسـير وجـود  در  چالش هايـى 
اعتمـاد  اسـتارت آپ  يـک  بـه  به راحتـى  بانک هـا 

؟ مى كننـد
علیدوسـت: االن فضـای بانکـی کشـور از دولتی تریـن تـا 
آن هـا  همـه  و  اسـت  یکسـان  تقریبـا  آن  خصوصی تریـن 
امکانـات مشـابهی بـه مشـتریان عرضـه می کننـد. امکاناتی 
نظیـر موبایـل بانـک و اینترنـت بانک بـا قابلیت هـای تقریبا 
یکسـان در همـه بانک هـا وجـود دارد. بـر همیـن اسـاس 
تعـدادی از بانک هـا و شـرکت های زیرسـاخت آن هـا طالـب 
ایجـاد نـوآوری و خالقیتـی در ایـن امکانـات هسـتند. از 
و  هسـتند  بـزرگ  خیلـی  شـرکت ها  ایـن  کـه  آن جایـی 
همیشـه کارهـای زیـادی برای انجـام دادن دارند، خودشـان 
به تنهایـی نمی تواننـد ایـن وجـه تمایـز را ایجـاد کننـد. بـه 
همیـن خاطـر روی پروژه هـای اپن بانکینگ سـرمایه گذاری 
تعـداد  می سـپارند.  اسـتارت  آپ ها  بـه  را  کار  و  می کننـد 
اسـتارت آپ هایی کـه در این حوزه مشـغول به کار شـده اند، 
کم نیسـتند و شـرکت های زیرسـاخت هم از آن ها استقبال 
می کننـد. در کنـار آن هـا قراردادهایـی هـم امضا می شـوند 
کـه حریـم خصوصی کاربـران و اصـل محرمانگـی اطالعات 
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شـخصی آن هـا رعایـت شـود و در قبـال آن تضامینـی هـم 
از اسـتارت آپ ها دریافـت می شـود. در کل می تـوان گفـت 
حـوزه فیـن تـک در ایـران فضای جـذاب و جوانی اسـت که 

اسـتارت آپ ها کم کـم بـه آن روی می آورنـد. 
 مدل درآمدزايى نيُو چگونه است؟

علیدوسـت: نسـخه اولیـه برنامـه مـا کامـال رایـگان اسـت. 
بعـد از آن مـا خدمـات ارزش افـزوده ای ارائـه می کنیـم 
کـه کاربـر در ازای آن هـا پرداخـت ماهانـه یا سـاالنه انجام 
می دهـد. مـدل بعـدی درآمدزایی مـا بحث تبلیغات اسـت 
کـه مـا می توانیـم بـا کسـب وکارها وارد تعامـل شـویم و 
کسـب وکارها را بـه کاربران خـاص معرفی کنیـم. تا این جا 
همیـن دو حـوزه می توانـد درآمـد خوبـی بـرای ما داشـته 

باشد. 
 در ميان اپليكيشـن هاى حسـابدارى كه تعدادشان 

هم كم نيسـت، مزيت رقابتى نيُو چيسـت؟
از  را  نیـُو  بـه نظـر مـن سـه مزیـت رقابتـی  علیدوسـت: 
نرم افزارهـای مشـابه جـدا می کند. یکی سـاده بـودن فضای 
کاربـری آن اسـت. کاربـران نیـُو قـرار نیسـت هیـچ دانشـی 
دربـاره سیسـتم های پیچیـده حسـابداری داشـته باشـند. 
همـه سـعی مـا همین اسـت کـه محصـول نهایی ما سـاده 
باشـد. مزیـت دوم ما همان اکانت ابری نیُو اسـت که سـطح 
دسترسـی کاربـر بـه برنامـه را باال می بـرد. مزیت دیگـر نیُو 
هـم همـان دسترسـی اش به ای پـی آی بانکی اسـت که باید 
بگویـم نیـُو در نـوع خـودش اولیـن نرم افزاری اسـت که این 
قابلیـت دسترسـی را دارد. ترکیـب این مزایـا معجونی برای 
کاربـران نیـُو بـه دسـت آورده کـه آن هـا را از مـا راضی نگه 

می دارد.
روى  زمانـى  معمـوال  شـتاب دهنده  شـركت هاى   
اسـتارت  آپ ها سـرمايه گذارى مى كننـد كه مطمئن 
ايـده اى دچـار رشـد تصاعـدى مى شـود.  باشـند 
چـه ويژگى هايـى در نيـُو آن را بـراى شـتاب دهنده 

ديمونـد جـذاب كرده اسـت؟
علیدوسـت: مـن نمی توانـم بگویـم شـتاب دهنده دیمونـد 
در نیـُو چـه دیـده کـه روی آن سـرمایه گذاری کرده اسـت. 
امـا می توانـم بـه شـما بگویـم کـه شـتاب دهنده ها معمـوال 
روی ایـده سـرمایه گذاری نمی کنند. آن ها معمـوال روی تیم 
سـرمایه گذاری می کننـد و زمانـی بـا شـما کار می کنند که 
حداقـل یـک محصـول اولیـه داشـته باشـید. زمانـی کـه ما 
بـه دیمونـد آمدیـم، نیـُو بیـن 2۰ تـا 3۰ هزار نصب داشـت 
و محصـول ما مشـغول بـه کار بود. مـا در آن زمـان به خاطر 
ایـن بـه دیمونـد مراجعه کردیـم کـه نیازهایی داشـتیم که 
دیگـر خودمـان از پس آن هـا برنمی آمدیم. نـه فقط نیازهای 
مالـی، مثـال نیاز بـه ارتباطات و منابع دیگری کـه در توان ما 
نبود. دیموند همان شـریکی بود که این فرایندها را تسـریع 
و تسـهیل می کـرد. شـتاب دهنده ها بـه تیم هـا یـک پکیـج 
عرضـه می کننـد کـه شـامل شـبکه، سـرمایه اولیـه، فضای 
کاری و راهنمایی هایـی در حیـن راه اسـت. ایـن پکیـج بـه 
کمـک تیـم اولیه مي آید و پیـش رفتن در مسـیر با کیفیت 

و سـهولت بیشـتری انجام می شـود.

 دلـم مى خواهد شـما به عنـوان يـک زوج جوان كه 
دغدغـه معيشـت و زندگـى روزمـره خـود را داريد، 
فـارغ از شـعارزدگى بگوييـد آيـا مى تـوان بـا يک 

اسـتارت آپ روزگار جوانـى را گذراند؟
محمـدی بـا خنـده می گویـد: بسـتگی دارد ازدواج کـرده 
باشـید یـا نـه. اول کار خیلـی سـخت اسـت. یـک جـوان 
بایـد حتمـا پس انـدازی از پیـش داشـته باشـد کـه بتوانـد 
اسـتارت آپی را راه انـدازی کنـد. نباید دغدغـه مالی جدی ای 
در میـان باشـد و منبعـی وجـود داشـته باشـد که تـا وقتی 
ایـده بـه ثمر می رسـد، از آن اسـتفاده کنـد. ایـن را هم باید 
اضافـه کنـم کـه هیچ ایـده ای خیلـی زود به ثمر نمی رسـد. 
حداقـل دو، سـه سـال زمـان می بـرد. بـه نظر مـن جوان ها 
یـا بایـد عاشـق ایده شـان باشـند، آن قدر کـه برایشـان مهم 
نباشـد حتـی پول تاکسـی بـرای رفتـن بـه خانـه را ندارند، 
یـا بـه منبـع مالـی متصـل باشـند. کسـی کـه بـه دنبـال 
اسـتارت آپ مـی رود، نمی توانـد هم زمـان تمرکـزش را جای 
دیگـری هـم خـرج کنـد و کار دیگـری را هـم هم پـای آن 
دنبـال کنـد. االن اسـتار ت آپ هایی داریـم کـه شـغل دوم 
بنیان گذارانشـان هسـتند، امـا مسـلما آن چنـان کـه بایـد و 

شـاید، جوانـه نمی زننـد.
روزی کـه مـا کار را شـروع کردیـم، مقدار کمـی پس انداز 
داشـتیم و قطعـا با حمایت خانواده ها توانسـتیم در مسـیر 
جلـو برویـم. مـا تمام انرژی مـان را در کاری گذاشـتیم که 
بـه آن اعتقـاد داشـتیم و می دانسـتیم بایـد از ایده مـان 
شـدیم،  شـتاب دهنده  وارد  کـه  بعـد  بگیریـم.  نتیجـه 
بخشـی از دغدغه هـای جانبـی مـا کمتـر شـد. امـا بایـد 
بگویـم کـه هیچ وقـت نگـران پـول نبودیم. شـاید قیدش 
را زده بودیـم. امـا ایمـان داریـم کـه بیـن سـه تـا پنـج 
سـال حتمـا نتیجـه می گیریـم و ایمـان و امیـد اسـت که 
مـا را زنـده نگـه مـي دارد نـه پـول. مـا مطمئـن هسـتیم 
وقتـی بـه دنبـال ایـده ای رفته ایم که عاشـق آن هسـتیم، 
قطعـا بـه نتیجـه مـادی آن هـم می رسـیم، چراکـه روی 
از  و  کرده ایـم  سـرمایه گذاری  خودمـان  انـرژی  و  ذهـن 
خودمـان ناامیـد نخواهیم شـد. بـه نظر من هـر جوانی که 
می خواهـد وارد دنیـای کارآفرینی شـود، بایـد بدون ترس 

در آن پیـش بـرود.
 شـما چـه توصيـه اى بـراى تـازه واردان بـه عرصه 

داريـد؟ اسـتارت آپ ها 
علیدوسـت: کاری که مـا می کنیم موتور محرکه ماسـت، نه 
پـول و بی پولـی، و بایـد بگویـم بـدون امید به آینـده ایده ای 
کـه در پـی اش هسـتیم، هیچ چیـز پیـش نمـی رود. من فکر 
نمی کنـم توصیـه ای بـرای جوان هـا داشـته باشـم و تنهـا 
می توانـم تجربـه ام را نقل کنـم. حوزه اسـتارت آپ ها فضایی 
مه آلـود اسـت و آغشـته بـه تغییـر. هیچ چیـز در آن شـفاف 
نیسـت و به همین خاطر به همه کسـانی که وارد این وادی 
می شـوند، می گویـم نگذارید این فضای غیرشـفاف بر شـما 
غالب شـود. روی کار خودتان تمرکز کنید. شـما تالشـتان را 
بکنید، اعتمادبه نفسـتان را از دسـت ندهید و خسـته نشوید. 
 .همیشـه آن روزی می رسـد کـه نتیجه کارتـان را ببینید
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ری ها، رعایت دقیق زمان و مرصف منظم  ن اصول در درمان ب�ی �ی یه ای �ت یی از �چ

شک است ن ن شده از سوی �چ و�ی ج
ت

مه � �ن دارو طبق �ج

ثبت و ضبط داده ها به صورت رشته های دی ان  ای یک مشلک معده دارد: کندی 

یبا �ج رسعت  ی که رد و بدل داده ها در آن ها تقر خالف چیپ های �مپیو�ت رسعت. �ج

د ام یم گ�ی ج
ن

ون ها ا� نور و به مکک الک�ت

ا 
ن
ت آدم � ن رو�ج ره های مرجا�ن ا�ی ه استندفورد �ج هدف مطالعه صن

گ
وهشگران دانشاک ش �چ

اع را در کشف گنج مه یم توان به �ر بست ن اخ�ت را طرا� کردند اما استعداد ا�ی

ره ا�ش  کسفورد در�ج ه آ
گ

وهش های مشابه در دانشاک ش ن مطالعه و �چ �ج اساس ا�ی

اد  ج سن بدن و ا�ی ن �ج �چ ش کس�ی ال و مکبود ا ن چنی�ن یم توان گفت ارتفاع �ج ایط ا�ی رسش

ث�ی یم گذارد ری ها و اختالالت قل�ج �ت ب�ی

بوط به سال 2012 است.  وهش ها در زمینه سنسورهای حل شونده مر ش ن �چ اول�ی

یه پذ�ی  ز ج
ت

ای ساخت سنسورهای � کیبا�ت بود که �ج ن �ت ف�ت یه �ی قیقات اولیه بیش�ت �ج �چ
ت

�

شند قابلیت استفاده داشته �ج

فناوری های فردا
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پایانفراموشی
ای مرصف به موقع داروها ند �ج وسیهل ای هومسش

 بهار مجتهدی
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ـــد،  ـــرف می کنن ـــه دارو مص ـــراد ک ـــیاری از اف ـــرای بس ب
زیـــاد پیـــش می آیـــد دوز روزانـــه داروهایشـــان را 
ـــار  ـــده ای آم ـــر از آن، ع ـــی بدت ـــا حت ـــد ی ـــوش کنن فرام
داروهـــای تجویـــز شـــده را از دســـت می دهنـــد و بـــه 
یـــاد نمی آورنـــد کـــه آیـــا داروی خـــود را خورده انـــد 
ـــد  ـــی جدی ـــکی - خانگ ـــول پزش ـــی محص ـــر. نوع ـــا خی ی
ـــکالت  ـــن مش ـــل ای ـــل )PillDrill( راه ح ـــام پیل دری ـــه ن ب
ـــت  ـــکنینگ اس ـــتم اس ـــک سیس ـــیله ی ـــن وس ـــت. ای اس

امـــکان  بـــه کاربـــران  کـــه 
می دهـــد آمـــار داروهایشـــان 
را داشـــته باشـــند و همچنیـــن 
آنچـــه را بـــرای آن هـــا تجویـــز 
یـــادآوری  اســـت،  شـــده 
می کنـــد. ایـــن وســـیله بـــه 
اعضـــای خانـــواده و پرســـتار 
ــار  ــه بیمـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ــرده  ــرف کـ ــش را مصـ داروهایـ
ـــر  ـــب دیگ ـــن ترتی ـــه ای اســـت و ب
نیـــازی نیســـت بـــا تمـــاس 
تلفنـــی یـــا فرســـتادن پیامـــک 
ـــد.  ـــادآوری کنن مصـــرف دارو را ی
ظـــرف  نوعـــی  پیل دریـــل 
بـــا  دارو  مـــدرن  نگهـــداری 
و  کـــردن  اســـکن  توانایـــی 
ــت.  ــرف آن هاسـ ــری مصـ پیگیـ
ــوان  ــب، می تـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
ــه  ــرد کـ ــان حاصـــل کـ اطمینـ
نظـــر  مـــورد  داروی  بیمـــار 
اســـت.  کـــرده  مصـــرف  را 
قابـــل  ســـاعت  همچنیـــن 
ــان  ــه در زمـ ــی دارد کـ تنظیمـ
مناســـب بـــرای مصـــرف دارو 
وظیفـــه یـــادآوری بـــه فـــرد را 
انجـــام می دهـــد. همچنیـــن 

ـــه  ـــت ک ـــک اس ـــی اتوماتی ـــتم ارتباط ـــی سیس ـــود نوع خ
ـــواده  ـــای خان ـــه اعض ـــدن دارو ب ـــرف نش ـــورت مص در ص

می کنـــد.  اطالع رســـانی  پرســـتار  یـــا 
یکـــی از پایه ای تریـــن اصـــول در درمـــان بیماری هـــا، 
رعایـــت دقیـــق زمـــان و مصـــرف منظـــم دارو طبـــق 
ـــا  ـــت. تنه ـــک اس ـــوی پزش ـــده از س ـــز ش ـــه تجوی برنام
ــن  ــردن ایـ ــت نکـ ــکا، رعایـ ــده امریـ ــاالت متحـ در ایـ
ـــدود ۴۰  ـــا ح ـــان ت ـــدی درم ـــش کارآم ـــبب کاه ـــم س نظ
درصـــد و 125 هـــزار مـــورد مـــرگ و میـــر در ســـال 
می شـــود. رعایـــت نکـــردن نظـــم در مصـــرف داروهـــا 
ســـبب اختالفـــات خانوادگـــی هـــم می شـــود، به ویـــژه 
ـــداری از  ـــئول نگه ـــواده مس ـــای خان ـــی از اعض ـــر یک اگ

ـــد.  ـــواده باش ـــری در خان ـــرد دیگ ف
ــت و  ــاده اسـ ــیار سـ ــل بسـ ــا پیل دریـ ــردن بـ کار کـ
می توانـــد بـــا تنظیماتـــی بـــرای یـــک یـــا چنـــد نفـــر 

بـــه کار گرفتـــه شـــود. همچنیـــن بـــرای برنامه هـــای 
مختلـــف دارویـــی قابلیـــت تنظیـــم شـــدن دارد و 
اعضـــای خانـــواده را از مصـــرف به موقـــع دارو مطلـــع 

 . می کنـــد

نحوه كاركرد
ایـــن وســـیله از یـــک قســـمت مرکـــزی )هـــاب(، 12 
تـــگ بـــرای وصـــل کـــردن روی جعبـــه داروهـــا و 2 
ــح  ــای صبـ ــا نام هـ ــب بـ برچسـ
و بعدازظهـــر و یـــک مکعـــب 
احوالپرســـی بـــا 5 وضعیـــت 
عالـــی، خـــوب، عـــادی، بـــد و 
وخیـــم تشـــکیل شـــده اســـت. 
قســـمت  هـــاب، مغـــز سیســـتم 
راه  انـــدازی  بـــرای  اســـت. 
دســـتگاه بایـــد آن را بـــه بـــرق 
همچنیـــن  و  کـــرد  وصـــل 
هـــم  وای فـــای  سیســـتم 
ـــتم  ـــی سیس ـــد. نوع ـــن باش روش
ــه  ــم دارد کـ ــداردهنده هـ هشـ
ـــه بیمـــار زمـــان مصـــرف دارو را  ب
یـــادآوری می کنـــد. بیمـــار بـــا 
نزدیـــک کـــردن جعبـــه داروی 
ـــگ  ـــر آن ت ـــه روی س ـــود - ک خ
ــا  ــح یـ ــوار صبـ ــوص و نـ مخصـ
ـــه  ـــت - ب ـــده اس ـــوار ش ـــر س عص
ــه  ــد کـ ــالع می دهـ ــاب اطـ  هـ
دارو را مصـــرف کـــرده اســـت و 
همچنیـــن حـــال خـــود را بـــه 
ـــه  ـــی ب ـــب احوالپرس ـــک مکع کم
ــه ایـــن  ــد. بـ ــتگاه می گویـ دسـ
ـــه  ـــد ک ـــوان فهمی ـــب، می  ت ترتی
ـــه  ـــژه ب ـــک داروی وی ـــرف ی مص
ـــرده  ـــک ک ـــار کم ـــودی بیم بهب

اســـت یـــا نـــه. 
اپ پیل دریـــل بـــه همـــراه ایـــن وســـیله ارائـــه 
می شـــود و یکـــی از مهم تریـــن اجـــزای آن اســـت. 
ـــی  ـــب اصل ـــمنِد مراق ـــن هوش ـــاب و تلف ـــا  ه ـــن اپ ب ای
بیمـــار )پرســـتار یـــا یکـــی از اعضـــای خانـــواده( 
هماهنـــگ می شـــود و پروفیـــل دارویـــی بیمـــار را 
ـــن  ـــه ای ـــتد. ب ـــرای او می فرس ـــه ای ب ـــورت لحظ ـــه ص ب
ترتیـــب، همیشـــه می تـــوان فهمیـــد بیمـــار داروی 
خـــود را خـــورده اســـت و وضعیـــت ســـالمتی او بـــه 
ـــوش  ـــار فرام ـــر بیم ـــن اگ ـــت. همچنی ـــورت اس ـــه ص چ
ـــه  ـــن ب ـــق تلف ـــد، از طری ـــش را مصـــرف کن ـــد داروهای کن
ــک  ــه کمـ ــد. بـ ــانی می کنـ ــی اطالع رسـ ــب اصلـ مراقـ
ــی را از راه دور  ــای دارویـ ــوان برنامه هـ ــن اپ می تـ ایـ
ـــکا 199 دالر  ـــل در آمری ـــت   پیل دری ـــرد. قیم ـــم ک تنظی

 .اســـت
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کمیآنسوترازقانونمور
ه سازی داده �ج مولکول دی ان  ای ذخ�ی

 مهرداد حافظ

ــه  ــدا ب ــه بع ــباتی ک ــاس محاس ــر اس ــال 1965، ب در س
ــد  ــن زده ش ــت، تخمی ــهرت یاف ــور« ش ــون م ــام »قان ن
یــک چیــپ  داده هایــی کــه می توانــد روی  حجــم 
ــود.  ــر می ش ــاالنه دوبراب ــورت س ــه ص ــود ب ــره ش ذخی
ــد و  ــدا نمی کن ــه پی ــت ادام ــا بی نهای ــد ت ــن رون ــا ای ام
ــی  ــت. ط ــدود اس ــیلیکون مح ــازی س ــی ذخیره س توانای
چنــد دهــه اخیــر روشــن شــده اســت کــه قانــون مــور 
بــه ســمت منســوخ شــدن پیــش مــی رود. بــرای حرکــت 
دادن حــد و مــرز فنــاوری کامپیوتــر بایــد دربــاره اجــزای 
پایــه ای کامیپوترهــا هــم مجــددا فکــری شــود. بــر 
ــن  ــروزه پرسشــی ذهــن دانشــمندان ای ــن اســاس، ام ای
ــا  ــت: بیلیون ه ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــوزه را ب ح
را  اینترنــت  کلــی  محتــوای  کــه  داده ای  گیگابایــت 

تشــکیل می دهنــد در کجــا بایــد ذخیــره شــوند؟ یکــی از 
پاســخ ها بــه ایــن پرســش اســتفاده از مولکــول دی ان  ای 
ــازی  ــرای ذخیره س ــول ب ــن مولک ــر ای ــی بی نظی و توانای
ــش  ــیار بخ ــز، دانش ــس س ــه لویی ــه گفت ــت. ب داده هاس
ــی  ــش بزرگ ــنگتن، بخ ــگاه واش ــر دانش ــوم کامپیوت عل
ــن  ــر در یافت ــای بهت ــاخت کامپیوتره ــی در س از توانای
ــد.  ــم می آورن ــکان را فراه ــن ام ــه ای ــت ک ــوادی اس م
تاکنــون ســیلیکون یــک ترکیــب عالــی بــوده اســت امــا 
ــیده  ــط رس ــای خ ــه انته ــج ب ــد به تدری ــه نظرمی  رس ب
ــی را  ــل مولکول های ــال ها تکام ــی س ــت ط ــت. طبیع اس
ــد و  ــوان از ح ــا می ت ــک آن ه ــا کم ــه ب ــرده ک ــق ک خل
ــی  ــت و کامپیوترهای ــر رف ــیار فرات ــی بس ــای کنون مرزه

ــاخت.  ــر س ــیار قدرمندت ــیار بس بس
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ــتفاده از  ــه اس ــر پای ــن روش ب ــت. ای ــده اس ــام نش انج
مولکول هــای آغازگــر یــا پرایمــر منحصــر بــه فــرد )یــک 
ــر«  ــدی را »آغازگ ــد نوکلئوتی ــاه چن ــیار کوت ــته بس رش
می نامنــد( اســت کــه در هــر رشــته دی ان  ای بــه عنــوان 
ــای آن  ــا ویژگی ه ــوند ت ــه می ش ــر گرفت ــدف در نظ ه
ــی  ــب، کارای ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــخص کنن ــته را مش رش
ــا  ــی ی ــه توالی یاب ــاز ب ــد و نی ــش می یاب ــتم افزای سیس
داده  پایــگاه  در  دی ان  ای  رشــته های  کل  خوانــدن 
ــی رود.  ــن م ــاص از بی ــته خ ــک تک رش ــن ی ــرای یافت ب
بــرای بررســی روش ابداعــی، تیــم دکتــر ســز داده هــای 
چندیــن فایــل تصویــری را در یــک رشــته دی ان  ای 
ــورت  ــه ص ــپس ب ــد و س ــازی کردن ــی ذخیره س مصنوع
موفقیت آمیــز رشــته ها توالی یابــی و فایل هــا مجــددا 
بارگــذاری شــدند. در ایــن مطالعــه تنهــا چنــد مگابایــت 
ــد  ــن فراین ــه کل ای ــی ک ــد در حال ــگاری ش داده رمزن
بزرگــی  حجم هــای  ذخیره ســازی  بــرای  می توانــد 
ــر  ــز، اگ ــر س ــه دکت ــه گفت ــود. ب ــتفاده ش ــا اس از داده ه
ــول دی ان  ای  ــا مولک ــک را ب ــک فلش دیس ــد ی ــرار باش ق
ــدگاه تراکــم داده و تعــداد بیت هــا در یــک حجــم  از دی
یکســان بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم، دی ان  ای دســت کم 
ــت  ــک اگزابای ــت. ی ــرده تر اس ــر فش ــارد براب ــک میلی ی
ــع مولکــول دی ان  ای  ــوان در یــک اینــچ مرب داده را می ت
ذخیــره کــرد کــه بــه انــدازه دو یــا ســه حبــه قنــد فضــا 

