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کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد 
می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو 

تعریف و تمجید می کند.

امام حسین علیه السالم
)نزهه الناظر،ص88(
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گفت: یک داغ دل بس است برای قبیله ای. روزگار ثابت کرده هیچ داغی نیست که پس از مدتی تسکین پیدا نکند، اال یک داغ. این را همه ما وقتی فهمدیم که 
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بگذاریم، در دلمان زنده می شود؛ داغی که هرگز سرد نمی شود. فرا رسیدن محرم حسینی را به همه دوستداران آزادگی و عدالت طلبی تسلیت می گوییم.
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فت  ن پی�ش . اتفاقا ا�ی ه و موقعیت خو�ب رسیده ا�ی
گ

به کرده ا�ی و به جای� ر ب
ت

ما �

در سایه ایستادن �ب رس مواضع سیایس،  اعتقادی و انقال�ب بوده است. مهه 

نند ن ن �ب هوری اسالیم را زم�ی قدرت ها دست به دست مه دادند �ت �ب

اول دفتر



دیگری نیازمندیم که با وحدت کلمه کار کنیم و برای آبادی و رونق همه جانبه 
این سرزمین بکوشیم. قطعا رشد علمی باید همه جانبه باشد و از هسته ای و 
نانو و... به حوزه های دیگر سرایت کند. این کار رها کردن تیر در تاریکی نیست. 
ما تجربه کرده ایم و به جایگاه و موقعیت خوبی رسیده ایم. اتفاقا این پیشرفت 
در سایه ایستادن بر سر مواضع سیاسی،  اعتقادی و انقالبی بوده است. همه 
قدرت ها دست به دست هم دادند تا جمهوری اسالمی را زمین بزنند. اصال 
آن ها به این دلیل -و به ناحق- ما را تحریم کردند که شاهد شکست ما باشند. 
برعکس ما کاری کردیم که در عرصه های مختلف رقیب آن ها شده ایم. ایرانی 
که قبل از انقالب، در اواخر دهه پنجاه بزرگ ترین وارد کننده ادوات نظامی از 
امریکا بود، امروز خود تبدیل به تولیدکننده ای شده که امریکا را نگران کرده. 
اتفاقا نگرانی شان هم بیجا نیست. آن ها به هیچ کدام از اهداف شان نرسیدند، 
در عوض ما روز به روز مستحکم تر و قدرتمندتر شدیم... آیا این خود حجت 
موجهی نیست که به آینده نیز خوش بین باشیم؟ خوش بینی الکی و بی هزینه 
البته گمراه کننده است. باید ببینم در این سه دهه رمز اصلی موفقیتمان چه 
بوده، من بعد هم همان راه را پیش بگیریم. اگر همچنان بر سر مواضع حقه و 
دینی خود بمانیم، اگر همچنان یار مظلومان باشیم و بر ظالمان بستیزیم، اگر 
همچنان آرمان های انقالبی و اسالمی خود را پی بگیریم، اگر همچنان با هم 
متحد باشیم و اسیر مادیات نشویم و بندهای شهوت دست و بالمان را نبندند، 
اگر همچنان از حق بگوییم و از حق دفاع کنیم، اگر همچنان با یکدیگر به 
مؤاسات و برادری رفتار کنیم، اگر همچنان از تنبلی و ناامیدی بگریزیم، تردید 
نکنیم که آینده ای بس روشن تر و پر افتخارتر در انتظارمان خواهد بود. این وعده 
حق است و حق هیچ گاه خلف وعده نخواهد کرد. اما از آن طرف هم خوب 
است که نگران باشیم. دشمنان که بیکار نیستند. آن ها هم مترصدند تا تفرقه 
و خلل در صفوف ملت وارد کنند و نیروهای کشور را رو به روی هم قرار دهند. 
خوش بینی زمانی سازنده است که دائم از خود مراقبت کنیم و جلوی خطرها را 
بگیریم. آن جاهایی که ضعف داریم باید بیشتر بکوشیم و ضعف هامان را جبران 
کنیم، آن جاهایی هم که قوت داریم باید این قوت ها را به دیگر بخش ها سرایت 
دهیم... سی و شش سال پیش سخت بود که چنین روزهایی را پیش بینی 
کنیم. وجود بیش از دو هزار و هفتصد شرکت دانش بنیان به حرف آسان است. 
باید در مجامع علمی و فناوری و گروه های شتاب دهنده باشید تا ببیند جوانان 
کشور چه شور و حالی دارند و چگونه آجر به آجر آینده روشن این کشور 
را می سازند. اتفاقا اگر این شرکت های دانش بنیان با اصول و مبانی اقتصاد 
مقاومتی پیوند بخورند، آن وقت از اسراف و تبذیر و مخارج بیهوده و تشریفات 
و تعارفات بیهوده هم در امان می مانیم. شاید بتوانیم بگوییم که در این پیچ 
تاریخی در خصوص مسائل اقتصادی یک شیفت پارادایم دارد اتفاق می افتد. 
این اتفاق، اتفاق میمون و مبارکی است. روز به روز نقش دولت کمرنگ می شود 
)یعنی از تصدی گری دولت کاسته می شود( و کار به دست مردم و بخش 
خصوصی )به خصوص جوانان باهوش و زیرک و با انگیزه و مومن( می افتد. 
پس چرا نباید امیدوار باشیم و چرا نباید در ساخت فردای روشن مشارکت 
کنیم. حسن ختام این یادداشت قول ارجمند رهبر فرزانه انقالب در دیدار با 
رئیس جمهور و اعضای دولت را نقل می کنم تا به خودم و خوانندگان نشریه 

یادآوری کنم که آینده از آِن ما و فرزندان ماست: 
»خداوند متعال همه شما را موفق بدارد و ان شاءاهلل فردای شما از امروز 
شما بسیار بهتر باشد و همین هم خواهد بود به توفیق الهی و فردای این 
 ».کشور از امروز این کشور به مراتب بهتر و پیشرفته تر خواهد بود

آدمیزاد کم حافظه است و یادش می رود قبال کجا بوده، چه مسیری را طی 
کرده و به کمک چه چیزهای به این جایی که االن هست رسیده؛ این جایی که 
االن هستیم، چه جای خوبی باشد و چه جایی بد، الزم است که هر از چندگاه 
به گذشته رجوع کنیم و راه طی شده را بازنگری کنیم. مراقبه نه تنها در سیر 
و سلوک شخصی اهمیت فوق العاده دارد، در سیر و سلوک جمعی نیز کمک 
می کند که به خودآگاهی برسیم و بر ضعف ها و قوت های جمعی خود واقف 
شویم. سی و هفت سال پیش که انقالب اسالمی پیروز شد و دور جدیدی از 
مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان آغاز شد، بنیه های اقتصادی مان 
ضعیف بود و حتی در تامین نیازهای اولیه گرفتار بحران بودیم. البته به لحاظ 
اعتقادی و وحدت کلمه و شور و حال انقالبی در موقعیتی بودیم که هیچ کدام 
از ضعف های جدی به چشممان نمی آمدند و هیچ مانعی نمی توانست در 
برابرمان قد علم کند. تنها بنیه اقتصادی ما در آن ایام نفت بود که به مبلغی 
ناچیز می فروختیم و برای گذران زندگی هزینه می کردیم. پایه های رشد و 
توسعه کشور هم یا هنوز بنیان گذلشته نشده بودند یا تازه داشت مقدماتش 
فراهم می آمد. یادتان باشد، حتی در پایتخت هم پزشک به اندازه کافی وجود 
نداشت و مجبور بودیم برای حداقل بهداشت از هند و پاکستان پزشک وارد 
کنیم. کافی است عکس های اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت را بازبینی 
کنید تا ببینید مردم در چه وضعیتی زندگی می کردند. به خصوص با شروع 
جنگ، امکانات کشور هزینه قوای دفاعی شد و فرصتی فراهم نیامد تا توسعه 
واقعی کشور کلید بخورد. یادتان باشد داریم درباره زمانی حرف می زنیم که 
اطراف شهرها حلبی آبادها بودند، کپرنشینی در حاشیه شهرهای بزرگ تبدیل 
به امر عادی شده بود و مدارس هم باید بیش از دو نوبت کار می کردند تا 
جواب تقاضای تحصیلی دانش آموزان را بدهند. عین ناشکری است اگر قدردان 
نعمت هایی که نصیبمان شده نباشیم. وارد کردن پزشک از هندوستان امروز 
تبدیل شده به این که ما صاحب یکی از بهترین وضعیت های پزشکی -نه فقط 
در منطقه- که جهان شده ایم. تعارف و اغراق نیست؛ امروز در جراحی قلب، 
در پیوندهای کلیه و ریه، درمان بیماری های چشمی و سلول های بنیادی و 
بیماری های نادر و خاص و غیره جزو بهترین ها هستیم و موقعیتمان طوری 
است که از کشورهای منطقه می آیند این جا دوره درمانی شان را می گذرانند. 
به لحاظ مهندسی هم پیشرفت چشمگیری کرده ایم و در راه و ساختمان 
محسود خیلی از کشورهای منطقه ایم. از همان سی و چند سال پیش خیلی ها 
بودند که آیه یأس می خواندند و در اراده ملت خلل وارد می کردند، اما به 
حکم ان تنصراهلل ینصرکم، ملت ایران موفق شدند که در طی سی و شش، 
هفت سال به جایی برسند که دنیا به پیشرفتشان اذعان کند. نه در سی و 
شش سال پیش، بلکه تا همین ده، پانزده سال گذشته هم خیلی ها حرف از 
ناامیدی می زدند و پیشرفت های هسته ای را تبلیغاتی عنوان می کردند. حتی 
در شبکه های ماهواره ای برنامه می ساختند که ایران تظاهر به پیشرفت می کند 
و محال است که در علوم هسته ای به موقعیت کشورهای پیشرفته رسیده 
باشد، اما ما نه فقط در هسته ای که در نانو و بیو و سلول های بنیادی و هوافضا 
نیز پیشرفتی فوق العاده کرده ایم و به جایگاه خوبی رسیده ایم. ما باید برگردیم 
و از گذشته درس بگیریم و ببینیم در کجاها راه درست رفته ایم و در کجاها 
لغزیده ایم، اما از آن مهم تر این است که در هر سطحی »ناامیدی« را از خود 
دور کنیم و خیاالتمان را به سوی سیاهی و افسردگی نبریم. یک دلیل این که 
»سیاه نمایی« کار زشت و ناپسندیده ای است، این است که چراغ امید را در 
دل جوانان می کشد و انگیزه کار و تالش را از آن ها می گیرد. بیش از هر وقت 

راه طی شده و آینده روشن
 پرویز کرمی
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رمز یک موفقیت یس  و هفت ساهل
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کت های دانش بنیان  ای رسش زار �ب اد �ب ب ییک از مسائل اسایس در اقتصاد دانش بنیان ا�ی

قیقات و فناوری مهواره معتقد به ممنوعیت واردات حمصوال�ت 
ت

است و وزارت علوم، �

قق اقتصاد دانش بنیان، 
ت

است که توان ساخت آن ها در داخل کشور وجود دارد. �

مه های اصیل دولت است �ن به عنوان مؤلفه اصیل اقتصاد مقاوم�ت ییک از �ب

نقشه راه

ینه  ن هز �ی ای یک کش�ت �ی شناور همم است، فرایند سوخت رسا�ن �ب مک�ت ه �ب چ
ن

آ�

راف از مس�ی 
ن

ان ا� ن ن قیمت سوخت، م�ی ا�ی ن کیفیت است. بنا�ب �ی �ت ممکن و �ب

، رسعت معل و... از مولفه های همم و  ای رسیدن به اسلکه سوخت رسا�ن اصیل �ب

ر یم آید. نه های سوخت رسا�ن به �ش �ی ن کننده در انتخاب �چ تعی�ی

ن که دید به آ�ن دارد، معل  ام نقاط روی زم�ی
ت
یک سیس�ت مشخص در �

نده بسیار اکهش پیدا یم کند. به دلیل  ن گ�ی
گ

ینه سازنداک ن هز ا�ی یم کند. بنا�ب

ن خدمات  ، ا�ی ن سیس�ت رسمایه گذاری نظایم �ب روی ز�ی ساخت های فضا�ی ا�ی

ا�ن هستند ن به معوم مردم ارائه یم شوند، اما حمب ی�ی هر چند �ب کیفیت �چ
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دانشگاه های ایران در مسیر کاربردی شدن 
قرار گرفته اند

 پرویز کرمی

قیقات و فناوری در گفت و گو �ب دانش بنیان
ت

وز�ی علوم، �
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محمد فرهادی در حوزه علم و فناوری 
و نخبگی چهره ای کم نظیر است. اگر 
نخبگان را در کشور جمهوری اسالمی 
ایران در فهرستی جای دهند، قطعا 
دکتر فرهادی در آن فهرست برای 
خود جایگاهی دارد. او عالوه بر این که 
یک دوره وزارت بهداشت و دو دوره 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را 
بر عهده داشته، هرگز از نوآوری در 
حوزه های تخصصی اش غافل نمانده 
است. محمد فرهادی مبدع و موسس 
مرکز کاشت حلزون گوش در ایران 
است و خالصه از هر دری که به 
جهان علم و فناوری و آکادمی در 
کشورمان وارد شوید، محمد فرهادی 
را نشسته بر کرسی در آن می بینید. 
پس گفت  و گوی »دانش بنیان« با او تنها 
گفت و گو با یک مقام اجرایی نیست، 
بلکه گفت و گو با مردی است که علم و 
فناوری را می شناسد، با آن ها زندگی 
می کند و قلبش برا یشان می تپد.

ـــرآمدان  ـــی از س ـــوان یک ـــادی به عن ـــای فره  آق
ـــار  ـــه اظه ـــه ب ـــا توج ـــاوری و ب ـــم و فن ـــوزه عل ح
ـــد،  ـــان« کردی ـــه »دانش بنی ـــه مجل ـــه ب ـــی ک لطف
می خواهیـــم بدانیـــم کـــه از نظـــر شـــما 
»دانش بنیـــان« چقـــدر توانســـته بـــه ســـمت 
اهـــداف عالـــی کـــه تعریـــف کـــرده اســـت 

نزدیـــک شـــود؟ 
ـــالوه  ـــه ع ـــت ک ـــن اس ـــان« ای ـــه »دانش بنی ـــی  مجل ویژگ
بـــر ظاهـــر مناســـب و متمایـــزی کـــه دارد، توانســـته 
ـــای  ـــت، از فناوری ه ـــش اس ـــب نام ـــه متناس ـــان ک آن چن
روز هـــم به خوبـــی اســـتفاده کنـــد تـــا بتوانـــد در 
ــیاری  ــوای بسـ ــک محتـ ــر کوچـ ــه به ظاهـ ــن مجلـ ایـ
ـــار  ـــدم در کن ـــن دی ـــه م ـــور ک ـــال آن ط ـــد. مث را بگنجان
بســـیاری از مطالـــب بارکدخـــوان دو بعـــدی قـــرار دارد 
کـــه بـــه وســـیله آن هـــا می تـــوان تصاویـــر، فیلم هـــا 
و گزارش هایـــی را در حوزه هـــای مختلـــف فنـــاوری 
ــب و  ــیاری از مطالـ ــان بسـ ــه بیـ ــور بـ ــد. همین طـ دیـ
آمـــار و ارقـــام در حـــوزه علـــم و فنـــاوری می پـــردازد 
ـــام خـــودش  ـــان خـــاص و ع ـــرای مخاطب ـــد و ب ـــه روزآم ک
ــب  ــای منتخـ ــن چهره هـ ــت. همچنیـ ــردی هسـ کاربـ
کارآفرینـــان و دســـتاوردهای فنـــاوری و نـــوآوری در 
داخـــل و خـــارج کشـــور را معرفـــی می کنـــد. خـــالء 
ـــاس  ـــاوری احس ـــم و فن ـــوزه عل ـــه ای در ح ـــن مجل چنی
می شـــد کـــه می تـــوان گفـــت مجلـــه »دانش بنیـــان« 
ـــدف  ـــت و در ه ـــرده اس ـــر ک ـــی پ ـــالء را به خوب ـــن خ ای
ــان و  ــاد دانش بنیـ ــازی اقتصـ ــه فرهنگ سـ ــودش کـ خـ
ـــه  ـــق یافت ـــت، توفی ـــاوری اس ـــم و فن ـــان عل ـــج گفتم تروی

اســـت.
ـــدار  ـــر! مقـــام معظـــم رهبـــری در دی ـــای دکت  آق
ـــد  ـــه ای اشـــاره فرمودن ـــه نکت ـــت ب ـــا هیئـــت دول ب
و آن ایـــن اســـت کـــه موضـــوع دانش بنیـــان 
بایـــد در جامعـــه تبدیـــل بـــه یـــک گفتمـــان 
ـــن  ـــه ای ـــه متوج ـــی ک ـــن چالش ـــود. مهم تری  ش
ـــازار  ـــاد ب ـــود و ایج ـــوع وج ـــت موض شرکت هاس
ـــه محصوالتشـــان هســـت و در  ـــرای ارائ مناســـب ب
ـــرد.  ـــازی ک ـــا بازارس ـــرای این ه ـــد ب ـــت بای حقیق
ـــت  ـــما درس ـــر ش ـــا از نظ ـــت م ـــن برداش ـــا ای آی
ـــکل  ـــن مش ـــع ای ـــرای رف ـــوم ب ـــت؟ وزارت عل اس

ـــه ای دارد؟ ـــه برنام ـــت و چ ـــرده اس ـــه ک چ
ـــگاه های  ـــی دانش ـــت. زمان ـــی اس ـــیار مهم ـــه بس ـــن نکت ای
مـــا در کشـــور دانشـــگاه های آموزش محـــور بـــود و کار 
ـــانی  ـــروی انس ـــت نی ـــم و تربی ـــاعه عل ـــا اش ـــگاه صرف دانش
متخصـــص بـــود؛ ایـــن شـــیوه مربـــوط بـــه نســـل اول 
بـــر  دانشـــگاه های ماســـت. در نســـل دوم تکیـــه 
ـــالدی  ـــه 90 می ـــی از ده ـــود، یعن ـــش ب ـــوزش و پژوه آم
ـــم  ـــی ه ـــای پژوهش ـــوزش بحث ه ـــار آم ـــد در کن ـــه بع ب
پررنـــگ شـــد و تحصیـــالت تکمیلـــی عمدتـــا توســـعه 
پیـــدا کـــرد. امـــا آنچـــه االن و در دانشـــگاه های نســـل 
ســـوم مطـــرح اســـت، دانشـــگاه های کارآفریـــن و 
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ـــق  ـــد دقی ـــعه و تاکی ـــدف توس ـــه ه ـــت ک ماموریت گراس
ماســـت.  برنامه ریزی هـــای  و 

ـــه رای  ـــما در جلس ـــه ش ـــی ک ـــی از اهداف  یک
اعتمـــاد مجلـــس مطـــرح کردیـــد هـــم ایـــن 
بـــود کـــه بـــه دنبـــال دانشـــگاه های نســـل 

ســـوم هســـتید. 
بلـــه، در مســـیری کـــه مـــا در همیـــن راســـتا طـــی 
کردیـــم، دانشـــگاه ها در حـــوزه آموزشـــی و پژوهشـــی 
ــترش  ــی گسـ ــالت تکمیلـ ــد، تحصیـ ــرفت کردنـ پیشـ
ــن  ــر ایـ ــد بـ ــه می دانیـ ــور کـ ــرد و همان طـ ــدا کـ پیـ
ـــا در  ـــن دوره ه ـــجوهای ای ـــه دانش ـــده ک ـــد ش ـــه تاکی نکت
ـــل  ـــور را ح ـــکلی از کش ـــد مش ـــان بای ـــاب پروژه ش انتخ
کننـــد و تاکیـــد شـــده اســـت کـــه بایـــد دســـتاوردی 
داشـــته باشـــند و پروژه شـــان بایـــد کاربـــردی باشـــد 
ـــه  ـــرد. البت ـــا آن کار ک ـــگاهی ب ـــطح دانش ـــوان در س و بت
ـــز  ـــادی نی ـــات بنی ـــرز دانشـــی و تحقیق ـــا در مباحـــث م م
کار می کنیـــم، زیـــرا اگـــر تحقیقـــات بنیـــادی نباشـــد 
ــا  ــد و مـ ــم نمی انجامـ ــردی هـ ــای کاربـ ــه بحث هـ بـ
ـــدودا 75  ـــبت ح ـــا نس ـــم ب ـــار ه ـــوزه را در کن ـــن  دو ح ای
ـــادی  ـــد بنی ـــا 25 درص ـــردی و 20 ت ـــد کارب ـــا 80 درص ت
داریـــم. خوشـــبختانه از یکـــی، دو دهـــه قبـــل مراکـــز 
رشـــد و پارک هـــای علـــم و فنـــاوری به وجـــود آمدنـــد 
ـــروزی  ـــدای پی ـــان ابت ـــد در هم ـــر چن ـــد. ه ـــد کردن و رش
ـــنامه  ـــت، اساس ـــالب وق ـــورای انق ـــالمی، ش ـــالب اس انق
ســـازمان پژوهش هـــای علمـــی و صنعتـــی را تصویـــب 
ـــز  ـــود )مرک ـــه ب ـــبیه CNRS فرانس ـــز ش ـــه چی ـــرد ک ک
ـــازمان  ـــت( و س ـــه اس ـــی فرانس ـــی علم ـــی و تحقیقات مل
ـــرداری  ـــا الگوب ـــا از آن ج ـــی م ـــی و صنعت ـــش علم پژوه
ــازمان چنـــد شـــعبه در چنـــد  شـــده بـــود. ایـــن سـ
اســـتان کشـــور و شهرســـتان ها داشـــت کـــه بعدهـــا 
ــی و  ــای علمـ ــی پارک هـ ــته  اصلـ ــعب، هسـ ــن شـ ایـ
ـــن ســـمت  ـــه ای ـــم ب ـــا ه ـــد. دنی ـــاوری را تشـــکیل دادن فن
رفـــت کـــه تحقیقـــات و دســـتاوردها و نوآوری هایـــی 
ـــد  ـــز رش ـــود، در مراک ـــام می ش ـــگاه ها انج ـــه در دانش ک
ـــه  ـــر پخت ـــی باالت ـــا کارآی و توســـط بخـــش خصوصـــی و ب
ـــته های  ـــا و هس ـــد و در پارک ه ـــه برس ـــه نمون ـــود و ب ش
فنـــاوری و شـــرکت های دانش بنیـــان شـــکل بگیـــرد و 
ـــی  ـــای علم ـــداد پارک ه ـــبختانه تع ـــود. خوش ـــی ش عمل

ـــت. ـــعه اس ـــه توس ـــا رو ب ـــاوری م و فن
ـــک  ـــتان ی ـــر اس ـــط در ه ـــور متوس  االن به ط
ـــه  ـــازه ب ـــا ت ـــی از پارک ه ـــم. بعض ـــارک داری پ
وجـــود آمده انـــد و بعضی هـــا دو دهـــه عمـــر 
ـــم  ـــا ه ـــا ب ـــن پارک ه ـــت ای ـــا کیفی ـــد، ام دارن
یکـــی نیســـت. بـــرای این کـــه وزارت علـــوم 
ـــا  ـــاورد و ارتق ـــاال بی ـــا را ب ـــن پارک ه ـــت ای کیفی
بدهـــد بایـــد شـــاخص ها و اســـتانداردهایی را 
ـــئله  ـــن مس ـــرای ای ـــد. ب ـــف کن ـــخص و تعری مش
ـــای  ـــرای ارتق ـــرا ب ـــد؟ چ ـــه ای داری ـــه برنام چ
ایـــن پارک هـــا کاری صـــورت نمی گیـــرد و 

اســـتانداری گذاشـــته نمی شـــود؟ به طـــور 
مثـــال عـــرض می کنـــم؛ مـــا وارد یـــک 
پـــارک کـــه می شـــویم می بینیـــم فقـــط 
ــارک  ــک پـ ــت و وارد یـ ــوار اسـ ــار دیـ چهـ
ــرکت های  ــار از شـ ــویم، سرشـ ــر می شـ دیگـ
ـــدهای  ـــد و ش ـــد و آم ـــز رش ـــان، مراک دانش بنی

بین المللـــی اســـت.
تعـــداد پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در ســـال 90، 31 
پـــارک بـــوده اســـت. برخـــی از پارک هـــای نســـل اول 
ــای علمـــی  ــازمان پژوهش هـ ــان واحدهایـــی از سـ همـ
و صنعتـــی بودنـــد کـــه تبدیـــل شـــده اند بـــه پـــارک 
و زیرســـاخت ها و پشـــتوانه ای داشـــتند و خودشـــان 
ــم  ــاوری داریـ ــارک فنـ ــده اند. االن 39 پـ ــت شـ درسـ
ـــطح  ـــان در س ـــتند و بعضی هاش ـــع هس ـــا جام ـــه عمدت ک
ـــم و  ـــای عل ـــی از پارک ه ـــتند. بعض ـــرح هس ـــتانی مط اس
فنـــاوری وابســـته بـــه دانشگاه هاســـت و نـــوع دیگـــر از 
ـــکل  ـــد ش ـــازه دارن ـــه ت ـــت ک ـــی اس ـــای تخصص پارک ه

می گیرنـــد. 
ـــه  ـــران ک ـــهرداری ته ـــر از ش ـــه غی ـــا ب ـــر این ه ـــالوه ب ع
ـــاوری اســـت  ـــم و فن ـــارک عل ـــک پ ـــدازی ی متقاضـــی راه ان
ـــن و فضـــا دارد، در بخـــش  خصوصـــی هـــم  ـــش زمی و برای
متقاضیـــان زیـــادی بـــرای احـــداث پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ـــاز در  ـــن نی ـــه ای ـــخگویی ب ـــرای پاس ـــه ب ـــد ک ـــود دارن وج
حـــال تدویـــن آیین نامـــه هســـتیم و بـــر ایـــن باوریـــم 
کـــه بســـیار خـــوب اســـت بخـــش خصوصـــی در ایـــن 
ـــیدن  ـــد از رس ـــه بع ـــد. چراک ـــرمایه گذاری کن ـــوزه س ح
محصـــوالت  تجاری ســـازی  تولیـــد،  مرحلـــه  بـــه 
ــد  ــورت خواهـ ــر صـ ــا بهتـ ــط آن هـ ــان توسـ دانش بنیـ

ـــت. گرف
جالـــب اســـت کـــه تعـــداد شـــرکت های دانش بنیـــان 
در داخـــل پارک هـــا 946 تاســـت و البتـــه شـــاید 
کمـــی هـــم بیشـــتر شـــده باشـــد، درصورتی کـــه 
در ســـال 2012 میـــالدی در پـــارک علـــم و فنـــاوری 
هیـــچ شـــرکت دانش بنیانـــی نداشـــتیم و در 2014، 
728 شـــرکت دانش بنیـــان داشـــتیم و همچنـــان ایـــن 
ـــی و  ـــت علم ـــرا معاون ـــت، زی ـــش اس ـــه افزای ـــداد رو ب تع
ـــرکت  ـــقف 2650 ش ـــا س ـــد و ت ـــت می کن ـــاوری حمای فن
ــا  ــرون از پارک هـ ــه بیـ ــتند کـ ــم هسـ ــان هـ دانش بنیـ
فعالیـــت می کننـــد و البتـــه حضـــور 4400 شـــرکت و 
موسســـه فنـــاور در پارک هـــا و مراکـــز رشـــد قطعـــی 
شـــده اســـت. این هـــا هـــم به مـــرور ارتقـــا پیـــدا 
ــه شـــرکت  ــد و تبدیـــل بـ ــد و رشـــد می کننـ می کننـ
تولیـــد  بـــه  هـــم  بعـــد  می شـــوند.  دانش بنیـــان 
می رســـند و مســـیر خودشـــان را طـــی می کننـــد. 
ـــت  ـــا معاون ـــه ب ـــترکی ک ـــی کار مش ـــراً ط  اخی
ـــاوری را  ـــوآوری و فن ـــز ن ـــتید مراک ـــی داش علم
ـــم  ـــروع کردی ـــداث و ش ـــگاه ها اح ـــز در دانش نی

ـــت.  ـــی اس ـــل توجه ـــه کار قاب ک
بلـــه، تعـــداد مراکـــز کارآفرینـــی و نـــوآوری نیـــز کـــه 
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اشـــاره کردیـــد در تعـــدادی از دانشـــگاه ها شـــروع بـــه 
کار کرده انـــد، رو بـــه افزایـــش اســـت و مـــا مجموعـــا 
ــوآوری  ــی و نـ ــز کارآفرینـ ــال 2015، 112 مرکـ در سـ
ـــد 600 درصـــدی در دانشـــگاه  ـــی رش ـــن یعن ـــتیم؛ ای داش
و مراکـــز آموزشـــی و تحقیقاتـــی. تجاری ســـازی هـــم 
ـــار  ـــی در کن ـــت، یعن ـــص اس ـــم و تخص ـــک عل ـــودش ی خ
شـــرکت دانش بنیـــان کـــه بحث هـــای علمـــی و فنـــی 
و تولیـــدی را پیـــش می بـــرد، بایـــد یـــک ســـاختاری 
ـــی و صـــادرات  ـــده شـــود کـــه کار مارکتینـــگ و بازاریاب دی
را انجـــام دهـــد. می تـــوان گفـــت متخصصـــان حـــوزه 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  بـــه  کمتـــر  بازاریابـــی 
وصـــل شـــده اند، امـــا شـــرکت های دانش بنیانـــی کـــه 
توانســـته اند مارکتینـــگ را در کنـــار کار تولیـــد خـــود 
ـــی  ـــق شـــده اند و حت ـــازار موف ـــد، بیشـــتر در ب شـــکل دهن
ـــالی  ـــه س ـــول س ـــد. در ط ـــادر کرده ان ـــان را ص محصوالتش
ـــذرد،  ـــد می گ ـــر و امی ـــت تدبی ـــه کار دول ـــاز ب ـــه از آغ ک
 120 حـــدود  دانش بنیـــان  شـــرکت های  صـــادرات 
ـــن شـــروع کار اســـت  ـــه ای ـــوده اســـت. البت ـــون دالر ب میلی
ـــاز  ـــد. نی ـــا باش ـــی بیشـــتر از این ه ـــد خیل ـــم بای ـــن رق و ای
دیگـــر شـــرکت های دانش بنیـــان بعـــد از شـــکل گیری 
و  ســـرمایه  کنارشـــان،  در  مارکتینـــگ  واحدهـــای 
اعتبـــارات اســـت و ضوابـــط و مقـــررات تســـهیل کننده. 
خیلـــی از ایـــن  ضوابـــط و مقـــررات تســـهیل کننده 
ــرکت های  ــتند. شـ ــب هسـ ــن و تصویـ ــال تدویـ در حـ
هـــم  معافیت هـــا  از  بعضـــی  بـــه  دانش بنیـــان 
ـــور  ـــه همان ط ـــات ک ـــت از مالی ـــل معافی ـــد، مث نیازمندن
ـــه  ـــن نکت ـــت. چهارمی ـــده اس ـــوب ش ـــد مص ـــه می دانی ک

هـــم ایـــن اســـت کـــه بایـــد دولـــت مقرراتـــی وضـــع 
ــد  ــی تولیـ ــوالت دانش بنیانـ ــد محصـ ــه خریـ ــد کـ کنـ
شـــده توســـط شـــرکت های داخلـــی، از خـــارج از 
ـــت  ـــز دول ـــن را نی ـــبختانه ای ـــود. خوش ـــوع ش ـــور ممن کش
ـــش  ـــازمان پژوه ـــال س ـــرای مث ـــت. ب ـــرده اس ـــب ک تصوی
ـــین  ـــارم ماش ـــل چه ـــی نس ـــه تازگ ـــی ب ـــی و صنعت علم
ــان  ــرکت دانش بنیـ ــک شـ ــب یـ ــز را در قالـ همودیالیـ
ــورد  ــتانداردهای مـ ــام اسـ ــت و تمـ ــرده اسـ ــد کـ تولیـ
تاییـــد وزارتخانـــه متخصصیـــن نفرولـــوژی و... را نیـــز 
دریافـــت کـــرده اســـت و توانســـته اند بیســـت عـــدد را 
ـــی،  ـــه خصوص ـــا چ ـــوب م ـــتان های خ ـــه بیمارس ـــم ب ه
ـــه ایـــن  چـــه دولتـــی و چـــه آموزشـــی بدهنـــد. ولـــی مـــا ب
ـــرکت ها  ـــن ش ـــد از ای ـــم و بای ـــاز داری ـــی نی محصـــول خیل
ــود.  ــفارش داده شـ ــا سـ ــه آن هـ ــود و بـ ــت شـ حمایـ
حضـــور در نمایشـــگاه ها و برگـــزاری نمایشـــگاه های 
فن بـــازار چـــه در داخـــل و چـــه در خـــارج از کشـــور 
ـــن  ـــتر ای ـــب و بیش ـــروش مناس ـــد و ف ـــه تولی ـــد ب می توان
محصـــوالت دانش بنیـــان کمـــک کنـــد. به عنـــوان کار 
مشـــترک دیگـــر، می تـــوان بـــه نمایشـــگاه تجهیـــزات 
ـــه وزارت  ـــرد ک ـــاره ک ـــل اش ـــاخت داخ ـــگاهی س آزمایش
ـــت  ـــدف حمای ـــا ه ـــته ب ـــال گذش ـــه س ـــی س ـــوم ط عل
از محصـــوالت ســـاخت ایـــران، بیـــش از 160 میلیـــارد 
تومـــان تجهیـــزات آزمایشـــگاهی ســـاخت داخـــل 

ـــت. ـــرده اس ـــداری ک خری
یکـــی از مســـائل اساســـی در اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ایجـــاد بـــازار بـــرای شـــرکت های دانش بنیـــان اســـت 
و وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری همـــواره معتقـــد 
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بـــه ممنوعیـــت واردات محصوالتـــی اســـت کـــه تـــوان 
ـــق  ـــود دارد. تحق ـــور وج ـــل کش ـــا در داخ ـــاخت آن ه س
اصلـــی  مؤلفـــه  به عنـــوان  دانش بنیـــان،  اقتصـــاد 
ـــت  ـــی دول ـــای اصل ـــی از برنامه ه ـــی یک ـــاد مقاومت اقتص
ـــور  ـــه مح ـــی دارد ک ـــت فرابخش ـــک طبیع ـــه ی ـــت ک اس
تعامـــالت وزارت علـــوم و معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
در دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــوده اســـت. خوشـــبختانه 
ــیم  ــک و تقسـ ــیار نزدیـ ــل بسـ ــکاری و تعامـ ــا همـ بـ
ــروه تشـــخیص صالحیـــت  ــروز کارگـ کار مناســـب، امـ
شـــرکت های دانش بنیـــان توانســـته اســـت صالحیـــت 
ـــراز  ـــان را اح ـــرکت دانش بنی ـــزار و 600 ش ـــش از 2 ه بی
کنـــد. دانشـــگاه ها و پارک هـــای علـــم و فنـــاوری 
ـــی  ـــکاری نزدیک ـــورد هم ـــن م ـــف در ای ـــه وزارت عت تابع
بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری داشـــته اند و معاونـــت 
ـــظ  ـــا حف ـــاد شـــده ب ـــم براســـاس تقســـیم کار ی ـــی ه علم
چابکـــی خـــود بـــدون ورود بـــه بحث هـــای ســـاختاری 
ـــگاه ها  ـــان از دانش ـــارد توم ـــدود 48 میلی ـــی ح و مدیریت
و پارک هـــای علـــم و فنـــاوری و مراکـــز نـــوآوری و 
ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــا حمای ـــتقر در آن ه ـــرکت های مس ش
ـــوالت  ـــد محص ـــدی در خری ـــورت ج ـــه ص ـــوم ب وزارت عل
ـــه  ـــن رابط ـــال در ای ـــورت فع ـــه ص ـــرده و ب ـــی ورود ک ایران
ـــه  ـــه در س ـــه تفاهمنام ـــی س ـــه ط ـــت ک ـــرده اس ـــدام ک اق
ـــی  ـــت علم ـــت معاون ـــکاری و حمای ـــا هم ـــر ب ـــال اخی س
ــش از  ــد بیـ ــث خریـ ــار باعـ ــرای اولین بـ ــاوری بـ و فنـ
ـــاخت  ـــگاهی س ـــزات آزمایش ـــان تجهی ـــارد توم 160 میلی
ـــت  ـــده اس ـــف ش ـــه وزارت عت ـــز تابع ـــط مراک ـــل توس داخ
ــایر  ــرای سـ ــی بـ ــد الگویـ ــدام می توانـ ــن اقـ ــه ایـ کـ

ـــد. ـــور باش ـــی کش ـــای اجرای ـــتگاه ه دس
 آقـــای دکتـــر مـــن می خواهـــم ســـوالم را از 
ـــم  ـــد برگردی ـــم. بیایی ـــرح کن ـــری مط ـــه دیگ زاوی
ـــه  ـــادی ک ـــر فره ـــای دکت ـــما، آق ـــخص ش ـــه ش ب
چهـــره مانـــدگار، نخبـــه و برگزیـــده جایـــزه 
ـــت  ـــز کاش ـــک مرک ـــت و ی ـــی اس ـــه طباطبای عالم
حلـــزون گـــوش را بـــا ابتـــکار و خالقیـــت و 
ـــن  ـــه ای ـــت. ب ـــرده اس ـــاد ک ـــودش ایج ـــت خ هم
ــود  ــور می شـ ــادی چطـ ــر فرهـ ــای دکتـ آقـ
ــی  ــازار داخلـ ــم در بـ ــه هـ ــرد کـ ــک کـ کمـ
به طـــور کامـــل بتوانـــد کارهایـــش را عرضـــه 
ـــک  ـــه او کم ـــم ب ـــاند و ه ـــروش برس ـــه ف ـــد و ب کن
ـــای  ـــه بازاره ـــد و ب ـــدا کن ـــا پی ـــا ارتق ـــود ت ش
ـــا در  ـــود؟ آی ـــق ش ـــد و موف ـــدا کن ـــی راه پی خارج
ـــن،  ـــر، تدوی ـــه فک ـــت ک ـــی هس ـــوم جای وزارت عل
ـــن  ـــع قوانی ـــا وض ـــد و ب ـــل کن ـــزی و عم برنامه ری
ـــه  ـــر ک ـــت و پاگی ـــن دس ـــذف قوانی ـــا ح ـــت ی مثب
ـــوخ  ـــوده و دوره آن منس ـــته ب ـــده از گذش باقیمان

ـــد؟ ـــل کن ـــکالت را ح ـــن مش ـــده، ای ش
افـــراد فنـــاور و نـــوآور کـــه می رونـــد موسســـه ای 
می زننـــد و شـــرکتی بنـــا می کننـــد بـــه حمایت هـــای 
اداری و  معنـــوی و حمایتـــی و اجرایـــی نیـــاز دارنـــد. 

نیـــاز بـــه گروهـــی دارنـــد کـــه پـــا بـــه پـــای این هـــا 
برونـــد بـــرای حـــل مشکالتشـــان، پیـــدا کـــردن بـــازار 
بـــرای آن هـــا و صـــادرات محصوالتشـــان و حتـــی 
مســـائل مالـــی و قیمت گـــذاری و... این هـــا یـــک علـــم 
ـــا  ـــن ب ـــص دارد. م ـــه متخص ـــاز ب ـــت و نی ـــص اس و تخص
ـــاره  ـــان درب ـــردم. ایش ـــت می ک ـــی صحب ـــوری روس پرفس
علـــم جدیـــدی در زمینـــه ایمونولـــوژی می گفـــت کـــه  
ــتم  ــی و سیسـ ــد وضعیـــت ایمنـ ــوم می توانـ ــل ژنـ مثـ
ــا  ــد و بـ ــی کنـ ــان ها را پیش بینـ ــدن انسـ ــی بـ دفاعـ
ـــی  ـــمت بیماری های ـــه س ـــرد ب ـــه ف ـــد ک ـــن روش بگوی ای
ـــه  ـــی ک ـــب کس ـــه. خ ـــا ن ـــی رود ی ـــرطان و... م ـــل س مث
آن علـــم را داشـــته، در کنـــارش افـــرادی بوده انـــد 
کـــه در تولیـــد ایـــن کیت هـــای تشـــخیصی و بعـــد در 
بازاریابـــی و فـــروش آن هـــا بـــه او کمـــک کرده انـــد. او 
می گفـــت مـــن دربـــاره پروســـه تولیـــد و بازاریابـــی و 
ــت.  ــت می گفـ ــم و درسـ ــزی نمی دانـ ــروش آن چیـ فـ
ـــت.  ـــن اس ـــت ای ـــیوه درس ـــم ش ـــم بگوی ـــی می خواه یعن
در این جـــا هـــم مـــا بایـــد چنیـــن ســـاختاری داشـــته 
باشـــیم. وجـــود چنیـــن ســـاختارهایی بـــه قوانیـــن و 
ـــای  ـــن بحث ه ـــی از آن همی ـــردد. بخش ـــررات برمی گ مق
حمایت هـــا و تدویـــن ضوابـــط مقـــررارت اســـت کـــه 
ــا معاونـــت  ــات یـ ــوم و تحقیقـ ــه وزارت علـ ــوط بـ مربـ
علمـــی می شـــود و بخـــش دیگـــر نیازمنـــد حمایت هـــا 
و سیاســـت گذاری های فراتـــر اســـت کـــه بـــه دولـــت 
ــاره  ــه دربـ ــر کـ ــال حاضـ ــردد. در حـ ــام برمی گـ و نظـ
ـــم و فنـــاوری و حمایـــت از آن هـــا صحبـــت  پارک هـــای عل
ـــه کل  ـــد بودج ـــدود دو درص ـــان ح ـــم، اعتباراتش می کنی
ـــی  ـــه کم ـــدا بودج ـــی از ابت ـــت. یعن ـــی اس ـــوزش عال آم
در نظـــر گرفتـــه شـــده و واقعـــا بایـــد اضافـــه بشـــود. 
امیدواریـــم امســـال بـــا توجـــه بـــه جـــدول چهـــارده 
ـــد  ـــق یاب ـــر تحق ـــن ام ـــده، ای ـــده ش ـــه دی ـــه در بودج ک
ـــت  ـــا را تقوی ـــاخت های آن ه ـــر س ـــی زی ـــم بعض و بتوانی
ـــاوری را  ـــق و فن ـــارات و تحقی ـــهم اعتب ـــد س ـــم. بای کنی
بـــه 2/5 تـــا 3 درصـــدی کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــم  ـــا رق ـــاری ب ـــال ج ـــد از س ـــن رون ـــانیم. ای ـــد، برس فرمون

1/1 درصـــد آغـــاز شـــده اســـت. 
ـــر  ـــه اخی ـــی در ابالغی ـــب و خوب ـــدام مناس  اق
شـــما مبنـــی بـــر حضـــور اعضـــای هیئـــت 
ــد.  ــان شـ ــرکت های دانش بنیـ ــی در شـ علمـ
لکـــن هنـــوز آن گونـــه کـــه می بایســـت 
شـــاخص حضـــور در شـــرکت دانـــش بنیـــان 
ـــی  ـــد یعن ـــری نمی کن ـــی براب ـــه نویس ـــا مقال ب

ــدارد. ــی نـ ــیوه نامه اجرایـ ــوز شـ هنـ
بر اســـاس ضوابـــط و مقـــررات جدیـــدی کـــه تدویـــن 
کرده ایـــم، ارتقـــای مرتبـــه اســـاتید صرفـــا منـــوط بـــه 
داشـــتن مقالـــه علمـــی نیســـت. شـــیوه نامه جدیـــدی 
تدویـــن شـــده کـــه در آن ترکیـــب هیئـــت ممیزهـــا 
ـــت.  ـــه اس ـــورت گرفت ـــد ص ـــای جدی ـــاس ممیزی ه براس
و  فنـــاوران  حضـــور  جدیـــد  شـــیوه نامه  ایـــن  در 
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از  و  کرده ایـــم  پیش بینـــی  را  پارک هـــا  مســـئوالن 
ــی  ــت بخشـ ــاتید الزم اسـ ــه اسـ ــر این کـ ــه مهم تـ همـ
از وقـــت موظفشـــان را در شـــرکت های دانش بنیـــان 
و پارک هـــا بگذراننـــد. ایـــن شـــیوه نامه به تازگـــی 
ـــن  ـــق ای ـــود. مطاب ـــم می ش ـــی ه ـــده و عملیات ـــالغ ش اب
ـــد  ـــاتید می توانن ـــگاه و اس ـــود دانش ـــی خ ـــیوه نامه حت ش
ـــن  ـــن ای ـــد. همچنی ـــیس کنن ـــان تاس ـــرکت دانش بنی ش
کار را می تواننـــد اســـاتید بـــا دانشجویانشـــان یـــا 
ـــن  ـــه ای ـــد. ب ـــام دهن ـــم انج ـــا ه ـــگاه ب ـــجو و دانش دانش
ترتیـــب بخـــش عمـــده مشکالتشـــان حـــل می شـــود.