اشــغال می کنــد. 
كامپيوتر بر پايه دى ان  اى

ــه صــورت رشــته های دی ان  ای  ــا ب ثبــت و ضبــط داده ه
ــالف  ــرعت. برخ ــدی س ــده دارد: کن ــکل عم ــک مش ی
چیپ هــای کامپیوتــری کــه رد و بــدل داده هــا در آن هــا 
ــه کمــک الکترون هــا انجــام  ــور و ب ــا ســرعت ن ــا ب تقریب
ــه  ــا کمــک دی ان  ای ب می گیــرد، ذخیره ســازی داده هــا ب
حرکــت فیزیکــی ایــن مولکــول وابســته اســت. بــه همین 
دلیــل نمی تــوان انتظــار داشــت بــه ایــن زودی هــا 
 هارددیســک های دی ان  ای بــه بــازار وارد شــوند. امــا 
ــازی  ــرای ذخیره س ــن روش ب ــت ای ــع داش ــوان توق می ت
ــگاه داده  ــل پای ــا مث ــم داده ه ــیار پرحج ــیوهای بس آرش
فیســبوک بــه کار گرفتــه شــود؛ یعنــی جایــی کــه 
ــازی  ــه ذخیره س ــت. هزین ــی نیس ــدان حیات ــرعت چن س
داده بــا کمــک مولکــول دی ان  ای نســبت بــه پنــج ســال 
گذشــته افــت محسوســی را تجربــه کــرده امــا همچنــان 
ــنگتن  ــم پژوهشــی دانشــگاه واش گران قیمــت اســت. تی
بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای کاهــش هزینه هــای 
ــکان  ــا ام ــت ت ــازی داده هاس ــن ذخیره س ــن روش نوی ای
اســتفاده عملــی از آن فراهــم شــود. زمانــی - در گذشــته 
ــغ  ــد مبل ــا بای ــه کامپیوتره ــرای تهی ــدان دور - ب نه چن
ــرور  ــه م ــا ب ــا رایانه ه ــد ام ــت می ش ــنگینی پرداخ س
ارزان تــر شــدند زیــرا نیــاز بــه آن هــا وجــود داشــت. ایــن 
حقیقــت در مــورد ذخیره ســازی داده هــا بــه کمــک 

 .ــود دارد ــم وج ــول دی ان  ای ه مولک

فراسوى سيليكون
ــد آنچــه فیســبوک در  ــروزی - مانن ــز آرشــیوی ام مراک
آروگــون بــه عنــوان ســاختمان ذخیــره داده برپــا کــرده 
اســت - بــه انــدازه یــک انبــار بســیار بزرگنــد و می تواننــد 
حــدود یــک اگزابایــت )یــک میلیــارد گیگابایــت( داده را 
ذخیره ســازی کننــد. ایــن تــازه قســمت کوچکــی از کل 
ــال  ــا س ــا ت ــر پیش بینی ه ــا ب ــه بن ــت ک ــت اس اینترن
2۰1۷ بــه حجــم 16 زتابایــت )16 هــزار اگزابایــت( 
ــتفاده از مولکــول دی ان  ای، مولکــول  ــد. بــا اس می رس
زمیــن،  کــره  حیــات  ژنتیکــی  نقشــه  دربر گیرنــده 
ــل  ــیار قاب ــش بس ــا افزای ــازی داده ه ــی متراکم س توانای
ــت  ــه ای کــه کل حجــم اینترن ــه گون ــد ب توجهــی می یاب
اتاق خــواب  یــک  در  می تــوان  را   2۰1۷ ســال  در 
دانشــجویی جــا داد. ترجمــه داده هــا از بیت هــای صفــر 
ــات  ــول حی ــکیل دهنده مولک ــد تش ــار ک ــه چه ــک ب و ی
ــد  ــمندان می بخش ــه دانش ــی را ب ــن توانای )دی ان  ای( ای
محتــوی  کــه  بســازند  دی ان  ای  از  رشــته هایی  کــه 
ــه  ــرد؛ از مجموع ــوان تصــور ک ــه بت ــر آنچــه باشــد ک ه
ــی.  ــه مل ــا کتابخان ــوزارت ت ــوون و م ــمفونی های بته س
ــی  ــاخصی طراح ــگران ش ــور، پژوهش ــن منظ ــرای ای ب
ــا  ــا ی ــان رمزه ــا هم ــد ی ــار نوکلئوتی ــه چه ــد ک کرده ان
الفبــای ســازنده مولکــول دی ان  ای را بــه رشــته های 
ــوند،  ــتفاده می ش ــا اس ــه در کامپیوتر ه ــک ک ــر و ی صف
ــک  ــک دســتگاه ســازنده دی ان  ای ی ــد. ی ــط می کن مرتب
ــر  ــه ه ــازد ک ــول را می س ــن مولک ــاه از ای ــته کوت رش
ــام  ــه تم ــی ک ــت. زمان ــل اس ــک فای ــه ای از ی ــدام تک ک
ــات  ــد، اطالع ــل ش ــول دی ان  ای تبدی ــه مولک ــا ب داده ه
دســتگاه  یــک  و  کــرد  ذخیره ســازی  می تــوان  را 
ــا  ــد ت ــته ها را می خوان ــای رش ــاب دی ان  ای رمزه توالی ی
داده هــا دوبــاره بــه صــورت دیجیتالــی بازیابــی شــوند. بــه 
ایــن ترتیــب، می تــوان حــدود 1۰ هــزار گیگابایــت را در 

ــرد!  ــازی ک ــک ذخیره س ــره کوچ ــک قط ی
بهينه سازى ذخيره داده در مولكول دى ان  اى

در  پژوهشــی  تیــم  یــک  اعضــای  از  ســز  دکتــر 
ــرای  ــر ب ــه روشــی بهت ــه ب دانشــگاه واشــنگتن اســت ک
ذخیره ســازی داده هــا و خوانــدن آن هــا در مولکــول 
ــه  ــر پای ــا ب ــاس کار آن ه ــد. اس ــت یافته ان دی ان  ای دس
صداســت  داده هــای  فشرده ســازی  فنــاوری  نوعــی 
ــن روش،  ــود. در ای ــده می ش ــن« نامی ــد  هافم ــه »ک ک
بــه  پایــه عــدد دو(  باینــاری )در  رشــته  داده هــای 
ــز  ــر س ــوند. دکت ــازی می ش ــر ذخیره س ــورت کوتاه ت ص
ــتر  ــت بیش ــاد ظرفی ــبب ایج ــا س ــد روش آن ه می گوی
در ذخیره ســازی داده بــا افزایــش عملکــرد و حــذف 
خطا هــا می شــود و ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 
ــدون  ــوند، ب ــده ش ــک خوان ــورت ت ــه ص ــا ب ــه داده ه ک
ــول دی ان  ای  ــته مولک ــی رش ــد تمام ــاز باش ــه نی این ک
ــون  ــه تاکن ــزی ک ــود؛ چی ــی ش ــده توالی یاب ــره ش ذخی
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ــام  ــی انجـ ــای ظریفـ ــت کارهـ ــرار اسـ ــه قـ ــی کـ زمانـ
شـــود، هیـــچ چیـــز نمی توانـــد جـــای دســـتان آدمـــی 
را بگیـــرد. اگرچـــه در شـــرایط ســـخت ممکـــن اســـت 
ـــورد نظـــر کال وجـــود  ـــه ســـوژه م ـــا ب ـــکان دسترســـی م ام

ـــد.  ـــته باش نداش
ـــات  ـــی کـــه محققـــان دانشـــگاه اســـتندفورد نوعـــی روب زمان

را بـــرای پژوهش هـــای زیـــر دریـــا 
ـــد  ـــم گرفتن ـــد، تصمی ـــی می کردن طراح
بـــه اختـــراع خـــود دو دســـت شـــبیه 
ـــپس  ـــد و س ـــه کنن ـــان اضاف ـــتان انس دس
بـــرای کمرنگ تـــر کـــردن مـــرز بیـــن 
ـــه  ـــات را ب انســـان و ماشـــین، دســـتان روب
ـــط  ـــر انســـانی مرتب ـــک کنترلگ دســـتان ی
کردنـــد. مجموعـــه ای از سنســـورهای 
ـــی  ـــات نوع ـــن روب ـــتان ای ـــی در دس لمس
بازخـــورد تقریبـــا هم زمـــان دربـــاره 
ــختی آن را  ــا سـ ــم یـ ــک جسـ وزن یـ
بـــه اپراتـــور می فرســـتد. ایـــن روبـــات 
اوشـــن وان )OceanOne( نـــام دارد و 
می توانـــد بـــرای جســـت وجوهای زیـــر 
ـــکوهای  ـــاک س ـــرات خطرن ـــا تعمی آب ی
نفتـــی بـــه کار گرفتـــه شـــود. در واقـــع 
ایـــن روبـــات هـــر جـــا کـــه بـــه یـــک 

جفـــت دســـت احتیـــاج باشـــد بـــه کار خواهـــد آمـــد. 
حقه اصلى در دست هاست

ـــه  ـــدف مطالع ـــا ه ـــتندفورد ب ـــگاه اس ـــگران دانش پژوهش
ـــی  ـــا را طراح ـــات آدم نم ـــن روب ـــی ای ـــای مرجان صخره ه
ــف  ــراع را در کشـ ــن اختـ ــتعداد ایـ ــا اسـ ــد امـ کردنـ
گنـــج هـــم می تـــوان بـــه کار بســـت. محققانـــی 
ــه  ــراض را مطالعـ ــر انقـ ــتم های در  خطـ ــه اکوسیسـ کـ
می کننـــد اغلـــب بـــه امـــکان دسترســـی بـــه اعمـــاق 
ــرای  ــوال بـ ــه معمـ ــی کـ ــد؛ عمق هایـ ــا نیازمندنـ دریـ
ـــول  ـــایل معم ـــت. وس ـــاک اس ـــان خطرن ـــناگران و غواص ش
ــتفاده  ــق اسـ ــن مناطـ ــه ایـ ــرای مطالعـ ــه بـ ــم کـ هـ
می شـــوند حساســـیت الزم را بـــرای نمونه گیـــری از 

مرجان هـــا ندارنـــد. 
ـــک  ـــر و تیمـــش ی ـــوم کامپیوت اســـامه خطیـــب، اســـتاد عل
ـــد  ـــی کرده ان ـــد طراح ـــورت بند بن ـــه ص ـــت ب ـــت دس جف
کـــه بـــر اســـاس مـــدل دســـت های انســـان طراحـــی 
شـــده اند و ایـــن امـــکان را دارنـــد کـــه اطالعـــات بـــا 
ـــع آوری  ـــط اطرافشـــان جم ـــاره محی ـــاد را درب ـــات زی جزئی
ــد  ــا می تواننـ ــک نه تنهـ ــتان روباتیـ ــن دسـ ــد. ایـ کننـ
اجســـام ظریـــف را در محیـــط زیـــر آب لمـــس کننـــد، 
وجـــود سنســـورهای لمســـی آن هـــا را قـــادر می ســـازد 
ـــات  ـــتادن اطالع ـــک فرس ـــا کم ـــان و ب ـــت انس ـــد دس مانن
لمســـی، تصویـــر یـــا درکـــی از آنچـــه را لمـــس 

ــد.  ــه دهنـ ــد، ارائـ می کننـ
ـــر،  ـــک س ـــود ی ـــا وج ـــه - ب ـــمت باالتن ـــن وان در قس اوش

ــی  ــمت پایینـ ــت. در قسـ ــا - انسان نماسـ ــه و بازوهـ تنـ
ـــرانه  ـــر و پیش ـــا، کامپیوت ـــا دم آن باتری ه ـــات ی ـــن روب ای
ـــده  ـــه ش ـــن تعبی ـــر دو دوربی ـــمت س ـــد. در قس ـــرار دارن ق
ـــک  ـــی روباتی ـــری دریای ـــان چشـــمان پ ـــی هم ـــت، یعن اس
ـــم  ـــک الگوریت ـــی آورد. ی ـــم م ـــد را فراه ـــکان دی ـــه ام ک
ـــزان  ـــش دارد و می ـــات نق ـــن روب ـــری ای ـــه ای در ناوب رایان

ـــا  ـــد ت ـــم می کن ـــیا را تنظی ـــه دور اش ـــت ها ب ـــار دس فش
ـــود.  ـــری ش ـــا جلوگی ـــدن آن ه ـــرد ش ـــا خ ـــه ی از ل

در جست وجوى كشتى گمشده
اوشـــن وان توانایی هـــای خـــود را بـــا شـــنا کـــردن در 
ـــوی  ـــده فرانس ـــرق ش ـــی غ ـــتی جنگ ـــای کش ـــان بقای می
ــم  ــوز پرچـ ــه هنـ ــتی کـ ــرد؛ کشـ ــات کـ ــون« اثبـ »لـ
پادشـــاهی لویـــی چهاردهـــم را روی عرشـــه خـــود دارد 
ـــه  ـــو گرفت ـــز پهل ـــوی جون ـــدر دی ـــال 166۴ در بن و در س
بـــود. جایـــی کـــه ایـــن کشـــتی غـــرق شـــده بســـیار 
ـــه  ـــی ب ـــکان دسترس ـــان ام ـــن غواص ـــت بنابرای ـــق اس عمی
ـــیار  ـــم بس ـــک ه ـــر روباتی ـــای دیگ ـــد. نمونه ه آن را ندارن
ــق  ــت وجوی دقیـ ــکان جسـ ــد و امـ ــزرگ و حجیمنـ بـ
در ایـــن ناحیـــه زیـــر دریـــا را ندارنـــد. امـــا اوشـــن وان 
به راحتـــی بـــه ســـمت کشـــتی غـــرق شـــده ناوبـــری 
ـــن کشـــتی  ـــدان قدیمـــی را از ای ـــک گل شـــد و توانســـت ی
بـــرای اثبـــات عملکـــرد خـــوب خـــود بـــه ســـطح آب 
بیـــاورد. حتـــی زمانـــی کـــه اوشـــن وان بیـــن دو تـــوپ 
ــف  ــه لطـ ــت بـ ــاد، توانسـ ــر افتـ ــی گیـ ــی جنگـ قدیمـ

دســـتان پرتوانـــش خـــود را نجـــات دهـــد. 
روبات هـــای مشـــابهی در طـــول دهـــه اخیـــر طراحـــی 
و ســـاخته شـــده اند امـــا بـــه علـــت وجـــود دســـتانی 
لمســـی  ویـــژه  سنســـورهای  دارای  کـــه  بند بنـــد 
هســـتند، اوشـــن وان در نـــوع خـــود بی نظیـــر اســـت و 
ـــد  ـــطوحی جدی ـــا در س ـــر دری ـــات زی ـــرای مطالع راه را ب

 .بـــاز می کنـــد
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افــرادی از کادر ارتش انگلســتان از پیشــگامان اســتفاده و 
 implantable( تســت نوعــی سنســورهای قابــل کاشــت
biosensors( هســتند بــا ایــن هــدف کــه بتواننــد 
ــب  ــت قل ــر فعالی ــاع و کاهــش اکســیژن را ب ــرات ارتف اث
ــی از یــک مجموعــه  ــن پژوهــش جزئ بررســی کننــد. ای
ــمت  ــت در قس ــرار اس ــه ق ــت ک ــکی اس ــات پزش مطالع
شــمال شــرق قلــه دائوالگیــری )هفتمیــن نقطــه مرتفــع 
دنیــا( در ارتفــاع 816۷ متــری انجــام شــود. ایــن اولیــن 
ــت  ــل کاش ــوژی قاب ــک تکنول ــا کم ــی ب ــش نظام پژوه

ــاالی 6 هــزار متــری اســت. تیــم محققیــن  در ارتفــاع ب
ــد  ــود می کنن ــال صع ــات نپ ــه ارتفاع ــیژن ب ــدون اکس ب
ــدن در  ــت ب ــه مقاوم ــه مطالع ــه ب ــدود 6 هفت و در ح
برابــر ایــن شــرایط می پردازنــد. تیــم اصلــی قصــد 
دارد در خردادمــاه بــه ارتفــاع 816۷ صعــود کنــد تــا در 
مطالعــه ای ســهیم باشــد کــه بــا هــدف بررســی تزریــق 
ــیژن و  ــود اکس ــرایط کمب ــه ش ــدن ب ــخ ب ــن در پاس آه
تغییــرات ریتــم قلــب در ایــن وضعیــت انجــام می شــود. 
ــی  ــا داده های ــه ب ــن اســت ک ــن پژوهشــگران ای ــد ای امی
ــار  ــاره رفت ــی درب ــش کل ــد دان ــع آوری می کنن ــه جم ک

ــد.  ــش یاب ــالل افزای ــاری و اخت ــان بیم ــب در زم قل
ــد  ــزار جدی ــی اب ــه اســتفاده از نوع ــر پای ــه ب ــن مطالع ای
اســت )Medtronic Reveal LINQ( کــه در واقــع یــک 
ــک 2  ــاد کوچ ــا ابع ــیم ب ــب بی س ــور قل ــتم مانیت سیس
اینچــی اســت کــه روی ســینه و زیــر پوســت بــه وســیله 
یــک جراحــی کوچــک ســرپایی کاشــته می شــود. 
ایــن وســیله داده هــای هــر تپــش را ثبــت و بــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــود می کن ــواره ای آپل ــات ماه ــک ارتباط کم
صــورت لحظــه ای و همزمــان در مرکــز پژوهــش در 
ــم  ــب، تی ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــی می ش ــتان بررس انگلس
ــب  ــردی را از قل ــه ف ــر ب ــای منحص ــگران داده ه پژوهش
ــیژن  ــرایط اکس ــود در ش ــی صع ــش و ط ــن پژوه در ای
ــتوفر  ــر کریس ــد. دکت ــع آوری می کنن ــن جم ــیار پایی بس
ــی  ــم تحقیقات ــن تی ــر ای ــب، مدی ــص قل ــوس، متخص ب
ــتگاه  ــودش دس ــت و خ ــول )pool( اس ــتان پ در بیمارس
ــه  ــرده. ب ــان نصــب ک ــورد نظــر را روی ســینه داوطلب م
ــه مفهــوم و امــکان  ــوس، ایــن مطالعــه ب گفتــه دکتــر ب

ــراد در شــرایط ســخت  ــت اف ــه و تشــخیص وضعی معاین
ــب و  ــون قل ــد. تاکن ــان می بخش ــاده ج ــی دورافت و نواح
ــا  ــکالت آن ه ــوردان و مش ــانی کوهن ــتم خون رس سیس
ــت و  ــن دق ــا ای ــه و ب ــاد این گون ــیار زی ــات بس در ارتفاع
ظرافــت مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه بــود. آنچــه انجــام 
ــرایط  ــا در ش ــع آوری داده ه ــب و جم ــه قل ــده مطالع ش
غیرتنشــی اســت و دشــواری کار هــم بــه خاطــر حمــل 
وســایل و تجهیــزات پزشــکی بــوده اســت. اما بــرای اولین 
بــار امــکان مطالعــه دقیــق و ثبــت داده هــای پزشــکی در 
شــرایط کوهســتانی بــا غلظــت پایین 
اکســیژن ایجــاد شــده اســت. بــر 
اســاس ایــن مطالعــه و پژوهش هــای 
مشــابه در دانشــگاه آکســفورد دربــاره 
اثــر شــرایط این چنینــی می تــوان 
گفــت ارتفــاع بــاال و کمبــود اکســیژن 
ــا  ــدن و ایجــاد بیماری ه ــر پاســخ ب ب
و اختــالالت قلبــی تاثیــر می گــذارد. 
آدمــی  بــدن  کارکــرد  شــناخت 
به ویــژه در شــرایط دشــوار مثــل 
کمبــود اکســیژن بــرای شــناخت 
و  قلبــی  بیماری هــای  مکانیســم 

ــت.  ــروری اس ــا ض ــان آن ه درم
كوچک ترين وسيله مانيتور قلب دنيا

سیســتم Reveal LINQ ایمپلنــت در ابعــاد مینیاتــوری 
بــه منظــور پایــش لحظــه بــه لحظــه قلــب ســاخته شــده 
اســت و بــرای پزشــکان امــکان تشــخیص دقیــق و ســریع 
تپش هــای غیرعــادی و اختــالالت ریتــم قلــب را فراهــم 
ــدازه بســیار کوچکــش، در  ــا ان ــیله ب ــن وس ــی آورد. ای م
حــد یــک باتــری قلمــی، کوچک تریــن سیســتم پایــش 
ــا  ــر پوســت نصــب ی قلــب دنیاســت. Reveal LINQ زی
ــب را  ــه ای قل ــه لحظ ــکان مطالع ــود و ام ــته می ش کاش
ــی  ــک جراح ــه ی ــت آن ب ــرای کاش ــی آورد. ب ــم م فراه
ــک ســانتی متر  ــا برشــی حــدود ی مختصــر و ســرپایی ب
نیــاز اســت. ایــن وســیله، بــا وجــود کوچکــی اش، دارای 
ــاله و حافظــه ای 2۰ درصــد  ــر 3 س ــا عم ــری ب ــک بات ی
بیشــتر از تجهیــزات متــداول اســت. ایــن مطالعــه 
همچنیــن نوعــی ابــداع در روش هــای کوهنــوردی نظامی 
ــات  ــی در ارتفاع ــای نظام ــون تمرین ه ــود. اکن ــد ب خواه
بــه صــورت محاصــره ای انجــام می گیــرد. در ایــن روش، 
ــا  ــی و ب ــورت پلکان ــه ص ــی ب ــزات نظام ــزار و تجهی اب
برپایــی کمــپ بــه ارتفاعــات باالتــر و بــه کمــک کپســول 
اکســیژن حمــل می شــوند. امــا در ایــن تحقیــق از 
ــک  ــیژن در ی ــدون اکس ــی ب ــبک آلپ ــود س ــکار صع راه
پژوهــش  ایــن  در  می شــود.  اســتفاده  روزه   5 دوره 
نظامــی - پزشــکی، کوهنوردانــی از رده هــای مختلــف بــا 
ــا  توانایی هــای متفــاوت کوهنــوردی شــرکت می کننــد ت
تخمیــن دقیقــی از وضعیــت قلــب در افــراد مختلــف بــه 

 .ــد دســت آی
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تصور کنید این امکان وجود داشته باشد که وسایل و تجهیزات 
پزشکی طراحی شود که در عین بادقت و بادوام بودن، پس 
از انجام ماموریتشان در بدن، کامال حل و به صورت ترکیباتی 
بی خطر و خنثی، جذب بدن شوند. این دو مفهوم با یکدیگر در 
تناقضند اما پروفسور جان راجرز و تیمش در نظر دارند این دو 
مفهوم را به هم نزدیک کنند. او استاد مهندسی مواد در دانشگاه 
الینویز است و سنسورهای جدیدی طراحی کرده که اطالعات 

حیاتی را درباره وضعیت سالمت انسان پس از آسیب دیدن مغز 
یا بعد از جراحی جمع آوری می کند و پس از انجام ماموریتش، 
در مایع نخاعی به صورت کامل حل می شود. به گفته دکتر 
راجرز، برای ساخت ایمپلت های پزشکی این چنین نیازمند موادی 
هستیم که نه تنها با بدن آدمی و شرایط آن سازگار باشند، بلکه 
قابلیت تجزیه شدن به ترکیباتی غیرمضر را داشته باشند که باز 
هم سازگار با بدن و شرایط آن باشند. این تکنولوژی احتماال به 
دو صورت ابزارهای پوشیدنی و همچنین ایمپلنت های پزشکی در 

دسترس خواهد بود. 
وسایل پزشکی - مانند ضربان ساز قلب - معموال به صورت دائمی 
و با کمک عمل جراحی در بدن بیمار کار گذاشته می شوند. این 
روش می تواند برای بیمار همراه با خطراتی باشد. اگر بتوان این 
وسایل را با موادی طراحی کرد که قابلیت تجزیه شدن را در بدن 

حامالناطالعاتحیاتی
شی حل شونده ن ات �چ ن ه�ی ج

ت
�

 رونا محمودی

بیمار داشته باشند، لزوم عمل جراحی گسترده برای نصب آن ها 
از میان می رود و این تجهیزات پس از انجام وظیفه شان خود  به 
 خود و بدون نیاز به یک عمل جراحی دیگر برای برداشتنشان، به 

وسیله آنزیم های بدن تجزیه می شوند. 
دکتر راجرز و همکارانش چند سالی است که مشغول مطالعه 
درباره این سنسورها و توسعه آن ها هستند و نتایج پژوهش های 
آن ها در مجله معتبر »نیچر« به چاپ رسیده است. این تیم 
مشغول مطالعه روی سنسورهای سیلیکونی حساس به دما و 
فشار مغز است که طی چندین هفته به صورت کامل حل و تجزیه 
می شوند. نوعی سیم تجزیه پذیر این سنسور را به وسیله ای که 
در بیرون بدن بیمار مسئول ثبت داده های جمع آوری شده است، 
متصل می کند. مطالعات اولیه روی موش های آزمایشگاهی نشان 
می دهد که عملکرد این وسیله با انواع مشابه و متداول آن که به 
عمل جراحی برای نصب و سپس برداشتن نیاز دارند، قابل مقایسه 
است. بر اساس نتایج به دست آمده، سنسورهای تجزیه پذیر برای 
سه روز )مدت زمانی است که بیماران با آسیب مغزی یا پس 
از جراحی باید تحت نظارت دقیق و پیوسته باشند( به صورت 
ثابت به فعالیت خود ادامه می دهند. دکتر راجرز می گوید: »ما به 
دنبال طراحی و خلق تکنولوژی هستیم که به گونه ای قوی و با 
راندمان باال دارای عملکردی باثبات باشد. البته در این بین دقت 
و ظرافت کارکرد سنسورها هم مساله ای است که ممکن است در 
حال حاضر به میزان سنسورهای متداول میسر نشود. اما نکته 
کلیدی این جاست که سنسورهای جدید از موادی تجزیه پذیر 
ساخته شده اند که در مایعات بدن حل می شوند و این ویژگی 