عـــالوه بـــر ایـــن مـــا از پیشـــنهادهایی کـــه پارک هـــا 
ــتقبال  ــد، اسـ ــه بدهنـ ــان ارائـ ــل مشکالتشـ ــرای حـ بـ
می کنیـــم. کمـــا این کـــه تاکنـــون پیشـــنهادهایی 
داده انـــد کـــه در شـــیوه نامه جدیـــد گنجانـــده خواهـــد 

شـــد. 
 وقتـــی پـــای صحبـــت برخـــی دانشـــجویان 
اســـاتید  و  و دکتـــری  ارشـــد  کارشـــنای 
ــتم  ــه سیسـ ــه بـ ــرادی کـ ــینیم، ایـ می نشـ
وزارت علـــوم وارد می داننـــد ایـــن اســـت کـــه 
ـــد.  ـــکده داری می کنن ـــتر دانش ـــگاه ها بیش دانش
ـــرون  ـــا بی ـــان ب ـــه ارتباطش ـــی ک ـــن معن ـــه ای ب
ـــی  ـــه صنعت ـــگاه هایی ک ـــه دانش ـــت؛ چ ـــع اس قط
هســـتند و چـــه دانشـــگاه های حـــوزه علـــوم 
انســـانی. نظـــر شـــما در این بـــاره چیســـت؟

خـــوب ایـــن مســـئله می توانـــد بـــه دو علـــت باشـــد. 

محیـــط  دانشـــگاه ها  گذشـــته  در  این کـــه  اول 
آموزشـــی محـــض بودنـــد و فقـــط مســـائل آموزشـــی 
و پژوهشـــی در آن هـــا مطـــرح بـــود. دوم این کـــه 
ــی در  ــته یعنـ ــوزش در گذشـ ــی و آمـ ــوای درسـ محتـ
ــزی  ــوری برنامه ریـ ــل اول و دوم، طـ ــگاه های نسـ دانشـ
ــور  ــال کالس محـ ــه کامـ ــد کـ ــده بودنـ ــی شـ و طراحـ
بودنـــد. االن بـــا بازنگـــری کـــه در ایـــن دوره شـــروع 
کردیـــم، حـــدود 600 رشـــته - عمدتـــا در رشـــته های 
ـــی، علـــوم پایـــه و کشـــاورزی  کاربـــردی فنـــی مهندس
- بازنگـــری شـــدند و ایـــن کار باعـــث شـــده بیشـــتر 
ــای  ــی دوره هـ ــد یعنـ ــی کار کننـ ــورت عملـ ــه صـ بـ
کارآمـــوزی، کارورزی، پـــروژه و... داشـــته باشـــند. 
ــت  ــر اسـ ــگاه امیرکبیـ ــم دانشـ ــش هـ ــن مثالـ بهتریـ
کـــه در زمینـــه خـــودرو و موتـــور بـــه همیـــن شـــیوه 
کار می کنـــد. دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه  بـــه مراکـــز 
ـــودرو و  ـــور و خ ـــی می رونـــد و روی موت علـــوم تحقیقات
نحـــوه ســـاخته شدنشـــان کار می کننـــد و عملیـــات را 
ـــهند  ـــی س ـــگاه صنعت ـــا در دانش ـــد ی ـــک می بینن از نزدی
ـــی آن  ـــی و فن ـــته مهندس ـــجویان رش ـــه دانش ـــز ک تبری
بایـــد بـــه کارخانجـــات برونـــد، کار کننـــد و آمـــوزش 
ببینـــد. ضمنـــا همـــه این هـــا بـــه دانشـــگاه ها ابـــالغ 
ـــت  ـــگاه ها و صنع ـــن دانش ـــم بی ـــی ه ـــده و قراردادهای ش
بســـته شـــده اســـت. به عنـــوان مثـــال مابیـــن 9 
ـــده و 20  ـــته ش ـــراردادی بس ـــت ق ـــا وزارت نف ـــگاه ب دانش
میـــدان نفتـــی در اختیارشـــان گذاشـــته شـــده اســـت 
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ـــد.  ـــاال ببرن ـــت را ب ـــاد و برداش ـــب ازدی ـــد ضری ـــه بتوانن ک
ـــرکت  ـــا ش ـــگاه ب ـــگاه و پژوهش ـــن 12 دانش ـــن بی همچنی
ـــته  ـــراردادی بس ـــیمی ق ـــت، گاز و پتروش ـــی نف بین الملل
ــد در  ــگاه ها می تواننـ ــاس آن دانشـ ــه براسـ ــده کـ شـ
صنایـــع پایین دســـتی محصوالتـــی را داشـــته باشـــند. 
ــت  ــا وزارت صنعـ ــگاه ها بـ ــا دانشـ ــر این هـ ــاف بـ مضـ
ــه  ــد و تفاهمنامـ ــیاری دارنـ ــای بسـ ــدن پروژه هـ و معـ
ـــاد  ـــه از مف ـــت ک ـــده اس ـــد ش ـــان منعق ـــکاری بینش هم
ـــل  ـــت داخ ـــادکترا در صنع ـــای پس ـــدن دوره ه آن، گذران
کشـــور اســـت. ایـــن بســـیار پیشـــرفت خوبـــی اســـت 
کـــه هـــم کار پژوهشـــی و تحقیقـــی در آن هســـت و 
ــوزه  ــری در حـ ــاوری دارد. بازنگـ ــتاورد و فنـ ــم دسـ هـ
علـــوم انســـانی هـــم در حـــال انجـــام اســـت. البتـــه 
ـــه  ـــر ب ـــا تاخی ـــی ب ـــی و مهندس ـــوزه فن ـــه ح ـــبت ب نس
فضـــای کاربـــردی وارد خواهنـــد شـــد. 1200 پـــروژه 
ــاع  ــا وزارت دفـ ــاوری را بـ ــی و فنـ ــترک پژوهشـ مشـ
ـــعه  ـــورای توس ـــانی، ش ـــوم انس ـــط عل ـــرای خ ـــم و ب داری
تحقیقـــات علـــوم انســـانی و هنـــر را بـــرای کاربـــردی 
کـــردن علـــوم انســـانی راه انـــدازی کرده ایـــم تـــا ایـــن 

علـــوم را کاربـــردی  کننـــد. 
 در نظـام ارزیابـی یـا رتبه بنـدی شـما، عملکرد 
دانشـگاه در ایـن خصـوص چقـدر دخیـل اسـت؟ 
این که مثال دانشـگاه تمایل نداشـته باشـد یا تنبلی 
کنـد از این کـه بـه سـمت ارتباط بـا صنعـت رفته 
یـا بـه سـوی کسـب درآمـد از فـروش تکنولوژی 
نزدیـک شـود. چـه الزامـی یـا اسـتانداردی برای 

دانشـگاه وجـود دارد؟
ــا  ــته ایم تـ ــی را گذاشـ ــارت و ارزیابـ ــتم نظـ اوال سیسـ
ـــد  دانشـــگاه ها را رصـــد و ارزیابـــی کننـــد و برنامـــه ای دارن
ـــارت و  ـــع نظ ـــام جام ـــد. نظ ـــرا کنن ـــد آن را اج ـــه بای ک
ـــم  ـــتقر می کنی ـــم مس ـــم داری ـــی را ه ـــنجش و ارزیاب س
و این هـــا بایـــد امتیـــاز بیاورنـــد و رتبه بنـــدی شـــوند. 
رتبه بنـــدی  در  ارزیابـــی  و  نظـــارت  ایـــن  یعنـــی 
دانشـــگاه ها نقـــش دارد. مـــا بـــرای اولین بـــار به طـــور 
از  را کـــه  دانشـــگاه ها  رتبه بنـــدی  نظـــام  جـــدی 
ســـال ها پیـــش قـــرار بـــود ایجـــاد شـــود، در کشـــور 
شـــکل داده ایـــم. بـــه ایـــن شـــکل کـــه دانشـــگاه ها را 
ــطح بندی  ــد سـ ــدی و بعـ ــه، منطقه بنـ ــر منطقـ در هـ
ــه  ــگاه ها در منطقـ ــب دانشـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــم. بـ کردیـ
ســـطح بندی   4 و   3  ،2  ،1 ســـطوح  در  خودشـــان 
ـــتیم.  ـــم داش ـــیار ک ـــطح 4 بس ـــگاه در س ـــده اند و دانش ش
ـــی و  ـــاد مقاومت ـــوزه اقتص ـــا در ح ـــای م ـــن از برنامه ه ای
ـــگاه  ـــر آن 5 دانش ـــه بناب ـــت ک ـــان اس ـــاد دانش بنی اقتص
مـــا بایـــد بـــه ســـطح بین المللـــی برســـند و مطـــرح 
ـــت. در دادن  ـــوع اس ـــال وق ـــوع در ح ـــن موض ـــوند. ای ش
ایـــن امتیـــازات، اعتبـــارات و اختیـــارات و ارتقایشـــان 
نقـــش دارد. مثـــال بـــرای این کـــه ارتقـــا پیـــدا کننـــد 
بایـــد پروژه هایـــی داشـــته باشـــند کـــه مشـــکلی 
از مشـــکالت کشـــور را حـــل کنـــد. در ایـــن صـــورت 

امتیـــاز آن دانشـــگاه ، 1/5 برابـــر می شـــود یعنـــی 50 
درصـــد افزایـــش امتیـــاز خواهـــد داشـــت. 

ـــی  ـــی و حمایت ـــت های هدایت ـــن سیاس ـــا ای  ب
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــه و معاون ـــه وزارتخان ک
ـــاد  ـــی را ایج ـــن نگران ـــما  ای ـــرای ش ـــد، ب دارن
نمی کنـــد کـــه ناخواســـته تصدی گـــری هـــم 
ــوزه  ــن حـ ــت در ایـ ــور دولـ ــد و حضـ بکنیـ
پررنگ تـــر از آن چیـــزی شـــود کـــه بایـــد؟ 
فکــر می کنــم در شــروع کار، ناگزیــر از تصدی گــری 
دولتــی بودیــم، ولــی در ادامــه مســیر بایــد ایــن 
ــعه  ــود. در توس ــذار ش ــه بخــش خصوصــی واگ ــا ب کاره
نکتــه  هــم  غیرانتفاعــی  و  غیردولتــی  دانشــگاه های 
همیــن بــود. ایــن دانشــگاه ها بایــد بتواننــد توســعه پیــدا 
ــم  ــا ه ــون آن ه ــت، چ ــت و باقابلی ــه باکیفی ــد. البت کنن
ــرای  ارزیابــی و رتبه بنــدی می شــوند. از ســال گذشــته ب
اولیــن بــار رنکینــگ موسســات غیردولتــی و غیرانتفاعــی 
را هــم داشــتیم و همیــن ســبب شــد کــه بعضی هاشــان 
ــات  ــد، چــون امکان ــدا کنن ــا پی ــا ســطح دانشــگاه ارتق ت
ــد.  ــگاه را گرفتن ــوان دانش ــتند عن ــی داش ــیار خوب بس
ــت و  ــی هس ــگاه  جامع ــه دانش ــم ک ــگاه خات ــل دانش مث
ــم  ــده ه ــرای آین ــی دارد و ب ــور را برم ــای کنک بهترین ه
بورســیه می کنــد. تاکیــد می کنــم کــه تــا جایــی ناچــار 
از تصدی گــری هســتیم بــرای این کــه ایــن مراکــز 

ــد. ــوند و راه بیفتن ــت ش حمای
می شــود  مطــرح  زمزمه هایــی  االن  ولــی   
ــوم و  ــور وزارت عل ــه روز حض ــل روزب ــه در عم ک
ــا  ــا بعض ــود ی ــر می ش ــی پررنگ ت ــت علم معاون
ــان از  ــئله دانش بنی ــه مس ــد ک ــالم می کنن اع
ــه  ــات عالی رتب ــد مقام ــورد تاکی ــه م ــا ک آن ج
ــک  ــه ی ــود ب ــل  ش ــم تبدی ــت، کم ک ــام اس نظ
ــس  ــی و حتــی شــاید زینــت المجال ــر تبلیغات ام
ــد؟ ــری داری ــه نظ ــوص چ ــن خص ــود. در ای بش

ـــدای  ـــه ابت ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــد ب ـــه می فرمایی ـــا ک این ه
کار ترویـــج تعامـــل و فرهنگ ســـازی نیـــاز دارد. در 
عیـــن حـــال بـــرای این کـــه بحـــث دانش بنیـــان، بـــه 
ــد مراقبـــت  ــود، بایـ ــما زینت المجالـــس نشـ قـــول شـ
کنیـــم، امـــا در کنـــار ایـــن، این کـــه دانشـــگاه ها 
شـــرکت های دانش بنیـــان بزننـــد و اســـاتید هـــم 
ــی  ــند و بخشـ ــته باشـ ــهم داشـ ــان در آن سـ خودشـ
شـــرکت های  در  را  موظفی شـــان  کاری   زمـــان  از 
در  مهمـــی  تاثیـــر  کننـــد،  ســـپری  دانش بنیـــان 
ـــن  ـــد دارد. ای ـــما می گویی ـــه ش ـــدی ک ـــری از رون جلوگی
موضـــوع همیـــن امســـال تصویـــب شـــد. همچنیـــن 
آیین نامـــه ارتقـــا کـــه بازنگـــری شـــد و خیلـــی هـــم 
ســـرو صـــدا کـــرد و رفـــت شـــورای عالـــی انقـــالب 
ـــه  ـــود ک ـــث می ش ـــد، باع ـــل ش ـــد تکمی ـــی و بع فرهنگ
در پروســـه ارتقـــا، دیگـــر حـــق وتـــوی مقالـــه وجـــود 
ــد و  ــترک کننـ ــر کار مشـ ــازه اگـ ــد. تـ ــته باشـ نداشـ
نـــوآوری و تولیـــد و پتنـــت داشـــته باشـــند، شـــرکت 
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بزننـــد و... امتیازهـــای بـــاال و معافیت هـــای مالیاتـــی و 
ـــام کار  ـــه انج ـــراد را ب ـــه اف ـــی دارد ک ـــی در پ حمایت  های
ــی  ــعارزدگی و زینت المجالسـ ــویق و از شـ ــی تشـ عملـ
دورشـــان می کنـــد. بـــه نظـــر مـــن مشـــکلی کـــه در 
ایـــن حـــوزه وجـــود دارد و باعـــث می شـــود، آن طـــور 
ـــه  ـــودن بنی ـــف ب ـــد، ضغی ـــش نرون ـــم پی ـــع داری ـــه توق ک
ــا وام  ــه این هـ ــم بـ ــود هـ ــت. نمی شـ ــی این هاسـ مالـ
ــرد.  ــه کـ ــهیالت ارائـ ــد تسـ ــه بایـ ــوض داد، بلکـ بالعـ
ــت  ــت وضعیـ ــه علـ ــم بـ ــف هـ ــن ضعـ ــی از ایـ بخشـ
ـــا  ـــادرات م ـــال ص ـــه امس ـــت. البت ـــور اس ـــادی کش اقتص
از واردات پیشـــی گرفتـــه، ولـــی واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــته و  ـــال گذش ـــه س ـــادی در س ـــرایط اقتص ـــر ش ـــه اگ ک
ـــر  ـــد بهت ـــر و امی ـــت تدبی ـــدن دول ـــان روی کار آم از زم
بـــود، پیشـــرفت های بهتـــر و بیشـــتری هـــم حاصـــل 
می شـــد. االن حتـــی دانشـــگاه ها بـــه مـــا بدهکارنـــد، 
ــده و  ــا داده نشـ ــه مـ ــی بـ ــای عمرانـ ــه پروژه هـ بودجـ
حتـــی بودجـــه تعمیـــر و تجهیزاتـــی کـــه هـــر ســـال 
تابســـتان بـــه مـــا می دادنـــد، نداده انـــد. درســـت 
ـــی  ـــد، ول ـــا داده ان ـــه م ـــه را ب ـــه ســـند اوراق خزان اســـت ک

ــود.  ــول نمی شـ ــا پـ ــاال حاالهـ ــن اوراق حـ ایـ
ـــا  ـــد ب ـــائل بای ـــن مس ـــه ای ـــه هم ـــم ک ـــر می کن ـــن فک م
عمـــل مطـــرح شـــوند و گرفتـــن امکانـــات را پیگیـــری 
کنیـــم. البتـــه همان طـــور کـــه گفتـــم در قالـــب 
تســـهیالت، نـــه وام هـــای بالعـــوض تـــا همـــه بتواننـــد 
خـــود را بـــاال بکشـــند و در رقابت هـــا جـــای خـــود را 
پیـــدا کننـــد. ارتقـــا یابنـــد و رتبه هایشـــان مشـــخص 
ــی و  ــول داخلـ ــن محصـ ــه بیـ ــکان مقایسـ ــود، امـ شـ
ـــد ترغیـــب و تشـــویق شـــوند.  خارجـــی فراهـــم شـــود و بع
ـــد و  ـــته باش ـــود داش ـــارت وج ـــد نظ ـــم بای ـــرف ه از آن ط
ـــود.  ـــداری ش ـــی خری ـــول داخل ـــه محص ـــر این ک ـــار ب اجب
مثـــال در همیـــن نمایشـــگاه تجهیـــزات آزمایشـــگاهی 
در مجمـــوع ســـه ســـال، 166 مییـــارد تومـــان خریـــد 
کرده انـــد کـــه 40 درصـــد آن را معاونـــت و 60 درصـــد 

آن را وزارت علـــوم پرداخـــت کـــرده اســـت. 
جهت گیری هـــای مـــا در ســـاختارهای علـــم، تحقیـــق 
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــویی باش ـــمت و س ـــه س ـــد ب ـــاوری بای و فن
ـــا را در  ـــتادی م ـــای س ـــوند و حوزه ه ـــگ ش ـــوه پررن وج

 .ـــد ـــت کنن ـــاوری تقوی ـــش و فن ـــش پژوه بخ
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صنعت پرسود بانکرینگ
 بهنام رضایی

ای رسمایه گذاری اد اشتغال، درآمدزا�ی و زمینه سازی �ب ب ا�ی
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ــتی ها  ــه کش ــانی ب ــات سوخت  رس ــا عملی ــگ ی بانکرین
امــروز جایــگاه جهانــی پیــدا کــرده و بــه صنعتــی 
ســودآور بــدل شــده اســت. عملیــات سوخت رســانی بــه 
ــا را  ــزرگ در دری ــک و ب ــناورهای کوچ ــتی ها و ش کش
ــه یــک  بانکرینــگ می نامنــد. امــروزه بانکرینــگ خــود ب
صنعــت بــدل شــده اســت کــه در کنــار تحویــل ســوخت 
خدمــات گســترده دیگــری نیــز بــه کشــتی ها، شــناورها 

ــد. ــه می ده ــا ارائ ــه آن ه و خدم
ــانی در  ــورت سوخت رس ــه دو ص ــد ب ــگ می توان بانکرین
ــری  ــا پهلوگی ــناورهای خــاص ی ــتفاده از ش ــا اس ــا ب دری

ــام  ــانی انج ــکله های سوخت رس ــتی در اس کش
ــده  ــاد ش ــر دو روش ی ــد از ه ــر چن ــود. ه ش
اســتفاده  کشــتی ها  سوخت رســانی  بــرای 
می شــود، امــا روش دوم یعنــی پهلوگرفتــن 
ــانی،  ــادر سوخت رس ــکله ها و بن ــتی در اس کش
روش متــداول بانکرینــگ بــه شــمار مــی رود و 
در کنــار آن ارائه دهنــدگان خدمــات بانکرینــگ 

ــد. ــتفاده می کنن ــم اس ــت ه از روش نخس
فرایند سوخت رسانی

با کمترین هزینه
آنچه برای یک کشتی یا شناور مهم است، فرایند 
سوخت رسانی با کمترین هزینه ممکن و بهترین 
میزان  سوخت،  قیمت  بنابراین  است.  کیفیت 
اسکله  به  رسیدن  برای  اصلی  مسیر  از  انحراف 
مولفه های  از  و...  عمل  سرعت  سوخت رسانی، 

سوخت رسانی  پایانه های  انتخاب  در  تعیین کننده  و  مهم 
به شمار می آید.

ــارت  ــد تج ــاد درص ــدود هفت ــه ح ــه این ک ــه ب ــا توج ب
نقــل دریایــی صــورت  و  از طریــق حمــل  جهانــی 
می گیــرد، کیفیــت، قیمــت، ایمنــی و ســهولت دسترســی 
بــه ســوخت خــوراک موتــور کشــتی های عبــوری از 
ــت  ــت و صنع ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــی بس ــا موضوع آب ه

ــه دارد.  ــوارد توج ــن م ــه ای ــه هم ــگ ب بانکرین
ــه  ــه از جمل ــیار دارد ک ــای بس ــگ مزای ــت بانکرین صنع
ــی،  ــه اشــتغال و درآمدزای ــوان ب ــی آن می ت ــای اصل مزای
از  جلوگیــری  ســرمایه گذاری،  بــرای  زمینه ســازی 
مهاجــرت ســاکنان مناطــق مجــری طــرح، ارتقــای 
ــه  ــده ب ــه بانکرکنن ــی منطق ــت بین الملل ــار و امنی اعتب
دلیــل رفــت و آمــد زیــاد کشــتی ها و جلوگیــری از 

قاچــاق نفــت و گاز و فرآورده هــا اشــاره کــرد.
صنعـت سـودآور بانکرینـگ امـروزه به یکـی از بخش های 
مهـم حمـل و نقل دریایی بدل شـده و جایـگاه خود را در 
اغلـب نقـاط جهان پیـدا کرده اسـت. سـاالنه دوازده هزار 
کشـتی در خلیـج فـارس رفت و آمـد می کننـد و ظرفیت 
سـاالنه سوخت رسـانی ایـن منطقه به کشـتی ها بیسـت و 

پنـج میلیون تن اسـت.
ــت  ــده نف ــادر کنن ــازمان کشــورهای ص ــالم س ــق اع طب
ــدود  ــه ح ــود دارد ک ــور وج ــش کش ــا ش ــک( تنه )اوپ

شــصت درصــد از فعالیــت بانکرینــگ جهــان را بــه عهــده 
می گیرنــد. ایــن ســازمان گــزارش کــرد اگرچــه نزدیــک 
ــه چهارصــد بنــدر بانکرکننــده در جهــان وجــود دارد،  ب
ــدر  ــد بن ــا در چن ــت تنه ــن فعالی ــای ای ــتر تقاض بیش
ــدر  ــارات و بن ــره ام ــدر فجی ــنگاپور، بن ــدر س ــی )بن اصل

ــز اســت. ــردام( متمرک روت
ســنگاپور بــا حجــم بانکرینــگ ســاالنه چهــل و دو 
ــی اســت  ــد ســال پیاپ ــرای چن ــن ب ــک ت ــون متری میلی
ــمار  ــه ش ــان ب ــده جه ــدر بانکرکنن ــن بن ــه بزرگ تری ک
مــی رود و ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت )اوپک( 

پیش بینــی می کنــد کــه ایــن کشــور در ســال های 
ــده  ــن بانکر کنن ــوان بزرگ تری ــه عن ــان ب ــده همچن آین

ــد. ــی می مان ــان باق در جه
بنــدر فجیــره امــارات کــه مهم تریــن بنــدر حــوزه 
ــزرگ  خلیــج فــارس و دریــای عمــان و ســومین بنــدر ب
ــت  ــاالنه بیس ــروش س ــا ف ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــان ب جه
ــگاه دوم  ــن ســوخت در جای و چهــار میلیــون متریــک ت
ــرار دارد.  ــنگاپور ق ــس از س ــده و پ ــورهای بانکر کنن کش
روتــردام نیــز بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر اروپــا، ســومین 
ــود  ــوب می ش ــان محس ــده و سوخت رس ــدر بانکر کنن بن
کــه فــروش ســاالنه آن ده میلیــون و پانصــد هــزار 

ــن اســت.  متریــک ت
سـوخت هایی  ذخیره سـازی  امـکان  روتـردام  بنـدر  در 
و  نفتـا  سـفید،  نفـت  گازوئیـل،  بنزیـن،  نفـت،  ماننـد 
دیگـر فرآورده هـای نفتـی وجـود دارد و ظرفیـت حـدود 
در  سـوخت  ذخیره سـازی  مترمکعبـی  میلیـون  هشـت 
بیسـت ترمینـال ایـن بنـدر، ایـن امـکان را فراهـم کـرده 
تـا کشـتی هایی کـه مقصدشـان روتـردام اسـت یـا از این 
منطقـه عبـور مـی کننـد، برنامـه سـوخت گیری خـود را 
طـوری تنظیـم کننـد کـه مخـازن سـوخت خـود را در 
روتـردام پـر کننـد؛ مجموعـه ایـن شـرایط، روتـردام را 
بـه یکـی از سـه مرکز بـزرگ بانکرینـگ و سـوخت گیری 

.کشـتی ها در دنیـا بـدل کـرده اسـت
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ماهواره ها و ماموریت آن ها در فضا
 منوچهر منطقی

علوم و فناوری های فضا�ی به چه دردی یم خورند؟

ماهواره طبق تعریف به سفینه ای گفته می شود که در مداری به دور 
یک سیاره )معموال زمین( در حال گردش باشد. در عصری که ما در 
آن زندگی می کنیم، ماهواره ها و تکنولوژی وابسته به آن آن چنان در 
تار و پود جوامع بشری نفوذ کرده است و به پیش می تازد که نقش 
تعیین کننده آن در سیر تحوالت بشری قابل توجه است. برای رسیدن 
به توسعه پایدار می بایست فاکتورهایی مانند منابع زمینی، محیط، 
جمعیت، اقتصاد و اجتماع را در نظر داشت. با استفاده از تصاویر 
ماهواره  ای می توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژه ها را 
در سطح جهانی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی به نتیجه رساند. در 
دهه اخیر کاربردهای فعالیت های فضایی به سرعت توسعه یافته و در 
توسعه جامعه و اقتصاد کشورها، سودمند بوده است. استفاده از علوم 
و فناوری های فضایی می تواند در حوزه های گوناگون مانند هوانوردی، 
حمل  و نقل زمینی و دریایی، شهر سازی، نقشه برداری و پایش محیطی، 
سالمتی انسان، مدیریت بحران، امنیت غذا، کشاورزی پایدار و مدیریت 
منابع طبیعی تاثیرگذار باشد. مطلب پیش رو در نظر دارد کاربری های 

ماهواره ها را در عصر امروز معرفی کند.
1(ماهواره های هدایت و ناوبری 

این دسته از ماهواره ها براي تعیین موقعیت و هدایت وسایل نقلیه 
دریایي، هوایي و زمیني مورد استفاده قرار مي گیرند. شبکه اي از 
ماهواره هاي ردیابي در سراسر جهان به مردم کمک مي کند محل 

دقیق خود را با اختالف چند متر بیابند.
ویژگی های این سیستم به شرح زیر است: 

یک سیستم مشخص در تمام نقاط روی زمین که دید به آسمان 
دارد، عمل می کند. بنابراین هزینه سازندگان گیرنده بسیار کاهش پیدا 
می کند. به دلیل سرمایه گذاری نظامی بر روی زیر ساخت های فضایی 
این سیستم، این خدمات هر چند با کیفیت پایین به عموم مردم ارائه 
می شوند، اما مجانی هستند. دقت در حالت ماهوارهای تا حد متر است. 
در حالی که در روش دکل های تلفن همراه، دقت در حد 50 متر تا 1 
کیلومتر است. سیستم موقعیت یابی )GPS & Glonas & B2( فقط 
دریافت کننده است و نیاز به ارسال اطالعات در آن حذف شده است. 
این که GPS فقط دریافت است، باعث می شود که حریم خصوصی 

افراد ایمن باقی بماند.
2( ماهواره هاي ارتباطي و مخابراتي 

این گروه از ماهواره ها براي ارتباطات رادیویي-تلویزیوني، اینترنتي و 
ارتباطات مخابراتي مورد استفاده قرار مي گیرند. دلیل این که ماهواره های 

ارتباطي و مخابراتي، ابزاری جذاب هستند، به قرار زیر است:

ماهواره ابزاری است که هزینه کمتری نسبت به استفاده از سیم کشی 
و ارتباط مستقیم دارد و از طرفی گسترش و ایجاد آن با سرعت 
بیشتری همراه است. مضاف بر این ها، قطعی کمتر آن سبب شده تا 
به عنوان راه حل مناسبی در نظر گرفته شود. صدور مجوز برای ارسال 
اطالعات توسط ماهواره ها نسبت به انتقال اطالعات به روش زمینی 
آسان تر است. ارتباط با کیفیت کامل با کشتی ها، هواپیماها و وسایل 
نقلیه زمینی که فاصله زیادی از زیرساخت های ارتباطی زمینی دارند، 
به راحتی توسط ماهواره ها فراهم شده است. جایگزین های آن مانند 
ارتباطات رادیویی موج پایین، دارای کیفیت پایینی است. مقررات 
بین المللی منظمی تنظیم شده و طیف باند معینی برای خدمات 

ماهوارهای تعیین کرده است.
3( ماهواره هاي هواشناسي

ــي  ــوي و هواشناس ــات ج ــراي مطالع ــا ب ــروه از ماهواره ه ــن گ ای
داده هایــي توســط  و  مي گیرنــد  قــرار  اســتفاده   مــورد 

کــه بــه زمیــن ارســال مي کننــد ماننــد موقعیــت ابرهــا، دمــا و... 
ــی از  ــر ناوگان ــال حاض ــود. در ح ــي مي ش ــوا پیش بین ــع ه وض
ماهواره هایــی کــه متعلــق بــه 7 کشــور و منطقــه هســتند، نظارت 
)مانیتــور( منظــم وضعیــت آب و هوایی زمیــن در دو مــدار را انجام 
می دهنــد کــه یکــی از آن هــا در ارتفــاع 900 کیلومتــری و مــدار 
نزدیــک بــه قطبــی و دیگری مــدار زمین-ثابــت در ارتفــاع 36 هزار 
کیلومتــری بــاالی زمیــن هســتند. معمــاری ایــن ماهواره هــا بــه 
ایــن شــکل اســت کــه حداقــل 6 ماهــواره زمین-ثابــت در مــدار 

قطبــی )در 3 صفحــه مــداری( قــرار می گیرنــد.
4( ماهواره های سنجش از دور: 

این گروه از ماهواره ها اطالعات فراواني را از زمین دریافت می کنند و 
به مراکز کنترل مي فرستند. ماهواره هاي شناسایي استفاده گسترده اي 
 دارند و در بخش هاي مختلف مي توان از آن ها استفاده کرد. به عنوان

نمونه می توان در این موارد از ماهواره ها استفاده کرد: بررسی کردن 
مشخصات گسل ها و آتشفشان ها در مطالعات زمین شناسي یا در 
شناسایي منابع آبي سطحي، مطالعه در مورد آب هاي زیرزمیني و جزر 
و مد دریاها، ارزیابي و شناسایي جنگل ها و مراتع و بررسي تراکم و 
کیفیت جنگل ها، بررسي در مورد تنوع زیست محیطي و زیستگاه هاي 
حیات وحش، شناسایي آلودگي هاي مواد آالینده مانند آلودگي هاي 
نفتي، پیش بیني زلزله، توفان، سیل و گردباد، نقشه برداري از تمامي 
سطوح زمیني و دریایي و مناطق شهري از جمله بافت هاي شهري، 
 .مطالعه و تحقیق راه هاي حمل و نقل و طراحي راه هاي جدید
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یع حمصول �ی خدمت یم تواند به مع�ن  پیدا کردن یک روش نوآورانه در توز

یک  شد. مه�ری متقابل �ب یک رسش موفقیت �ی شکست یک صادرات �ب

زار جدید خار�ب  وع یک کسب و اکر در یک �ب خار�ب ییک از روش های رسش

ره مند خواهند شد ن زمان ممکن از آن �ب �ی ن در رسیع �ت است که طرف�ی

فته دارای  ات پی�ش ن ه�ی ب
ت

فته در حوزه صادرات فناوری و � کشورهای پی�ش

یع کننده و خدمات پس  ن ده ساهل هستند و شبکه های توز سابقه چند�ی

ان دارند و بسیاری از متقاضیان  ده ای در سطح �ب از فروش گس�ت

جیح یم دهند ن امللیل �ت ب�ی

اقتصاد ایران
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نوآوری در صادرات
 مسعود حافظی

به چند SME در دستیا�ب به ر ب
ت

یه به �
گ

ن�
یق نوآوری زارهای جدید صادرا�ت از طر �ب
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صادرات، نوآوری و بهره وری
ارتبـاط  به خوبـی  تحقیقـات  دهه هـا  ماحصـل  امـروزه، 
نمایـان  را  بهـره وری  و  نـوآوری  صـادرات،  بیـن  عمیـق 
سـاخته اسـت. در حـوزه اقتصـاد، OECD تخمین می زند 
کـه بیـش از پنجـاه درصد رشـد اقتصـادی جوامع ناشـی 
 2013 سـال  در  کـه  تحقیقـی  در  اسـت1.  نـوآوری  از 
میـالدی توسـط انسـتیتو اقتصـاد کاربـردی و مطالعـات 
اجتماعـی ملبـورن2  انجـام شـد، شـواهدی دال بـر ایـن 
موضـوع بـه دسـت آمد که »آمـوزش از طریق صـادرات«، 
موتـور محرکـه نـوآوری در بیـن شـرکت های کوچـک و 
متوسـط )SME( بـوده اسـت. با گـذر از مرزهـا و ورود به 
بازارهـای جهانـی شـما این شـانس را خواهید داشـت که 
از تجربه هـای موفـق الگوبـرداری کنیـد. ایـن تجربه قطعا 
بـه شـما کمک می کنـد کـه نوآورتر و بـا بهـره وری باالتر 
در رقابت هـای جهانـی جایـگاه خـود را حفـظ کنیـد و در 
داخـل و خـارج محـدوده جغرافیایـی خـود موفق باشـید. 
در ایـن حلقـه و جریـان پیش رونـده، ارتبـاط با مشـتریان 
خارجـی و رقبـا، ایده هـای جدیـدی را بـه کسـب و کار 
شـما تزریـق خواهـد کرد و نیـروی محرکه ایجـاد نوآوری 
در سیسـتم شـما و در نتیجـه بهبـود و ارتقـای سـطح 
شـما  صـادرات  بهبـود  البتـه  و  کار  و  کسـب  بهـره وری 

شـد.  خواهد 
با استفاده از چک لیست نوآوری، نوآوری 

را به کسب و کار خود تبدیل کنید
 آیـا اسـتراتژی نـوآوری داریـد که اهـداف و اولویت های 

شما را مشـخص نماید؟
 آیـا فراینـدی بـرای جذب ایده هـای نو و خلـق نوآوری 

در مجموعـه وجود دارد؟
 آیـا در کسـب و کار شـما جشـنواره یـا جایـزه ای برای 

بهتریـن نوآوری هـا تـدارک دیده شـده اسـت؟
 آیـا شـما بـه صـورت فعـال بـا سـازمان های خارجـی و 
متخصصـان حـوزه بـرای جـذب ایده هـا و تکنولوژی هـای 

نـو همـکاری و تعامـل دارید؟
 آیـا شـما بودجـه ای را برای خلـق واقعیت از ایـده اولیه 

اختصـاص داده اید؟
اسـتعدادی  بـا  افـراد  جسـت و جوی  بـه  شـما  آیـا   
در  نـوآوری  تجربـه  و  مهـارت  دارای  کـه  می پردازیـد 
تجـارب  از  بهره گیـری  طراحـی،  مثـل  حوزه هایـی 
باشـند؟ باز طراحـی  فرایندهـای  و  مصرف کننـدگان 

 آیـا شـما نـوآوری را بـه عنـوان یکـی از پارامترهـای 
و  می دانیـد  مهـم  خـود  کارکنـان  ارزشـیابی  کلیـدی 
جایـزه ای بـرای فعالیت هـای نوآورانـه در نظـر گرفته اید؟

بهبـود  و  اندازه گیـری  بـرای  را  آیـا شـما معیارهایـی   
کرده ایـد؟ تعریـف  خـود  نـوآوری  عملکـرد 

انواع نوآوری در صادرات
هنگامـی کـه مـا به نـوآوری فکـر می کنیـم، اغلـب تمایل 
داریـم تصویـری از یـک اختـراع یـا محصولـی خـاص و 

جدیـد را کـه باعث ایجـاد انقالبی در صنعـت و تکنولوژی 
شـده، مشـاهده کنیـم. البتـه بایـد پذیرفـت کـه بیشـتر 
اختراعـات بیـش از آن کـه یـک انقـالب باشـند، زاییـده و 

بستر سـاز یـک سـیر تکاملـی هسـتند. 
هـر تغییـری در فرایندهـا، سیسـتم های تحویـل یـا حتی 
مـدل بازاریابـی می توانـد بـه انـدازه خلـق یـک محصـول 
جدیـد در ایجاد مزیت رقابتی، افزایش حاشـیه سـود و باز 
کـردن قفـل بازارهـای جدیـد موثر باشـد. بررسـی تجربه 
شـرکت های SME اسـترالیایی، شـش نوع نـوآوری را که 
باعـث بهبـود صـادرات آن ها شـده اسـت، نشـان می دهد 
کـه می تـوان از آن بـه عنـوان الگویی برای بهبـود نوآوری 

در حـوزه صـادرات بـرای همـه جوامع بهـره برد.
1. نوآوری محصول و خدمات

ایجـاد تطابـق بیـن محصـوالت و خدمـات و یک خواسـته 
ویـژه در بازارهـای خارجـی یـک اصـل قطعـی موفقیـت 
صـادرات اسـت، امـا صـادرات نیـز ایـن فرصـت را فراهـم 
می کنـد کـه روی شـکل های نوآورانـه محصـول کـه مورد 
درخواسـت ویـژه بازارهـای خارجی اسـت، سـرمایه گذاری 
کنیـد؛ شـکل هایی کـه اغلـب در بازارهای داخلـی و محلی 
بی اهمیـت تلقـی می شـوند. در ایـن خصوص مـرور تجربه 
شـرکت موفق Astec Paints ژاپنی خالی از لطف نیسـت.

گرافیک هـای  و  رنگ هـا  انـواع  سـازنده  شـرکت  ایـن 
آکریلیک از سـال 1978 میالدی بوده اسـت. شـهرت این 
کمپانـی بـه علـت سـاخت محصـوالت بـا کیفیـت بسـیار 
بـاال بـوده کـه توانایـی تحمـل شـرایط حـاد آب و هوایی 
مناطقـی نظیـر اسـترالیا را داشـته اسـت. ایـن محصوالت 
عمدتـا شـامل پوشـش های االسـتومری بودنـد کـه مثـل 
السـتیک منقبـض و منبسـط می شـد و دچار شکسـتگی 

و خمیدگـی نمی شـد.
ایـن ویژگـی االسـتومری محصـوالت توانایـی ویـژه ای به 
محصـول جهـت مقاومـت در برابـر زلزله های شـدید ژاپن 
را نیـز داده بـود که فـروش و صادرات محصوالت شـرکت 

را عـالوه بـر رشـد فزاینـده، بیمـه نیـز می کرد.
در سـال 2013 میـالدی، ایـن کیفیـت مقاومـت در برابر 
زلزلـه محصـول، ابـزاری شـد کـه محصوالت این شـرکت 
تحـت یک کـد ویـژه حـوزه سـاختمان موفق بـه دریافت 
تاییدیـه و گواهینامـه عملکـردی ویـژه ای از طـرف دولت 
ژاپن شـود که زمینه سـاز توسـعه چشـمگیر صـادرات این 
محصـول را فراهـم کـرد؛ بـه طوری کـه در زمـان کوتاهی 
گـردش مالـی شـرکت تا سـه برابـر افزایـش یافـت و بازار 
صادراتـی چهار کشـور جدید نیز به روی شـرکت گشـوده 

 . شد
آنچـه باعـث ایـن موفقیـت شـرکت بـود، توجـه بـه یـک 
نیـاز و بهره بـرداری از ایـده بهینه سـازی و ارتقـای کیفـی 

محصـول جهـت برطـرف سـاختن آن نیـاز بـود. 
صـادرات گاهـی اوقـات بـه کمـک شـرکت ها می آیـد تـا 
یـک محصـول  بـرای خلـق  بیشـتری  وفـادار  مشـتریان 
نوآورانـه داشـته باشـند کـه شـاید سـهم کمـی از تقاضـا 
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در بـازار داخلی داشـته باشـد. شـرکتFCT Flames که 
در جنـوب اسـترالیا فعالیـت دارد، شـرکت پیشـرو جهانی 
در حـوزه ابـزارآالت آتش بـازی بـرای جشـن ها و مراسـم 
ورزشـی اسـت کـه محصـوالت و جلوه هـای ویـژه آن در 
المپیک هـای سـیدنی، آتـن و لنـدن مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفـت. اسـترالیا بـرای محصـوالت و فعالیت این شـرکت 
بـازار محـدودی دارد و بیـش از 90-95 درصـد بـازار این 
شـرکت از فعالیت هـای صادراتـی به سراسـر دنیا تشـکیل 
شـده اسـت. مدیر عامـل ایـن شـرکت معتقـد اسـت در 
حالی کـه قیمـت پارامتـر مهمـی بـرای حضـور و بقـا در 
برخـی بازارهاسـت، توانایـی تطبیق دادن و بهبود مسـتمر 
و تحویـل دادن محصـول قابـل اطمینـان در هـر زمـان، 
نقطـه قـوت ایـن شـرکت اسـت. بـرای ایـن شـرکت هـر 
پـروژه ویژگی هـای متمایز خـود را دارد و مدیران طراحی 
خـاص  انتظـارات  و  نیازمندی هـا  جشـن ها،  و  برنامه هـا 
خـود را دارنـد و ایـن شـرکت مجبـور اسـت زمـان زیادی 
را صـرف تحقیـق و توسـعه برای خلق محصـوالت ویژه ای 
کنـد کـه نیـاز خـاص مدیـران برنامه هـا را برطـرف کنـد.

ــرکت  ــوآوری ش ــیل ن ــن پتانس تمری
ــادرات ــما در ص ش

 ویژگی هـای خـاص محصـول یـا خدمـت شـرکتتان را 
کنید. شناسـایی 

بازارهـای صادراتـی  متمایـز  تقاضاهـای   در خصـوص 
کنیـد. تحقیـق  بالقوه تـان 

را  یـا خدمتتـان  تکمیلـی الزم محصـول  تطابق هـای   
کـه باعـث تقویـت درخواسـت از شـما در بازارهـای هدف 

خواهـد شـد در نظـر بگیریـد.