تجزیه پذیری را پس از انجام ماموریت خود نشان می دهند. 
اولین پژوهش ها در زمینه سنسورهای حل شونده مربوط به 
سال 2۰12 است. تحقیقات اولیه بیشتر بر پایه یافتن ترکیباتی 
بود که برای ساخت سنسورهای تجزیه پذیر قابلیت استفاده 
داشته باشند. برای ساخت این سنسورها راهی طوالنی طی 
شده و تلفیق های بی شماری مورد آزمایش قرار گرفته اند تا 
بهترین ترکیب ممکن برای طراحی و ساخت آن ها فراهم شود. 
هنوز مسیری طوالنی برای پیمودن وجود دارد و قدم بعدی 
امکان استفاده از این سنسورها در بدن آدمی است و پله  بعدی 
هم بررسی امکان انتقال دارو با این تکنولوژی دقیقا به همان 

 .نقطه ای که به آن وجود نیاز دارد
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قاعده یلک که در پشت سلول های متمرکز شده فتوولتائیک قرار دارد، استفاده از 

رکز نور �ج روی یک قطعه نسبتا کوچک از مواد نیمه هادی 
ت
ای � رگ �ج ن ن �ج یک ل�ن

�ش از مواد نیمه هادی استفاده  ن ا �ج ن است که ت�ن فتوولتائیک است و مزیت آن در ا�ی

ینه ها یم شود ایت منجر به �هش هز ن امر در �ن یم شوند و ا�ی

ن منبع عظ�ی در  ن است. ا�ی ن عنرص در زم�ی �ی ن، بیش�ت ش کس�ی سیلیس، بعد از ا

توم ها یط میلیون ها سال  تومیت که حاصل رسوب پوسته د�ی خاک های د�ی

از منابع اقتصادی نف�ت  تلف کشور ما وجود دارد و مه �ت است، در نقاط حمن

حمسوب یم شود

زهای 
گ

ن �ن توان از انتشار � �ی ن ا �ج �هش مرصف ب�ن بت کرده اند که ت�ن حمققان �ش

ید استفاده از  ی کرد، بلکه �ج ن جلوگ�ی کسیدکر�ج ز دی ا
گ

خانه ای و تولید �
گ

�

ی مورد توجه قرار داد  و هیدروژ�ن را به صورت جدی �ت
ت

� سوخت های �ج

؛ تلفن های   خواهان آن هست�ی
گ

ها�ی ساخت که مهی ن ن یم توان چ�ی �ج گراف�ی

 شدن و گجت های پوشید�ن �ج 
ن

ی و � ند �ج قابلیت انعطاف پذ�ی هومسش

نت قابلیت اتصال به این�ت

انرژی های سبز
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مهارگرما؛تولیدبیشترانرژی
 فهیمه خراسانی

توسعه فرایند خنکسازی در سلول های خورشیدی
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از  یکی  برق،  تولید  برای  خورشیدی  انرژی  از  استفاده 
راه های کارآمد تولید انرژی های پاک محسوب می شود و 
در  چشمگیری  پیشرفت های  اخیر  دهه های  در  محققان 
این زمینه داشته اند. یکی از اهداف اساسی استفاده از نور 
بتوان  که  معنا  این  به  است  آن  بهینه  کاربرد  خورشید، 
حداکثر استفاده را از این نیرو داشت. از طرفی در فرایند 
جذب نیروری خورشیدی مقادیر زیادی گرما تولید می شود 
از  ایجاد کرده و باعث می شود حجم کمتری  که اختالل 

با  محققان  بنابراین  کنیم؛  کسب  را  انرژی 
ارائه یک راهکار جدید، فرایند خنک سازی 
کرده اند  پیشنهاد  را  خورشیدی  سلول های 
انرژی  مقدار  روش  این  از  استفاده  با  که 

بیشتری تولید خواهد شد.
تراشه های  خنک سازی  برای  محققان 
استفاده  خورشیدی  انرژی  از  کامپیوتری 
کرده اند که فرایندی نوین در جهت بهبود 
طریق  از  آن ها  است.  سبز  انرژی های 
شده  استفاده  معمول  فناوری  به کارگیری 
در خنک سازی قطعات کارآمد کامپیوتری، 
سلول های  ایجاد  برای  نوین  راهی 
کرده اند  پیدا  شده  متمرکز  فتوولتائیک 
برق  به  خورشیدی  انرژی  تبدیل  در  که 
این سیستم  نحوه عملکرد  است.  کارآمدتر 
فلز  یک  طریق  از  که  است  این صورت  به 
متمرکز  فتوولتائیک  سلول های  به  مایع، 
به صورت متمرکزتری  اجازه می دهد  شده 
نور خورشید را دریافت و در نتیجه نیروی 
برق بیشتری را بدون تبخیر سلول ها تولید 
که  داده اند  نشان  محققان  طرفی  از  کنند. 
سلول های  روی  را  نور  غلظت  می توان 
داد  افزایش  برابر  ده  حدود  تا  فتوولتائیک 

همچنین  شود.  آن ها  شدن  ذوب  به  منجر  این که  بدون 
این امر می تواند مقدار انرژی الکتریکی قابل استفاده را تا 

بیشتر از پنج برابر افزایش دهد.
قاعده کلی که در پشت سلول های متمرکز شده فتوولتائیک 
قرار دارد، استفاده از یک لنز بزرگ برای تمرکز نور بر روی 
فتوولتائیک  نیمه هادی  مواد  از  کوچک  نسبتا  قطعه  یک 
مواد  از  بخشی  تنها  که  است  این  در  آن  مزیت  و  است 
نیمه هادی استفاده می شوند و این امر در نهایت منجر به 

کاهش هزینه ها می شود.
از  استفاده  در  اصلی  چالش های  از  یکی  که  آن جایی  از 
با  مقابله  انرژی،  تولید  منظور  به  خورشیدی  سلول های 
فرایند  بنابراین  است،  خورشید  نور  گرمای  زیاد  مقادیر 
تولید  در  می تواند  خورشیدی  سلول های  خنک سازی 
شود.  واقع  مؤثر  مذکور  گرمای  کاهش  و  انرژی  بیشتر 
کامپیوتری،  تراشه های  شدن  گرم  با  این که  دلیل  به 
نگه  پایین  دما  باید  می یابد،  کاهش  انرژی  تولید  بازده 
داشته شود. برای این منظور دو راه وجود دارد: استفاده 
از  را  گرما  که  غیرفعال  سینک  هیت  فلزی  بلوک های  از 

سلول ها بیرون می کشند و یا استفاده از خنک کننده های 
که  دارند  باالیی  حرارت  درجه  که  سیستم هایی  در  آبی 
در این روش آب در میان عایق های گرمایی فلزی پمپاژ 
می شود تا حرارت را کاهش داده و انرژی به طور موثرتری 

جذب شود.
محققان این فرایند معتقدند که اگر شما یک تراشه را بر 
روی یک هیت سینک مسی قرار دهید، سطح انتقال گرما 
به اندازه کافی برای پایین نگه داشتن دما مناسب نخواهد 

بود، علت آن نیز وجود دندانه های میکروسکوپی در هر دو 
سطح است. راه حل آن ها برای رفع این مشکل این است 
که از یک الیه نازک فلز مایع که ترکیبی از گالیم و ایندیم 
است، بین دو سطح استفاده شود. مزیت اصلی این روش 
در این است که این الیه فلزی رسانای خوبی برای گرما 
این  ساخت  امکان  می شود  سبب  آن  بودن  مایع  و  است 
الیه به صورت بسیار نازک یعنی در حدود ده میکرومتر 

وجود داشته باشد.
بار   23۰۰ معادل  می توان  ساده  روش  این  از  استفاده  با 
انرژی طبیعی خورشید را بر روی یک تراشه فتوولتائیک 
درآورد.  کانونی  صورت  به  مریع  سانتیمتر  یک  اندازه  به 
سلول های  دمای  فرایند،  این  در  وجود خنک کننده  عدم 
از 15۰۰ درجه سانتی گراد می کند  فتوولتائیک را بیشتر 
با  باید  بنابراین  شد؛  خواهد  بخار  به آسانی  نتیجه  در  که 
باال  از  آب،  خنک کننده  سیستم  و  مایع  فلز  از  استفاده 
رفتن دما جلوگیری کرد و فرایند مذکور نیز می تواند، مواد 
نگه  باقی  سانتی گراد  درجه   85 دمای  در  را  فتوولتائیک 

 .دارد
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جلبکورزییعنی
کشاورزیدانشبنیان

 کاظم دادخواهی پور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ل میلیون قرن است که �چ
ژی خورشید جلبك ها از ا�ن

ن استفاده کرده اند  به طور مساملت آم�ی
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تقریبا همه می دانیم که زنده یاد استاد حسین گل گالب 
اصطالحات  بار  نخستین  برای  پیش  قرن  نیم  حدود 
نام  »آلگ«  برای  او  آورد.  پدید  را  امروزی  گیاه شناسی 
جلبک را که تلفیقی از »جل« و »بک« است، یعنی »فرش 

قورباغه«، انتخاب کرد. 
سهم تولید اکسیژن جلبک ها بیش از هشت برابر تمامي 
موجودات  این  ماست.  زیست کره  کل  سبزینه دار  گیاهان 
ارزشمند جامع ترین گروه از انواع رستني ها  هستند که با 
دارا بودن 1۴ شاخه به باکتري ها، قارچ ها، گیاهان، آغازیان 
و... شباهت دارند. در حقیقت، جایي را نمي توان خالی از 
آن ها پیدا کرد، از آب هاي شور تا شیرین، از محیط هاي 
حتي  و...  فضا  تا  زیرزمیني  منابع  از  انساني،  تا  طبیعي 
خواننده  شما  نمایشگر  صفحه  و  سیلیکوني  تراشه هاي 
خواص  مرهون  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  محترم 

جلبک هاي قاب سیلیسي است. 
از سوی دیگر، کره زمین، با بیش از ۷5 درصد آب، همانا 
بهتر بود که کره آب نامیده شود. جالب آن که بستر اصلي 
جلبک ها، یعني آب، هرگز ساکن نیست و در سه حالت 
شیرین  و  شور  )آب هاي  مایع  قطبي(،  )یخ هاي  جامد 
در حال  همواره  ابرها(  و  آب  )تبخیر  گاز  و  زیرزمیني(  و 
و  پویایي  چنین  با  جلبک  که  است  بدیهي  است.  تبدیل 
یک  قلمرو  در  هرگز  ساله،  میلیارد  چند  تاریخچه اي 

سرزمین یا یک منطقه محدود نشده است. 
سیلیس، بعد از اکسیژن، بیشترین عنصر در زمین است. 
این منبع عظیم در خاک های دیاتومیت که حاصل رسوب 
پوسته دیاتوم ها طی میلیون ها سال است، در نقاط مختلف 
نفتی  اقتصادی  منابع  هم تراز  و  دارد  وجود  ما  کشور 
از  تفاوت مهم که می توان  این  با  البته  محسوب می شود 
این منبع حداقل تا شش هزار سال دیگر بهره برداری کرد. 
شایان ذکر است که سوابق درخشان کاربرد دیاتوم ها در 
خاک دیاتومیت برای جامدسازی و مهار نیتروگلیسیرین 
در تولید دینامت و پیدایش جوایز ارزشمند آلفرد نوبل نیز 

قابل تامل است. 
این  حیاتی  تولیدکنندگان  جلبک ها  که  کرد  اذعان  باید 
زیست کره هستند. به ندرت می توان موجودی را یافت که 
باشد زیرا  از مرگش بسیار مفید  همانند آن ها حتی پس 
عصاره  حاصل  گاز،  و  نفت  منابع  عمده  در  افزوده  ارزش 
مستندی  مدارک  همچنین،  پالنکتون هاست.  وجودی 
با روشی که به فرایند فتوبیوراکتورها هم  وجود دارد که 
بی شباهت نیست، برخی از جلبک ها - احتماال کلروال یا 
جان  پیش،  سال  هزار   3 حدود  توانسته اند   - اسپیرولینا 
البته  دهند.  نجات  حتمی  مرگ  از  صحرا  در  را  قومی 
ساده ترین کاربرد اقتصادی جلبک ها همانا استفاده از نوعی 
جلبک در تثبیت رنگ برخی اسکناس های مرغوب است. 
مي شود،  استخراج  جلبک ها  از  که  آگار  بدون  همچنین، 
تولید  صنایع  و  آزمایشگاهي  تحقیقاتي،  امور  از  بسیاری 

مواد غذایی و دارویی امکان پذیر نخواهد بود. 
نتایج حاصل از تحقیقات حاکي از آن است  که وجود انواع 
جلبک ها موجب تغلیظ مواد هسته اي موجود در آب، حتي 

به  میزان سه برابر، مي شود. این مساله خصوصا در تسهیل 
استخراج و همچنین فراوري و نقل  و انتقاالت اهمیت قابل 
مشاهده  باالخره  و  ردیابي  شک،  بدون  دارد.  مالحظه ای 
از جلبک ها در معادن هسته اي موفقیت  چنین رگه هایي 
چنین  که  نیست  بیهوده  و  مي شود  محسوب  ممتازي 

محل هایي را »باغ هسته اي« نامیده اند. 
به صنعتی، تحوالت شگرفی  از کشاورزی سنتی  در گذر 
نظر  به  و  آمده است  به وجود  پهنه سنت ها و صنایع  در 
در  تحوالت، خصوصا  این  در  نقش جلبک ها  که  می رسد 
ایران، کمرنگ بوده است. آنچه در این جا مورد توجه است، 
خاستگاه انواع نهاده ها، اعم از زراعی و دامی، است. بدیهی 
است که بررسی ابعاد گوناگون علم جلبک شناسی کاربردی 
در این مختصر نمی گنجد ولی در خصوص دانش تطبیقی 
کشاورزی نوین، شایسته و بایسته است به تعدادی از موارد 

اساسی در این علم به  شرح ذیل اشاره کرد: 
از  تاکنون مساحت عرصه های کشت را یکی  1- مكانى: 
جلبک ها،  عالم  در  ولی  می دانستند  توسعه  شاخص های 
تصوری  غیرقابل  حد  تا  را  میزان  این  حجمی،  مقیاس 
لب شور  و  شور  آب های  این،  عالوه  بر  می دهد.  افزایش 
امکان  بلکه  نمی شوند  محسوب  محدودیت  نه تنها 
بومی سازی کارآفرینی را به معنای واقعی در زمینه تولید 

فراهم خواهند کرد. 
محصول دهی  دوره  کالسیک،  کشاورزی  در  زمانى:   -2
حداقل چندین ماه است اما جلبک ها را می توان در کمتر 
مرحله  به  ساعت  در حد چند  گاهی  و حتی  روز  یک  از 
در  کافی  و  الزم  شرط  این،  بر  عالوه   رساند.  بهره برداری 
تبدیل تهدیدها به فرصت ، داشتن سرعت و دقت است که 
در این زمینه نیز ساز و کار برای جلبک ها در مقایسه با 

سایر موجودات بیشتر و بهتر است. 
کشاورزی،  در  مهم  دغدغه های  جمله  از  3- موضوعى: 
به ویژه در کشاورزی ارگانیک، مدیریت بهینه، حفظ محیط 
زیست و ایجاد اکوسیستم های پاک و پایدار است. جلبک ها 
در این خصوص نهایت کارایی را دارند زیرا در امور مختلف 
مقام  زیستمندان،  سایر  با  مقایسه  در  پاالیش،  و  پایش 
امور  ساماندهی  اکنون  دیگر،  سوی  از  دارند.  را  نخست 
از  استفاده  با  پسماندها  انواع  بازیافت  به  مربوط  پیچیده 

جلبک ها بیش از پیش هموار شده است. 
4- توليدى: یکی دیگر از توانمندی های جلبک ها، امکان 
تولید صدها نوع ماده و قطعه صنعتی در سطوح گوناگون 
فناوری در خصوص  از 1۰ مرکز  برای مثال، بیش  است. 
دیاتوم - نانوتکنولوژی در سطح بین المللی فعالیت دارند. 
توضیح این نکته ضروری است که بازخوردهای حاصل از 
بهبود  میزان  بر  بلندمدت  در  جلبک  تولید  تنوع  افزایش 

کمی و کیفی تولید موثر خواهد بود. 
کاربردی  تحقیقات  مذکور،  موارد  اهمیت  به  توجه  با 
جلبک ها  پایدار  بهره وری  راستای  در  و  تقاضامحور  و 
مناسبی  فضای  باید  بنابراین،  بود.  خواهد  اجتناب ناپذیر 
خصوص  در  دانش بنیان  مراکز  در  عالقه مندان  برای 

 .مهندسی جلبک ورزی فراهم شود
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ماشینهاییکهدودنمیکنند

یسش از سیس�ت �ل و نقل �هش  آالینده های �ن
یی و هیدروژ�ن ی�ن سوخت های الک�ت �ج جایگز

 محسن بهمنی
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ــل  ــی از عوام ــل یک ــل و نق ــتم حم ــه سیس ــا ک از آن ج
ــان  ــطح جه ــه ای در س ــای گلخان ــار گازه ــی انتش اصل
ــان  ــی محقق ــداف اساس ــی از اه ــی رود، یک ــمار م ــه ش ب
ــوخت های  ــرف س ــش مص ــر، کاه ــای تجدیدپذی انرژی ه
فســیلی در سیســتم حمــل و نقــل جهانــی اســت. 
ــوخت   ــری س ــر کارب ــد تغیی ــه رون ــزارش ب ــن گ در ای
وســایل نقلیــه ســبک )LDV( در ایــاالت متحــده امریــکا 
می پردازیــم تــا ببینیــم محققــان چــه راه حل هــا و 
پیشــنهادهایی را بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه-

ــد.  ــه داده ان ــن کشــور ارائ ای و ســوخت های نفتــی در ای
جایگزیــن کــردن ســوخت  الکتریکــی 
ــش وزن  ــی، کاه ــوخت هیدروژن و س
ــردن مقاومــت تایرهــا  ــاال ب خــودرو، ب
ــه  ــت ک ــی اس ــه راهکارهای و... از جمل
در دهه هــای آینــده در دســتور کار 
ــور  ــن کش ــل ای ــل و نق ــتم حم سیس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
اســتفاده از ســوخت های الکتریکــی 
و هیدروژنــی از جملــه راه حل هــای 
ــش  ــرای کاه ــه ب ــت ک ــدی اس جدی
از  گلخانه هــای  گازهــای  انتشــار 
ــود  ــنهاد می ش ــان پیش ــوی محقق س
اســتفاده  اخیــر  ســال های  در  و 
ســطح  در  آن هــا  از  چشــمگیری 
جهــان شــده اســت. از جملــه اهــداف 
امریکایــی  کارشناســان  اساســی 
ایــن اســت کــه در وســایل نقلیــه 
ــوخت   ــتفاده از س ــبک )LDV(، اس س
فســیلی و در نتیجــه انتشــار گازهــای 

گلخانــه ای را کاهــش دهنــد؛ بــه نحــوی کــه انتشــار ایــن 
ــه  ــن ب ــک ت ــون متری ــر را از 1.51۴ میلی ــای مض گازه
ــا ســال 2۰25  ــن برســانند و ت ــک ت ــون متری 3۰3 میلی
ــا 8۰  ــق را ت ــن طری ــه ای از ای ــای گلخان ــار گازه انتش

ــد. ــش دهن ــد کاه درص
ـــش مصـــرف  ـــا کاه ـــا ب ـــه تنه ـــد ک ـــت کرده ان ـــان ثاب محقق
بنزیـــن نمی تـــوان از انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای و 
ــه  ــرد، بلکـ ــری کـ ــیدکربن جلوگیـ ــد گاز دی اکسـ تولیـ
بایـــد اســـتفاده از ســـوخت های برقـــی و هیدروژنـــی را 
بـــه صـــورت جدی تـــری مـــورد توجـــه قـــرار داد و در 
ـــراق  ـــا سیســـتم احت ـــه ب ـــی ک ســـاختار خودروهـــای معمول
داخلـــی کار می کننـــد، تحولـــی ایجـــاد و خودوروهایـــی 
ـــق  ـــرد. طب ـــد ک ـــور تولی ـــوخت های مذک ـــت س ـــا قابلی ب
ــای  ــان، خودروهـ ــوی محققـ ــده از سـ ــه شـ ــار ارائـ آمـ
ــا  ــاد آالینده هـ ــادی در ایجـ ــهم زیـ ــبک )LDVs( سـ سـ
ــواد  ــد از مـ ــا 63 درصـ ــا تـ ــد و تقریبـ ــکا دارنـ در امریـ
ــد  ــزان 61 درصـ ــه میـ ــد و بـ ــتفاده می کننـ ــی اسـ نفتـ
ــور  ــن کشـ ــه ای در ایـ ــای گلخانـ ــار گازهـ ــث انتشـ باعـ
ــا  ــا کـــه تغییـــرات آب  و هوایـــی تـ می شـــوند. از آن جـ
حـــد زیـــادی تحـــت تاثیـــر انتشـــار ایـــن آالینده  هـــا 

بـــوده و همچنیـــن حجـــم زیـــادی از انتشـــار گازهـــای 
ـــان  ـــت، محقق ـــای LDV اس ـــق خودروه ـــه ای از طری گلخان
تنهـــا راه حـــل را در تغییـــر کاربـــری ایـــن خودورهـــا و 
ــوخت  ــای سـ ــه جـ ــاک بـ ــوخت های پـ ــی سـ جایگزینـ
نفتـــی می داننـــد. بـــه همیـــن منظـــور محققـــان 
ــا  ــه بـ ــای LDV کـ ــادی روی خودروهـ ــی های زیـ بررسـ
ســـوخت های فســـیلی کار می کننـــد انجـــام داده انـــد و 
ـــا ســـوخت ســـنتی  ـــه ب ـــوری را ک ـــه موت ـــن وســـایل نقلی ای
و سیســـتم احتـــراق داخلـــی کار می کننـــد و بـــا نـــام 
ICE شـــناخته می شـــوند، هـــدف اصلـــی خـــود قـــرار 

ـــد تغییـــر ســـوخت ایـــن خودروهـــا  ـــد. آن هـــا معتقدن داده ان
ـــار  ـــت و در کن ـــش آالینده هاس ـــای کاه ـــی از راه حل ه یک
ــد  ــنهاد کرده انـ ــز پیشـ ــری را نیـ ــای دیگـ آن، راه حل هـ
ـــیدکربن  ـــار دی اکس ـــش انتش ـــث کاه ـــت باع ـــه در نهای ک
وزن  بهینه ســـازی  می شـــود؛  خودروهـــا  طریـــق  از 
ـــوا  ـــرل آب و ه ـــا، کنت ـــای تایره ـــت آلیاژه ـــودرو، مقاوم خ
و... از جملـــه پیشـــنهادهایی هســـتند کـــه محققـــان در 
ــیلی و  ــوخت های فسـ ــتفاده از سـ ــش اسـ ــت کاهـ جهـ
ـــی  ـــی و هیدروژن ـــوخت های الکتریک ـــردن س ـــن ک جایگزی
ارائـــه کرده انـــد. اســـتفاده از راهکارهـــای فـــوق باعـــث 
ســـوخت های  مصـــرف  در  بیشـــتری  صرفه جویـــی 
جایگزیـــن شـــده و هـــدف محققـــان امریکایـــی مبنـــی 
ـــه ای  ـــای گلخان ـــار گازه ـــدی انتش ـــش 8۰ درص ـــر کاه ب
ـــار  ـــق آم ـــد طب ـــت بدانی ـــب اس ـــد. جال ـــق می بخش را تحق
ــد  ــور ۷۰ درصـ ــن کشـ ــمت هایی از ایـ ــود در قسـ موجـ
ـــود و  ـــن می ش ـــر تامی ـــع تجدیدپذی ـــا از مناب ـــرق خودوره ب
ـــیدن  ـــرای رس ـــه ب ـــورت گرفت ـــای ص ـــق پیش بینی ه طب
بـــه کاهـــش 8۰ درصـــدی تـــا ســـال 2۰25، بایـــد ۴8 
ـــورد اســـتفاده در حمـــل و نقـــل، از  ـــدروژن م درصـــد از هی
 .منابـــع تجدیدپذیـــر بـــادی و آبـــی تامیـــن شـــود
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آیندهایازجنسگرافین
ام یم شود؟