2. نوآوری در تحویل
پیـدا کـردن یـک روش نوآورانـه در توزیـع محصـول یـا 
خدمـت می توانـد بـه معنـی موفقیـت یـا شکسـت یـک 
صـادرات باشـد. همـکاری متقابـل با یک شـریک خارجی 
یکـی از روش هـای شـروع یک کسـب و کار در یـک بازار 
جدیـد خارجـی اسـت کـه طرفیـن در سـریع ترین زمـان 

ممکـن از آن بهره منـد خواهنـد شـد.
شـریک خارجـی بـرای شـما یـک جریـان پایـدار نقدی و 
روشـی نویـن بـرای خلـق ارزش بـرای مشـتریان موجـود 
فراهـم می کنـد، در حالی کـه شـما از یـک کانـال تحویل 
آمـاده بهـره می بریـد کـه از افـرادی تشـکیل شـده کـه 
تجربـه ارتبـاط مسـتقیم بـا سـالیق و فرهنـگ مشـتریان 

بـازار هـدف شـما را دارند. 
و  رسـانه ها  و  دیجیتالـی  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده 
شـبکه های اجتماعـی نیـز امروزه دسترسـی بـه بازارهای 
هـدف و مشـتریان مسـتقیم را آسـان تر کـرده اسـت. این 
کار می توانـد از طریـق شـریک محلـی باشـد یـا به طـور 

مسـتقیم از طـرف شـما صـورت پذیـرد.
شـرکت Stackla کـه در حـوزه بازاریابـی دیجیتالـی در 
بـرای  فـوق  دو روش  از هـر  فعالیـت می کنـد،  سـیدنی 

تشـکیل یـک بانـک داده از بیـش از پانصـد مشـتری در 
سراسـر دنیـا اقـدام کـرد. بـا تخصـص در جمـع آوری و 
آنالیـز داده هـای مشـتریان از شـبکه های اجتماعـی، ایـن 
بـه  مشـتریان  نگـرش  از  اسـتفاده  بـا  می توانـد  شـرکت 
محصوالتـش، اسـتراتژی های بازاریابـی را به طور پیوسـته 

تدویـن و پایـش کنـد. 
همچنیـن از طریق همکاری مشـترک بـا تامین کنندگانی 
بـا  ارتبـاط  ایجـاد  و   Simpleview و   Hootsuite نظیـر 
ایـن   ،Facebook و   Twitter نظیـر  جهانـی  برندهـای 
شـرکت توانسـته اسـت صدها مشـتری جدید در سراسـر 
اروپـا، آمریـکای شـمالی و آسـیا پسـیفیک تنهـا ظـرف 

مـدت چهـار سـال جـذب کند.
Stack�  در همیـن زمـان، حضـور دیجیتالی قوی شـرکت

la، بـه آن، ایـن امـکان را داد کـه نرم افـزار را به راحتـی 
تحویـل مشـتریان داده و بـا مشـتریان به طور مسـتقیم از 

طریـق وب سـایت و پورتـال ارتباط داشـته باشـد. 
تمرین پتانسیل نوآوری در تحویل صادراتی

 یـک شـریک تجـاری در بـازار هـدف کـه کسـب و کار 
شـما را درک می کنـد در نظر بگیریـد و به وی محصوالت 

و خدمـات تکمیلی پیشـنهاد کنید.
دیجیتالـی  تکنولوژی هـای  آیـا  کـه  کنیـد  بررسـی   
جدیـدی بـرای ارتبـاط مسـتقیم بـا مشـتریان برای شـما 

دارد؟ وجـود 

3. نوآوری در مدل کسب و کار
ــد  ــی را دارن ــن توانای ــد ای ــب و کار جدی ــای کس مدل ه
کــه بازیگــران ذی نفــوذ را از صحنــه رقابــت خــارج کــرده 
ــازند.  ــول س ــت را متح ــک صنع ــاختار کل ی ــی س و حت
Ap� و Amazon، Google  کســب و کارهایــی نظیــر
ple صنایــع مختلفــی نظیــر تبلیغــات، موزیــک، کتــاب، 
ــی  ــاخت دیجیتال ــا زیر س ــی را ب ــارات و خرده فروش انتش
قــوی خــود دگرگــون ســاختند و ایــن توانایــی را دارنــد 
کــه بــا دور زدن کانال هــای توزیــع ســنتی، دامنــه 
ــل دهنــد. ــه مشــتریان تحوی وســیعی از محصــوالت را ب
Freelancer. و   99designs نظیــر  شــرکت هایی 
ــب و  ــعه کس ــرای توس ــا ب ــن روش ه ــز از همی com نی
ــه خدمــت طراحــی  ــه ارائ ــد کــه ب کارشــان بهــره برده ان
و قراردادهــای کار کوتاه مــدت می پردازنــد و بــه واســطه 
ایــن روش یــک بــازار جهانــی را در مــدت زمــان کوتاهــی 

در اختیــار گرفته انــد. 
در حــال حاضــر نیــز بســیاری از نوآوری هــای مدل هــای 
ــاط ضعــف  ــر، در نتیجــه اصالحــات نق کســب و کار موث
و قــوت موجــود در یــک کســب و کار، بــه جــای ایجــاد 
کار  و  کســب  موجــود  روش هــای  در  انقــالب  یــک 
 Marand Precision Engineering بوده انــد. شــرکت
مثالــی از ایــن نــوع اصالحــات بــوده کــه ســبب توســعه 
دامنــه مشــتریان شــرکت شــده اســت. ایــن شــرکت در 
اواســط ســال های دهــه پنجــاه میــالدی تاســیس شــد و 
شــرکت مهندســی ارائــه خدمــات وســایل نقلیه، اســتیل، 
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هوانــوردی و خدمــات فضانــوردی بــود، امــا در اوایــل قرن 
بیســت و یکــم، رکــود صنعــت خودروســازی باعــث تاثیــر 
ــن  ــد. در ای ــرکت ش ــای ش ــدیدی در درآمده ــی ش منف
ــا تطبیــق ســریع مــدل کســب و کار  شــرایط شــرکت ب
خــود، اقــدام بــه ارائــه پیشــنهاد جدیــدی بــه مشــتریان 
جدیــد خــود در صنعــت رو بــه رشــد معــدن کــرد. ایــن 
شــرکت یــک بســته کاری اتوماتیــک در صنعــت معــدن 
ــان  ــت صاحب ــه در حقیق ــرد ک ــه ک ــزات ارائ ــورد فل و ن
صنایــع معدنــی بــرای انتقــال محصــوالت خــود بــه بــازار 

ــادی داشــته باشــند.  ــه زی ــه آن تکی می توانســتند ب
ــی، توانســت  ــع مال ــا جــذب مناب ــن شــرکت ب ســپس ای
مشــتریان چنــد ملیتــی نظیــر BHP وRio Tinto را 
ــرای  ــص را ب ــر متخص ــد نف ــک ص ــرده و نزدی ــذب ک ج
فعالیــت در ایــن فراینــد کاری اســتخدام کنــد. شــرکتی 
کــه تنهــا ده درصــد درآمــدش از طریــق صــادرات 
ــصت،  ــدود ش ــر در ح ــال حاض ــد، در ح ــن می ش تامی
هفتــاد درصــد درآمدهایــش را از طریــق صــادرات تامیــن 

می کنــد. 
کار  و  کســب  مــدل  در  نــوآوری  پتانســیل  تمریــن 

صادراتــی
ــد و  ــز کنی ــود را آنالی ــی خ ــب و کار فعل ــدل کس  م
بــرای  را  ارزش  بیشــترین  شــما  کــه  را  حوزه هایــی 

مشــتریانتان قائــل هســتید مشــخص کنیــد.
کار  و  کســب  مــدل  می توانیــد  چگونــه  ببینیــد   
ــه  ــوی ک ــه نح ــد ب ــی کنی ــاره مهندس ــان را دوب فعلی ت
ــد.  ــه کنی ــتری ارائ ــه مش ــاده تر ب ــریع تر و س ارزش را س
ــان و  ــوزه تخصصی ت ــاور ح ــای مج ــازار بخش ه ــه ب  ب
مشــتریان بخــش دیگــر بــازار نگاهــی بیندازیــد و بررســی 
ــی کســب و  ــدل فعل ــد م ــما می توانی ــا ش ــه آی ــد ک کنی
کارتــان را بــه گونــه ای تطبیــق دهیــد کــه محصــوالت یــا 

خدمــات جدیــدی را عرضــه کنیــد.

4. نوآوری در فرایند
نـوآوری در فراینـد اغلـب سـریع ترین راه بـرای کاهـش 
تسـریع  و  بـه مشـتری  ارائـه خدمـت  بهبـود  هزینه هـا، 
دسترسـی بـه بـازار اسـت. معمـوال ایـن مسـئله می تواند 
بـه خصـوص در صنایـع جدیـد، نسـبتا آسـان، ارزان و در 

دسـترس باشـد.
بـرای ایـن کار بایـد بررسـی کـرد کـه چـه بخش هایی از 
جریـان کاری داخلـی فراینـد را می تـوان اتوماتیک کرد تا 

هزینه هـا کاهـش یابـد و بهـره وری باالتر رود.
ــاخت  ــک زیر سـ ــه یـ ــال بـ ــال، اتصـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
بـــه سیســـتم  آنالیـــن و متصـــل  ســـفارش گیری 
حســـابداری و مدیریـــت، می توانـــد بـــه کاهـــش 
خطاهـــای دریافـــت اطالعـــات در مجموعه هـــا کمـــک 
ــد و  ــش دهـ ــای اداری را کاهـ ــربار هزینه هـ ــد، سـ کنـ
ـــش  ـــمگیری افزای ـــرز چش ـــه ط ـــل کاال را ب ـــرعت تحوی س
دهـــد. همچنیـــن اســـتفاده از سیســـتم هایی کـــه بـــه 
ــت  ــن وضعیـ ــتریان را از آخریـ ــک مشـ ــور اتوماتیـ طـ
سفارششـــان مطلـــع ســـازد، نه تنهـــا تماس هـــای 
ــد،  ــش می دهـ ــتریان را کاهـ ــری مشـ ــی و پیگیـ تلفنـ
بلکـــه باعـــث جلـــب اطمینـــان بیشـــتر مشـــتری 

 . می شـــود
همـواره به روزسـازی یـا اصـالح تجهیزاتـی کـه محصـول 
را تولیـد می کنـد یـا نیـاز بـه اپراتـور کمتـری دارد یـا 
نگهـداری و مراقبـت ارزان تـر و سـاده تری دارد، بایـد در 
دسـتور کار شـرکت قرار داشـته باشـد. گاهی اوقات جهت 
بهینه سـازی فراینـد نیـاز اسـت شـرح شـغلی پرسـنل را 
مهـارت  سـطح  ارتقـای  جهـت  در  و  کنیـد  باز تعریـف 
پرسـنل بکوشـید تـا تاخیرهـای ناشـی از تاخیـر و خطای 

نیـروی انسـانی کاهـش یابد.
همچنیـن باید برای برون سـپاری فعالیت های غیر اساسـی 
دادن  تمرکـز  و  خارجـی  تامین کننـدگان  بـه  مجموعـه 
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بـرای  زیـاد  افـزوده  ارزش  بـرای کارهایـی کـه  پرسـنل 
مشـتری ایجـاد می کنـد، برنامه ریـزی کـرد تـا هزینه های 

اداری در حـد ممکـن کاهـش یابـد.
تمرین پتانسیل نوآوری در فرایند

 فراینــد فعلــی خــود را آنالیــز کنیــد تــا نقــاط 
گلوگاهــی عملیــات و تولیــد را شناســایی کنیــد و ســپس 

ــید. ــاره بیندیش ــا چ ــل آ ن ه ــرای ح ب
 تجهیــزات را اصــالح یــا جایگزیــن کنیــد تــا بــه تولیــد 
ســرعت ببخشــید و هزینه هــای جــاری را کاهــش دهیــد.
ــا  ــی را ب ــه اجرای  سیســتم های پیشــانی شــرکت و بدن
جریــان اداری بــرای کوتــاه شــدن فرایندهــا ادغــام کنید.

ــپاری  ــیل برون س ــم ارزش دارای پتانس ــای ک  فعالیت ه
را شناســایی کنیــد.

5. نوآوری در بازاریابی
ضروری تریـــن جـــزء موفقیـــت صـــادرات، توانایـــی 
تطابـــق دادن رویکردهـــای بازاریابـــی شـــرکت در راســـتای 
ـــت.  ـــف اس ـــق مختل ـــتریان در مناط ـــت های مش درخواس
اولیـــن قـــدم، بررســـی دقیـــق ذائقه هـــای متفـــاوت و 
ـــازار  ـــر ب ـــتریان در ه ـــی مش ـــش اصل ـــد بخ ـــار خری رفت
ـــد  ـــاری و فراین ـــان تج ـــد نش ـــپس بای ـــت. س ـــی اس هدف

بازاریابـــی را بر اســـاس آن تعریـــف کـــرد.
اجتماعــی،  شــبکه های  و  دیجیتالــی  تکنولوژی هــای 
فراینــد بازاریابــی محصــوالت و خدمــات را حتــی در 
ــد.  ــر، آســان تر کرده ان ــه کمت ــا هزین ــی ب ســطح بین الملل
McK�  بــه عنــوان مثــال مطالعــه ای کــه اخیــرا در شــرکت

insey انجــام شــده بیانگــر ایــن مســئله بــوده اســت کــه 
ــود  ــی موج ــبکه های بازرگان ــا ش ــکاری ب ــر زدن و هم س
ــع  ــه جوام ــریع ب ــی س ــه دسترس ــد ب ــبوک می توان فیس

ــر باشــد. مختلــف مشــتریان بســیار موث

جمــع آوری  همچنیــن  دیجیتالــی  زیر ســاخت های 
را  بــازار  مختلــف  بخش هــای  خصــوص  در  نظــرات 
ــن  ــه کمــاکان در نظــر گرفت ــرده اســت. البت آســان تر ک
مــوارد اساســی نظیــر توســعه نشــان تجــاری و الزامــات 

ــت. ــروری اس ــیار ض ــته بندی بس ــح بس صحی
Casseg� ــترالیایی ــرکت اسـ ــال شـ ــوان مثـ ــه عنـ  بـ

rain کـــه از ســـال 1987 صـــادرات انـــواع نوشـــیدنی 
ــه  ــن در کارنامـ ــرق و ژاپـ ــوب شـ ــیای جنـ ــه آسـ را بـ
فـــروش خـــود داشـــته، در ســـال 2013 تصمیـــم بـــه 
ـــان  ـــن زم ـــت. در ای ـــن گرف ـــازار چی ـــه ب ـــدی ب ورود ج
ـــازار  ـــی در ب ـــف حقیقت های ـــدون کش ـــه ب ـــرد ک ـــی ب پ
ـــود  ـــی وج ـــازار صادرات ـــن ب ـــوخ در ای ـــکان رس ـــن، ام چی
ـــوان  ـــبتا ج ـــازار نس ـــک ب ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــدارد. چی ن
توجـــه بیشـــتری بـــه ظاهـــر و تصویـــری دارد کـــه از 
ــت آن. در  ــه کیفیـ ــا بـ ــود تـ ــه می شـ ــول ارائـ محصـ
ـــیدنی   ـــر نوش ـــه اگ ـــد ک ـــاور دارن ـــردم ب ـــه م ـــن جامع ای
اصالـــت دارد و ســـنتی اســـت، در بطری هایـــی عرضـــه 
می شـــود کـــه درب چـــوب پنبـــه ای دارنـــد. بنابرایـــن 
ـــزی و  ـــورت فل ـــه ص ـــا ب ـــه درب آن ه ـــیدنی هایی ک نوش
ـــا  ـــن ب ـــد. بنابرای ـــدار ندارن ـــی طرف ـــت، خیل ـــی اس پیچش
ـــوان  ـــول می ت ـــتری از محص ـــته مش ـــم و خواس درک فه
ــی  ــازار صادراتـ ــت بـ ــه و درخواسـ ــق ذائقـ آن را مطابـ

طراحـــی و عرضـــه کـــرد. 
شــرکت مذکــور در ایــن خصــوص اقــدام بــه بازطراحــی 
شــکل قوطــی، ســایز آن، طراحــی لیبــل جدیــد و 
ــق  ــن طری ــرد و از ای ــد ک ــته بندی جدی ــتفاده از بس اس
ــود  ــخیر خ ــه تس ــن را ب ــازار چی ــبی از ب ــهم مناس س
درآورد. ایــن شــرکت صــادرات خــود را از حداکثــر 
بیســت و پنــج درصــد، طــی یــک بازنگــری در محصــول 
ــه  ــال ب ــد س ــازار، طــی چن ــاز ب ــح نی ــایی صحی و شناس

ــش داد. ــد افزای ــل درص ــدود چه ح
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تمرین پتانسیل نوآوری در بازاریابی
 مزیت هــای زیرســاخت های اجتماعــی و دیجیتالــی 

ــا حداقــل هزینــه درنوردیــد. را دریابیــد تــا مرزهــا را ب
ــازار هــدف اســتفاده کنیــد و  ــرای فهــم ب  از داده هــا ب
ــا و تقاضــای  ــی طراحــی شــده بر اســاس رفتاره پیام های

مشــتری خلــق کنیــد.
 بیازماییــد و یــاد بگیریــد؛ بــا انــواع پیام هــا، کانال هــا، 
کار زار  وارد  تصویــری  و  پیام هــای صوتــی  و  تصاویــر 
ــد  ــا را رصــد کنی ــوید و بازخورده ــی ش ــغ و بازاریاب تبلی

ــر اســت. ــدام روش موثرت ــد ک ــا بفهمی ت

6. نوآوری در تامین مالی
ــرکت های  ــیاری از ش ــرای بس ــن ب ــی مطمئ ــن مال تامی
وارد  صادراتــی  فعالیت هــای  بــه  تــازه  کــه   SME
ــای  ــا روش ه ــت، ام ــی اس ــش اساس ــک چال ــده اند، ی ش
ــیار در  ــروزی بس ــع ام ــه در جوام ــی خالقان ــن مال تامی
ــدی را  ــانس های جدی ــوده و ش ــدن ب ــر ش ــال فراگی ح

بــرای شــرکت ها فراهــم می کنــد.
بـه عنـوان مثـال در کشـور اسـترالیا و امریـکا بسـیاری از 
crowd fund� )اسـتارتاپ ها از روش سـرمایه اجتماعـی 
ing( بـه تامیـن مالـی می پردازنـد و بـه طـور مسـتقیم 
سـرمایه را از مـردم عـادی و معموال از طریق وب سـایت ها 

و شـبکه های اجتماعـی جمـع آوری می کننـد.
ــی  ــترالیا روش نوین ــام Flow Hive در اس ــا ن ــرکتی ب ش
را بــرای تولیــد عســل ابــداع کــرد. در ســال 2015 
ــی  ــرمایه اجتماع ــق س ــرکت از طری ــن ش ــالدی ای می
ــذب  ــا ج ــکا را ب ــارج از امری ــب و کار در خ ــورد کس رک
بیــش از چهــار میلیــون دالر در زمــان دو هفتــه بــه ثبــت 
ــده  ــی هف ــن مال ــه تامی ــق ب ــوع موف ــاند و در مجم رس
ــتارتاپ  ــه اس ــت ک ــن در حالیس ــد. ای ــون دالر ش میلی
Bris�  اندرســون، ســرمایه گذار مشــترک کســب و کار

bane، هدف گــذاری اولیــه بــرای ایشــان را جهــت 
ــزار دالر در  ــاد ه ــط هفت ــزان فق ــه می ــن ســرمایه ب تامی
نظــر گرفتــه بــود. در ایــن نــوع تامیــن مالــی، تبلیغــات 
و معرفــی کانــال و وب ســایت حمایتــی، نقــش مهمــی را 

بــازی می کنــد.
مزیــت مهمــی کــه ایــن روش تامیــن مالــی بــرای 
صاحبــان ایــده دارد، عــدم کنتــرل ایشــان توســط 
ــرکت  ــک ش ــر ی ــث نظی ــهامدار ثال ــا س ــریک ی ــک ش ی
خصوصــی یــا ســرمایه گذار خطرپذیــر ).V.C( اســت. 
از دیگــر مزیت هــای ایــن روش تامیــن مالــی ایــن 
ــه  ــه ب ــع ک ــراد جوام ــورها و اف ــه کش ــه از هم ــت ک اس
ــرای  ــده اند، ب ــد ش ــراع عالقه من ــا اخت ــوآوری ی ــک ن ی
ــد و در  ــرمایه گذاری می کنن ــده، س ــول از ای ــق محص خل

ــود.  ــد ب ــهیم خواهن ــعه آن س توس
ـــا  ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــتفاده از پول ـــوع اس ـــر ن ـــت دیگ مزی
ـــی  ـــم. یعن ـــب و کار می پردازی ـــک کس ـــعه ی ـــرای توس ب
افـــرادی کـــه در تجاری ســـازی یـــک ایـــده مشـــارکت 

ــده،  ــب ایـ ــرد صاحـ ــل از فـ ــی کامـ ــد، آگاهـ می کننـ
ـــد  ـــش روی او خواه ـــده پی ـــه در آین ـــازاری ک ـــده وی، ب ای
ـــورت  ـــه ص ـــی ب ـــع مال ـــردن مناب ـــه ک ـــوع هزین ـــود و ن ب

ـــت.  ـــد داش ـــفاف خواهن ش
ــن  ــوآوری در تامی ــیل ن ــن پتانس تمری

ــی مال
ــد  ــر بگیری ــی را در نظ ــی متفاوت ــن مال ــع تامی  مناب
ــب و  ــی کس ــور جهان ــاختن حض ــه س ــد ب ــه می توان ک
کار شــما بــدون تحــت کنتــرل قــرار گرفتــن یــا قربانــی 

ــد. ــک کن ــرکتتان، کم ــهام ش ــردن س ک
هنگامــی کــه بانک هــا نمی تواننــد بــه شــما کمــک 
خیریــه ای  بنگاه هــای  و  صندوق هــا  قطعــا  کننــد، 
ــش  ــی پی ــن مال ــای تامی ــد راه حل ه ــه بتوانن هســتند ک

ــد. ــرار دهن ــما ق روی ش
ضرورت برطرف کردن موانع

ــا  ــت، امـ ــت اسـ ــد موفقیـ ــوآوری کلیـ ــد نـ ــر چنـ هـ
ــا نیســـت کـــه خلـــق آن همیشـــه  ایـــن بـــدان معنـ
ــده  ــک ایـ ــازی یـ ــواره تجاری سـ ــت. همـ ــان اسـ آسـ
ـــاد و  ـــع زی ـــا موان ـــه ب ـــی مواجه ـــه معن ـــول ب ـــا محص ت
ناشـــناخته ای اســـت. متاســـفانه عـــدم دسترســـی بـــه 
ـــع در  ـــن مان ـــن و بزرگ تری ـــب اولی ـــی مناس ـــن مال تامی
راه خلـــق محصـــول از ایده هاســـت و در پـــی آن عـــدم 
ـــه  ـــده ارائ ـــم ای ـــی فه ـــه توانای ـــی ک ـــراد معمول درک اف

شـــده و ارزش آتـــی آن را ندارنـــد.
جالـــب اینجاســـت کـــه نـــود درصـــد از نوآوری هایـــی 
ــه  ــا بـ ــده اند یـ ــا معرفـــی شـ ــه در کســـب و کارهـ کـ
طریقـــی کاال، خدمـــت، فراینـــد و روش را بهبـــود 
ســـود  ایجـــاد  باعـــث  آینـــده  در  بخشـــیده اند، 

شـــده اند. چشـــمگیری 
ـــوآوری،  ـــه ن ـــا در نتیج ـــب و کاره ـــد از کس ـــل درص چه
بـــه ســـودآوری بـــاال دســـت یافته انـــد و ایـــن جـــدای 
هزینه هـــای  در  کاهـــش  مثـــل  مزایـــا  ســـایر  از 
ـــود  ـــتریان و بهب ـــه مش ـــر ب ـــت بهت ـــه خدم ـــد، ارائ فراین

ــت.  ــا رقباسـ ــی بـ ــای رقابتـ توانمندی هـ
تمرکـــز بیشـــتر بـــر نـــوآوری در عرصه هـــای داخلـــی 
و صادراتـــی بـــدان معناســـت کـــه کمک هـــای در 
ــا،  ــق انکوباتورهـ ــا، از طریـ ــرای SMEهـ ــترس بـ دسـ
مراکـــز دولتـــی و ســـایر تامیـــن کنندگانـــی کـــه بـــه 
ارائـــه مشـــاوره و یـــا تامیـــن مالـــی می پردازنـــد، 
افزایـــش داده شـــوند تـــا زمینـــه توســـعه اقتصـــادی 

 .فراهم تـــر شـــود
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شناسایی و انگیزش تقاضای 
بازارهای بین المللی