ت
ن استفاده از سیلیکون � آ�ی عرص شگفت انگ�ی

 ثنا بهرامی
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گرافیــن ترکیبــی شــگفت انگیز اســت کــه می توانــد 
چــرخ اینترنــت را صــد بــار ســریع تر بــه چرخــش 
ــازک و  ــیار ن ــیدنی بس ــای پوش ــاورد و از آن ابزاره دربی
انعطاف پذیــر ســاخت. بــا اطمینــان می تــوان گفــت 
ــربر  ــه س ــی حوصل ــیلیکون قدیم ــا س ــاده ب ــن م ــه ای ک
ــا  ــی تنه ــه گرافین ــون صفح ــک میلی ــت. ی ــاوت اس متف
یــک میلی متــر قطــر دارنــد و بــه گمــان بســیاری، 
اســتفاده از ایــن ترکیــب می توانــد انقــالب صنعتــی 
ــال  ــن کریســتال کام ــن اولی ــد. گرافی ــا کن ــه پ ــی ب نوین
و  ســبک ترین  قوی تریــن،  نازک تریــن،  و  دوبعــدی 
ــاده ای اســت کــه تاکنــون ســاخته شــده.  ســفت ترین م
ایــن مــاده شــفاف و انعطاف پذیــر اســت و قابلیــت 
هدایــت الکتریســیته و گرمــا را به خوبــی داراســت. پــس 
اگــر تمــام پتانســیل هایش بــه صــورت کامــل بــه حالــت 
ــا  ــه تقریب ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــد، می ت ــل درآی بالفع
ــر روز از  ــا ه ــم ی ــاج داری ــه احتی ــی را ک ــام چیزهای تم

ــد.  ــر  ده ــم، تغیی ــتفاده می کنی ــا اس آن ه
چرا گرافين تا اين اندازه هيجان انگيز است؟ 
ــر کاری اســت  ــه انجــام ه ــادر ب ــا ق ــب تقریب ــن ترکی ای
انــواع  بخــت  روشــن تر شــدن ســتاره  کــه ســبب 
کــه  باشــید  عالقه منــد  اگــر  می شــود.  فناوری هــا 
ــارژ  ــتر ش ــر بیش ــدود 1۰ براب ــی ح ــای لیتیوم باتری ه
ــه ای  ــد دقیق ــاه چن ــدت کوت ــد و در م ــداری کنن را نگه
بــه صــورت کامــل شــارژ شــوند، گرافیــن تنهــا مــاده ای 
ــل  ــت تبدی ــه حقیق ــا را ب ــن روی ــد ای ــه می توان اســت ک
کنــد. اگــر قــرار باشــد صفحــات لمســی بــا قابلیــت خــم 
ــل  ــا ســلول های خورشــیدی قاب شــدن ســاخته شــود ی
ــر از المــاس  ــا چیــزی محکم ت چــاپ داشــته باشــیم و ی
ــر  ــی 2۰۰ براب ــازک و ســبک ول و همچنیــن صفحاتــی ن
محکم تــر از فــوالد، گرافیــن کلیــد حــل مشــکالت اســت 
ــی  ــداز اصل ــن کار راه بن ــوارد گرافی ــن م ــی ای و در تمام
خواهــد بــود. بــا گرافیــن می تــوان پنجره هایــی بــا 
قابیلــت درک حرکــت ســاخت یــا نانوسنســورهایی بــرای 

ــرطانی.  ــلول های س ــخیص س تش
ــگاه  ــلوف در دانش ــم و نوس ــال 2۰۰۴ گای ــن را س گرافی
منچســتر انگلســتان بــا کمــک چســب نــواری و گرافیــت 
ــک در  ــل فیزی ــزه نوب ــه آن جای ــاختند و نتیج ــداد س م
ــود.  ــگر ب ــن دو پژوهش ــرای ای ــالدی ب ــال 2۰1۰ می س
بــه گفتــه نوســلوف در کنفرانــس »جهــان متحــرک« در 
ــاختار  ــن در س ــای کرب ــام اتم ه ــه 2۰16، تم ــاه فوری م
ــا  ــدی )2D( ب ــی دوبع ــورت چهارچوب ــه ص ــن ب گرافی
ــا وجــود  ــد. ایــن مــاده، ب قطــر یــک اتــم جــای گرفته ان
ســادگی اش، ویژگی هــای بســیار شــگفت انگیزی دارد؛ 
و  نفوذپذیــری  کش ســانی،  بــا  ترکیــب  قوی تریــن 
هدایــت بســیار باالســت. در بســیاری از مــواد یــک یــا دو 
صفــت شــمرده شــده وجــود دارد در حالــی کــه گرافیــن 
همگــی را بــا هــم در یــک کریســتال ســاده دارد. گــردش 
مالــی صنعــت گرافیــن در ســال 2۰1۴ حــدود 2۰ 

میلیــون دالر بــود و تخمیــن زده می شــود کــه تــا ســال 
ــازار گرافیــن بــه ۴۰۰ میلیــون  2۰2۴ میــالدی حجــم ب
دالر )2۰ برابــر( برســد. از ســال 2۰۰5 میــالدی تاکنــون 
ــه ثبــت  ــرد گرافیــن ب ــا کارب حــدود 25 هــزار اختــراع ب
ــد در  ــن، 18 درص ــا در چی ــی از آن ه ــه نیم ــیده ک رس

ــوده اســت.  ــی ب ــکا و 13 درصــد در کــره جنوب آمری
گرافين در الكترونيک 

ــی  ــه همگ ــاخت ک ــی س ــوان چیزهای ــن می ت ــا گرافی ب
ــت  ــا قابلی ــمند ب ــای هوش ــتیم؛ تلفن ه ــان آن هس خواه
ــیدنی  ــای پوش ــدن و گجت ه ــم ش ــری و خ انعطاف پذی
ــاره  ــت درب ــت. سال هاس ــه اینترن ــال ب ــت اتص ــا قابلی ب
قابلیــت  بــا  نــازک  و  پوشــیدنی، شــفاف  ابزارهــای 
تاکنــون  ولــی  می شــود  صحبــت  انعطاف پذیــری 
موفقیــت چشــم گیری در زمینــه ســاخت آن هــا بــه 
دســت نیامــده اســت. علــت آن هــم در دســترس نبــودن 
ــت.  ــی اس ــن گجت های ــاخت چنی ــرای س ــواد الزم ب م
گرافیــن کلیــد حــل ســاخت ابزارهــای الکترونیــک 
ــایل  ــوان وس ــب می ت ــن ترکی ــا ای ــت. ب ــونده اس خم ش
ــا ســاعت هوشــمند  ــد گوشــی ی بســیاری ســاخت؛ مانن
کــه هــم شــفاف باشــند و هــم بتــوان آن هــا را تــا کــرد. 
در حــال حاضــر لباس هــای اســکی گرافینــی یــا لحــاف 
ــا پوشــش گرافیــن ســاخته شــده اســت. امــا  و تشــک ب
پلــه بعــدی در اســتفاده از ایــن ترکیــب ســاخت جوهــر 
گرافینــی و ابزارهــای پوشــیدنی هســتند کــه راه را بــرای 
ــک  ــد. ی ــوار می کن ــمند هم ــای هوش ــاخت لباس ه س
ــا  ــو ی ــک لوگ ــد ی ــی می توان ــر گرافین ــا جوه تی شــرت ب
الگویــی داشــته باشــد کــه بــدون نیــاز بــه چــک امنیتــی 
ــک در  ــذر از ی ــا گ ــاختمان ی ــک س ــه ی ــوز ورود ب مج
مخصــوص را بــه فــرد بدهــد. در دنیــای اپتوالکترونیــک 
ــرای ســاخت سنســورها  ــد ب حساســیت گرافیــن می توان
و گجت هــای پوشــیدنی اســتفاده شــود کــه از نــور 
ــد؛ از  ــره می برن ــز به ــه  چی ــردن هم ــخص ک ــرای مش ب
تعــداد ضربــان قلــب تــا محتویــات خــون و اپ هایــی کــه 
ــد و ارزش  ــکن کنن ــز را اس ــوراک  روی می ــد خ می توانن
ــای  ــد گوجه ه ــا بفهمن ــد ی ــن بزنن ــی آن را تخمی غذای

ــر.  ــا خی ــد ی ــیده بوده ان ــی رس ــدازه کاف ــه ان ــاالد ب س
باترى و آى فون گرافينى 

یکــی از کارآمدتریــن ویژگی هایــی کــه گرافیــن بــه 
بــه  شــارژ  نگهــداری  امــکان  می بخشــد  باتری هــا 
ــکان  ــداول و ام ــای مت ــتر از باتری ه ــیار بیش ــزان بس می
شــارژ مجــدد بــا ســرعتی باورنکردنــی اســت. ایــن 
ــد.  ــد ش ــه خواهن ــازار ارائ ــه ب ــه زودی ب ــا ب ــوع باتری ه ن
ــد شــده اســت.  ــه گرافیــن عالقه من ــل هــم ب شــرکت اپ
ــه  ــر ب برنامــه اپــل اســتفاده از خنک کننده هــای کارآمدت
ــر  ــی بزرگ ت ــد باتری های ــا بتوان ــن اســت ت کمــک گرافی
ــاز باشــد  ــه نی ــدون این ک ــرای گوشــی هایش بســازد، ب ب
ایــن  البتــه  کنــد.  طراحــی  بزرگ تــر  گوشــی هایی 
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ــازار  ــه ب ــده ب ــال آین ــن س ــا چندی ــاال ت ــوآوری احتم ن
عرضــه نمی شــود. چنیــن گوشــی بســیار ســبک تر 
ــری دارد و  ــوم کمت ــس و آلومینی ــرا م ــود زی ــد ب خواه
احتمــاال ارزان تــر تمــام خواهــد شــد. گرافیــن از کربــن 
مشــتق می شــود کــه برخــالف بســیاری از فلــزات، 

ــت دارد.  ــتری در طبیع ــی بیش فراوان
محيط زيست 

خودروهــای امــروزی، حتــی انــواع برقــی، بــا یــک 
مشــکل بــزرگ و قدیمــی روبــه رو هســتند؛ ســنگین وزن 
ــا  ــا و اتوبوس ه ــواری، کامیون ه ــای س ــودن. اتومبیل ه ب
و... همگــی وزن زیــادی دارنــد و بــرای بــه حرکــت 
ــادی  ــرژی زی ــرف ان ــه مص ــنگین ب ــام س درآوردن اجس
ــیار  ــال بس ــه احتم ــی ب ــای گرافین ــت. باتری ه ــاز اس نی
زیــاد فناوری هایــی را مهیــا می کننــد کــه ســاخت 
عملی تــر  و  باصرفه تــر  را  الکتریکــی  اتومبیل هــای 
اتومبیل هــای  مشــکالت  بزرگ تریــن  از  می ســازد. 
ــال 5  ــی )مث ــیار طوالن ــدد بس ــارژ مج ــان ش ــی زم برق
ســاعت( و زمــان کوتــاه امــکان رانندگــی بــا آن هاســت. 
گرافیــن ایــن مشــکل را -همان گونــه کــه در بــاال 
ــن را  ــد. گرافی ــل می کن ــی ح ــد- به خوب ــاره ش ــم اش ه
ــا عملکــرد بســیار  ــی ب ــرای ســاخت فیلترهای ــوان ب می ت
بــاال بــه کار بــرد کــه در نمک زدایــی از آب دریــا و تهیــه 
ــل  ــوب عم ــیار خ ــب بس ــت مناس ــا قیم ــیرین ب آب ش
ــو از  ــی و رادیواکتی ــای نفت ــذف آلودگی ه ــد. ح می کنن
ــاال از  ــیار ب ــرد بس ــا عملک ــای ب ــک صافی ه ــا کم آب ب

ــت.  ــن اس ــای گرافی ــر کاربرده دیگ
روشنايى گرافينى 

یکــی از ابتدایی تریــن کاربردهــای گرافیــن اســتفاده 
ــپ اســت.  ــرای ســاخت الم از آن ب

ــی کــه از  ــرکت انگلیس یــک ش
منچســتر  دانشــگاه  همــکاران 
)محــل تولــد گرافیــن( اســت، 
نوعــی  روی  تحقیــق  مشــغول 
آن  توســعه  و  ال  ای  دی  المــپ  
از  ســاختش  در  کــه  اســت 
رشــته های گرافینــی اســتفاده 
برابــر  دو  کــه  می شــود 
متــداول  ال ای دی  المپ هــای 
روشــنایی  می کنــد،  عمــر 

بیشــتری دارد و در تولیــد عمــده 
ــده  ــی ش ــت. پیش بین ــر اس ارزان ت

ــالدی ارزش  ــا ســال 2۰2۰ می ــه ت ک
ــارد دالر  ــدود 123 میلی ــپ ح ــازار الم ب
شــود و ایــن می توانــد یــک جهــش 

در  جلــو  ســمت  بــه  بــزرگ 
گرافیــن  تجاری ســازی 

ــد.  باش

مشكل كجاست؟ 
بـا تمامـی ایـن تفاسـیر، مشـکلی در تهیه گرافیـن وجود 
دارد. تقاضـا بـرای گرافین سـالم و بی عیب و نقص بسـیار 
بیشـتر از تقاضـا اسـت. سـازندگان آن بـرای حـل ایـن 
مشـکل از روش هـای مختلفـی اسـتفاده می کننـد؛ مثـال 
یکـی از آن هـا اسـتفاده از غنای کمتر در حجـم زیادی از 
مـواد اسـت. عـالوه بـر افزایـش تولیـد، دلیل دیگـری هم 
وجـود دارد؛ یـک فلـس گرافینـی هادی تریـن مـاده روی 
کـره زمیـن اسـت و حتـی گرافین های بـا کیفیـت پایین 
هـم بـا فلـزات توانایـی رقابـت دارنـد. بـا وجـود هـزاران 
چیـزی  دانسـتن  کلیـدی  نکتـه  گرافیـن،  عرضه کننـده 
اسـت کـه قصـد خریـد آن وجـود دارد زیـرا گرافیـن در 

فرم هـا، سـایزها و تنـوع بسـیار زیـادی ارائـه می شـود. 
دو سال ديگر 

اگــر گرافیــن در دســترس اســت، حتــی بــا غنــا و خلوص 
پاییــن، چــرا شــرکت های ســازنده ابــزار الکترونیــک بــه 
ــد؟  ــن ترکیــب اســتفاده نمی کنن صــورت گســترده از ای
هزینه هاســت.  میــان  ایــن  در  مشــکل  بزرگ تریــن 
ســیلیکون بــا غنــای کافــی بــرای کاربــرد در ابــزار 
اســت.  از گرافیــن  ارزان تــر  برابــر  الکترونیــک 8۰۰ 
قابلیــت انعطاف پذیــری گوشــی های همــراه ویژگــی 
ــدگان  ــا مصرف کنن ــا آی ــود ام ــد ب ــی خواه ــیار جالب بس
ــا  ــل آن ه ــدی در تکام ــدم بع ــی را ق ــدن گوش ــم ش خ
ــه  ــی هم ــترده الکترونیک ــرد گس ــرای کارب ــد؟ ب می بینن
چیــز بــه ســرمایه گذاری و اســتفاده از آن وابســته اســت. 
اگــر پــول خوبــی بــه بــازار گرافیــن وارد شــود، ایــن ماده 
ــام  ــا تم ــون تقریب ــود چ ــر می ش ــال همه گی ــی دو س ط
زیرســاخت های الزم بــرای اســتفاده از آن فراهــم اســت. 
سامسونگ  شرکت  حاضر  حال  در 
استفاده  روی  زیادی  سرمایه گذاری 
احتماال  و  است  داده  انجام  گرافین  از 
گرافینی  خانگی  وسایل  شاهد  به زودی 
در  گرافین  موفقیت  برای  بود.  خواهیم 
باید  دیجیتالی  ابزارهای  بازار  به  ورود 
تکنولوژی  دنیای  بزرگ  غول های  نظر 
و  کوالکام  آی بی ام،  اینتل،  اپل،  مانند 
از این ترکیب در  تا  دیگران جلب شود 
کنند  استفاده  مختلف  وسایل  ساخت 
انجام  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  و 
قیمت  و  باال  کیفیت  با  گرافین  تا  دهند 
معقول بتواند راه خود را به بازار بیابد. تنها 
با تولید عمده است که نوآوری ها به موفقیت 
ابزارهایی  و  وسایل  ما  و  می یابند  دست 
طوالنی،  عمر  با  داشت  خواهیم 
که  شفاف  و  انعطاف پذیر 
قلب  در  را  گرافین 
 .خود دارند
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الت تبلییعن از حمصول او را منت�ش  مه ها و حمج ن شود که مهه روز�ن فورد یم خواست مطم�ئ

ن روابط  ن حمیل ن�ی
گ

دی �ف تبلیغات و �ج فروشند� ینه ز�ی ن وقت و هز ا�ی یم کنند بنا�ج

ش کنند ن یل �چ رهای امریاکی �ش ایم �ش
ت
قرار کرد �ت اتومبیلش را در � خو�ج �ج

کارآفرینی

صمص ساخت انواع خودرو است. در شغل قبیل ام  ن من همندس صنایع هس�ت و �ت

ید  . بگذار د گرف�ت چطور منابع طبییع را به حمصول تبدیل ک�ن ، �ی کت تویو�ت در رسش

به عنوان مثال بگو�ی که ما از درخت  �ئوچو، التکس درست کرده و بعد آن را 

ن حمصوالت  ا�ی مان بود، اما ا�ی تبدیل به الستیک خودرو یم کرد�ی که حمصول �ن

ره به منابع طبییع تبدیل شوند هرگز �ن توانند دو�ج
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هنریفورد
وکارخانهماشینسازی
 رقیه ملکی نیا

واست یک  ن مردی که �ن
شد رگ �ج ن شکست خورده �ج
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شرکت خودروسازی فورد در حال حاضر دومین تولیدکننده 
خودرو در ایاالت متحده امریکاست و از پایان سال مالی 2۰11 
بزرگ جهان شناخته  پنجمین خودروساز  به  عنوان  تاکنون 
می شود. کارخانه ای که هنری فورد در سال 19۰3 راه انداخت، 
در سراسر جهان 9۰ کارخانه دارد و سال 2۰1۰ در فهرست 
فرچون 5۰۰ در جایگاه هشتمین شرکت بزرگ در ایاالت متحده 

قرار گرفت. اما مسیر موفقیت فورد چطور شکل گرفت؟ 
از كشاورزى تا راه اندازى كارخانه چوب برى 

هنری فورد مشهور سال 1863 در امریکا به دنیا آمد. او که پدری 
انگلیسی با پروتستان مذهب داشت، در مدرسه بازرگانی درس 
خواند اما صنعت و امور مربوط به آن همواره شیفته اش می کرد و 
به همین خاطر هم بود که به سرعت از تحصیل در رشته بازرگانی 
انصراف داد و به تحصیل در زمینه خودروسازی پرداخت. خانواده 
فورد، از جمله پدرش، کشاورز بودند و زمین برایشان اهمیت ویژه ای 
داشت به همین خاطر هم بود که پدر او انتظار داشت پسرش، بنا 
بر سنت روستانشینی، به کشاورزی بپردازد. فورد عالقه چندانی به 
این کار نداشت ولی عالقه ای که به دختری کشاورز پیدا کرده بود 
باعث شد پیشنهاد پدرش را مبنی بر گرفتن یک قطعه زمین 32۰ 
هزارمتری از او بپذیرد. این زمین چوب فراوانی داشت. او در زمین 
خود یک کارخانه چوب بری راه اندازی کرد و به فروش الوار   پرداخت 
و همزمان ماشین  آالت کشاورزی را تعمیر می کرد. اما فورد به محض 
این که توانست با دختر مورد عالقه  اش ازدواج کند، همه عالقه اش را 
به کشاورزی از دست داد و کوله  بارش را بست تا به دیترویت برود و 
در در شـرکت برق ادیسون به عنوان تکنیسین مشغول به  کار شود . 

درشكه بدون اسب؛ اولين تالش فورد براى  
ساخت خودرو

در آن روزها مجالت امریکایی پر از مطالبی درباره خودرو و 
تحوالت سریع صنعت خودروسازی بود که فورد را تحت تاثیر قرار 
داد و او را واداشت با کار نیمه وقت در منزلش در بهار 1896 اولین 
»درشکه بدون اسب« را بسازد. این اتومبیل  که اکنون  در  یک  
نمایشگاه در دیترویت قرار دارد، شبیه اتومبیل های معمولی 
نیست بلکه با چهار چرخ سیمی که به چرخ های یک دوچرخه 
سنگین شباهت دارند، به وسیله یک اهرم، شبیه سکان قایق، 
رانده می شود و فقط امکان حرکت رو به جلو را دارد. سه سال 
بعدی زندگی فورد به تکمیل سه خودرویی اختصاص یافت که 
او ساخت. پس از این مدت بود که احساس کرد مهارت الزم را 
به دست آورده است و می  تواند از شرکت ادیسون خارج شود. 
او در این زمان شرکت اتومبیل سازی دیترویت را تاسیس کرد؛ 
شرکتی که خود او در آن سرمهندس  بـود . اما این شرکت در 
اواخر سال 19۰۰ منحل شد و فورد علت آن را تمایل   نداشتن 

گردانندگانش به تولید انبوه از یک مدل استاندارد ذکر کرد. 
و  فــورد  موتــور  شــركت  تاســيس 

ســهامداران بــراى  ســودآورى 
تالش های فورد با شکست مواجه شده بود اما او که در آن زمان 
حدودا چهل ساله بود، دلسرد نشد تا یک شکست خورده بزرگ 
نباشد. او دوباره عزمش را جمع کرد تا در سال 19۰3 که بار دیگر 

شانس خود را برای راه اندازی یک شرکت خودروسازی امتحان کرد 
و با کمک الکساندر مالکلمسن ، شریک عمده اش و یازده سهامدار 
دیگر، شرکت موتور فورد را راه انداخت که با سرمایه اسمی  صد 
هزار دالر تشکیل شد اما فقط  28 هزار  دالر آن پذیره نویسی شد و 
از این مبلغ  هم در واقع نصف آن پرداخت شده بـود . شرکت »بریا 
فورد وس ایر« سهامداران سود زیادی داشت و با خروج مالکلمسن 
از آن ، فورد سهامدار عمده اش شد. در اکتبر سال 19۰8 فورد مدل 
T به بازار عرضه شد که مورد توجه همگانی قرار گرفت و خیلی 
زود تمامی کارخانجات نیز این مدل را تقلید کردند. قیمت این 
خودرو در سال 19۰8 حدود 825 دالر بود )معادل 21 هزار و 
3۴۰ دالر امروزی( و با کم شدن قیمتش تا سال 192۰، بیشتر 

رانندگان امریکایی، رانندگی را با آن یاد گرفتند. 
 تبليغات؛ محور فعاليت فورد

فورد می خواست مطمئن شود که همه روزنامه ها و مجالت تبلیغی 
از محصول او را منتشر می کنند بنابراین وقت و هزینه زیادی صرف 
تبلیغات و با فروشندگان محلی نیز روابط خوبی برقرار کرد تا اتومبیلش 
را در تمامی شهرهای امریکای شمالی پخش کنند. این نوعی بازی 
دو سر بُرد بود زیرا این فروشندگان از سود فروش اتومبیل های فورد 
به ثروت زیادی رسیدند. فورد عالقه زیادی به فروش اتومبیل خود 
به کشاورزان داشت چون به شدت معتقد بود که اتومبیل کشاورزی 
را رونق می دهد. او در این سال ها به سود 1۰۰ درصدی رسید. 
در سال 191۴ تولید کارخانه فورد از 25۰ هزار دستگاه در سال 
عبور کرد. در سال 1916 قیمت اتومبیل فورد به 36۰ دالر کاهش 
یافت که این کار باعث افزایش تولید آن به ۴۷2 هزار دستگاه در 
سال شد به طوری که در سال 1918 نیمی از اتومبیل های ایاالت 
متحده مدل T بودند. اهل فن یکی از دالیل موفقیت فورد را پس 
از شکست های قبلی همین تبلیغات می  دانند. در یکی از این 
تبلیغات نوشته شده بود: »ساخت و فروش اتومبیلی که به ویژه برای 
استفاده روزمره شغلی، حرفه ای و خانوادگی طراحی شده است... 
ماشینی که به خاطر فشردگی و جمع و جور بودن به طور یکسان 
از سوی مردان، زنان و کودکان مورد پسند و تحسین قرار می گیرد. 
سادگی، ایمنی، آسایش همه جانبه و باالتر از همه، بهای فوق العاده 
مناسبش آن را در دسترس هزاران نفری قرار می دهد که هیچ گاه 
نمی توانستند در مورد پرداخت قیمت های افسانه ای که برای اغلب 

ماشین ها خواسته می شود، حتی فکر کنند.« 
وقتــى كيفيــت و قيمــت هــر دو حــرف 

اول را مى زننــد 
فورد معتقد بود که در زمینه تولید کاال در  درجه  اول باید از لحاظ 
کیفیت و قیمت رضایت مصرف کنندگان را به دست آورد تا محصول 
مشتری بیشتری پیدا کند. پنج موردی که فورد همیشه در کارش 
مدنظر داشت، این بود که مردم  امریکا  به میلیون ها خودرو نیاز دارند، 
یک مدل   بادوام  و ارزان می تواند  به بهترین شکل این  نیاز را تامین 
کند، بـا تلفیق  عناصر  فناوری برای عملی کردن تولید انبوه می توان 
میلیون ها وسیله نقلیه ارزان قیمت  را به تولید  رساند، با کاهش قیمت 
کاال بازار  فروش توسعه پیدا می کند و برای  باال  بردن قدرت خرید 
و در نتیجه  زیاد کردن تقاضای  موثر برای کاالهای صنعتی باید 

 .دستمزد کارگران را باال برد
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خانهتانراتبدیلبهجنگلکنید
 عاطفه مرآتی

ا�ن تد یم گوید �ن  های طبییع در یک حسن
گ

سازنده جنلک
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این جنگلی اسـت که توسـط انسـان  بنا شـده اسـت؛ می تواند در ده ها 
و ده هـا جریـب زمیـن رشـد کنـد یـا فقـط محدود بـه یک تکـه زمین 
کوچـک باشـد؛ زمینـی بـه کوچکـی باغچـه خانه تان. هـر کـدام از این 
جنگل هـا تنهـا دو سـال سـن دارنـد. خـود مـن یکـی از ایـن جنگل ها 
را در حیـاط پشـتی خانـه ام دارم کـه تنـوع زیسـتی زیادی را بـه وجود 
آورده و پرنده هـا را بـه خـود جـذب می کند )پخش صـدای پرندگان در 
سـالن(. هـر روز صبـح مثل یکـی از پرنس های کارتون هـای والت دیزنی 

از خـواب بیدا می شـوم.
مـن در زمینـه ایجـاد ایـن جنگل هـا بـه شـکل کامـال حرفـه ای و 
تخصصـی فعالیـت می کنم. مـا به شـرکت ها، مـزارع، مـدارس، خانه ها، 
اسـتراحتگاه ها، مجتمع هـای آپارتمانـی، پارک هـا و حتی بـاغ   وحش ها 
کمـک می کنیـم یکی از این جنگل ها داشـته باشـند. جنـگل یک تکه 
زمیـن جـدا مانـده و منفـرد نیسـت کـه حیوانـات در آن در کنـار هـم 
زندگـی می کنند؛ یـک جنگل می تواند بخشـی جدایی ناپذیـر از حیات 
شـهری ما باشـد. بـرای من، جنگل جایی اسـت که تراکـم درخت ها در 
آن آن قدر زیاد اسـت که نمی توانید بینشـان راه بروید. مهم نیسـت که 

چقـدر بـزرگ یا چقـدر کوچک باشـد.
قبـل از دخالت هـای انسـان در طبیعت بخـش اعظمی از کـره زمین به 
صورت جنگل بوده اسـت. بعد از آن شـهرهایمان از جمله سـائو پائولو را 
در ایـن جنگل هـا سـاختیم و فرامـوش کردیم ما هم مثـل 8.۴ میلیون 
گونـه دیگـری که در این کره خاکی وجـود دارد، به طبیعت تعلق داریم. 
زیسـتگاه طبیعـی مـا دیگر جایی نیسـت کـه در آن زندگـی می کنیم. 
البتـه ایـن اتفـاق برای بعضی هـا نیفتاده اسـت. امروز بعضی هـا از جمله 
خـود مـن ایـن  جنگل هـا را بـه صـورت حرفه ای درسـت می کنیـم؛ هر 

جا و همـه جا.
مـن مهندس صنایع هسـتم و تخصصم سـاخت انـواع خودرو اسـت. در 
شـغل قبلـی ام در شـرکت تویوتا، یـاد گرفتم چطور منابع طبیعـی را به 
محصـول تبدیـل کنم. بگذاریـد به عنوان مثـال بگویم که مـا از درخت  
کائوچـو، التکس درسـت کـرده و بعـد آن را تبدیل به السـتیک خودرو 
می کردیـم کـه محصـول نهایی مـان بـود، امـا ایـن محصـوالت هرگـز 
نمی تواننـد دوبـاره بـه منابـع طبیعـی تبدیل شـوند. مـا عناصـری را از 
طبیعـت جـدا کـرده و آن ها را به حالـت غیر قابل تغییـر در می آوریم و 

ایـن همان فراینـد تولید صنعتی اسـت.
در حالی کـه طبیعـت دقیقا عکـس این عمل را انجام می دهد؛ سیسـتم 
طبیعـی بـا کنار هـم قـرار دادن عناصـر، اتم بـه اتـم، کار می کند. همه 
محصـوالت طبیعـی می تواننـد دوباره تبدیـل به یکـی از منابع طبیعی 
شـوند. ایـن یکـی از همـان درس هایـی اسـت که وقتـی این جنـگل را 
در حیـاط پشـتی خانـه ام بنـا کـردم، یاد گرفتـم. ایـن اولین بـاری بود 
کـه داشـتم همـراه طبیعت کار می کـردم نه علیـه آن. از آن بـه بعد، ما 
۷5 نمونـه از ایـن جنگل هـا را در 25 شـهر در سراسـر دنیـا سـاختیم و 
هـر بـار که در مکانی جدید شـروع بـه کار می کنیـم، می بینیم تک تک 
عناصـری کـه بـرای ایجاد جنگل بـه آن نیـاز داریم دقیقـا در اطرافمان 
قـرار دارد. مـا بایـد این عناصـر را در کنار هـم قرار دهیـم و اجازه دهیم 

طبیعت کار خـودش را بکند.
بـرای ایجـاد یـک جنـگل، اول از خـاک شـروع می کنیـم. آن را لمـس 
می کنیـم، احساسـش کـرده و حتـی طعمـش را می چشـیم تا بفهمیم 
چه اجزایی را کم دارد. اگر خاک از اجزای خیلی کوچک سـاخته شـده 
باشـد، به شـدت فشرده می شـود؛ آن قدر فشـرده که دیگر آب نمی تواند 
بـه داخـل آن نفـوذ کنـد. ما بـرای رفع این مشـکل مقـداری بیو مس یا 

جنگل ها ذخاير طبيعى دور از 
دسترس و زندگى انسان ها نيستند. 
ما هم مى توانيم جنگل را دقيقا 
همان جايى كه هستيم، حتى در 
داخل شهرها بنا كنيم. شوبهندو 
شارما، مهندس صنايع و كارآفرين 
محيط زيستى در طرحى جديد و با 
استفاده از شيوه هاى مهندسى خاک، 
ميكروب ها و بيو مس، جنگل هايى 
طبيعى در دل شهرهاى صنعتى به 
وجود مى آورد. او در يک سخنرانى 
تد كه دو ماه قبل برگزار شده، به 
مخاطبان مى گويد راز ايجاد يک 
جنگل صد ساله طى ده سال چيست.
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زیسـت توده محلـی را به خاک اضافـه می کنیم تا متخلخل تر 
شـده و آب به آن نفوذ کند. اگر خاک این ظرفیت را نداشـته 
باشـد که آب را داخل خود نگه دارد، مقدار بیشـتری بیومس 
اضافـه می کنیـم بعضـی ترکیبـات جـاذب آب، مانند کـود 
گیاهـی یـا تفالـه نیشـکر، تـا خـاک بتوانـد آب را داخل خود 

نگه داشـته و مرطـوب بماند.
گیاهـان بـرای رشـد بـه آب، مـواد مغـذی و نـور خورشـید 
نیـاز دارنـد. امـا چـه می شـود اگـر خاک مـواد مغـذی الزم 
را درون خـود نداشـته باشـد؟ مـا معمـوال مواد مغـذی را به 
طـور مسـتقیم بـه خـاک اضافـه نمی کنیـم. ایـن می توانـد 
روش صنعتـی کار باشـد امـا ضـد طبیعـت اسـت. در عوض 
یک سـری میکروارگانسـیم بـه خاک اضافـه می کنیم که به 
طـور طبیعـی باعـث به وجـود آمدن مـواد مغـذی در خاک 
می شـود. آن هـا از بیو مسـی کـه بـه خـاک اضافـه کردیـم 
تغذیـه می کننـد. بنابرایـن تنها کاری کـه باید انجـام دهند 
ایـن اسـت کـه بخورنـد، بـزرگ شـوند و تولید مثـل کنند. 
وقتـی تعدادشـان زیـاد شـود، خاک دوبـاره شـروع به نفس 

کشـیدن می کنـد و زنـده می شـود.
مـا گونه هـای مختلف درختـان محلی را کـه در یک منطقه 
می فهمیـم  چطـور  امـا  می دهیـم،  نجـات  دارنـد،  وجـود 
یـک گونـه درخـت، بومـی منطقه هسـت یـا نه؟ خـب، هر 
چیـزی کـه قبـل از مداخـالت انسـانی در یک ناحیـه وجود 
داشـته، بومـی محسـوب می شـود. قانـون سـاده ای اسـت. 
مـا در یـک پـارک، مطالعاتـی را بـرای پیـدا کـردن آخرین 
و  می کنیـم  شـروع  طبیعـی  جنگل هـای  بازمانده هـای 
همـه باغ هـا و جنگل هـای مقـدس اطـراف معابـد قدیمـی 
را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم و اگـر اصـال چیـزی پیـدا 
نکنیـم بـه مـوزه می رویـم تـا دانه هـا و چوب هـای درختانی 
را کـه در زمان هـای گذشـته در آن ناحیـه وجـود داشـته، 
ببینیـم. نقاشـی های قدیمـی، شـعرها و ادبیـات منطقـه را 
هـم بررسـی می کنیـم تـا گونه هـای بومـی درختـان یـک 
منطقـه را شناسـایی کنیم. وقتـی درختانمان را شـناختیم، 
آن هـا را بـه چهـار الیه اصلـی تقسـیم می کنیـم: درختچه، 
زیر درخـت، درخـت و سـایبان. سـپس نسـبت هـر کـدام از 
ایـن الیه ها را محاسـبه کـرده و تصمیم می گیریـم هر کدام 
از گونه هـای موجـود، بایـد چنـد درصد از کل ایـن جنگل را 
تشـکیل دهند. مثال اگر بخواهیم جنگل میوه داشـته باشیم 
بایـد نسـبت درخت های میوه مان بیشـتر باشـد؛ اگـر دنبال 
جنگلی هسـتیم کـه پرنـدگان و زنبورهای عسـل را به خود 
جـذب می کند بایـد گیاهان گلدار بیشـتری پـرورش دهیم 
و گاهـی هـم فقط به دنبال جنگل های بومی همیشـه سـبز 

. هستیم
مـا دانه هـای مختلـف را جمع کـرده و اجازه می دهیـم جوانه 
بزنند و همچنین مطمئن می شـویم هر کـدام از درختانی که 
بـه یک الیه خـاص تعلـق دارد، در الیه دیگر رشـد نمی کند، 
وگرنـه وقتـی ایـن درخت هـا بلند شـوند، بـرای دسـتیابی به 
فضـای عمودی بیشـتر با یکدیگر خواهند جنگیـد. ما نهال ها 
را روی زمیـن و نزدیـک هـم می کاریـم و روی خاک یک الیه 
ضخیـم مالـچ یا خاپـوش می ریزیم تـا وقتی که هـوای بیرون 

گـرم اسـت، خـاک بتوانـد رطوبـت را داخل خـود نگـه دارد. 
وقتی هوا سـرد می شـود، رشـد جنگل فقط در الیـه مالچ رخ 
می دهـد و بـه همیـن خاطر خـاک می توانـد حتـی در هوای 
یـخ زده بیـرون زنده بماند و به نفس کشـیدن ادامـه دهد. این 
خـاک خیلـی نرم اسـت و به همیـن خاطر ریشـه درختان به 

راحتـی و به سـرعت می تواننـد در آن نفوذ کنند.
در ابتـدا به نظر نمی رسـد جنگل در حال رشـد کردن باشـد، 
امـا واقعیـت این اسـت کـه در زیر سـطح به سـرعت در حال 
گسـترش اسـت. در سـه ماه اول، ریشـه ها به عمق یک متری 
زمیـن نفـوذ می کنند تا خاک را سـفت نگـه دارد. میکروب ها 
و قارچ هـا در شـبکه ای کـه از ایـن ریشـه ها بـه وجـود آمـده، 
زندگـی می کننـد. بنابراین اگر مواد مغذی کافـی در مجاورت 
درختـان وجـود نداشـته باشـد، ایـن میکرو ارگانیسـم ها مواد 
مغـذی درخت را مصـرف خواهند کـرد. وقتی بـاران می بارد، 
قارچ هـا بـه شـکل اعجاب انگیـزی در طـول شـب از خـاک 
بیـرون می آینـد و این یعنی خاک ما، شـبکه قارچی سـالمی 

دارد.
وقتـی ریشـه ها شـکل می گیرنـد، رشـد جنـگل روی سـطح 
خـاک نیـز شـروع می شـود. در حیـن این کـه جنـگل رشـد 
می کنـد، مـا خاک را مرطوب نگـه می داریم و برای دو تا سـه 
سـال آینـده بـه جنـگل آب می دهیـم. مـا می خواهیـم همه 
آب و مـواد مغـذی را تنهـا بـرای درختانمـان حفـظ کنیـم و 
بـه هیـچ علف هـرزی اجازه رشـد ندهیم. وقتی جنگل رشـد 
می کنـد، شـاخ و بـرگ درختان جلـوی نفوذ نور خورشـید را 
می گیرند و در آخر درختان جنگل آن قدر فشـرده می شـوند 
کـه دیگری نـوری بـه زمین نمی رسـد. پس دیگـر علف های 
هـرز امکان رشـد در ایـن منطقـه را ندارند، چـون آن ها برای 

ادامـه حیاتشـان به نور خورشـید وابسـته اند.
در ایـن مرحلـه هـر قطـره آبـی کـه در ایـن جنـگل ریخته 
ایـن  باز نمی گـردد.  اتمسـفر  بـه  و  نشـده  بخـار  شـود، 
جنگل هـای بـه هـم فشـرده هـوای مرطـوب را داخـل خود 
نگـه می دارنـد. بنابرایـن ما به مـرور میزان آب رسـانی را کم 
کـرده و در آخـر آب دادن بـه درختـان را قطـع می کنیـم. 
در ایـن شـرایط حتـی بـدون آب دادن بـه درختـان، جنگل 
مـا مرطـوب می مانـد و گاهـی حتـی تاریـک هم می شـود. 
حـاال هـر بـرگ درختـی کـه روی زمیـن بیفتـد، شـروع به 
فاسـد شـدن می کنـد و ایـن بیومـس در آینـده تبدیـل بـه 
غـذای جنگل می شـود. بـا بزرگتر شـدن جنـگل، برگ های 
بیشـتری هم روی زمین می افتند و بیومس بیشـتری تولید 
می شـود، پـس غذای بیشـتری برای جنگل خواهیم داشـت 
و جنگلمـان هـم روز بـه روز بزرگتر خواهد شـد. وقتی یکی 
از ایـن جنـگل هـا را بنـا می کنیـم، بارهـا و بارهـا و احتماال 
تـا ابـد خودشـان را احیـا می کننـد. بهتریـن روش بـرای 
مدیریـت ایـن جنگل هـای طبیعـی، مدیریت نکردن اسـت. 
ایـن جنگل هـا به صـورت انبوه رشـد می کننـد. در حالی که 
اگـر همـان درختـان و همـان گونه هـا را به صورت مسـتقل 
بکاریـم، به این سـرعت بزرگ نمی شـوند و ایـن دقیقا همان 
راهـکاری اسـت کـه ما برای سـاخت یک جنگل 1۰۰ سـاله 

 .طـی 1۰ سـال پیشـنهاد می دهیـم
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ن ارتقای رتبه، نشان از امعال سیاست های درست در حوزه اقتصاد  ا�ی

ن اساس، در یک  دانش بنیان و زیست بوم فناوری در کشور دارد. �ج مه�ی

ن امر، حاصل  سال گذشته، 28 رتبه ارتقای شاخص فناوری داشت�ی که ا�ی

ی جدی در حوزه زیست بوم فناوری است پیگ�ی

ش ها�ی چون  ن  �ج
ت

ن و صاحب نظران حقی�ت و حقو� ن مکیته ها متشلک از متخصص�ی ا�ی

قیقات و فناوری، سازمان هواشنایس، سازمان 
ت

اد کشاورزی، علوم، � و، �ج وزارت ن�ی

کت های خصویص هستند حفاظت حمیط زیست و رسش

ن  ونیک وجود دارد، اما ضعف معده ا�ی در کشور ما رسویس های الک�ت

اطب شنایس نشده  و  ای آن ها حمن یو ندارند، �ج ن است که سنار رسویس ها ا�ی

نه ای  زی های را�ی ی�ت مناسب را دارا نیستند. در حایل که در چرخه تولید �ج الگور

یو نوی� است �ی وب سایت، فصل اول �ر، سنار

رک های عمل و فناوری نقش همیم در توسعه اقتصاد  به مهه دنیا نشان یم دهد که �چ ر ج
ت

�

یاک،  فته �ت مثل امر  است مطالعا�ت روی کشورهای پی�ش
ن

دانش بنیان ایفا یم کنند. ��

ن موضوع را ببینید شید �ت ا�ی ن و مالزی داشته �ج ، چ�ی �ی کشورهای ارو�چ

ن افزایش قیمت  �ی ن گروه های �ال�ی بیش�ت �الهای اسایس مهچنان در ب�ی

� از �هش قیمت آن ها به  را داشتند، اما روند قیمت های ماهانه حا

مرور زمان است

گزارش
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جهش28پلهایایراندر
رشدشاخصنوآوریدردنیا

 مهرآسا عباس نژاد

ستاری �ج حضور در سازمان صدا و س�ی
اعالم کرد:
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ـــت:  ـــوری گف ـــت  جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــاون علم مع
طـــی دو ســـال گذشـــته، جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
در شـــاخص رشـــد نـــوآوری جهـــش قابـــل توجهـــی 
ـــای  ـــته، ارتق ـــال گذش ـــه س ـــه طوری ک ـــت. ب ـــته اس داش

28 پلـــه ای داشـــته ایم.
ـــت در  ـــه دول ـــا هفت ـــان ب ـــتاری همزم ـــورنا س ـــر س دکت
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــازمان ص س
ــی  ــزارش جهانـ ــه گـ ــاره بـ ــا اشـ ــت و بـ ــور یافـ حضـ

شـــاخص نـــوآوری کشـــورها، گفـــت: 
»جمهـــوری اســـالمی ایـــران رشـــد 28 
ـــت  ـــته اس ـــان داش ـــن می ـــه ای را در ای پل
و بیـــن کشـــورهای منطقـــه، بعـــد از 
ـــوم را  ـــه س ـــتان، رتب ـــتان و قزاقس هندوس

از آن خـــود کـــرده اســـت.«
شـــاخص،  »ایـــن  افـــزود:  وی 
بـــا  رابطـــه  در  جایگاهی کلیـــدی 
دارد.  دانش بنیـــان  اقتصـــاد  ارزیابـــی 
ایـــن موضـــوع همـــان مولفـــه ای اســـت 
ـــت  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــه معاون ک
جمهـــوری طـــی چنـــد ســـال گذشـــته 
ــت  ــت و تحـ ــوده اسـ ــال آن بـ ــه دنبـ بـ
در  دانش بنیـــان  زیســـت بوم  عنـــوان 
کشـــور ایـــن موضـــوع را پیگیـــری مـــی 

ــد.« کنـ
اهميـــت نيـــروى انســـانى در رشـــد 

شـــاخص نـــوآورى
رییـــس هیئـــت امنـــای صنـــدوق حمایـــت از پژوهشـــگران 
ـــش  ـــذاری بخ ـــه تاثیر گ ـــاره ب ـــا اش ـــور، ب ـــاوران کش و فن
نـــوآوری،  شـــاخص های  در  سیاســـی  و  اقتصـــادی 
گفـــت: »ســـرمایه انســـانی، نیـــروی انســـانی خـــالق و 
ــی در  ــش مهمـ ــان نقـ ــن میـ ــازی در ایـ کار تجاری سـ

ــوآوری دارد.« ــاخص های نـ ــش شـ افزایـ
از  بیـــان کـــرد: »در برخـــی  ســـتاری همچنیـــن 
شـــاخص ها در حـــوزه تجاری ســـازی مـــا حـــدود 
شـــاخص  در  رتبـــه  افزایـــش  و  بهبـــود  پلـــه   6۰
بخش هایـــی  در  همچنیـــن  داشـــتیم.  نـــوآوری 
نیـــز، در حـــوزه معیـــار نوآورانـــه بیـــش از ۴۰ رتبـــه 
بهبـــود داشـــتیم. بـــا این کـــه در ایـــن عرصـــه، 
رشـــد قابـــل توجـــه داشـــته ایم، امـــا بـــه نظـــر مـــن 
جایـــگاه راضی کننـــده ای نیســـت و مـــا می توانیـــم 

را کســـب کنیـــم.« بهتـــری  جایگاه هـــای 
ـــه  ـــه ب ـــور در ادام ـــاوری رییس جمه ـــی و فن ـــاون علم مع
ـــاخص  ـــران در ش ـــه ای ـــه ای رتب ـــای ۴2 پل ـــود و ارتق بهب
نـــوآوری در دو ســـال گذشـــته اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
»ایـــن ارتقـــای رتبـــه، نشـــان از اعمـــال سیاســـت های 
درســـت در حـــوزه اقتصـــاد دانش بنیـــان و زیســـت بوم 
ـــک  ـــاس، در ی ـــن اس ـــر همی ـــور دارد. ب ـــاوری در کش فن
ســـال گذشـــته، 28 رتبـــه ارتقـــای شـــاخص فنـــاوری 

ـــدی در  ـــری ج ـــل پیگی ـــر، حاص ـــن ام ـــه ای ـــتیم ک داش
حـــوزه زیســـت بوم فنـــاوری اســـت.«

اهميت جدى گرفتن اقتصاد دانش بنيان
ــوآوری و  ــدوق نـ ــای صنـ ــت امنـ ــس هیئـ ــب رئیـ نایـ
شـــکوفایی بـــا بیـــان این کـــه رشـــد اقتصـــاد آینـــده 
ـــان  ـــوع دانش بنی ـــن موض ـــدی گرفت ـــه ج ـــوط ب ـــا من م
اســـت، گفـــت: »بنابرایـــن بـــرای آن کـــه بتوانیـــم 

اقتصـــادی قدرتمنـــد داشـــته باشـــیم بایـــد بر اســـاس 
شـــرکت های  دانش بنیـــان،  اقتصـــاد  برنامـــه 
ــتا،  ــن راسـ ــم. در همیـ ــدی بگیریـ ــان را جـ دانش بنیـ
بایـــد  فرهنـــگ اقتصـــاد دانش بنیـــان در کشـــور 

ــد.« ــترش یابـ گسـ
ـــان  ـــع دانش بنی ـــاوری و صنای ـــعه فن ـــتاد توس ـــس س ریی
ـــی  ـــه رونمای ـــاره ب ـــا اش ـــور، ب ـــوردی کش ـــی و هوان هوای
موتـــور توربوجـــت ملـــی کـــه توســـط رییس جمهـــور 
ــن  ــاخت ایـ ــت: »سـ ــد، گفـ ــی شـ ــورمان رونمایـ کشـ
توربوجـــت، تحـــول جـــدی در صنایـــع هوافضـــای 
ـــه  ـــتیم ک ـــالش هس ـــود و در ت ـــوب می ش ـــور محس کش
ـــر قـــدرت بیشـــتر در آینـــده  ـــا ســـه براب ـــا دو ت ـــوری ب موت
اســـتفاده کنیـــم و آن را بـــه خـــط تولیـــد برســـانیم. 
ـــت  ـــی اس ـــاد دانش ـــان اقتص ـــت هم ـــر، در حقیق ـــن ام ای

کـــه می توانـــد کشـــور را متحـــول کنـــد.«
ســـتاری در پایـــان بـــا بیـــان این کـــه در عرصـــه 
شـــاخص ســـرمایه انســـانی، دارای رتبـــه دوم هســـتیم 
ـــن  ـــا ای ـــزود: »ب ـــت، اف ـــه اس ـــل توج ـــگاه، قاب ـــن جای و ای
ـــز  ـــازی تمرک ـــار تجاری س ـــوع معی ـــر موض ـــد ب ـــال بای ح
بیشـــتری داشـــته باشـــیم تـــا جایگاه هـــای بهتـــری را 
ــب  ــوآوری کسـ ــاوری و نـ ــی، فنـ ــای علمـ در عرصه هـ
ــود  ــی می شـ ــاس، پیش بینـ ــن اسـ ــر همیـ ــم. بـ کنیـ
ــاخص  ــی در شـ ــل توجهـ ــش قابـ ــده جهـ ــال آینـ سـ

 ».ــیم ــته باشـ ــانی داشـ ــرمایه های انسـ سـ
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سال هاست  و  دارد  قرار  خشک  و  گرم  منطقه  در  ایران 
نظر  جدی،  تهدیدی  عنوان  به  کم آبی  و  خشکسالی 
مسئوالن و محققان کشور را به خود جلب کرده است. به 
همین دلیل ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش 
فناوری های  ستادهای  از  یکی  عنوان  به  محیط زیست  و 
راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در مرداد 
نهادی  ایجاد  آن،  هدف  که  شد  تاسیس   89 سال  ماه 
ارتقای  برای  ملی  هم افزای  و  هماهنگ کننده  فرابخشی، 
تعامالت بین  دستگاهی در رسیدن به اهداف مشخص بود. 
و  وظایف  تا  است  کرده  تالش  همواره  ستاد  این 
سرمایه های  از  بهره گیری  بر اساس  را  خود  ماموریت های 
ویژه  واحدهای  ساماندهی  با  موجود  امکانات  و  انسانی 
توجه  با  برساند.  انجام  به  و...(  شبکه  کارگروه،  )کمیته، 