 امیر رضا نیکان

صیص ن یت صادرات �ت کت های مد�ی ن نقش رسش تبی�ی
یه 

گ
ات آزمایش� ن ه�ی ب
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در حــال حاضــر کشــورهای توســعه یافته از راهکارهــای 
متعــددی بــرای توســعه صــادرات محصــوالت خــود بهــره 
ــه،  ــن زمین ــر در ای ــای موث ــی از راهکاره ــد. یک می برن
تخصصــی  صــادرات  مدیریــت  شــرکت های  ایجــاد 
)EMC( و حمایــت از آن هاســت. در ایــن نوشــتار بــا 
بررســی و مطالعــه تطبیقــی شــرکت های مدیریــت 
صــادرات و بررســی وضعیــت شــرکت های کوچــک 
بــه  و متوســط دانش بنیــان در خصــوص صــادرات، 
ــت  ــرکت های مدیری ــکاری ش ــرای هم ــکاری ب ــه راه ارائ
صــادرات  توســعه  جهــت  در  تخصصــی  صــادرات 
تجهیــزات آزمایشــگاهی شــرکت های کوچــک و متوســط 

دانش بنیــان پرداختــه شــده اســت.
مدیریت  شرکت های  تطبیقی  مطالعه 

صادرات ایران با کشورهای توسعه یافته
ــواع واســطه های  ــی از ان ــادرات یک ــت ص ــرکت مدیری ش
صادراتــی اســت کــه بــرای کمــک بــه بنگاه هــای 
اقتصــادی بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی ایفــای نقــش 
ــن شــرکت ها  ــد. ای واســطه ای )intermediaries( می کن
ــام  ــت تم ــد مدیری ــاز می توانن ــرایط و نی ــه ش ــته ب بس
بنگاه هــای  صادراتــی  فعالیت هــای  از  بخشــی  یــا 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــوص، بنگاه ه ــادی مخص اقتص
ــد. شــرکت مدیریــت صــادرات، یــک  ــه عهــده بگیرن را ب
شــرکت کامــال مســتقل اســت کــه ماننــد یــک دپارتمــان 
ــن  ــد. چنی ــل می کن ــا عم ــرای صادرکننده ه انحصاری ب
شــرکت هایی معمــوال یــک قــرارداد رســمی بــرای 
ــد.   ــور صــادرات شــرکت ها منعقــد می کنن ــت ام مدیری
در بعضــی مــوارد شــرکت مدیریــت صادرات، نمایندگــی 
ــرد،  ــد شــرکت ها را می پذی ــام محصــوالت خــط تولی تم
ــد.  ــکل نباش ــن ش ــه ای ــه ب ــت همیش ــن اس ــی ممک ول
معمــوال این شــرکت ها حــق انحصــاری فــروش در تمامی  
بازارهــای خارجــی را دارنــد. البتــه ایــن هــم همیشــگی 
نیســت و بســتگی بــه قــرارداد و روال شــرکت دارد. تعهــد 
ــدگان و  ــا تولیدکنن ــدت ب ــه بلندم ــظ رابط ــال حف در قب
مصرف کننــدگان، ماهیــت شــرکت مدیریــت صــادرات را 
ــوان  ــد. به عن ــز می کن ــای تجــاری متمای ــایر واحده از س
بخشــی از ایــن تعهــد، ایــن شــرکت ها در زمینــه ارتقــای 
ــای  ــود زمینه ه ــن خ ــه ای ــند ک ــزوده می کوش ارزش اف
ــد.  ــش می ده ــز پوش ــی را نی ــی بین الملل ــر از بازاریاب غی
شــرکت مدیریــت صــادرات، خدمــات را در راســتای 
شناســایی و انگیــزش تقاضــای بازارهای بین المللــی و 
همچنیــن نحــوه پــردازش و پاســخ صحیــح بــه تقاضــای 
و   )physical fulfillment activities(بازارهای خارجــی
ــای  ــه بنگاه ه ــی ب ــارت خارج ــهیل تج ــی تس ــه عبارت ب
ــه می دهــد. در نتیجــه بنگاه هــای  ــی ارائ تولیدی-صادرات
منتفــع  جهانــی  بازارهــای  بــه  ورود  از  اقتصــادی 
ــاد  ــم از ایج ــادرات ه ــت ص ــرکت مدیری ــوند و ش می ش
ــود  ــدار س ــده و خری ــن صادرکنن ــدت بی ــه بلندم رابط

می بــرد.

Export Manag� ــم ــه اس ــا ب ــرکت ها در اروپ ــن ش  ای
Gen�نــام بــا  امریــکا  در   ،)ing Company (EMC

کشــورهای  و  ژاپــن  در   ،eral Trading Company
جنــوب شــرقی آســیا بــا نــام trading house یــا 
ــطه ها  ــن واس ــی ای ــوند؛ ول ــناخته می ش ــا ش سوگوشوش
در تمــام دنیــا خدمــات تقریبــا مشــابهی ارائــه می دهنــد. 
موفق تریــن شــرکت های تجــاری عمومــی در ســطح 
جهــان، سوگوشوشــای ژاپنــی هســتند کــه ضمــن 
ــن  ــی در ای ــرح ژاپن ــای مط ــرکت ها و برنده ــه ش این ک
شــرکت ها ســهم دارنــد، مالکیــت مســتقل خــود را 
ــی  ــل بازاریاب ــش مکم ــته اند نق ــد و توانس ــظ کرده ان حف
و تجــارت را بــرای شــرکت های مطــرح ژاپنــی در ســطح 
بین المللــی بــه عهــده بگیرنــد. پــس از صــد ســال 
میلیاردهــا دالر صــادرات  فعالیــت سوگوشوشــاها،  از 
ژاپنــی  صــادرات  مدیریــت  شــرکت های  داشــته اند. 
ــره  ــادرات ک ــت ص ــرکت های مدیری ــا سوگوشوشا، ش ی
ــاز  ــی نی ــا و سوگوشوشــای امریکای ــا چائبول ه ــی ی جنوب
ــادرات و  ــت ص ــرکت های مدیری ــی ش ــعه کم ــه توس ب
ــدل  ــک م ــوان ی ــه عن ــی را ب ــیوم های صادرات کنسرس
ــان  ــر نش ــورها خاط ــه کش ــرای هم ــادرات، ب ــعه ص توس
ــری و معضــالت  ــد. لیکــن بعضــی مشــکالت فک می کنن
ایــن  ایــران، مســیر تشــکیل و توســعه  قانونــی در 

شــرکت ها را ســخت و ناهمــوار کــرده اســت. 
ــادرات در  ــت ص ــر مدیری ــق و معتب ــرکت های موف از ش
  USEDAــه شــرکت ــوان ب ــکا می ت ــاالت متحــده امری ای
ــوزه  ــی در ح ــات جامع ــن شــرکت خدم ــرد. ای ــاره ک اش
ــه  ــی ارائ ــده امریکای ــه شــرکت های تولیدکنن صــادرات ب
می دهــد و در ازای انجــام خدمــات، هزینــه دریافــت 
می کنــد و البتــه در صــورت صــادرات قطعــی هــم 
ــرد.   ــق می گی ــرکت تعل ــن ش ــه ای ــود ب ــدی از س درص

تبییــن مــدل و ســاختار بهینــه شــرکت مدیریــت 
صــادرات در حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی دانش بنیــان

شــد،  اشــاره  قبــل  بخــش  در  کــه  همان طــور 
شــرکت های مدیریــت صــادرات بــه عنــوان واســطه 
صادراتــی در مدل هــای مختلــف فعالیــت می کننــد، امــا 
بــه طــور عمــده تفاوتــی کــه بیــن شــرکت های مدیریــت 
 )ETC( بــا ســایر واســطه های تجــاری )EMC( صــادرات
وجــود دارد، ایــن موضــوع اســت کــه دســته اول معمــوال 
در  بلکــه  نمی کننــد،  فــروش  و  خریــد  را  محصــول 
فراینــد صــادرات، همــکار شــرکت های تولید کننــده 
ــن  ــه ای ــم ب ــد داری ــش قص ــن بخ ــود. در ای ــد ب خواهن
نکتــه بپردازیــم کــه مدیریــت صــادرات تجهیــزات 
ــادرات  ــت ص ــا مدیری ــژه ای ب ــاوت وی ــگاهی تف آزمایش
ــان  ــواد دانش بنی ــی و م ــردی و مصرف ــوالت کارب محص
دارد. صــادرات حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی دارای 
ــه و  ــان، هزین ــت زم ــه الزم اس ــت ک ــخصه هایی اس مش
ریســک قابــل توجهــی بــرای بازاریابــی و صــادرات صــرف 
ــن  ــرورت تدوی ــد از: ض ــخصه ها عبارتن ــن مش ــود. ای ش
ــذ  ــزوم اخ ــی، ل ــطح بین الملل ــی در س ــوای بازرگان محت
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گواهینامــه و اســتانداردهای مختلــف در بازارهــای هــدف، 
وجــود برندهــا و شــرکت های مطــرح در ســطح جهــان، 
ــوص  ــر در خص ــی معتب ــای محل ــایی نمایندگی ه شناس
ــای  ــی، بازاره ــتیبانی فن ــروش و پش ــس از ف ــات پ خدم
هــدف خــاص و پذیــرش زمان بــر مشــتریان نهایــی 

ــر. ــورد نظ ــزات م ــه تجهی نســبت ب
بدیهــی اســت شــرکت های واســطه تجــاری کشــور کــه 
در بــازار بین المللــی فعــال هســتند، هــدف اصلــی خــود 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــف کرده ان ــودآوری تعری را س
ــه دارای  ــد ک ــی ورود می کنن ــادرات محصوالت ــوزه ص ح
ــازار هــدف آن کامــال آشــنا  ــا ب مزیــت رقابتــی بــوده و ب
هســتند و از طریــق ارتباطــات الزم در کشــور هدف، زمان 
ــه  ــد و صرف ــی نباش ــی، طوالن ــروش قطع ــا ف ــفارش ت س
اقتصــادی داشــته باشــد. ایــن رویکــرد کــه شــرکت های 
ــوزه  ــرکت هایی در ح ــا ش ــد ب ــل دارن ــده تمای تولیدکنن
صــادرات همــکاری کننــد کــه ارتباطــات الزم را بــا 
مشــتریان و خریــداران بالقــوه محصــوالت در کشــورهای 
ــدود،  ــان مح ــروش در زم ــا ف ــا ب ــد و صرف ــدف دارن ه
بــه ســودآوری برســند و درصــدی هــم بــه عنــوان 
ــی  ــت اجرای ــی قابلی ــد، زمان ــی بگیرن کمیســیون صادرات
دارد کــه مــا بــه ازای هــر کشــور یــا حــوزه جغرافیایــی 
خــاص، شــرکت مدیریــت صادراتــی داشــته باشــیم کــه 
بــه صــورت تخصصــی در زمینــه محصــوالت آن شــرکت 
تولیدکننــده ســال ها فعالیــت داشــته باشــد، در صورتــی  
ــگاهی  ــزات آزمایش ــیاری از تجهی ــوص بس ــه در خص ک
ــن  ــا ای ــادرات ب ــت ص ــرکت های مدیری ــان، ش دانش بنی
ــت  ــن جه ــوند و از ای ــت می ش ــدرت یاف ــه ن مشــخصه ب
ــه شــرکت ها لزومــا  ــه این گون واگــذاری امــور صــادرات ب
تجهیــزات  بــرای  موفقیت آمیــزی  مــدل  نمی توانــد 

ــد.  ــان باش ــگاهی دانش بنی آزمایش
نکتــه دیگــر در خصــوص تجهیــزات آزمایشــگاهی، 
ــل  ــی از مراح ــه یک ــت ک ــروش اس ــس از ف ــات پ خدم
مهــم و پیچیــده در حــوزه صــادرات اســت و عمــده 
شــرکت های واســطه تجــاری عالقمنــد بــه طوالنــی 
ــد  ــح می دهن ــتند و ترجی ــادرات نیس ــد ص ــدن فراین ش
ــرای  ــی ب ــت رقابت ــی دارای مزی ــه محصول در صورتی ک
و  زمــان کمــی خریــده شــود  اســت، در  صــادرات 
ــود  ــا س ــند ی ــب آن را بفروش ــود مناس ــیه س ــا حاش ب
صادراتــی را دریافــت کننــد. لــذا در حــوزه خدمــات پــس 
ــد  ــده نمی گیرن ــه عه ــئولیتی ب ــا مس ــروش، عمدت از ف
و ایــن مســئولیت ها مســتقیما بــه خــود شــرکت ها 
واگــذار می شــود. بررســی ها نشــان می دهــد عمــده 
فعالیــت شــرکت های مدیریــت صــادرات کشــور در 
ــن  ــر ای ــوده و معمــوال اکث ــی ب حــوزه محصــوالت عموم
ــل توجهــی از فعالیــت خــود را در  شــرکت ها بخــش قاب

زمینــه واردات تعریــف کرده انــد. 
در نتیجــه بــه نظــر می رســد بــا توجه بــه ضرورت توســعه 
ــان،  ــگاهی دانش بنی ــزات آزمایش ــی تجهی ــازار بین الملل ب
شــرکت های  فراگیــر  و  جامــع  تخصــص  عــدم 

ــود  ــی و کمب ــی بین الملل ــوزه بازرگان ــان در ح دانش بنی
ــوع  ــن ن ــی ای ــادرات تخصص ــت ص ــرکت های مدیری ش
محصــوالت، مــدل مناســب مدیریــت صــادرات در زمینــه 
تجهیــزات آزمایشــگاهی شــرکت های کوچــک و متوســط 
بین المللــی  بازرگانــی  امــور  واگــذاری  دانش بنیــان، 
ــادرات  ــت ص ــی مدیری ــای تخصص ــه کارگزاره ــان ب ایش
متمرکــز در حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاهی دانش بنیــان 
و بــه صــورت تعاملــی بــا شــرکت های تولیدکننــده 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن کارگــزار بــه عنــوان بخــش 
بین الملــل شــرکت های دانش بنیــان عمــل می کنــد 
ــات  ــروش و خدم ــا ف ــاز ت ــه آغ ــادرات از نقط ــور ص و ام
پــس از فــروش را بــه صــورت همــکاری بــا شــرکت های 

ــرد . ــده می گی ــر عه ــده ب تولیدکنن
وضعیــت فعلــی صــادرات شــرکت های 

کوچــک و متوســط دانش بنیــان
از  اخیــر  ســال  چنــد  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
رشــد کّمــی فوق العــاده ای برخــوردار بوده انــد و بــا 
حمایت هــای متعــددی کــه از ســوی دولــت و بــه 
ــه  ــورت پذیرفت ــاوری ص ــی و فن ــت علم ــوص معاون خص
ــی ورود  ــازار داخل ــدودی در ب ــا ح ــته اند ت ــت، توانس اس
کننــد، امــا هنــوز راهــی طوالنــی بــرای نفــوذ و رســوخ در 
صنعــت و کســب ســهم بیشــتر از بــازار خارجــی در پیش 
ــادی از  ــا حــد زی ــد. شــرکت هایی کــه توانســته اند ت دارن
ــه  ــی ب ــه تجاری ســازی عبــور کننــد و گــردش مال مرحل
نســبت قابــل قبولــی در داخــل کشــور داشــته باشــند و 
ــرکت ها دارای ویژگی هــای  ــدی آن ش ــوالت تولی محص
فنــی و کارکــردی مناســب و قابــل ارائــه در ســطح 
ــی  ــازار بین الملل ــد در ب ــل دارن ــت، تمای ــل اس بین المل
حضــور یابنــد و وارد چرخــه صادراتــی شــوند. بــا بررســی 
ــان،  ــت شــرکت های کوچــک و متوســط دانش بنی وضعی
ــه از دو  ــن خصــوص مطــرح اســت ک ــی در ای چالش های

ــم. ــه آن می پردازی ــی ب ــی و خارج ــر داخل منظ
چالش ها از منظر داخلی

ــه  ــازار داخلــی ب ــا دیــدگاه ب مدیــران اغلــب شــرکت ها ب
ــازار بین الملــل می نگرنــد و محتــوای فنــی و بازرگانــی  ب

ــد. در ســطح برندهــای بین المللــی ندارن
چنیــن شــرکت هایی ســاختار بازرگانــی بین المللــی 
ندارنــد و در بســیاری از مواقــع شــخص مدیرعامــل، 
امــور مربوطــه را پیگیــری می کنــد. آن هــا حداکثــر 
ــواد  ــر واردات م ــز ب ــرای تمرک ــی ب ــد بازرگان ــک کارمن ی
اولیــه مــورد نیــاز در ایــن بخــش دارنــد و جــز در مــوارد 
محــدودی نتوانســته اند بــه موفقیــت قابــل توجهــی 
ــبت  ــه نس ــه ب ــرکت هایی ک ــورد ش ــی در م ــند. حت برس
ــاله در  ــار س ــه، چه ــر س ــد و عم ــری دارن ــت بهت وضعی
عرصــه بین الملــل و حضــور فعــال در نمایشــگاه های 
ــی  ــائل بازرگان ــرای مس ــردن ب ــه ک ــی، در هزین خارج
و تبلیغــات احتیــاط می کننــد زیــرا حجــم فعالیــت 
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نیــاز بــه  امــوری  بازرگانــی زیــاد اســت و چنیــن 
هزینه هــای بســیار دارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــت  ــی، وضعی ــان از نظــر مال ــر شــرکت های دانش بنی اکث
پایــداری ندارنــد. همیــن امــر موجــب کنــد شــدن رونــد 

توســعه صــادرات آن هــا می شــود. 
ــازار هــدف محصــوالت و  ــه ب اغلــب شــرکت ها نســبت ب
ــا رقبــا  همچنیــن ارزیابــی محصــول خــود در مقایســه ب
ــا  ــالع ی ــد، بی اط ــی دارن ــت رقابت ــدر مزی ــه چق و این ک
ــات شــرکت ها  ــم اطــالع هســتند و بســیاری از اطالع ک
مبنــی بــر این کــه محصوالتشــان دارای مزیت هــای 
فنــی و قیمتــی نســبت بــه محصــوالت مشــابه خارجــی 
ــه عنــوان  و برندهــای مطــرح هســتند، دقیــق نیســت. ب
داخلــی  قیمــت  قیمــت،  مقایســه  بحــث  در  مثــال 
محصــوالت خــود را بــا قیمــت وارداتــی محصــوالت 
مطــرح بــه ایــران مقایســه می کننــد، در صورتی کــه 
ایــن قیــاس بــرای پیشــنهاد دادن کاالی تولیــدی در یک 
بــازار ثالــث کامال اشــتباه اســت. چــون قیمــت محصوالت 
وارداتــی بــه دلیــل هزینــه حمــل، گمــرک، بیمــه، ســود 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــی، به ط ــده محل ــده و نماین توزیع کنن
ــا توجــه  بیــش از قیمــت عرضــه شــده داخلــی اســت. ب
ــا بیشــتر  ــن هزینه ه ــر ای ــه تحریم هــای ســال های اخی ب
ــران  ــی در ای ــوالت خارج ــده محص ــه ش ــت عرض و قیم
ــورهای  ــت کاال در کش ــر از قیم ــادی گران ت ــد زی ــا ح ت

دیگــر اســت.
ــود  ــرکت ها وج ــر ش ــی در اکث ــه صادرات ــای اولی نیازه
نــدارد. ایــن نیازهــا شــامل عکــس صنعتــی بــا کیفیــت و 
از زوایــای درســت، وجــود جــدول مقایســه ای محصــول 
یــا تجهیــز بــا رقبــای خارجــی از نظــر کیفــی و قیمتــی، 
ــرای  ــناد الزم ب ــات و اس ــا و ملزوم ــتن گواهینامه ه داش
ــل شــرکت  ــه ای و کام ــل حرف ــتن پروفای صــادرات، داش
ــاالت  ــارات، مق ــی افتخ ــامل تمام ــه ش ــتگاه ها ک و دس
ــه  ــد و از هم ــوالت باش ــرکت و محص ــتاوردهای ش و دس
ــا  ــل ت ــه حداق ــی ک ــوگ انگلیس ــب کاتال ــر در اغل مهم ت
ــات  ــا محتوی ــی ب ــری و کیف ــابه ظاه ــد تش ــاد درص هفت
ــف  ــته و ضع ــر را در برداش ــای برت ــای برنده کاتالوگ ه

ــم باشــد. ــوا در آن ک محت
بر اســاس بررســی عملیاتــی و حضــور در مناقصــات 
از  بســیاری  قیمــت  ســطح  متاســفانه  بین المللــی، 
محصــوالت شــرکت های داخــل در قیــاس بــا رقبــا 
ــال های 94 و  ــی س ــه ط ــی ک ــی میدان ــت. بررس باالس
95 بــه عمــل آمــده، نشــان می دهــد کــه قیمــت تمــام 
شــده بســیاری از تجهیــزات آزمایشــگاهی بــه خصــوص 
در ســطح medium tech در ســطح باالیــی قــرار دارنــد، 
ــی  ــزات واردات ــات و اجــزای تجهی چــون بخشــی از قطع
هســتند و تنهــا در بــازار داخلــی قابلیــت فــروش دارنــد.

در ســال های اخیــر و بــا حمایــت ویــژه دولــت از 
شــرکت های تولیدکننــده تجهیــزات ســاخت ایــران، 
از شــرکت های  بســیاری  گریبانگیــر  رخــوت  نوعــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــگاهی ش ــزات آزمایش ــده تجهی تولیدکنن

تنهــا بــا بســنده کــردن بــه بــازار داخلــی، ارتقــای ســطح 
کیفــی محصــول خــود را از دســتور کار خــارج کرده انــد. 
ضــرورت دارد حمایــت دولــت از شــرکت های تولیدکننده 
تجهیــزات آزمایشــگاهی بــا هــدف توانمندســازی باشــد و 
ــف  ــث تضعی ــه باع ــود ک ــه نش ــش گرفت ــه ای در پی روی
ــی  ــازار داخل ــه ب ــا ب شــرکت ها و وابســتگی شــدید آن ه
ــت از  ــت دول ــت حمای ــاس الزم اس ــن اس ــر ای ــردد. ب گ
ــد و  ــش یاب ــال، کاه ــد س ــول چن ــرکت ها در ط ــن ش ای
ــرکت در  ــک ش ــت ی ــال حمای ــه س ــد از س ــر بع حداکث
بــازار داخلــی، ادامــه ایــن حمایت هــا را منــوط بــه 

ــد.  ــدک( کن ــد ان ــر چن صــادرات شــرکت )ه
چالش ها از منظر بین المللی

علیرغــم توســعه علمــی و تحقیقاتــی کشــور در ســال های 
اخیــر، متاســفانه هنــوز ذهنیــت بین المللــی دربــاره 
ــت  ــدان مثب ــف، چن ــل مختل ــه دالی ــران ب ــگاه ای جای
ــان خارجــی و شــرکت  ــد از حضــور میهمان نیســت و بع
ــا  ــران، بعض ــاخت ای ــاوری و س ــگاه های نانو فن در نمایش
ــاوری  ــا دارای فن ــی از زمینه ه ــران در بعض ــه ای از این ک
و تجهیــزات پیشــرفته اســت، متعجــب شــدند. بنابرایــن 
ضــرورت دارد عــالوه بــر تمرکــز روی تقویــت برنــد ملــی 
از طریــق ارتقــای کیفــی محصــوالت، صــادرات از طریــق 

ــرار گیــرد. برندهــای واســطه خارجــی نیــز مدنظــر ق
ــا  ــکاری ب ــی در هم ــای بین الملل ــایه تحریم ه ــوز س هن
ــن موضــوع  ــه خصــوص ای ــد. ب ــر منفــی دارن ــران تاثی ای
ــی کــه دارای گســتره  ــا شــرکت های اروپای در مذاکــره ب

ــت. ــاهده اس ــل مش ــتند، قاب ــی هس بین الملل
کشــورهای پیشــرفته در حــوزه صــادرات فنــاوری و 
تجهیــزات پیشــرفته دارای ســابقه چندیــن ده ســاله 
ــس از  ــات پ ــده و خدم ــبکه های توزیع کنن ــتند و ش هس
فــروش گســترده ای در ســطح جهــان دارنــد و بســیاری از 
ــای  ــد از برنده ــح می دهن ــی ترجی ــان بین الملل متقاضی
medi�  مطــرح در ایــن خصــوص خریــد کننــد. در حــوزه
um tech هــم کشــورهایی نظیــر چیــن و هنــد به صورت 
انبــوه و گســترده در بازارهــای بین المللــی حضــور دارنــد. 
ــی را  ــوالت ایران ــت محص ــادی کیفی ــوارد زی ــه در م البت
ندارنــد، امــا تجــارت بین المللی شــان ماننــد ایــران 
ــز  ــوارد نی ــر م ــت و در اکث ــه رو نیس ــت رو ب ــا محدودی ب

قیمت هــای رقابتی تــری دارنــد. 
شرکت های  صادرات  توسعه  راهکارهای 
از  دانش بنیان   )SME( متوسط  و  کوچک 

EMC  طریق شرکت های تخصصی
بــا توجــه بــه مشــکالت و چالش هــای پیــش روی 
شــرکت های کوچــک و متوســط دانش بنیــان بــرای 
صــادرات، یکــی از راهکارهــا و ابزارهــای مناســب توســعه 
مدیریــت  تخصصــی  شــرکت های  ایجــاد  صــادرات، 
ــت علمــی  ــا از ســوی معاون ــت از آن ه صــادرات و حمای
و فنــاوری اســت. همچنیــن الزم اســت شــرکت های 
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دانش بنیــان بــرای همــکاری بلنــد مــدت بــا شــرکت های 
تخصصــی مدیریــت صــادرات بــه منظــور پیشــبرد امــور 
ــای  ــوند. مزیت ه ــویق ش ــب و تش ــود ترغی ــی خ صادرات
ــی  ــرکت های تخصص ــا ش ــکاری ب ــه در هم ــده ای ک عم
ــه ایــن صــورت اســت  مدیریــت صــادرات وجــود دارد، ب
ــود، دارای  ــت خ ــل ماهی ــه دلی ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ک
ــر خارجــی در  ــراد موث شــبکه وســیعی از شــرکت ها و اف
ــن  ــه ایجــاد چنی کشــورهای هــدف هســتند. در حالی ک
ــا  ــط ی ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرای ش ــبکه ای ب ش
ــد  ــه خواه ــر و پرهزین ــیار زمان ب ــا بس ــت ی ــن نیس ممک

ــود.  ب
مزیـــت دیگـــری کـــه همـــکاری بـــا شـــرکت های 
تخصصـــی مدیریـــت صـــادرات بـــرای شـــرکت های 
ــه  ــن اســـت کـ ــت، ایـ ــد داشـ ــان در برخواهـ دانش بنیـ
ــادرات  ــت صـ ــرکت های مدیریـ ــوالت شـ ــبد محصـ سـ
ــورت  ــه صـ ــاوری و بـ ــی و فنـ ــروه صنعتـ ــک گـ در یـ
ـــترک  ـــای مش ـــت بازاره ـــن جه ـــت و از ای ـــه ای اس خوش
ـــن  ـــوالت چندی ـــت محص ـــن اس ـــد و ممک ـــاد می کن ایج
شـــرکت را پوشـــش دهـــد. در صورتی کـــه شـــرکت های 
ــی و  ــات بازاریابـ ــه اقدامـ ــد، کلیـ ــان بخواهنـ دانش بنیـ
مذاکـــره و صـــادرات را بـــه عهـــده بگیرنـــد، بایـــد بـــه 
صـــورت مســـتقل همـــه هزینـــه و ریســـک شناســـایی 
ـــرکت ها  ـــت ش ـــن اس ـــد. ممک ـــل کنن ـــد را تقب ـــازار جدی ب
نگـــران باشـــند کـــه واگـــذاری امـــور بازاریابـــی 
بین الملـــل و صـــادرات بـــه شـــرکت های مدیریـــت 
ـــوزه را ســـخت  ـــن ح ـــرد ای ـــکان رصـــد عملک ـــادرات، ام ص
ـــوزه  ـــرکت ها در ح ـــود ش ـــازی خ ـــن توانمندس و همچنی
صـــادرات را بـــا مشـــکل رو بـــه رو کنـــد و اطالعـــات و 
ـــود،  ـــارج ش ـــترس خ ـــرکت ها از دس ـــه ش ـــدارک محرمان م
امـــا همـــه ایـــن معایـــب بـــا عقـــد قـــرارداد همـــکاری 
بلندمـــدت بـــا شـــرکت های مدیریـــت صـــادرات و 
اخـــذ تعهـــد الزم در ایـــن خصـــوص و تبدیـــل شـــدن 
ـــی  ـــش بازرگان ـــه بخ ـــادرات ب ـــت ص ـــرکت های مدیری ش
بین الملـــل شـــرکت ها و تعریـــف مـــدل همـــکاری بـــه 
صـــورت تعاملـــی و پیمان ســـپاری و نـــه برون ســـپاری، 
تـــا حـــدود زیـــادی می توانـــد معایـــب همـــکاری بـــا 
شـــرکت های مدیریـــت صـــادرات را مرتفـــع کنـــد. 
ــه  ــارت بـ ــدم نظـ ــی ریســـک عـ ــه زمانـ ــن این کـ ضمـ
ـــرکت ها  ـــی رود و ش ـــاال م ـــوالت ب ـــادرات محص ـــد ص فراین
ـــار و کنتـــرل الزم را در خصـــوص محصـــوالت صـــادر  اختی
ـــروش  ـــدل ف ـــورت م ـــه ص ـــه ب ـــت ک ـــد داش ـــده نخواهن ش
ـــا  ـــاری ب ـــطه تج ـــد و واس ـــل کنن ـــاری عم ـــطه تج ـــا واس ب
ـــتقیم محصـــول  مالکیـــت و برنـــد خـــود بـــه طـــور مس
را بـــه مشـــتری خارجـــی بفروشـــد، در صورتی کـــه 
شـــرکت های مدیریـــت صـــادرات، صرفـــا خدمـــات الزم 
ــه  ــرکت ها ارائـ ــه شـ ــادرات بـ ــی و صـ ــرای بازاریابـ را بـ
ـــرکت ها  ـــل ش ـــش بین المل ـــورت بخ ـــه ص ـــد و ب می دهن
ـــروش،  ـــی شـــدن ف ـــا قطع ـــت ب ـــد. در نهای ـــل می نماین عم
ـــه صـــورت مســـتقیم بیـــن تولیدکننـــده و  ـــرارداد ب عقـــد ق

ـــت  ـــرکت های مدیری ـــه ش ـــود و ب ـــد می ش ـــدار منعق خری
ـــرد.  ـــق می گی ـــی تعل ـــیون صادرات ـــود کمیس ـــادرات، س ص
ــود دارد و الزم  ــوص وج ــن خص ــه در ای ــه ای ک ــا نکت ام
دانش بنیــان  صــادرات  حــوزه  سیاســتگذاران  اســت 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاوری و ش ــی و فن ــت علم معاون
ــدار  ــه صــادرات پای ــن اســت ک ــد، ای ــه آن توجــه کنن ب
پــروژه  یــک  صــورت  بــه  دانش بنیــان  تجهیــزات 
ــطه های  ــی و واس ــار عموم ــق تج ــدت و از طری کوتاه م
ــه  ــوارد ب ــر م ــی و در اکث ــکل مقطع ــه ش ــاری و ب تج
تنهایــی توســط خــود شــرکت های کوچــک و متوســط، 
ــور در  ــدف از حض ــه ه ــت. در صورتی ک ــر نیس امکان پذی
بــازار بین المللــی و حمایت هــای صادراتــی معاونــت 
ــدار و رو  ــادرات پای ــه ص ــیدن ب ــاوری، رس ــی و فن علم
ــرکت ها  ــا ش ــت ب ــه رقاب ــه عرص ــتن ب ــد و پیوس ــه رش ب
ــای  ــی و تصاحــب بخشــی از بازاره ــای بین الملل و برنده
ــات  ــن خصــوص تصمیم ــدف باشــد، الزم اســت در ای ه

واقع بینانــه اخــذ شــود. 
صـادرات  مدیریـت  شـرکت های  اگـر  حاضـر  حـال  در 
بخواهنـد بـه صـورت تخصصی صرفـا به ماموریت توسـعه 
اسـت  الزم  بپردازنـد،  دانش بنیـان  تجهیـزات  صـادرات 
هزینـه، زمـان و ریسـک بسـیار باالیـی بپردازنـد و ممکن 
اسـت بعـد از صرف زمـان و هزینـه قابل توجه بـه دالیلی 
نظیـر  شـرکت ها،  ایـن  عملکـرد  و  اختیـارات  از  خـارج 
قیمـت بـاالی دسـتگاه ها، اطالعـات فنی نه چنـدان دقیق 
ارائـه شـده از سـوی شـرکت ها، تغییـر ناگهانـی قیمت ها 
از سـوی تولیدکننـده و...  تالش هـای ایشـان منجـر بـه 
فـروش محصـوالت نشـود و شـرکت مدیریـت صـادرات 
متحمـل شـود.  را  بـدون کسـب سـود، ضـرر هنگفتـی 
هیچ گونـه  خصـوص  ایـن  در  تولیدکننـده  حالی کـه  در 
هزینـه ای نپرداختـه و اتفاقـا شـناختی نسـبی از وضعیت 
بازارهـای هـدف خود و موانع ورود به بازار خارجی کسـب 
کـرده اسـت. در صورت موفقیـت هم، با برنـد تولیدکننده 
و بـه طـور مسـتقیم بیـن تولیدکننـده و خریدار، قـرارداد 
فـروش منعقـد می شـود و ایـن ریسـک وجـود دارد کـه 
همـه تالشـی کـه شـرکت مدیریـت صـادرات در جهـت 
بازاریابی و شناسـایی مشـتری داشـته اسـت، از بین برود 
و شـرکت بعـد از اتمام قـرارداد، به صورت مسـتقیم ادامه 

رونـد فـروش را انجـام دهد.
می تــوان این گونــه نتیجه گیــری کــرد کــه بر اســاس 
تجربــه در حــوزه صــادرات تجهیــزات دانش بنیــان، 
ایجــاد شــرکت های مدیریــت صــادرات تخصصــی و 
حمایــت از آن هــا، پذیریــش ریســک و هزینــه بــه صــورت 
منصفانــه بیــن شــرکت های تولیدکننــده و مدیریــت 
صــادرات، انعقــاد قــرارداد همــکاری بلندمــدت و تبدیــل 
شــدن شــرکت های مدیریــت صــادرات بــه بخــش 
ــذ  ــان و اخ ــرکت های دانش بنی ــل ش ــی بین المل بازرگان
تعهــد حســن انجــام کار، قطعــا می توانــد از راهکارهــای 
توســعه صــادرات تجهیــزات شــرکت های کوچــک و 

 .متوســط دانش بنیــان باشــد
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ن است که خار�ب ها �ی   در زمینه حمصوالت دانش بنیان مشیلک که وجود دارد، ا�ی

ای  ای آن یم طلبند. �ب  را �ب
ن

ینه گزا� تکنولوژی را در اختیار ما قرار �ن دهند �ی هز

ا�ن از  یک حمصول خار�ب  ا�ن �ب دانش ا�ی ن حمصوالت دانش بنیان، ک�چ ا�ی مه�ی

ن است که الزاما ک�چ کردن یک حمصول به معنای ک�چ  هستند ویل نکته همم ا�ی

کردن روش تبلیغات و فروش آن نیست

ید و فروش انواع اکال و خدمات ظرف  اد استارت آپ ها�ی در زمینه خر ب ا�ی

رهای  �ن از �ش ده که ح�ت در �ب ال �ب  را �ب
گ

یک سال گذشته آن قدر رسعت زند�

ن استارت آپ ها هست�ی ن شاهد استفاده مردم از خدمات ا�ی توسعه نیافته ن�ی

یه فعالیت  ان آینده روش�ن دارند، چون �چ به نظر من استارت آپ ها در ا�ی

ن زمینه  آن ها ارائه خدمات است. کشور ما تشنه خدمات است و در ا�ی

دی دارد جای اکر ز�ی

اقتصاد مقاومتی
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فرهنگ مصرف محصول داخلی را احیا کنیم
 لیال مهداد

ریس علل �ب رغب�ت مردم به مرصف اکالی داخیل  گزاریسش در �ب



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

33

کیفیت کاالی تولید داخل، رمز موفقیت آن است
بهین راهکار توسعه پیشرو، تولیدکننده نوعی محصول نرم افزاری 
است که بیشتر برای تامین امنیت در سازمان ها مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ شرکتی دانش بنیان که محمد نادری مدیر عاملی آن را به 
 عهده دارد. در آغاز راه فعالیت این شرکت، نمونه داخلی آن وجود 
نداشته و در حال حاضر نیز فاقد نمونه اروپایی است و تنها امریکایی ها 
فعالیت هایی در این حوزه داشته اند. مدیر عامل بهین راهکار توسعه 
پیشرو می گوید: »رقابت کردن با شرکت های امریکایی کار سختی بود. 
به طوری که افرادی که عزم ما را برای ورود به این عرصه می دیدند، 
اذعان می کردند که رقابت با شرکت های امریکایی کاری محال است. 
واقعیت این است که فرهنگ سازمان های ما در استفاده از تولیدات 
داخلی فرهنگ ضعیفی است.« در ابتدای راه بیشتر افراد معتقد بودند، 
این شرکت موفق نخواهد شد. اتفاقا شرکت هم چالش های بزرگی را 
پشت  سر گذاشت. نادری درباره این چالش ها می گوید: »ما عالوه بر 
چالش های موجود، با چالش فنی و فناورانه نیز رو به رو بودیم که ناشی 
از پایین بودن سطح دانش در کشور بود. از طرفی ایده مان جدید بود و 
با مشکالت متعددی مواجه بودیم مثل تامین منابع و نقدینگی، جلب 
افراد خبره که بتوانند در این حوزه به ما کمک کنند و از همه مهم تر 
جلب اعتماد سازمان ها برای این که به محصول ایرانی اعتماد کنند.« 
بهین راهکار توسعه پیشرو برای این که در بازار موفق ظاهر شود، در 
ابتدای راه نیاز سازمان های ایرانی را شناسایی کرد. نادری می گوید: 
خارجی  توانمند های  با  محصول  یک  تولید  صرفا  ما  اولیه  »قدم 
نبود، بلکه شناسایی نیاز سازمان های ایرانی و تطابق توانمندی های 
محصوالت خارجی با این نیازها بود. به عبارتی سازمان داخلی خریدار، 
عالوه بر این که می توانست محصولی مشابه محصول خارجی داشته 
باشد، می توانست آپشن های دیگری را نیز داشته باشد که تولیدکننده 
خارجی از آن ها غافل بود.« این شرکت در حقیقت برای تبلیغ و 
فروش محصول خود مستقیما به جنگ تولید خارجی و اعالم رقابت 
با او نرفته است. بلکه تبلیغات خود را بر مبنای پاسخگویی به نیاز 
سازمان داخلی و در کنار آن تامین آن نیازها گذاشته است. بحث 
امنیت، بحثی پرچالش است و اتفاقاتی که در این زمینه پیش آمد - 
حمله به تاسیسات هسته ای و نفتی - باعث شد سازمان های داخلی 
به ضعف محصوالت خارجی یا حداقل به عدم عالقه مندی آن ها در 
حفاظت از دارایی های دیجیتالی ما پی  ببرند. این مسئله در نهایت به 
استقبال از محصوالت داخلی کمک کرد. شاید برای همین است که 
باید گفت هر محصول داخلی باید راه مخصوص و بومی تبلیغ خود 
را بیابد. در زمینه محصوالت دانش بنیان مشکلی که وجود دارد، این 
است که خارجی ها یا تکنولوژی را در اختیار ما قرار نمی دهند یا هزینه 
گزافی را برای آن می طلبند. برای همین محصوالت دانش بنیان، کپی 
ایرانی با دانش ایرانی از  یک محصول خارجی هستند ولی نکته مهم 
این است که الزاما کپی کردن یک محصول به معنای کپی کردن 
روش تبلیغات و فروش آن نیست. مدیرعامل بهین راهکار توسعه 
پیشرو در مورد تبلیغات می گوید: »هدف هر محصول دانش بنیان 
متفاوت است. هدف این شرکت عمدتا مدیران فناوری اطالعات 
سازمان هاست. این مدیران بخش کوچکی از جامعه ای هستند که 
ممکن است به بیلبوردها توجه کنند. برای همین این نوع تبلیغ هزینه 
باالتری از جامعه هدف شرکت دارد. این شرکت بیشتر از روش های 
غیرمستقیم در تبلیغات بهره می برد؛ اطالعات را رایگان در اختیار 
جامعه هدف قرار می دهد. به این طریق جامعه هدف جلب استفاده 

ایرانی، »ایرانی بخر«؛ شعاری است 
که در چند سال گذشته برای حمایت 
از تولید داخل خلق شد، اما به رغم 
این شعارها و تبلیغات فراوانی که با 
هدف توجه به تولید ملی در رسانه ها 
صورت گرفت، تولید محصول 
بی کیفیت و بازشدن دروازه های 
کشورمان به روی واردات و ناتوانی 
رقابت تولید داخل با خارجی ها 
در کیفیت و کمیت، انحصاری 
بودن بازار و تبلیغات اغراق آمیز 
و کم فروشی ها، اثر این دست از 
شعارها را خنثی کرد و در نتیجه 
نتوانست  اعتماد مشتریان و مردم را 
به کاالی داخلی افزون کند. در بازار 
امروز کاالهایی متعلق به شرکت ها 
و کارخانه های داخلی وجود دارند 
که از کیفیت مشابه کاالهای خارجی 
برخوردارند، اما هنوز نتوانسته اند 
اعتماد مشتریان را به دست بیاورند؛ 
کاالهایی که استقبال از آن ها بی شک 
به نفع تک تک افراد جامعه است. 
چون همان طور که همه ما می دانیم 
چرخش چرخ اقتصاد یعنی نبود 
بیکاری و گرانی، افزایش توسعه 
و... برای یافتن پاسخ این پرسش 
که چگونه می شود مصرف کننده 
ایرانی را به خرید کاالی تولید 
داخل متمایل کرد، پای صحبت های 
سه تن از تولیدکنندگان داخلی 
نشسته ایم که در ادامه می خوانید. 
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از آن اطالعات رایگان می شوند و در میان اطالعات رایگان 
محصول شرکت نیز تبلیغ می شود.« اهمیت حمایت دولت ها 
در حوزه اقتصادی و  تولیدات داخلی بر کسی پوشیده نیست، 
اما نادری اعتقاد دیگری دارد و در این زمینه می گوید: »از همه 
مهم تر فرهنگسازی است. جامعه ما به این دلیل از محصوالت 
داخلی استفاده نمی کند که  فرهنگ آن وجود ندارد. دولت مگر 
تا کجا می تواند شرکت ها را به خرید محصول داخلی الزام کند؟ 
این الزام جایی موجب قاچاق می شود. تصور من این است که 
اگر ما بتوانیم فرهنگ استفاده از کاالهای ایرانی را رایج کنیم، 
انجام دادند، موفق می شویم.  ژاپنی ها  مثل همان کاری که 
البته فرایندی طوالنی پیش رو داریم برای این که به خودمان 
بقبوالنیم تولید خوب انجام دهیم و از این تولید خوب استفاده 
کنیم. من معتقد نیستم که الزاما باید از تولید داخل استفاده 
کنیم، بلکه باید از تولید با کیفیت داخلی باید استفاده شود. 
در واقع باید روزی برسد که مصرف کننده داخلی بین خرید 
کاالی ایرانی و خارجی مختار باشد و کاالی ایرانی را انتخاب 
هدایت  در  اثرگذار  عوامل  از  یکی  می توانند  رسانه ها  کند.« 
فرهنگ جامعه باشند. در جامعه ما عالوه بر رسانه های نوشتاری 
و دیداری، فضاهای مجازی نیز می توانند به فرهنگسازی در این 
زمینه کمک کنند و در تهیج خواست مردم و هدایت آن ها به 
سمت استفاده از محصوالت با کیفیت داخلی اثر گذار باشند. 
در وضعیتی که جامعه کارآفرین با یک سری مشکالت نهادینه 
مثل عدم  وجود زیر ساخت تولیدی مناسب، قانون کار نامنسجم، 
قوانین پراکنده متناقض و... دست به گریبان است، حمایت هایی 
مثل معافیت های گمرگی و... می توانند کمک کننده باشند. 
پایین  تولید داخلی می شود،  از  متاسفانه هر بار که صحبت 
بودن کیفیت این محصوالت، دلیل اصلی و مهم مردم برای 
استفاده نکردن از آن هاست. نادری تامین کیفیت را وظیفه 
تولیدکننده می داند و می گوید: »ما تعریف ساده ای از کیفیت 
داریم؛ کیفیت چیزی است که مشتری از آن کیف کند. اگر 
از این منظر به مسئله نگاه کنیم، من تولیدکننده هیچ هدفی 
ندارم جز این که محصول تولیدی من مورد رضایت مشتری 
باشد. اگر هدف گذاری شخص بر این مبنا باشد که من هدفی 
ندارم جز افزایش ثروث یا رضایت کارمندان یا حتی گسترش 
بازار، به بیراهه رفته است. در حالی که اگر هدف جلب رضایت 
مشتری باشد، بی شک هدف های دیگر نیز تامین خواهند شد. 
این روش کمک می کند از هزینه های تولید و برگشت از تولید 
کاسته شود. خیلی از محصوالت که ذهن ما را نسبت به تولید 
داخلی بدبین کرده است، از لحاظ کیفی مشکل دارند. در حال 
حاضر شرکت های دانش بنیان در حال گسترش هستند، اما 
پایداری آن ها صرفا در یک فضای رقابتی ممکن خواهد بود. 
در فضای رقابتی کیفیت نیز خود به  خود رشد خواهد یافت.« 
یکی از واقعیت های غیر قابل انکار این است که افزایش تولید 
در حوزه ای، سبب افزایش رقابت در آن می شود و در فضای 
رقابتی فقط شرکت هایی باقی می مانند که رضایت مشتری را 
جلب کرده باشند. در رقابت، کیفیت و قیمت پایین تر حاصل 
می شود؛ دو پارامتر مورد عالقه مشتری. از این جهت اگر تعداد 
شرکت های دانش بینان تولیدکننده افزایش یابد، فضای رقابتی 
تنگ تر خواهد شد و قطعا تعدادی از آن ها حذف می شوند. البته 