نهادیفرابخشی،هماهنگکننده
وهمافزا
 ملیکا حسینی

 ستاد توسعه فناوری آب، خشکسایل، فرسایش و حمیط زیست
ن

معر�

و  فرسایش  خشکسالی،  آب،  موضوعات  گستردگی  به 
چهار  تشکیل  با  ستاد  رسمی  فعالیت های  محیط زیست، 
موضوعات  تفکیک  به  آن ها  ذیل  کارگروه های  و  کمیته 
متخصصین  از  متشکل  کمیته ها  این  آغاز شد.  فوق الذکر 
و صاحب نظران حقیقی و حقوقی بخش هایی چون وزارت 
نیرو، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان 
شرکت های  و  محیط زیست  حفاظت  سازمان  هواشناسی، 
شامل  ستاد  فعالیت  کلی  موضوعات  هستند.  خصوصی 
مباحث مربوط به تامین و حفظ منابع جدید آب، مدیریت 
کمی و کیفی منابع آب و خاک، اعمال مدیریت ریسک و 
بحران در زمان وقوع خشکسالی و سیل، کاهش فرسایش 
و  کشور  آبخیز  حوزه های  سطح  در  خاک  از  حفاظت  و 

حفاظت و بهره برداری مناسب از محیط زیست است. 
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و کنترل شده
مصرف  کاهش  نوین  روش های  بومی سازی  و  توسعه   -۴
انتقال و شبکه های  بهره وری )سیستم های  افزایش  و  آب 
و  آب  حوضه،  و  آب  مزرعه،  و  آب  گیاه،  و  آب  توزیع، 

واحدهای شرب، آب و واحدهای صنعتی(
از  تبخیر  کاهش  و  بارش  تبخیر  کاهش  فناوری های   -5
سیستم های  پلیمری،  سطوح  از  )اعم  آب  آزاد  سطوح 
الگویی  طرح های  و  خورشیدی(  سلول های  و  سایه بان 

کاهش تبخیر
6- فناوری های مرتبط با حل مشکل دریاچه ارومیه

۷- فناوری کاهش آلودگی زیست محیطی
8- فناوری نرم افزاری در مدیریت خشکسالی و تغییر اقلیم

9- فناوری های جدید در آبیاری
1۰- تهیه مدل بومی برآورد فرسایش آبی و بادی

برای  بیومکانیکی  و  بیومهندسی  الگویی  طرح های   -11
حفاظت خاک و کنترل فرسایش

آب  مصارف  و  منابع  تعادل بخشی  الگویی  12- طرح های 
زیر زمینی

13- فناوری های مدیریت منابع آب
1۴- فناوری های مرتبط با کنترل ریز گرد

15- فناوری های مرتبط با حذف آالینده های آب
دارند.  وظایفی  خود  نوبه  به  نیز  کار گروه ها  از  کدام  هر 
برای مثال آنچه در شرح وظایف کار گروه آب عنوان شده، 

عبارت است از:
1- طراحی و تدوین سند ملی توسعه فناوری های راهبردی 

آب و همکاری در اجرایی کردن و ارزیابی آن
2- ایجاد و توسعه همکاری ها با دانشگاه ها، مراکز علمی و 
پژوهشی و سازمان های مرتبط ملی، منطقه ای و بین المللی
3- برنامه ریزی استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه ها برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به مبتکران، 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  پروژه های  و  مخترعان 
برای ساخت نمونه های آزمایشی و نیمه صنعتی و ارزیابی 

فناوری های توسعه یافته در زمینه آب
کارگاه های  علمی،  همایش های  سمینارها،  برگزاری   -۴
مسابقات  و  علمی  نشست های  تخصصی،  آموزشی- 

دانشجویی در علوم و فناوری های آب
5- همکاری با ستاد توسعه فناوری در ارزیابی طرح های 
و  حقیقی  اشخاص  توسط  شده  ارائه  فناوری های  و  نو 
حقوقی به منظور شناسایی ایده ها و طرح های مربوط به 
بهره برداری و برنامه ریزی بهینه از منابع آب، ظرفیت های  

بارندگی و آبخوان های کشور
تعریف  برای  الزم  برنامه ریزی  و  هدایت  حمایت،   -6
نیاز  مورد  محورهای  با  منطبق  پژوهشی  موضوعات 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  به کارگیری  و 
در  بین رشته ای  پژوهش های  انجام  و  مختلف  رشته های 

زمینه فناوری آب
آب  فناورانه  دستاوردهای  ترویج  و  نشر  از  حمایت   -۷
تخصصی،  نشریات  تخصصی،  کتب  انتشار  طریق  از 
 گزارش های فنی و برگزاری نمایشگاه های فناوری آب

اهداف ستاد
این ستاد اهدافی را دنبال می کند که در دو دسته اهداف 
می گیرند.  قرار  کوتاه مدت«  و  »میان مدت  و  »بلند مدت« 

اهداف بلند مدت شامل این موارد می شوند:
1- ایجاد هماهنگی، هم افزایی و یافتن حلقه های مفقوده 
فعال  فرهنگی  و  اقتصادی  فناوری،  علمی-  نهادهای  بین 
کشور در زمینه های حفظ منابع آب، مقابله با خشکسالی 
و فرسایش خاک، حفظ محیط زیست در جهت منافع ملی 

و نیل به اهداف سند چشم انداز 2۰ ساله کشور
2- بستر سازی، توسعه، آموزش و ترویج فعالیت های مربوط 

به موضوعات آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست
تولید محصوالت دانش بنیان و خدمات  افزایش سهم   -3
کردن  کاربردی  با  داخلی  فناوری  و  دانش  بر  مبتنی 
مراکز  در  پژوهش ها  از  حاصل  نتایج  تجاری سازی  و 

دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه های فوق
۴- استقرار الگوی بومی از همکاری وسیع ملی با مشارکت 
دولت، بنگاه های خصوصی، نهادهای علمی- تحقیقاتی و 
مالکیت  جمله  )از  فناوری  توسعه  ابزارهای  از  بهره مندی 
فکری، حمایت های مالی و پولی( و ارتباطات بین الملل در 

زمینه های موضوع ستاد   
زیر  شکل  به  نیز  ستاد  کوتاه مدت  و  میان مدت  اهداف 

تعریف شده اند:
1- شناخت وضع موجود )فرصت ها، تهدیدها و چالش ها(

2- تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه فناوری 
در  تصویب  و  محیط زیست  و  فرسایش  خشکسالی،  آب، 

شورای عالی انقالب فرهنگی
مراکز  دانشگاه ها،  محوری  برنامه های  از  حمایت   -3
تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی طرح ها

انسانی  تخصصی  ظرفیت های  و  منابع  کارگیری  به   -۴
دولتی،  بخش های  در  کشور  در  موجود  امکانات  سایر  و 
به  علمی  انجمن های  و  نخبگان  و  دانشجویان  غیر دولتی، 

منظور ایجاد همکاری وسیع ملی 
تقویت  برای  ستادها  سایر  با  هم افزایی  و  هماهنگی   -5

فعالیت های اولویت دار بین رشته ای
و  دانشگاهی  مراکز  فناوری در  و  ارتقای سطح علمی   -6
تحقیقاتی برای کسب مقام نخست در منطقه و دستیابی 
علمی  جامع  نقشه  اساس  بر  جهانی  شایسته  جایگاه  به 

کشور
كارگروه ها

این ستاد از چهار کارگروه آب، خشکسالی و تغییر اقلیم، 
فرسایش و رسوب و انتشارات فناوری تشکیل شده است. 
موضوعاتی که برای ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست در اولویت قرار دارد، به شرح زیر 

هستند:
1- فناوری های شناسایی منابع جدید آب غیر متعارف

2- فناوری های مرتبط با استفاده از آب های شور و زه آب
و  مقاوم  گیاهان  بومی سازی  با  مرتبط  فناوری های   -3
دارای تحمل شوری، خشکی و پر محصول در فضای آزاد 
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ستاد  حمایت  با  دیجیتال  محتوای  تولید  ماراتن  نخستین 
معاونت  دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  علم،  فرهنگ  توسعه 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. این ماراتن 6۰ 
چالش مورد نیاز جامعه در سه محور »کارآفرینی و اقتصاد 
دانش بنیان«، »سبک زندگی« و »فرهنگ و جامعه« را مورد 

بررسی قرار داد.
محتوای  تولید  ماراتن  نخستین  دبیر  اسدی،  امیرحسین 

نخستینماراتنتولیدمحتوایدیجیتال
ایرانبرگزارشد

 فرناز فومنی

�ج �ایت ستاد توسعه فرهنگ عمل، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
هوری ست �ج معاونت عیمل و فناوری ر�ی

دیجیتال ایران گفت: »در کشور ما سرویس های الکترونیک 
وجود دارد، اما ضعف عمده این سرویس ها این است که سناریو 
ندارند، برای آن ها مخاطب شناسی نشده  و الگوریتم مناسب را 
دارا نیستند. در حالی که در چرخه تولید بازی های رایانه ای یا 
وب سایت، فصل اول کار، سناریو نویسی است، در فاز بعدی آن 
به محتوا می پردازند و در آخر وارد مرحله تولید می شوند، اما در 
کشور ما این روند به خوبی صورت نمی گیرد؛ ابتدا یک بازی 
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دانش بنیان معاونت علمی گفت: »دغدغه امروز معاونت علمی، 
در  باید  افراد  است.  دانش بنیان  زیست بوم  و  فرهنگسازی 
کنار فعالیت های فردی و شخصی بتوانند کار جمعی انجام 
دهند. در رویداد تولید محتوای دیجیتال، این قابلیت جوانان 

شرکت کننده محک زده شد.«
او ایران را دارای افراد مستعد در زمینه تولید محتوا دانست و 
درباره این رویداد و نقش معاونت علمی در آن، گفت: »چنین 
چرخه  در  ایده ها  تا  باشد  کمک کننده  می تواند  رویدادی 
تجاری سازی از ایده تا محصول قرار گیرند. معاونت نیز مانند 
یک حامی در کنار شرکت کنندگان این رویداد بود. در نظر 
داریم 1۰ تیم برگزیده از 33 تیم شرکت کننده در این ماراتن 
را در چرخه ثبت شرکت دانش بنیان قرار دهیم و اگر این 
تیم ها بتوانند شاخصه ها و صالحیت الزم را کسب کنند به 
صورت شرکت دانش بنیان نوپا ادامه مسیر می دهند و از سبد 

تسهیالت معاونت بهره مند می شوند.«
وی افزود: »البته این گروه ها باید در ابتدا شرایط و امتیازهای 
الزم برای ثبت یک شرکت دانش بنیان را اخذ کنند، پس  از 
آن معاونت علمی در این مسیر حمایت های مورد نیاز را که به 
صورت مادی، معنوی و مشاوره ای است، صورت خواهد داد.« 
با  ديجيتال  علمى  رويدادهاى  برگزارى 

همكارى سه نهاد دولتى 
مرتضی موسویان، رییس رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، 
عالقه مند  به جوانان  دیجیتال  کار  و  کسب  »مجوز  گفت:  
نهاد  این  و  می شود  داده  رایگان  صورت  به   با استعداد  و 
و حقوقی  افراد حقیقی  به  را  دیجیتال  کار  و  مجوز کسب 
شرکت کننده در این ماراتن بدون طی مراحل تشریفاتی و 

قانونی اهدا می کند.«
 APP وی ادامــه داد: » متاســفانه در کشــور 5۰ هــزار
ــور  ــه در کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــته می ش نوش
ــوا  ــد محت ــت تولی ــزار APP در جه ــالی ۷۰ ه ــه س ترکی
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــتور وزی ــا دس ــود. ب ــته می ش نگاش
مقرراتــی را کــه در حــوزه کســب و کار دیجیتــال موانعــی 
ایجاد کــرده، خیلــی ســریع برطــرف خواهیــم کــرد و افــراد 
ــام و  ــال تم ــن 18س ــتن س ــا داش ــد ب ــی می توانن حقیق
ــازار کســب و کار  ــردی، ب ــه و کارب ــای خالقان ــه طرح ه ارائ
دیجیتالــی ایجــاد کــرده و از آموزش هــای رایــگان مرتبــط 

ــا کارشــان برخــوردار شــوند.« ب
محتوای  ماراتن  تولید  با  وزارتخانه  این  همکاری  درباره  او 
دیجیتال گفت: »فعالیت های همه 33 تیم شرکت کننده در 
این ماراتن معاف از مالیات بوده و مجوز کسب و کار دیجیتال 

را دریافت می کنند.«
به همکاری  ارشاد  رییس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت 
وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اشاره کرد و گفت: »بیشتر برنامه هایی که صورت می گیرد با 

مشارکت این سه نهاد دولتی است.«
الزم به ذکر است اختتامیه نخستین ماراتن تولید محتوای 
دیجیتال ایران 15 شهریور ماه در دانشگاه صنعتی شریف 

 .برگزار شد

رایانه ای تولید می شود، بعد از آن به بحث سناریو می پردازند.«
وی ادامه داد: »طبق بررسی های ما دو کشور تایلند و آمریکا 
در این حوزه یک شبه ماراتن برگزار کرده اند. در ایران نیز ما 

نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال را برگزار کردیم.«
دبیر نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال هدف از برگزاری 
اپلیکیشن  و  بازی ها  تولید  فرایند  گسترش  را  رویداد  این 
موبایل، طبق محتوای دیجیتال عنوان کرد و افزود: »ما در نظر 
داشتیم افراد خالقی را که می توانند به خوبی سناریو بنویسند 

و ایده های خوبی دارند، به تیم های فنی متصل کنیم.«
وی با اشاره به رشد خوب کشورمان از نظر مسائل فنی و 
نرم افزاری و ضعف در حوزه محتوا و سناریو، درباره این ماراتن 
گفت: »ماراتن تولید محتوای دیجیتال ایران به دنبال کامل 
کردن این چرخه بود. در اصل در نظر داشتیم در حوزه نرم افزار 
موبایل، تولید بازی های رایانه ای یا وب سایت، ایده پردازی در 
حوزه محتوای دیجیتال، سناریو نویسی و الگوریتم نویسی از 

جنس محتوای دیجیتال استعدادیابی کنیم.«
اسدی تاکید کرد: »هیچ کدام از تیم هایی که در این ماراتن 
شرکت کردند، کد نویس نبودند. این تیم ها را اساتید دانشگاه 

و دانشجویان دکتری تشکیل می دادند.«
بررســى 60 چالــش مــورد نيــاز جامعــه 

در ســه محــور اصلــى
اسدی درباره تیم های حاضر در این ماراتن گفت: »سال گذشته 
طی یک فراخوان، 2۰۰ تیم در جشنواره شرکت کردند. از این 
2۰۰ تیم طی غربالگری اولی به 1۰۰ تیم رسیدیم و پس 
یافتند. سپس  راه  نهایی  به مرحله  اولیه 33 تیم  از داوری 
6۰ چالش مورد نیاز جامعه بررسی و این چالش ها به  صورت 
قرعه کشی به هر گروه شرکت کننده در ماراتن ارائه شد. هر 
اپلیکیشن  الگوریتم  یک  و  می داشت  ایده پردازی  باید  تیم 
موبایل، سناریوی بازی رایانه ای یا نقشه مبتنی بر محتوای 

ویژه وب سایت را طراحی می کرد.«
اسدی افزود: »روند برنامه به این شکل بود که در پایان این 
رویداد می توانستیم 33 الگوریتم موبایل، 33 سناریوی بازی 
رایانه ای یا 33 نقشه سایت اینترنتی که محتوا هم دارد داشته 
مراسم  در  و  کشید  طول  هفته  یک  داوری  فرایند  باشیم. 
اختتامیه از میان این 33 تیم، از 1۰ تیم برگزیده تقدیر شد.«
و  تیم ها  برای  مسابقه  پایان  از  پس  که  اتفاقی  درباره  او 
ایده هایشان می افتد، توضیح داد: »با سرمایه گذار و گروه های 
فنی هماهنگ شده است و در نظر داریم تا فرایند دانش بنیان 
شدن این تیم ها را تسریع کنیم. 23 تیم باقیمانده همه به 
گروه های فنی متصل می شوند و اگر بتوانند نظر گروه های 
فنی را جلب کنند، به آن ها نیز سرمایه گذار معرفی می شود.«

به گفته دبیر مارتن، مرحله دوم آذرماه 95 برگزار خواهد شد  
و 2۰۰ تیم آموزش دیده همراه با گروه های جدید دوباره به 

مراحل غربالگری و داوری می رسند.
حمايـت معاونـت علمـى در دانش بنيـان 

برگزيـده ماراتن شـدن گروه هـاى 
پرویز کرمی، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
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شرکتهاینوپابهکمک
وحمایتبیشترینیازدارند

 المیرا حسینی

رک عمل و فناوری عیل، رئیس �چ گفت و گو �ج دک�ت ا�عیل پ�ی
تیاری ن ارحمال و �ج استان �چ

 در پارک علم و فناورى استان چهارمحال و بختيارى چند شركت 
وجود دارد؟

ما در این پارک ۴2 هسته فناور داریم. کسانی که تازه کارشان را در مرکز 
رشد شروع کرده اند و دارند روی ایده هایشان کار می کنند تا این ایده های 
خام را تبدیل به محصول کنند. این ها در طول فعالیتشان در دو، سه دوره 
مورد داوری قرار می گیرند. تعداد واحدهایی که در پارک مستقر هستند و به 
محصول رسیده اند و در حال حاضر در مرحله بازاریابی و فروش قرار دارند، 
8۰ واحد است. ما 12 شرکت دانش بنیان نوپا داریم که فعالیت خود را از 

همان ابتدا در پارک شروع کرده اند.
 اين شركت ها بيشتر در چه حوزه هايى فعاليت مى كنند؟

بیشترین فعالیت این شرکت ها در حوزه های کشاورزی، آب، گردشگری 
و محیط زیست است. 31 شرکت در این بخش فعال هستند. همچنین 
در بخش صنعتی و فنی مهندسی، 28 شرکت داریم و 2۰ شرکت هم 
در حوزه الکترونیک فعالیت می کنند. 13 شرکت در حوزه نرم افزار 
و آی تی، 11 شرکت در بخش صنایع غذایی، 11 شرکت در بخش 
تجهیزات پزشکی و ۷ شرکت هم در حوزه تحقیق و توسعه شرکت های 

استان چهارمحال و بختيارى، 
به گفته رئيس پارک علم 
و فناورى آن، ظرفيت هاى 
زيادى دارد كه مى توان از 
آن ها استفاده كرد. شركت هاى 
نوپاى زيادى هم در اين 
زمينه تشكيل شده اند كه 
با تكيه بر ايده هاى نو و 
خالقانه خود سعى دارند از 
پتانسيل هاى استان بيشترين 
استفاده را ببرند. دكتر 
پيرعلى بزرگترين مشكل 
اين شركت ها را در مرحله 
تجارى سازى و وصل شدن 
به بازار مى داند؛ مشكلى كه 
نيازمند توجه ويژه دولت است.
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بزرگ مشغول به کار هستند.
دانش بنيان  شركت هاى  مورد  در  همواره  كه  بحثى   
استان هاى مختلف مطرح است، اين است كه در درجه 
اول با توجه به پتانسيل ها و قابليت هاى استان، مشكالت 
موجود در منطقه را حل كنند. شما چه پتانسيل هايى 
در استان چهارمحال و بختيارى داريد و چطور از آن ها 

استفاده كرده ايد؟
شیالت،  آبزی پروری،  بخش های  در  استان  این  پتانسیل های 
کشاورزی و گردشگری است که همان طور که گفتم، شرکت هایی 
در این زمینه مشغول فعالیت هستند. همچنین ما در حوزه 
دامداری هم نقاط قوتی در استان داریم که شرکت هایی که 
روی صنایع غذایی تکمیلی لبنی کار می کنند، از این نقاط قوت 
بهره می برند. 32 شرکت از 122 شرکت مجموعه در این راستا 
فعالیت می کنند که چیزی در حدود 3۰، ۴۰ درصد فعالیت های 
شرکت های دانش بنیان استان را تشکیل می دهد. اتفاقا ما بیشتر 
روی پتانسیل های بومی خود سرمایه گذاری می کنیم. مثال در 
حوزه گیاهان دارویی، ما 1۴۰ نوع گیاه دارویی بومی استان داریم 
که تا امروز 5۰ گونه آن به تجاری سازی رسیده است. تمام سعی ما 
بر این است که از خام فروشی این محصوالت جلوگیری کنیم چون 
پای دالالن وسط می آید و سود اصلی را آن ها می برند. بنابر این 
شرکت های فعال در این زمینه، بر فرآوری این محصوالت تاکید 
دارند. کارهای خوبی هم در این بخش انجام شده و بسترهایی 
در خود دانشگاه ها به خصوص دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 
شهرکرد ایجاد شده است. ستاد گیاهان دارویی تشکیل شده و 
بحث استفاده از این محصوالت در صنایع دارویی و آرایشی و 
بهداشتی مطرح است. به عنوان مثال یکی از شرکت های ما روی 

کرفس تحقیقات و فعالیت های خود را آغاز کرده است.
 با توجه به اين كه با تعداد بااليى از شركت هاى دانش بنيان 
سر و كار داريد، مشكالت آن ها را چه مى دانيد و چه 

راه حل هايى را براى اين مشكالت پيشنهاد مى كنيد؟
همان طور که می دانید، شرکت های دانش بنیان بر اساس این که 
در چه مرحله ای از کار هستند، به چند دسته تقسیم می شوند. 
برخی از شرکت های بزرگ هستند که روی یک یا دو محصول 
دانش بنیان کار می کنند و گردش مالی خوبی دارند. این شرکت ها 
موفق هستند و من درباره آن ها بحثی ندارم. اگر بخواهم در این 
میان به شرکت های دانش بنیان نوپا اشاره کنم، باید بگویم عمده 
مشکل این شرکت ها که با یک ایده نو، عمدتا در دانشگاه ها شکل 
می گیرند، این است که برای وصل شدن به بازار دچار مشکل 
می شوند. چون محصولی که آن ها تولید می کنند یا کامال تازه 
است و پیش از این مشابهش وجود نداشته یا محصولی است که 
باید در بازار با نمونه های مشابه خارجی رقابت کند که سال هاست 
امتحان خود را پس داده اند و بازار خود را دارند. سرمایه گروه 
اولیه، ایده شان بوده و برای این که بتوانند به بازار وصل شوند، نیاز 
دارند سرمایه گذار خطر پذیر روی کارشان سرمایه گذاری کند. این 
در حالی  است که اکثر سرمایه گذاران ما از این کار می ترسند و 
بااحتیاط به محصوالت تازه نزدیک می شوند. متاسفانه اساسنامه 
صندوق نوآوری و شکوفایی هم به گونه ای است که بیشتر به کار 
شرکت هایی می آید که گردش مالی خوبی دارند و می توانند وثیقه 
بیاورند. در حالی که شرکت های نوپا چنین گردش مالی ندارند و 

نمی توانند از کمک های صندوق بهره مند شوند. به عالوه صندوق 
بیشتر به شرکت هایی کمک می کند که در استان تهران قرار دارند 
و این را می شود از آمار پرداختی های صندوق به راحتی فهمید. در 
حالی که به نظرم بهتر است نگاه ویژه ای به مناطق محروم شود. ایجاد 
بازارچه های فناور برای عرضه این محصوالت می تواند کمک کننده 
باشد. البته قوانینی در سال 89 مصوب شدند و دستورالعمل های 
اجرایی در سال های 91 و 92 ابالغ شدند. در حال حاضر هم تمرکز 
معاونت علمی و فناوری روی اصالح آیین نامه ها و برطرف کردن 
نقاط ضعف آن هاست. به هر حال باید در نظر داشت شرکتی که 
کار را از یک ایده خالقانه شروع می کند، مانند طفلی است که تازه 
به دنیا آمده و نیاز به مراقبت دارد وگرنه از بین می رود. بستر فعالیت 
این شرکت ها، پارک است. اگر ما بتوانیم در پارک حمایت های 
ویژه تری انجام دهیم و در زمینه های مالی، بازاریابی و صادرات به 

آن ها کمک کنیم، خیلی از مشکالت آن ها حل خواهد شد.
 چرا پارک نمى تواند به اين شركت ها كمک كند؟ چه 

مشكالتى در پارک استان چهارمحال و بختيارى داريد؟
مشکالت ما هم مثل مشکالتی است که بقیه پارک ها با آن درگیر 
هستند. همان بحث بازار و تجاری سازی که به سیاست های 
اقتصادی کالن باز می گردد. ما در تالش هستیم تا برای توسعه بازار، 
صندوق نوآوری را در استان خودمان هم تشکیل بدهیم، اما این 
کار بدون آن که در اساسنامه صندوق بازنگری شود و پرداخت ها 
راحت تر صورت گیرد، ممکن است فایده چندانی نداشته باشد. اگر 
دست پارک ها بازتر باشد و امکانات بیشتری در اختیارشان قرار 
بگیرد، آن ها می توانند در بحث صادرات به کشورهای همسایه، به 
شرکت ها کمک کنند. این محصوالت تکنولوژی باالیی دارند و 
قابل رقابت با نمونه های خارجی هستند. کافی است به آن ها کمک 
کنیم که استانداردهای داخلی و بین المللی الزم را بگیرند. البته این 
کارها شروع شده و کم کم تکمیل خواهد شد. فقط باید به پارک ها 

جدی تر نگاه شود.
 منظورتان از نگاه جدى تر به پارک ها چيست؟

تجربه همه دنیا نشان می دهد که پارک های علم و فناوری نقش 
مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند. کافی است 
امریکا، کشورهای  مثل  پیشرفته تر  مطالعاتی روی کشورهای 
اروپایی، چین و مالزی داشته باشید تا این موضوع را ببینید. در 
کشور ما هم تجربه نشان داده، این پارک ها می توانند نتایج خوبی 
به دست دهند. شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان، بیست سال 
پیش کارش را از یک ساختمان در کنار استانداری شروع کرد. 
االن تبدیل به یکی از مراکز مهم علم و فناوری شده و ظرفیت 
عظیمی دارد. مشابه این اتفاق در یزد، خراسان رضوی و گیالن که 
سابقه بیشتری دارند، رخ داده است. در حال حاضر ما دیگر مشکل 
افزایش صندلی و توسعه فیزیکی دانشگاه ها را نداریم. بهتر است 
بودجه های این بخش به سمت پارک های علم و فناوری بیاید، تا 
آن ها بتوانند خدمات بهتری به شرکت ها ارائه دهند. ما در استان 
چهارمحال و بختیاری، حتی ساختمان خودمان را نداریم. چهار 
ساختمان را اجاره کرده ایم که فضای استاندارد آموزشی، کارگاهی و 
پژوهشی هم ندارند. خب دادن فضای اولیه، کمترین کاری است که 
پارک ها می توانند برای شرکت های دانش بنیان انجام دهند. خیلی 
از استان ها وضعیت مشابه ما دارند. البته خوب است که عالوه بر 
 .تخصیص بودجه، نظارت و رصد هم به طور مداوم صورت بگیرد
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چالشسبدغذایی
 رضا وفایی یگانه

لیل تورم مرداد 95 �ج اساس داده های مرکز آمار
ت

�



دانش بنیان  شماره نهم  شهریورماه 1395

119

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم در یک سال 
پایه 139۰(  مبناي سال  )بر  ماه 1395  مرداد  به  منتهي 
معادل8.۷ درصد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.1 
واحد درصد کاهش داشته است.  همان طور که در نمودار 
شماره )1( نشان داده شده است، نرخ تورم ساالنه منتهي به 
ماه مورد بررسي از مرداد ماه 139۴ تا مرداد ماه 1395 روند 
نزولی خود را طی کرده است. مرداد ماه امسال درصد تغییر 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( معادل 
۷.۴ درصد بوده که به عنوان شاخص پیش نگر نشان دهنده 

استمرار روند کاهشی نرخ تورم است. 
در سال منتهي به مرداد ماه 95، کاالها معادل 8 درصد 
داشته اند.  قیمت  افزایش  درصد   9.5 معادل  خدمات  و 

است،  مشاهده  قابل   )2( شماره  نمودار  در  همان طورکه 
آب و برق و سوخت 2۷.9 درصد، آموزش 15.2 درصد، 
سبزیجات و حبوبات 12.8 درصد، بهداشت و درمان 11.6 
درصد، هتل و رستوران 11.2 درصد و ماهی و صدفداران 
داشتند.  را  قیمت  افزایش  بیشترین  نان  و  1۰.5درصد 
روغن  درصد،   1.۷ ارتباطات  درصد،   -2 و خشکبار  میوه 
قرمز  گوشت  و  درصد   5 مبلمان  درصد،   3.1 چربی ها  و 
افزایش قیمت را داشتند.  و ماکیان 5.5 درصد، کمترین 
همان طور که مشاهده می شود کاالهای اساسی همچنان 
را  قیمت  افزایش  بیشترین  کاالیی  گروه های  بین  در 
داشتند، اما روند قیمت های ماهانه حاکی از کاهش قیمت 

آن ها به مرور زمان است.

نمودار شماره)1( روند نرخ تورم ساالنه منتهي به هر ماه از مرداد  139۴ تا مرداد  1395 )به سال پایه 139۰(

نمودار شماره)2( نرخ تورم ساالنه گروه هاي منتخب کاالها و خدمات مصرفي منتهي به مرداد ماه 1395
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همان طـور که از نمودار شـماره )3( قابل مشـاهده اسـت، 
نـرخ تورم ماهانـه مرداد مـاه 1395 )درصد تغییر نسـبت 
بـه مـاه قبـل( معـادل 1.۴ درصـد بـوده کـه در بخـش 
کاالهـا 2.2درصـد و در بخـش خدمـات ۰.3درصـد اعالم 
شـده اسـت. در مـاه مشـابه سـال قبـل نـرخ تـورم ماهانه 
1.6 بـوده اسـت. همان طـور کـه در نمـودار شـماره )۴( 
نشـان داده شـده اسـت، در مرداد ماه نسـبت بـه ماه قبل 
)تـورم ماهانـه( میـوه و خشـکبار 8.5درصـد، آب، بـرق و 
سـوخت 5.۷، گوشـت قرمـز و سـفید 3.۴ درصـد، شـیر 
و پنیـر و تخـم مـرغ 2 درصـد، بیشـترین افزایـش قیمت 
را داشـتند و کمتریـن افزایـش قیمـت متعلق بـه آموزش 
۰درصـد، تفریـح و فرهنـگ ۰.2درصد، اجـاره ۰.2 درصد، 

مسـکن ۰.2درصـد، دخانیـات ۰.3درصد، مبلمـان و لوازم 
خانگـی ۰.۴درصـد و پوشـاک و کفـش ۰.۴ درصـد بـوده 
اسـت. مشـاهده می شـود کـه در تـورم ماهانه مـرداد ماه، 

مـواد غذایـی نسـبتا افزایش قیمت بیشـتری داشـتند.
آنچه که در آثار تورم بسیار نامطلوب است، به هم خوردن 
قیمت های نسبی و تاثیر آن بر تخصیص منابع به صورت 
نادرست است. در مرداد ماه مشاهده می شود در بین کاالها 
و خدمات مختلف، تفاوت در افزایش قیمت ها بسیار زیاد 
ضرر  به  نسبی  قیمت های  خوردن  هم  به  شاهد  و  است 
ها  خوراکی  مانند  خانوارها  ضروری  و  اساسی  کاالهای 
سبد  به  زیادی  توجه  دولت  است  نیاز  بنابراین  هستیم. 

 .غذایی مردم داشته باشد

نمودار شماره )3( روند نرخ تورم ماهانه از مرداد  ماه 139۴ تا مرداد  ماه 1395 )به سال پایه 139۰(

نمودار شماره )۴( نرخ تورم ماهانه گروه هاي منتخب کاالها و خدمات مصرفي در مرداد ماه 1395 )به سال پایه 139۰(



دانش بنیان  شماره نهم  شهریورماه 1395

121

ایم مشالکت و �س�ت ها، 
ت
� 

ن
وژه و عیل ر� ن �چ پس از گذشت سه سال از آغاز ا�ی

ونه های 
ن
ه به خو�ج پیش رفت و �ج راه اندازی خط تولید از �

گ
مراحل ساخت دستاک

ه به صورت انبوه در کشورمان تولید شد
گ

ن دستاک ن فرا�ت رفت�ی و ا�ی صنع�ت ن�ی

فناوری های ساخت ایران

رست �الها و خدمات دانش بنیان را اصالح و 
ن

خانه �رگروه یم تواند � دب�ی

 مورد 
ن

یید شده را به صورت دوره ای �ی تصاد� کت های �ت به روزرسا�ن کند و رسش

کت ها�ی که معیارهای مورد نظر را از دست  �ج قرار دهد و در صورت لزوم رسش ارز�ی

کت های دانش بنیان خارج کند داده اند، از لیست رسش
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توسط شركت طاها قالب توس توليد شد؛
ــا  ــق ب ــى مطاب ــاى حرارت ــزات و مبدل ه تجهي

ــى ــتانداردهاى جهان اس
شـرکت طاهـا قالـب توس ضمـن تولیـد انـواع مبدل های 
حرارتـی روز دنیـا توانسـته اسـت تجهیزات ایـن مبدل ها 

را در کشـور تولیـد کنـد و بـه مرحله تجاری برسـاند.
انوشـیروان فرشـیدیان فر، مدیرعامل این شـرکت، طراحی 
و سـاخت مبدل هـای صفحـه ای را در راسـتای خودکفایی 
کشـور در این عرصه دانسـت و گفت: »این شـرکت فناور 
از سـال 13۷9، بـا بهره گیـری از توانمندی علمی اسـاتید 
تجهیـزات  و  متخصـص  انسـانی  نیـروی  کادر  دانشـگاه، 
CNC و کــارگاه های  از جملـه ماشـین آالت  پیشـرفته 
مجهــز قــالب سازی، توانسـته است حرکت کشــور را در 

ایـن مسـیر امکــان پذیر کند.« 
کوچک،  ابعاد  با  مبدل های  تـولید  به  فناور،  فعال  این 
و  کرد  اشاره  شرکت  این  توسط  بزرگ  بسیار  و  متوسط 
افزود: »پرس های هیدرولیکی متنوعی از تناژ کم تا پرس 
عظیم چند هزار تنی مجهز که نمونه این پرس ها با این 
این  تولید  توانمندی  نیست،  موجود  کشور  در شرق  تناژ 

مبدل ها را در شرکت ایجاد کرده است.«
کنتــرل  طــراحی،  »بخش هـای  گفـت:  فرشـیدیان فر 
کیفیـت و تولیـد شــرکت، مجهــز بـه پیشـرفته ترین و 
به روزتریـن نرم افزارهـا و دسـتگاه های تــولیدی هسـتند 
کـه موجب شـده اسـت صفحـات و واشـرهای تولیـدی از 
حداکثـر کیفیـت الزم برخـوردار باشـند و مطابق بـا انواع 

اسـتانداردهای داخلـی و جهانـی تولیـد شـوند.« 
او بـا اشـاره بـه توانمندی کامل این شـرکت در طــراحی 
و تــولید اکثـر مبدل هـای حرارتـی صفحـه ای موجود در 
دنیـا گفـت: »مبدل حرارتی پارسـه، دسـتگاه اسیدشـویی 
دسـتگاه  پایـش،  طاهـا  مانیتورینـگ  سـامانه   ،)CIP(
تولیدکننـده آب گرم مصرفی برای سـاختمان ها، دسـتگاه 
از  هیدرولیـک  جـک  و  روان کاری  روغـن  خنک کننـده، 
ایـن شـرکت بـه شـمار می رونـد.«  مهم تریـن تولیـدات 
مدیر عامـل ایـن شـرکت همچنیـن بـه تولیـد پرینترهای 
پرینتـر  صنعـت  کـردن  همه گیـر  هـدف  بـا  سـه بعدی 
سـه بعـدی و کاربردهـای روزافـزون آن اشـاره داشـت و 
افـزود: »اکنـون شـرکت طاهـا قالـب تـوس، عرضه کننده 
فـروش  از  پـس  خدمـات  ارائه دهنـده  و  محصـوالت 
پرینترهـای  عرضـه  بـه    Zortrax شـرکت  محصـوالت 
شـرکت FlashForge نیـز اقـدام کـرده اسـت. همچنین 
از سـال 93 طراحـی و سـاخت نمونـه ایرانـی پرینترهـای 

سـه بعدی در ایـن شـرکت آغـاز شـده اسـت.«
توسط شركت پايا صنعت سما محقق شد؛
دسـتيابى بـه دانـش فنـى و توليـد دسـتگاه هاى 

تسـت اسـتحكام گندلـه در داخـل كشـور
بـا تـالش فنـاوران کشـور، دسـتگاه های تسـت اسـتحکام 
گندله در کشـور تولید شـد و به مرحله بهره برداری رسید. 
حسـین مظاهری، مدیرعامل شـرکت پایا صنعت سـما، با 

اشـاره بـه طراحـی و تولید دسـتگاه های تسـت اسـتحکام 
گندلـه توسـط ایـن شـرکت فنـاور گفـت: »دسـتگاه های 
تسـت اسـتحکام گندلـه و تسـت های آزمایشـگاه صنایـع 
فـوالد همـواره هزینه های بسـیار باالیی دارنـد و به همین 
ارزی  صرفه جویـی  دسـتگاه ها  ایـن  بومی سـازی  دلیـل 

قابـل توجهـی را بـرای کشـور به همـراه دارد.«
این  بالغ بر یک دهه فعالیت  با اشاره به  این فعال فناور، 
فوالد  صنعت  آزمایشگاهی  تجهیزات  ساخت  در  شرکت 
کشور گفت: »این شرکت از سال 86 تاکنون در طراحی و 
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی صنایع فوالد فعالیت دارد و 
توانسته است به دانش فنی و توانمندی تولید تجهیزات این 
حوزه دست پیدا کند. دستگاه های این شرکت تاییدیه های 
دارند  را  اصفهان  آهن  ذوب  و  مبارکه  فوالد  شرکت های 
و کامال بر مبنای استانداردهای آزمایشگاه گندله سازی و 

احیا طراحی شده اند.«
مظاهـری بـا بیـان این کـه بـا توجـه بـه برنامـه پنجـم و 
ششـم توسـعه و چشـم انداز 1۴۰۴ مبنـی بـر تولیـد 55 
میلیـون تـن فـوالد در کشـور، ایـن شـرکت تالش هـای 
و  گندله سـازی  آزمایشـگاه  بومی سـازی  بـرای  فراوانـی 
احیـای مسـتقیم کـرده اسـت، افـزود: »یـک آزمایشـگاه 
متوسـط گندله سـازی بـرای راه انـدازی نیازمنـد حداقـل 
چهـار میلیـون دالر هزینـه اسـت کـه بـا برنامه ریـزی و 
خریـد بخشـی از دانـش فنـی توسـط این شـرکت، هزینه 

بـه سـی درصـد کاهـش یافـت.«
داد:  توضیـح  گندلـه  خصـوص  در  فنـاور  فعـال  ایـن 
سـایر  و  آهـن  سـنگ  نرمـه  از  شـده  تولیـد  »لوله هـای 
مـواد افزودنـی کـه نخسـت خـام و سـپس پختـه شـده و 
سـخت می شـود، بـرای احیـا به روش سـنتی تولیـد آهن 
در کـوره بلنـد یـا روش هـای متعـدد احیـای مسـتقیم به 
کار مـی رود. ایـن نرمه هـا همـراه آب و مـواد افزودنی مثل 
هیدروکسـید کلسـیم یـا شـیر آهـک، آهـک، بنتونیـت و 
انـواع چسـب های آلـی و معدنـی )نشاسـته، سـیمان و...( 
گندله سـاز چرخانـده  توسـط دسـتگاه  و  مخلـوط شـده 

می شـود تـا گندله هـای مـورد نظـر سـاخته شـود.«
مدیرعامـل پایـا صنعـت سـما، بـا اشـاره بـه این کـه تهیه 
بسـیار  هزینـه  گندله سـازی  آزمایشـگاه  فنـی  دانـش 
سـنگینی را بـه همـراه داشـته اسـت، گفـت: »حمایـت 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شـرکت های 
فـوالد مبارکـه و ذوب آهـن اصفهـان، شـهرک علمـی و 
تحقیقاتـی اصفهـان و صندوق نوآوری و شـکوفایی، سـهم 
قابـل توجهـی در رسـیدن بـه دانـش فنـی و تولیـد ایـن 

تجهیـز آزمایشـگاهی ایفـا کـرده اسـت.«
شركت گاز كربنيک شهركرد بومى كرد 

فنــاورى ســاخت ماشــين آالت صنعتــى و گاز 
ــک كربني

یک شرکت فناور کشورمان با تحقیق و مطالعه در عرصه گاز 
کربنیک توانسته به فناوری های نوین تولید، ذخیره سازی و 
جابه جایی گاز کربنیک دست یابد و فرآورده های این حوزه 
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اسـت. خطـوط تولیـد سـاخت این شـرکت که  تحـت نام 
)SCD Shahrekord Carbon Dioxide( سـاخته مـی 
شـود، تمامـا بـا طراحـی مهندسـی و فناوری بومی اسـت 
و هیچ گونـه کپی بـرداری از محصـوالت خارجـی نـدارد.«
داخلـى  فنـاور  شـركت  يـک  توسـط 

گرفـت؛ صـورت 
پســاب  زيســت محيطى  چالــش  حــل 
ــيون ــرا فيلتراس ــاورى اولت ــا فن ــتارگاه ها ب كش

از  به جامانـده  پسـاب  بـرای  جـدی  راهـکار  نبـود 
کشـتارگاه ها، مشـکالت زیـادی را بـرای محیط زیسـت و 
سـالمت عمومـی در بـر دارد که حـل آن ها بـا بهره گیری 
از فنـاوری پیشـرفته اولتـرا فیلتراسـیون و توسـط یـک 
شـرکت فنـاور داخلی محقق شـده اسـت. مرتضی صادقی 
پلیمـر  صنعـت  پیشـرو  پارسـیان  شـرکت  مدیر عامـل 
ایـن شـرکت در سـاخت و  از موفقیـت  آدیـن(  )پـارس 
نصـب یک واحـد تصفیه غشـایی اولترا فیلتراسـیون برای 
رفـع معضـل ایجـاد آلودگی های زیاد پسـاب کشـتارگاه ها 

خبـر داد.
پسـاب  دفـع  بـه ضـرورت  اشـاره  بـا  فنـاور  فعـال  ایـن 
اصـول  رعایـت  و  اصولـی  شـیوه  بـه  کشـتارگاه ها 
زیسـت محیطی، گفـت: »پسـاب کشـتارگاه ها بـه دلیـل 
حضـور مـواد آلوده کننـده بسـیاری مانند خـون، چربی ها 
و احشـام داخلـی دام هـای سـبک و سـنگین، دارای بـار 
آلودگـی بسـیار زیـادی اسـت کـه بـا روش هـای متـداول 
بـه  را  آن   آلودگـی  میـزان  نمی تـوان  پسـاب  تصفیـه 
حـد مجـاز و اسـتاندارد بـرای رهاسـازی در طبیعـت یـا 
کشـاورزی رسـاند. بـرای تصفیـه کامـل و تکمیلـی ایـن 
پسـاب جهـت رسـیدن بـه میـزان آلودگـی کـم و قابـل 
رهاسـازی در طبیعـت بایـد از روش هـای تکمیلـی بهـره 

بـرد.« 

اولتـرا  غشـایی  پیشـرفته  »فنـاوری  داد:  ادامـه  صادقـی 
فیلتراسـیون، کاراترین روش تصفیه تکمیلی پسـاب اسـت 
کـه بـا بهره منـدی از ایـن فنـاوری می تـوان میـزان بـار 
آلودگـی پسـاب ها را بـه مقـداری کاهـش داد کـه بـدون 
حتـی  یـا  کشـاورزی  بـرای  را  آن  بتـوان  نگرانـی  هیـچ 
اسـتفاده مجـدد و بازگردانـی آن در صنعـت بـه کار برد.« 
فنـاوری  در  شـده  توانمنـدی کسـب  بـه  اشـاره  بـا  وی 

بنی،  سلیمی  بهروز  برساند.  تولید  و  تجاری  مرحله  به  را 
مدیر عامل گاز کربنیک شهرکرد، با اشاره به بیش از سه 
دهه به فعالیت تخصصی این شرکت در حوزه فناوری های 
روی  بر   ،1361 سال  از  شرکت  »این  گفت:  گازکربنیک 
کربنیک  گاز  جابه جایی  و  ذخیره سازی  تولید،  روش های 

فعالیت کرده است.« 
دسـتیابی  را  شـرکت  نهایـی  هـدف  فنـاور،  فعـال  ایـن 
بـه فنـاوری سـاخت انـواع خطـوط تولیـد گاز کربنیـک 
عنـوان کـرد و افـزود: »فعالیـت در ایـن حـوزه بـا توجـه 
و  گسـترده  تحقیقاتـی  نیازمنـد  آن،  فناوری هـای  بـه 
طوالنـی اسـت و گاز کربنیـک شـهرکرد هزینـه سـنگین 
ایـن تحقیقـات را در سـال های طوالنـی از طریق سـاخت 
خطـوط متعـدد تولیـد و عرضـه گاز کربنیـک مایـع بـه 
تأمیـن  در کشـور،  از مصرف کننـدگان  عمـده ای  بخـش 

کـرده اسـت.«
مدیرعامـل گاز کربنیـک شـهرکرد، تولیـد فرآورده هـای 
گاز کربنیـک مبتنـی بـر فنـاوری روز دنیـا را از مزایـای 
ایـن شـرکت فنـاور دانسـت و گفـت: »پـس از سـه دهـه 
تـالش فناورانـه، امـروزه گاز کربنیک شـهرکرد با اختالف 
بسـیار زیـاد نسـبت بـه سـایر تولیدکننـدگان، بـه عنوان 
بزرگ تریـن تولیدکننـده گاز کربنیـک مایـع و همچنیـن 
تنهـا طـراح و سـازنده خط تولیـد گاز کربنیک در کشـور 
شـناخته می شـود. همچنین تحقیقات طوالنـی مدت این 
شـرکت منجـر بـه اختراعـات و ابداعـات متعـددی شـده 
اسـت کـه بـه ثبـت رسـیده یـا در حـال ثبت هسـتند.« 

در  CO 2مقـاوم  جـاذب  حـالل  بـه  فنـاور،  فعـال  ایـن 
مقابـل اکسـیژن، بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن اختراعات 
ایـن شـرکت اشـاره کـرد و افـزود: »ایـن محصـول بـا نام 
هـر  بـرای  ایـن حـالل  MPn عرضـه می شـود.  تجـاری 
واحـد اسـتحصال گاز کربنیک و بر اسـاس شـرایط اقلیمی 
و نیـز نـوع مخلـوط گازی ورودی بـه آن واحـد، بـه طـور 

اختصاصـی و بـا فرموالسـیون ویـژه تولیـد می شـود.« 
وی بـا بیـان این کـه گاز کربنیـک شـهرکرد بـا مطالعـه و 
تحقیـق، همـه  روزه در حال فراگیری اسـت، افـزود: »تیم 
تحقیقاتـی،  پـروژه  تعریـف  بـا  ایـن شـرکت  دانش  پـژوه 
سـاخت  جدیـد،  فرایندهـای  ابـداع  دسـتگاه،  سـاخت 
تجهیـزات اندازه گیـری، مطالعه و شناسـایی وضعیت حال 
و آینـده بـازار گاز کربنیـک را در دسـتور کار قـرار داده 
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پیشـرفته غشـایی اولترا فیلتراسـیون گفت: »این شـرکت 
موفـق شـده اسـت ایـن فنـاوری را بـا سـاخت غشـا و 
مدول هـای غشـایی الیـاف تـو خالـی اولتـرا فیلتراسـیون 

کنـد.«  تجاری سـازی 
صادقـی، بـا اشـاره بـه بهره بـرداری از این واحد پیشـرفته 
در کشـتارگاه نقـش جهـان خمینی شـهر اصفهـان گفـت: 
در  واحـد  ایـن  کارآمـد  و  مسـتمر  مناسـب،  »کارکـرد 
ماه هـای متوالـی گذشـته، بیانگـر توانایـی فنـاوری بومـی 
تولید شـده توسـط فنـاوران داخلی بـرای کاربردهای مهم 

تصفیـه آب و پسـاب اسـت.«
این فعال فناور، معضل شـدید خشکسـالی و کم آبی کشور 
را یکـی از معضالتـی دانسـت کـه توجـه بـه فناوری هـای 
نویـن تصفیـه پسـاب ها را ضـروری می کنـد و افـزود: »در 
کنـار مدیریـت صحیح مصـرف آب و بهره بـرداری از منابع 
آبـی کشـور، بازیافـت و باز گردانی پسـاب ها بـرای مصارف 
مختلـف مانند کشـاورزی و صنعـت می تواند کشـور را در 
حـل ایـن معضـل یـاری دهـد و عبـور از ایـن مشـکل را 

برای کشـورمان ممکـن کند.«
صادقـی بیـان کرد: »با توجـه به توانایی فناوری پیشـرفته 
غشـایی اولترا فیلتراسـیون در تصفیه تکمیلی پسـاب ها و 
این که این فناوری قسـمت جدانشـدنی فراینـد بازگردانی 
آب از پسـاب های صنعتی و شـهری برای اسـتفاده مجدد 
اسـت، توسـعه و بومی سـازی این فنـاوری، کشـور را برای 

حـل معضل کم آبـی توانمند خواهـد کرد.«
ماشـين  توربيـن  شـركت  تـالش  بـا 

گرفـت صـورت  خاورميانـه  
و  گازى  توربين هــاى  توليــد  در  توانمنــدى 

تجهيــزات صنعــت نفــت
حسـاس  و  فنـاور  قطعـات  و  گازی  توربین هـای  تولیـد 
موفقیـت در صنعـت  از الزمه هـای  یکـی  نفـت  صنعـت 
نفت به شـمار می رود که توسـط شـرکت توربین ماشـین 

خاورمیانـه تحقـق یافتـه اسـت.

بـه  اشـاره  بـا  شـرکت  ایـن  مدیر عامـل  هاللـی،  حسـن 
توانمندی شـرکتش در تولید و سـاخت توربین های گازی 
گفـت: »تولیـد تجهیـزات حوزه نفـت مبنای شـکل گیری 
ایـن شـرکت فنـاور بـوده و توربین هـای گازی بـه عنـوان 
یکـی از بخش هـای مهـم ایـن صنعـت از اهمیـت باالیـی 

اسـت.«  برخوردار 
ایـن فعـال فناور، با اشـاره به شـکل گیری شـرکت توربین 
ماشـین خاورمیانـه از سـال 1381 گفـت: »ایـن شـرکت 
بـا هـدف بهینه سـازی و بهسـازی سیسـتم، مهندسـی و 
تحقیـق در زمینـه صنایـع نفـت و انـرژی تشـکیل شـد و 
بـا تدوین نقشـه راه بـه صورت چهـار برنامـه دوره ای پنج 
سـاله بـه حرکـت در ایـن مسـیر ادامـه داد. بر اسـاس این 
برنامـه، سـاخت قطعـات حسـاس و بـا تعمیرات اساسـی، 
سـاخت تجهیـزات و ادوات روتـور مثـل انـواع روتورهـای 
ناحیـه سـرد و گـرم، سـاخت کامـل توربین هـای گازی و 
توسـعه تنـوع دامنه، ارائـه خدمات تعمیرات اساسـی برای 
دیگـر توربین ها و توسـعه دفتـر طراحی توربو ماشـینری، 
ایـن  محوریـت  بـا  همـکار  شـرکت های  گـروه  تشـکیل 
شـرکت، توسـعه بازارهـای بین المللـی و صـدور خدمـات 

فنـی و مهندسـی در دسـتور کار شـرکت قـرار گرفـت.«
هاللـی با اشـاره بـه توانمنـدی این شـرکت فنـاور داخلی 
در سـاخت و تولیـد توربین هـای گازی مبتنی بـر فناوری 
بومـی گفـت: »ایـن شـرکت طیـف متنـوع و متعـددی از 
خدمـات و قطعـات تخصصـی را در صنعـت نفـت، گاز، 
پتروشـیمی، نیروگاهـی، فـوالد، صنایـع دریایـی و... را بـا 
موفقیـت بـه نتیجـه و بهره برداری رسـانده اسـت. تعمیر، 
اسـتاتور،  مجموعـه  سـی  از  بیـش  سـاخت  و  بازسـازی 
و  بازسـازی روتورهـای کمپرسـور سـانتریفیوژ  و  تعمیـر 
ایمپلرهـای مربوطـه، رتروفیـت توربین هـای گازی، روتور 
انبـوه  تولیـد  و  سـاخت  همچنیـن  و  بخـار  توربین هـای 
روتور هـای  گازی،  توربین هـای  مجموعه هـای  و  قطعـات 
ناحیـه  روتورهـای  گاز،  توربین هـای  داغ  و  ناحیـه سـرد 
سـرد و داغ توربین گاز سـوالر سـنتار، عایق های حرارتی، 
سـاخت انـواع پره های توربیـن گاز و بخـار و روتور توربین 
بخـار 12 مـگاوات GE بخشـی از فعالیت های انجام شـده 

توسـط توربیـن ماشـین خاورمیانـه به شـمار مـی رود.«
مدیرعامـل شـرکت توربیـن ماشـین خاورمیانـه بـا بیـان 
این کـه خودکفایـی و افزایـش قـدرت در زمینـه صنایـع 
پایـه و ایجـاد دانـش فنـی بومـی در سـطح ملـی و در 
داخـل کشـور رسـالت اصلـی ایـن شـرکت بـوده اسـت، 
افـزود: »همـواره تـالش کردیـم در ارائـه کلیـه خدمـات، 
میـزان اثر بخشـی خدمـات ارائـه شـده در دسـتیابی بـه 
هـدف یادشـده را مدنظـر قـرار دهیـم و همیـن عامـل 
باعـث افزایـش کیفیـت خدمات، ارتقای شـرکت و کسـب 

رضایـت مشـتریان شـده اسـت.« 
چشـمگیر  موفقیت هـای  کسـب  فنـاور،  فعـال  ایـن 
رعایـت  از  ناشـی  را  نفـت  صنعـت  تولیـدات  عرصـه  در 
بین الملـل  الزام هـای  و  اسـتانداردها  و  مشـتری مداری 
بین المللـی  معتبـر  »اسـتانداردهای  افـزود:  و  دانسـت 
 ISO9001:2008، ISO14001:2004،OHSAS ماننـد 
18001:2007  بنـای فعالیـت ایـن شـرکت بوده اسـت و 
بـا تعهـد بـه آن هـا تـالش کردیم با تکیـه بر بنیـه علمی، 
جایـگاه ویـژه ای در زمینه صنعت و اقتصاد کشـور کسـب 

کنیـم.«
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با  تالش شركت نفس يار طب محقق شد 
رفـــع نيـــاز حياتـــى بيمـــاران تنفســـى بـــا 

ايرانـــى اكسيژن ســـاز 
شرکت داخلی نفس یار طب موفق شده است دستگاه های 
بیماران ریوی و تنفسی را هم تراز  نیاز  اکسیژن ساز مورد 
مهمی  گام  و  کند  تولید  خارجی  شده  شناخته  برندهای 
در رفع چالش درمانی این بیماران بردارد. علی ابراهیمی 
مدیر عامل این شرکت، با اشاره به رفع نیاز بیماران تنفسی 
با تولید دستگاه های اکسیژن ساز با فناوری بومی گفت: این 
دستگاه فناور با کیفیتی مشابه نمونه های خارجی به بازار 
عرضه شده است. پس از بررسی های علمی و دقیق نمونه 
خارجی این دستگاه، بومی سازی و تولید فناوری آن آغاز 
شد و با تولید قطعات در ابعاد آزمایشگاهی، موفق شدیم 
با بودجه شخصی نمونه اولیه و آزمایشگاهی این دستگاه 

را نهایی کنیم.«

در  را  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  فناور،  فعال  این 
پیشبرد روند تولید این پروژه فناور راهگشا دانست و افزود: 
»خوشبختانه با کمکی که به پیشبرد این طرح اختصاص 
به  را  دستگاه  این  نیمه صنعتی  نمونه  توانستیم  یافت، 
و  فناوران  تالش  با  حقیقت  در  و  برسانیم  تولید  مرحله 
حمایت یک نهاد دولتی چون معاونت علمی و فناوری ایده  
حل یک مشکل و کمک به بیماران کشور، به فناوری بدل 
اختیار  تولید شد و در  فناورانه  نهایت محصول  شد و در 

مشتری قرار گرفت.« 
وی ادامه داد: »پس از گذشت سه سال از آغاز این پروژه 
ساخت  مراحل  کاستی ها،  و  مشکالت  تمامی  علی رغم  و 
از  تولید  راه اندازی خط  با  و  رفت  پیش  به خوبی  دستگاه 
نمونه های صنعتی نیز فراتر رفتیم و این دستگاه به صورت 

انبوه در کشورمان تولید شد.« 
ابراهیمی، نقش این دستگاه را در بهبود زندگی و کاهش 
مشکالت بیماران تنفسی حیاتی دانست و افزود: »بیماران 
استفاده  نیازمند  اکسیژن  به  مداوم  نیاز  دلیل  به  تنفسی 
و  عدم  هستند  اکسیژن  تولید  دستگاه های  از  مستمر 
برای  را  امکان می تواند مشکالت جدی  این  به  دسترسی 
بیماران  ، باشد. جانبازان شیمیایی  داشته  به همراه  آنان 

COPD ، بیماران ریوی، بیماران قلبی و مبتالیان به آسم 
و عموم بیماران نیازمند اکسیژن رسانی، استفاده کنندگان 

اکسیژن ساز هستند.«
وی با بیان این که استفاده غیر مداوم و عدم تامین نیاز به 
ایجاد  بیماران، ضمن  این  با بستری شدن مکرر  اکسیژن 
به  را  گزافی  بیماری، هزینه های  تداوم  و  مشکالت جدی 
نظام بهداشت و درمان کشور تحمیل خواهد کرد، افزود: 
»با توجه به گران بودن نمونه خارجی این دستگاه که با 
مناسبی  فروش  از  پس  خدمات  گزاف،  قیمت های  وجود 
نداشته یا از کیفیت الزم برخوردار نیستند، بر آن شدیم 
نیاز بیماران کشور به این دستگاه را برطرف کنیم. در حال 
حاضر بنیاد جانبازان با استفاده از این محصول، تا حدود 
خارجی  نمونه  خرید  گزاف  هزینه های  صرف  از  زیادی 
و  است  شده  رها  فروش،  از  پس  خدمات  نبود  چالش  و 
ایرانی  محصول  از  استفاده  با  کشورمان  محترم  جانبازان 
مشکالت کمتری دارند و رضایت خود را از این محصول 

اعالم کرده اند.«
گفت:  دستگاه  این  کارکرد  خصوص  در  فناور،  فعال  این 
»هوای موجود در اطراف ما فقط حاوی 21 درصد اکسیژن 
است و بیمارانی که نتوانند اکسیژن مورد نیاز خود را از 
از  ناچارند  و  می شوند  مشکالتی  دچار  کنند،  تامین  هوا 
یک دستگاه  با توانایی تولید اکسیژن خالص استفاده کنند. 
توسط  خالصی  اکسیژن  حاوی  کپسول های  این  از  پیش 
دارای مشکالت  قرار می گرفت که  استفاده  بیماران مورد 
اکسیژن  صرفا  آن که  جمله  از  بود،  خود  خاص  معایب  و 
مورد نیاز هشت ساعت بیمار را تامین می کرد، اما با ورود 
فناوری های جدید، دستگاه های اکسیژن ساز در قالب ها و 
شکل های گوناگون وارد بازار سالمت شدند و کاربردهای 

فراوان خود را نشان دادند.«
سر  پشت  و  آزمایش ها  موفقیت  به  اشاره  با  ابراهیمی 
این  اکسیژن ساز  ارزیابی  و  تست  متعدد  مراحل  گذاشتن 
شرکت، گفت: »این محصول در نهایت توانست تاییدیه های 
از وزارت بهداشت  از جمله پروانه تولید و فروش را  الزم 

کسب کند و به بازار تجاری وارد شود.« 
با  داخلی  نمونه  این که  بیان  با  طب  نفس یار  مدیر عامل 
کیفیتی معادل نمونه های مشابه اروپایی و با قیمت حداقل 
نصف آن محصوالت عرضه می شود، ادامه داد: »دستگاه ها 
باید توانایی تولید حداقل 9۰ درصد اکسیژن خالص نسبت 
به صورت  عموما  که  باشند  داشته  را  اسمی شان  توان  به 
ایرانی  دستگاه  خوشبختانه  می شود.  بیان  دقیقه  بر  لیتر 
دارای چنین قابلیتی است، ضمن آن که دارای به روزترین 

استانداردهای جهانی از جمله CE اروپاست.« 
این فعال فناور، نبود خدمات پس از فروش را از ضعف های 
قابل توجه نمونه های خارجی دانست و به رفع این خالء با 
تولید نمونه داخلی اشاره کرد و افزود: »یکی از ضعف های 
عمده محصوالت وارداتی این بود که بسیاری از سنسورها و 
آالرم ها برای ارزان تر تمام شدن قیمت نهایی دستگاه و ارائه 
نکردن خدمات پس از فروش از روی دستگاه حذف می شد که 
همین امر مشکالت بزرگی را برای کاربران به همراه داشت، اما 
این محصول از تمامی سنسورها و هشدار دهنده های مورد نیاز 

برای استفاده بهتر از دستگاه برخوردار است.«
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كشور   فناور  صنعتى  واحد  يک  توسط 
صورت گرفت:

تكثير و عرضه انواع گونه هاى گياهى مثمر در داخل كشور
یکی از بزرگ ترین مراکز تکثیر نهال خرما در جهان و همچنین 
انتقال فناوری تکثیر نهال گردوی خودریشه زا، توانسته است 
گامی مهم در تامین نیاز کشور به این محصول زیست فناوری 
و عرضه آن به بازارهای جهانی بر دارد. سیدحسن ورشوچی، 
مدیر مجتمع رعنا، با اشاره به فعالیت این واحد فناور در عرصه 
زیست فناوری و کشت نهال های مثمر گفت: »مجتمع رعنا، 
به عنوان اولین و بزرگ ترین مرکز تحقیقاتی و تولیدی در 
زمینه تکثیر گیاهان مثمر و غیر مثمر در مقیاس انبوه با کاربرد 
فناوری کشت بافت )Tissue Culture( بیش از بیست سال 

است که به تولید نهال های مثمر می پردازد.«

وی با اشاره به آغاز انتقال فناوری تکثیر گونه های مختلف 
نهال خرما از شرکت زیر مجموعه گفت: »قرار است این شرکت 
تاییدیه انتقال کامل فناوری مذکور و همچنین فناوری تکثیر 

انبوه نهال موز را از شرکت IPL دریافت کند.« 
مدیر مجتمع زیست فناوری گیاهی رعنا، با اشاره ظرفیت تولید 
بالغ بر چهارصد و پنجاه هزار اصله نخل در سال توسط این 
مجتمع و شش میلیون اصله از سایر گونه های گیاهی، این 
مجموعه را به عنوان یکی از بزرگ ترین مجتمع های کشت 
بافتی در نوع خود در جهان دانست و افزود: »مجتمع رعنا با 
بیش از بیست سال تجربه تکثیر نهال خرما با کاربرد فناوری 
کشت بافت، موفق شده است حدود دو میلیون اصله نهال خرما 
را با استفاده از پیشرفته ترین روش های تکثیر از طریق کشت 
بافت که احتمال بروز صفات ناخواسته را به حداقل کاهش 

می دهد، تکثیر و توزیع کند.« 
با اشاره به مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا به  ورشوچی، 
عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز تکثیر نهال خرما در جهان 
از جدیدترین دستاوردهای  استفاده  با  مجتمع  »این  گفت: 
تالش  زیست فناوری  عرصه  در  جهانی  تحقیقات  از  حاصل 

می کند بتواند نهال  های اصیل و مرغوب تکثیر کند.«
او انتقال فناوری تکثیر نهال گردوی خودریشه را نیز از دیگر 
مجموعه  »این  افزود:  و  دانست  مجتمع  این  دستاوردهای 
عالوه بر امکان معرفی سریع گونه های کمیاب توانمندی هایی 
دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به تولید و دسترسی به 
نهال عاری از بیماری، امکان نگهداری بلند مدت از نمونه های 

ارزشمند گیاهی و افزایش بهره وری محصوالت، اشاره کرد.«
توسط شركت محافظان بهبود آب انجام شد؛
افزودنى هاى صنايع آب در داخل كشور توليد مى شوند

شرکت محافظان بهبود آب، طیف متنوعی از افزودنی های 
و  رسوب  خوردگی،  کنترل  برای  آب  صنایع  شیمیایی 
شست و شو را تولید کرده و به مرحله تجاری رسانده است. این 
شرکت در حیطه تولید و بومی سازی افزودنی های شیمیایی 
صنایع آب در کشور فعالیت می کند. سید رضی مدیر عامل 
این شرکت، با اشاره به تصفیه آب های صنعتی و مصارف عمده 
گفت: »توانستیم به عنوان تولید کننده مواد شیمیایی باز دارنده  
خوردگی و رسوب دوستدار محیط  زیست در سیستم های برج 
خنک کن، بویلرها، اسمز معکوس و مدارهای بسته فعالیت خود 
را ادامه دهیم و محصوالت متنوعی را در حوزه های یادشده 

تولید کنیم.«

این فعال فناور، به مواد شیمیایی کنترل خوردگی و رسوب 
شرکت  این  تولیدی  اصلی  شیمیایی  محصوالت  عنوان  به 
چیلر،  خوردگی  و  رسوب  »بازدارنده  گفت:  و  کرد  اشاره 
دیگ های آب گرم و داغ، پراکنده کننده روغن، منعقد کننده، 
بازدارنده  بخار،  ویلرهای  به  خوردگی  و  رسوب  بازدارنده 
و  بایو ساید  شست و شو دهنده،  رولینگ،  خوردگی  و  رسوب 
بایو دیسپرسانت و بازدارنده خوردگی آلیاژ مس از مهم ترین 
تولیدات این شرکت در دسته  کنترل خوردگی و رسوب به 
یادشده  سیستم های  برای  شرکت  تولیدات  می روند.  شمار 
فسفات  پایه     بر  خوردگی  و  رسوب  بازدارنده های  قالب  در 
)بویلر، برج خنک کن(، پایه  نیتریت و مولیبدات )مدار بسته(، 
دیسپرسانت ها، میکروب کش ها و ضد جلبک و ضد باکتری ها، 
اکسیژن زداها و آمین های خط بخار )بویلر(، آنتی اسکاالنت ها 

)RO( تولید می شوند.«
او با اشاره به مصارف گسترده این فرآورده ها در صنایع بزرگ 
از جمله فوالد، پتروشیمی، مس، نیروگاه و صنایع الستیک 
گفت: »این شرکت توانسته است ضمن صرفه جویی در مصرف 
مبدل ها،  مثل  سیستم  بحرانی  نقاط  در  رسوب گذاری  آب، 

 ».کندانسورها و ژاکت راکتورها را به حداقل برساند
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همهچیزدربارهارزیابیوتشخیص
شرکتهاوموسساتدانشبنیان

 رویا کامیار 

کت های دانش بنیان ن رسش ریس قوان�ی �ج
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هر روز بر تعداد قوانین و آیین نامه هایی که هدفشان حمایت 
سوال  اما  می شود.  افزوده  است،  دانش بنیان  شرکت های  از 
اصلی این جاست که بر اساس آیین نامه ها یک شرکت باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد تا در زمره شرکت های دانش بنیان قرار 

بگیرد و بتواند از مزایای حمایتی استفاده کند؟ 
باید  شرکت ها  این  خدمات  و  کاالها  آیین نامه ها،  اساس  بر 
در حوزه فناوری های باال یا متوسط به باال باشد به این معنا 
که دانش فنی طراحی و تولید نمونه آزمایشگاهی یا صنعتی 
محصول به دلیل پیچیدگی فنی اوال به سختی قابل کپی برداری 
و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت های دیگر به بازار باشد، 
ثانیا نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره 
برای کسب آن باشد و در نهایت به ایجاد بخش عمده ارزش 
افزوده محصول منجر شده باشد. همچنین در بخش تولید 
الزم است کاالهای ارائه شده در حال تولید یا حداقل در حد 
نمونه آزمایشگاهی با قابلیت بررسی فنی ساخته شده باشند. 

همچنین خدمات باید اسناد فروش داشته باشند. 
یک  یا  خدمات  و  کاالها  طراحی  فنی  دانش  باید  شرکت 
زیرسیستم اصلی کاال و خدمات یا دانش فنی طراحی و اجرای 
فرایند تولید کاال و خدمات را مشروط بر پیچیده بودن این 

فرایند تولید کسب کرده باشد. 
معيارهاى شركت دانش بنيان

شرکت ها شامل سه دسته شرکت های تولیدکننده کاالها و 
خدمات دانش بنیان، شرکت های نوپا و شرکت های صنعتی 
دارای فعالیت های دانش بنیان می شوند. هر کدام از این سه 
دسته نیز الزم است واجد شرایط خاصی باشند که در ذیل 

خواهد آمد:

الف( شرکت های تولیدکننده کاالها و خدمات دانش بنیان
1- حداقل 5۰ درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت 

ناشی از فروش کاالها و خدمات دانش بنیان باشد.
2- برای شش ماه اخیر سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 

نفر از کارکنان تمام وقت شرکت ارائه شود.
3- نسبت کارکنان تمام وقت در بخش های اصلی شرکت با 
حداقل مدرک کارشناسی به کل کارکنان تمام وقت فعال در 
بخش های اصلی شرکت برای شرکت های دارای کمتر از 5۰ 
نفر نیروی انسانی حداقل 3۰ درصد و برای سایر شرکت ها 

حداقل 2۰ درصد باشد. 

ب( شرکت های نوپا
1- کاالهـا و خدمـات دانش بنیان مـورد تاییـد را حداقل در 
حـد نمونـه آزمایشـگاهی با هـدف تولید و فروش سـاخته و 

ارائه شـود.
2- حداکثر سه سال از زمان تاسیس شرکت گذشته باشد.

3- شرکت دارای حداقل 2 نیروی انسانی پاره وقت باشد که 
حداقل یک نفر از آن ها در حوزه کاال و خدمات دانش بنیان 

شرکت متخصص باشد.

ج( شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان

در  دانش بنیان  فعالیت های  توسعه  اهمیت  به  توجه  با 
شرکت های بزرگ صنعتی و رسوخ فناوری های برتر در صنایع 
و شرکت های بزرگ، شرکت های متقاضی با دارا بودن یکی از 

شروط زیر تایید می شوند:
1- درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته ناشی از فروش 
کاالها و خدمات دانش  بنیان حداقل 3۰۰ میلیون تومان و 
هم زمان بیش از 1۰ درصد از درآمد سال مالی گذشته شرکت 

باشد. 
2- حداقل 5۰ درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت 
یا  از تجهیزات  استفاده  با  از محل فروش کاالها و خدمات 

فرایندهای حائز شرایط دانش بنیان باشد.
3- ساخت تجهیزات یا فرایندهای همه معیارهای دانش بنیان 
حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی باشد که شرکت قصد دارد با 

استفاده از آن ها به تولید کاالها و خدمات بپردازد. 
ضوابط و فرايند اجرايى

شرکت های یاد شده برای مدت 2 سال مشمول حمایت های 
تداوم  به  منوط  زمان  این  تمدید  هستند.  قانون  نظر  مورد 
معیارهای مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان است. الزم به ذکر است که شرکت های 
صنعتی دارای فعالیت های دانش بنیان مشمول معافیت های 
مالیاتی نمی شوند. همچنین حمایت های مورد نظر قانون صرفا 
برای توسعه و تولید کاالها و خدمات دانش بنیان خواهد بود و 
شرکت های تایید شده برای استفاده از هر یک از حمایت ها و 
تسهیالت مد نظر قانون باید معیارهای خاص آن نوع حمایت ها 

و تسهیالت را به دست آورند. 
دبیرخانه کارگروه می تواند فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان 
را اصالح و به روزرسانی کند و شرکت های تایید شده را به 
صورت دوره ای یا تصادفی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت 
لزوم شرکت هایی که معیارهای مورد نظر را از دست داده اند، از 
لیست شرکت های دانش بنیان خارج کند. همچنین، در صورت 
عدول یک شرکت از معیارهای مندرج در این آیین نامه، در هر 
زمان، آن شرکت امکان استفاده از تسهیالت مورد نظر قانون را 
از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می تواند اقدامات الزم 
را برای خروج شرکت مذکور  از فهرست شرکت های مشمول 

مزایای قانون به عمل آورد.
همه شرکت هایی که بیش از 3 سال از تاریخ تاسیس آن ها 
گذشته باشد باید در مرحله ارائه تقاضا اظهارنامه مالیاتی داشته 
باشند و موظف به ارائه تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی مصوب 
در هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت یا موسسه هستند. 
صورت های مالی باید به تایید حسابرسان رسمی برسد. البته 
پرونده شرکت  هایی که برخی از معیارهای آیین نامه را ندارند، 
در موارد خاص، به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه، مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
الزم به ذکر است که چنانچه شرکت در عمل به تعهدات خود 
مرتکب تخلف شود یا از حمایت های قانون برای مقاصد دیگری 
استفاده کند، هم از استفاده مجدد از این حمایت ها محروم 
خواهد شد و هم مجازات های پیش بینی شده در قانون برای 

 .آن اعمال می شود
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کد پستی 1۰ رقمی:                                                                                                            
تلفن ثابت:                                                                                                                               
تلفن همراه:                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:

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

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

 6 شماره دوره اشتراک: 
 12 شماره   

تعداد درخواستی: .....................



برگه اشتراک ماهنامه دانش بنيان

ــک  ــاب: 21۷۰219۰۰6۰۰3 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
ملــی »شــعبه رودهــن« بــا نــام درآمدهــای اختصاصــی پــارک فنــاوری 
پردیــس معاونــت علمــی و فنــاوری واریــز و فیــش واریــزی و شــماره 
ــی:  ــت الکترونیک ــا پس ــن: 88612۴۰3 ی ــماره تلف ــه ش ــری را ب پیگی

ــد. ــال نمایی Email: pr@isti.ir ارس



هزينه اشتراک 6 شماره:
 براى ارسال به تهران:........................................... 530.000 ريال

 براى ارسال به ساير شهرستان ها:................... 560.000 ريال

هزينه اشتراک 12 شماره:
 براى ارسال به تهران:........................................... 990.000 ريال

 براى ارسال به ساير شهرستان ها:.................... 1.020.000 ريال

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

ــوند.  ــد ش ــف 5۰% بهره من ــر از تخفی ــدرک معتب ــه م ــا ارائ ــد ب می توانن

اين تخفيف فقط شامل نشريه مى شود و از هزينه ارسال پستى كسر نمى شود.
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