باید اذعان کرد که این نشانه اقتصاد سالم است. در این میان 
نباید از یکی از مهره های اصلی یعنی مصرف کنندگان غافل شد؛ 
کسانی که نقشی مهم در مصرف یا عدم مصرف تولیدات داخلی 
بازی می کنند. مدیر عامل بهین راهکار توسعه پیشرو می گوید: 
»من نقش مصرف کننده را در دو بازه زمانی می بینم. تصور من 
این است که در یک بازه زمانی اگر مصرف کننده خرید محصول 
نسبتا ضعیف ایرانی را به محصول با کیفیت خارجی اولویت 
دهد، با این رویکرد که شرکت تولیدکننده محصول، فرایند رو 
به رشدی دارد، می توان امیدوار بود این شرکت ها سرپا بمانند. 
اما از یک زمانی به بعد باید به این فکر کند که تنها محصول با 
کیفیت مصرف کند و از خرید محصول بی کیفیت سرباز بزند. 
به عنوان مثال مصرف کننده می تواند در یک بازه به تولیدکننده 
داخلی این اجازه را بدهد که خودرو تولید کند، حتی اگر کیفیت 
پایین تر داشته باشد، اما از یک بازه دیگر نباید آن کیفیت سابق 
را قبول کند چون شرکت به سمت کیفیت ایده آل حرکت 

نکرده است.« 
فرایند تولید نیازمند شفافیت است

ریز سازگان تکین، شرکت دانش بنیان دیگری است که احمد 
می کند.  نقش  ایفای  آن  عاملی  مدیر  سمت  در  رشیدی 
محصوالت این شرکت دو حوزه را پوشش می دهد؛ دزدگیر و 
ردیاب هوشمند خودرو، محصوالتی که عموم مردم مصرف کننده 
آن هستند و دستگاه تسهیل کننده الکترونیک حجم گاز و 
به گاز که سازمان های دولتی،  مانیتورینگ مربوط  سیستم 
آن ها را خریداری می کنند. این شرکت در فروش محصوالت 
هر دو حوزه مشکل دارد. مدیرعامل این شرکت به چالش های 
شرکت اشاره می کند و می گوید: »اولین چالش این که در حوزه 
الکترونیک و ابزار دقیق، متاسفانه به تولیدات داخلی اطمینان 
این  ما  نگرفته است.  برای آن فرهنگسازی صورت  و  ندارند 
مشکل را در زمینه لوازم خانگی نیز شاهدیم. دومین مشکل 
مربوط به فرایند فروشی است که در سازمان های دولتی باید 
طی شود تا محصولی را خریداری کنند؛ فرایندی پیچیده که 
نیاز دارد ابتدا هزینه کنید تا بتوانید بعد از مدتی تولید، وارد 
لیست شرکت های تولیدکننده گاز شوید. تست، تولید و آزمایش 
یک قطعه به کلی هزینه و زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد و 
بتواند استاندارهای معتبر بین المللی را کسب کند. در واقع 
همه این ها ملزوماتی است که مصرف کننده نیاز دارد تا کاالی 
شما را مصرف کند.« یکی از مشکالتی که اکثر تولیدکنندگان 
داخلی با آن روبه رو هستند، پایین بودن تقاضاست که باعث 
می شود تعداد تولید کاهش بیابد و در نتیجه هزینه تمام شده 
برای تولیدکننده داخلی باال برود. رشیدی در این مورد می گوید: 
»تولیدکننده خارجی زمانی که محصولی را تولید می کند، چون 
بازارش جهانی است، به تعداد باال تولید می کند. در حالی که ما 
خیلی موفق باشیم، می توانیم بازار داخل را داشته باشیم. تعداد 
ما با آن ها قابل مقایسه نیست و هزینه تولید، کیفیت تولید، 
کیفیت قطعات به کار رفته و همه این ها مشکل ساز می شود. 
از سویی نیز دستور شفافی در سازمان های دولتی وجود ندارد 
که اگر کاالیی در داخل تولید شد، مشابه خارجی آن خریداری 
نشود. در مناقصات، خارجی ها شرکت می کنند و ما نیز حضور 
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داریم. از طرفی تعداد محصول مورد تقاضا پایین است و برای ما 
صرفه اقتصادی ندارد.« یکی از مسائلی که برای تولیدکنندگان 
محصوالت شرکت گاز مشکل ساز شده، این است که شرکت 
گاز استانی شده است و هر استان شرکت گاز دارد و به صورت 
مستقل مناقصه برگزار می کند، خرید می کند و ارزیابی کیفی 
انجام می دهد. یکی از راهکارهایی که تولیدکنندگان این عرصه 
پیشنهاد داده اند، تجمیع نیازمندی چندین استان است تا هم 
نیاز آن ها برطرف شود و هم برای تولید کننده داخلی صرفه 
اقتصادی داشته باشد. رشیدی حمایت دولت را در این زمینه 
کارساز می داند و می گوید: »دولت می تواند با صدور دستور 
شفاف به تولیدکننده داخلی کمک کند. من نمی توانم یک سال  
وقت بگذارم که مدیری محصول من را بخرد. فرایندی که در 
تولید وجود دارد نیازمند شفافیت است تا مدیری که جنس 
داخلی را تهیه کرد، از نظر سازمان بازرسی زیرسوال نرود. در 
واقع دولت باید دستورالعمل شفافی بدهد که فالن کاال، در 
این حوزه و این رسته، به فالن روش حمایت شود. ما کلی 
باید هزینه کنیم تا دستگاهی را طراحی کنیم، نمونه سازی 
کنیم و در نهایت ببینیم آیا می توانیم بازاری برای آن بیابیم 
یا نه. متاسفانه نیاز کشور به برخی کاالها کم است یا خرید آن 
را به صورت عمده به پیمانکاران واگذار کرده اند.« گله همه از 
کیفیت پایین محصول داخلی است، اما مسئله ای که در این 
میان مغفول مانده این است که تولیدکننده خارجی نیز از ابتدا 
در این جایگاه نبوده است. مدیر عامل ریز سازگان تکین می گوید: 
»شرکت ما از همان آزمایشگاهی تایید استاندارد می گیرد که 
شرکت خارجی به آن مراجعه می کند. این امکان وجود دارد که 
میزان خرابی محصول من چهار درصد باشد و خرابی شرکت 
خارجی دو درصد. در واقع چیزی از محصول خراجی کم ندارد 
و تنها نیازمند فرصت است تا به آن جایگاه مدنظر برسد. ولی 
متاسفانه صبر الزم وجود ندارد.« تولید در تعداد کم، هزینه 
سربار باالیی دارد، در نتیجه کیفیت کار پایین می آید. به عنوان 
مثال برای تولید صد محصول، پروسه تولید به صورت دستی 
انجام می شود، اما در تعداد باال با دستگاه مراحل طی می شود 
و همین کار دقت و کیفیت را ارتقا می دهد. همه این ها موانعی 
هستند که بر سر راه تولید داخلی قرار دارند و باید آن ها را رفع 
کنیم تا بتوانیم افزایش تولیدات داخلی را شاهد باشیم. رشیدی 
می گوید: »در وهله اول باید مصرف کننده را راضی کنیم و 
بعد این فرهنگ در مدیر دولتی به وجود بیاید که از تولید 
داخلی استفاده کند. البته به او در این زمینه حاشیه امنیت 
نیز بدهیم. متاسفانه دستورات، کلی و مبهم هستند و قانون 
شفافی وجود ندارد.« یکی از مواردی که بیشتر تولیدکنندگان 
به آن اذعان دارند، این است که پیش از فرهنگسازی نیازمند 
تسهیل قوانین هستیم. اگر فرهنگسازی صورت بگیرد، اما ضعف 
قانونی وجود داشته باشد، فایده ای ندارد. رشیدی معتقد است 
در این حالت سطح توقع مردم باال می رود و در عمل حمایتی 
را در راستای برآوردن توقع به وجود آمده، نداریم. فضا باید هم 
رقابتی باشد، هم حمایتی. مردم نیازمند این هستند که با فرایند 
تولید آشنا شوند. خیلی از مردم درکی از تولید ندارند. می توان 
درباره گذشته و روند پیشرفت شرکت های مطرح دنیا به مردم 
آگاهی داد. مردم باید بدانند که مصرف کاالی ایرانی یعنی ایجاد 

اشتغال، خودباوری، توسعه و... مردم باید بدانند که رسیدن به 
همه این ها یک شبه اتفاق نمی افتد. 

بازاریابی یک تخصص است
فناوری  توسعه  شرکت  مدیرعامل  آقاباقر،  مهدی پور  مهدی 
ماشین ابزار و اتوماسیون صدرا فن گستر است؛ شرکتی که در 
سال 81 تاسیس شده و طی تمام این سنوات در زمینه طراحی 
و ساخت ابزار سی ان سی مشغول بوده است. فعالیت شرکت 
در زمینه الکترونیک، مکانیک و سخت افزار است. این شرکت 
در این زمینه جزو اولین هاست. توسعه فناوری ماشین ابزار و 
اتوماسیون صدرا فن گستر برای تبلیع و فروش محصوالتش 
در نمایشگاه های متعدد داخلی و بین المللی شرکت کرده است. 
البته این شرکت از تبلیغات چهره  به  چهره و مزایای آن غافل 
نبوده و از این شیوه نیز بهره برده است. مهدی پور با تکیه بر 
تجربیات چندین ساله خود، درباره اهمیت و جایگاه حمایت ها 
می گوید: »روش های حمایتی که تا به حال اعمال شده است 
یا در حال حاضر مطرح می شود، کارساز نخواهند بود. دولت 
فنی  فکر  که  نخبه ای  افراد  که  گرفته  پیش  در  را  شیوه ای 
داشته اند و باید وقتشان را صرف مسائل این چنینی کنند، شرکت 
تاسیس کرده اند و بازاریابی کاالیشان را هم به عهده گرفته اند. 
در واقع همین شرکت شدن، بالی جان آن ها شده است و عمال 
ویژگی هایی که این افراد داشتند، از بین برده است.« شاید یکی 
از مشکالت شرکت های دانش بنیان در فروش محصوالتشان 
همین باشد که افراد صاحب ایده و فکر و طرح، باید کاالی خود 
را تبلیغ کنند و به فروش برسانند. در حالی که بازاریابی رشته ای 
از زیرشاخه های علوم انسانی است و کاری است تخصصی که 
باید به دست صاحب همان تخصص سپرده شود تا بازدهی الزم 
را شاهد باشیم. کیفیت کاال یعنی شرکت، بازتاب دلخواه را در 
بلندمدت از مصرف کننده دریافت و محصول خود را به تناسب 
آن بهینه کند. اگر ما شرکتی مثل زیمنس را معادل کیفیت 
می دانیم، برای این است که هفتاد، هشتاد سال دوام آورده و 
طی همه این سال ها آن قدر بهینه شده است که امروز محصول 
باکیفیت می دانند. واقعیت این است که شرایط  زیمنس را 
اقتصاد کشور باید به جایی برسد که مصرف کننده احساس نیاز 
کند و تولید داخلی را به دلیل کیفیت خریداری کند و در این 
حالت بی شک نسل بعدی همان تولیدات، از کیفیت باالتری 
برخوردار خواهند بود. مهدی پور فرهنگ سازی را گره گشای بازار 
نمی داند و می گوید: »اگر فردی در بازار تجربه خرید محصولی 
را داشته باشد و کیفیت مدنظرش را از محصول دیده باشد، 
بی شک مشتری دائم آن محصول خواهد شد. بازار باید از یک 
رقابت منطقی پیروی کند؛ همین و بس. زمانی که رقیب وجود 
نداشته باشد کیفیت معنای خود را از دست می دهد. ایرانی 
بودن همیشه به معنای بی کیفیتی نیست. همان طور که فرش 
ایرانی صحت این مسئله را اثبات کرده است. این گونه نیست که 
ما فرهنگ خرید محصول ایرانی را نداریم بلکه یکی از مشکالت 
تولید داخلی قیمت تمام شده است و اگر شرکت سازنده بخواهد 
کیفیت را نیز مدنظر قرار بدهد، هزینه گرافی در پی خواهد 
داشت. به همین علت در عرصه رقابت، از نظر قیمت عقب 

 ».می افتد و بازار را از دست می دهد
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اینترنت کسب و کار من است
 علیرضا بهداد

الگو�ی از نقش سیاست گذاری های خوب دولت در رشد اقتصادی 
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در ادبیـــات اقتصـــادی از سیاســـت گذاری، تصمیم گیـــری 
ـــعه  ـــی توس ـــن اصل ـــه رک ـــوان س ـــه عن ـــذاری ب و قانون گ
ـــت  ـــک جه ـــه در ی ـــن س ـــر ای ـــود. اگ ـــاد می ش ـــورها ی کش
ـــر  ـــا اگ ـــید، ام ـــد رس ـــود خواه ـــه اوج خ ـــعه ب ـــند، توس باش
ـــرو  ـــز توســـعه ف ـــه ســـویی حرکـــت کننـــد، می هـــر کـــدام ب

ـــرد. ـــد ب ـــی نخواه ـــه جای ـــور راه ب ـــت و کش ـــد ریخ خواه
ایـــن ســـه رکـــن در اقتصـــاد ایـــران طـــی ســـال های 
گذشـــته همـــواره واگـــرا بـــوده و زمینه ســـاز رشـــد 
ـــده اند.  ـــه نش ـــل توج ـــوس و قاب ـــعه ملم ـــادی و توس اقتص
دولـــت بـــه عنـــوان سیاســـت گذار، ســـاز خـــود را زده و 
ـــع  ـــبه پوپولیســـتی مناب ـــا ش ـــی پوپولیســـتی ی ـــا رفتارهای ب
کشـــور را بـــه ســـمتی هدایـــت کـــرده کـــه بیشـــتر آن 
ـــود  ـــه وج ـــدی ب ـــای تولی ـــا واحده ـــت ی ـــده اس ـــف ش تل
ــا آســـیب زدن بـــه محیـــط زیســـت،  آمده انـــد کـــه بـ
ــه  ــان ها بـ ــالمت انسـ ــرای سـ ــی را بـ ــکالت فراوانـ مشـ

وجـــود آورده انـــد.
قانون گـــذاران نیـــز بـــه دلیـــل تفکـــر منطقـــه ای خـــود 
ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــانده اند ک ـــب رس ـــه تصوی ـــی را ب ـــا قوانین ی
آن وفـــادار نبوده انـــد یـــا این کـــه بـــا توجـــه بـــه فشـــار 
ــه  ــد کـ ــاد کرده انـ ــی را ایجـ ــه، طرح هایـ ــردم منطقـ مـ
ـــعه  ـــد و توس ـــاز رش ـــدت و زمینه س ـــد م ـــی بلن دارای افق
پایـــدار نبـــوده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن، تصمیم گیـــران 
ـــوا  ـــر ق ـــاد در سرتاس ـــران اقتص ـــه ای از بازیگ ـــه مجموع ک
و حاکمیـــت بـــه شـــمار می رونـــد، عمدتـــا بخشـــی نگر 

ـــد. ـــح داده ان ـــه کل ترجی ـــزء را ب ـــع ج ـــوده و مناف ب
ـــور  ـــبب وف ـــه س ـــتر ب ـــور بیش ـــت در کش ـــوع مدیری ـــن ن ای
ـــی  ـــش خصوص ـــن بخ ـــکل نگرفت ـــی و ش ـــای نفت درآمده
قدرتمنـــد بـــوده اســـت. در چنیـــن شـــرایطی بدیهـــی 
ـــگ  ـــواره لن ـــی هم ـــت دولت ـــا مدیری ـــعه ب ـــه توس ـــت ک اس
خواهـــد زد و مـــردم خـــود را در آن شـــریک اصلـــی 

نمی داننـــد.
دولت یازدهم چه کرد؟

ـــل  ـــران را تحوی ـــاد ای ـــرایطی اقتص ـــم در ش ـــت یازده دول
گرفـــت کـــه شـــاخص های اقتصـــادی در نامناســـب ترین 
وضعیـــت خـــود قـــرار داشـــت. بـــه طوری کـــه برخـــی 
ـــاد  ـــت اقتص ـــه مدیری ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــان ب از اقتصاددان
ـــه مراتـــب آســـان تر از مدیریـــت  جنـــگ و پـــس از جنـــگ ب
ـــی  ـــور در وضعیت ـــت و کش ـــوده اس ـــر ب ـــاد دوره اخی اقتص
قـــرار گرفتـــه کـــه اگـــر اقدامـــات فـــوری منطبـــق بـــر 
ـــال 99  ـــر س ـــود، اواخ ـــاظ ش ـــادی در آن لح ـــول اقتص اص
ـــر  ـــد، در غی ـــد ش ـــال 84 خواه ـــد س ـــور مانن ـــرایط کش ش
ـــوان از  ـــز نمی ت ـــده نی ـــه آین ـــک ده ـــرای ی ـــورت ب این ص

ـــد. ـــا ش ـــتی ره ـــت پوپولیس ـــرب مدیری ـــرات مخ اث
و  سیاســـت گذاران  حالی کـــه  در  میـــان،  ایـــن  در 
ـــت  ـــی وضعی ـــغول بررس ـــور مش ـــاد کش ـــزان اقتص برنامه ری
ـــرخ  ـــتغال و ن ـــادی، اش ـــد اقتص ـــون رش ـــاخص هایی چ ش
ـــا  ـــش اشـــتغال در کشـــور ب ـــرای افزای ـــکاری هســـتند و ب بی
ـــو در  ـــده ای ن ـــا پدی ـــد، ب ـــادی مواجهن ـــای زی ـــا و اگره ام

ـــه  ـــبت ب ـــان را نس ـــه آن ـــده اند ک ـــه رو ش ـــران رو ب ـــاد ای اقتص
ـــات  ـــش خدم ـــادی در بخ ـــد اقتص ـــتغال و رش ـــعه اش توس

ـــت.  ـــرده اس ـــدوار ک امی
شـــکل گیری و تولـــد اســـتارت آپ ها و رونـــق کســـب و 
ـــث  ـــر باع ـــاه اخی ـــد م ـــرف چن ـــران ظ ـــازی در ای کار مج
ـــن کار  ـــر شـــده اســـت. ای ـــزارن نف ـــرای ه ایجـــاد اشـــتغال ب
فقـــط بـــه خاطـــر سیاســـت گذاری درســـت دولـــت بـــه 
ـــرد  ـــم می گی ـــت تصمی ـــی دول ـــت؛ وقت ـــده اس ـــود آم وج
ـــاال  ـــت را ب ـــرعت اینترن ـــد، س ـــش ده ـــد را افزای ـــای بان پهن
ببـــرد و نســـبت بـــه فیلترینـــگ شـــبکه های اجتماعـــی 
ــش روی  ــی را پیـ ــت فضایـ ــد، در حقیقـ ــت کنـ مقاومـ
برخـــی نخبـــگان کشـــور قـــرار می دهـــد کـــه بـــا علـــم 
ـــو را در  ـــای ن ـــب و کاره ـــد کس ـــود بتوانن ـــمندی خ و هوش
ـــت  ـــد و کیفی ـــود آورن ـــه وج ـــازی ب ـــای مج ـــه بازاره زمین

خدمات رســـانی بـــه مـــردم را بـــاال ببرنـــد.
ـــز  ـــت و تجهی ـــش ســـرعت اینترن ـــه افزای ـــت ب ـــم دول تصمی
تمـــام نقـــاط کشـــور بـــه آن ســـبب شـــده تـــا مـــردم 
ـــان و  ـــی آس ـــتر و دسترس ـــی بیش ـــب آگاه ـــر کس ـــالوه ب ع
ـــوند  ـــدی ش ـــازار جدی ـــال وارد ب ـــات، عم ـــه اطالع ـــریع ب س
کـــه هـــم از نظـــر هزینـــه بـــرای آن هـــا مقـــرون بـــه 
ـــه ای  ـــه گون ـــات را ب ـــد خدم ـــم می توانن ـــت و ه ـــه اس صرف
ـــش  ـــطه گری در آن کاه ـــش واس ـــه نق ـــد ک ـــت کنن دریاف
ـــر  ـــت رقابتی ت ـــا قیم ـــات را ب ـــا و خدم ـــردم کااله ـــد و م یاب

ـــد. ـــت کنن دریاف
ــروش  ــد و فـ ــه خریـ ــتارت آپ هایی در زمینـ ــاد اسـ ایجـ
ـــدر  ـــته آن ق ـــال گذش ـــرف یک س ـــات ظ ـــواع کاال و خدم ان
ـــی از  ـــی در برخ ـــه حت ـــرده ک ـــاال ب ـــی را ب ـــرعت زندگ س
ـــردم از  ـــتفاده م ـــاهد اس ـــز ش ـــه نی ـــعه نیافت ـــهرهای توس ش
ـــاری  ـــاس آم ـــتیم. بر اس ـــتارت آپ ها هس ـــن اس ـــات ای خدم
غیررســـمی  تنهـــا نیـــم  درصـــد از خریـــد و فـــروش کشـــور بـــر 
ـــورت  ـــازی ص ـــای مج ـــی و در فض ـــارت الکترونیک ـــه تج پای
می گیـــرد. ایـــن نشـــان می دهـــد بـــه زودی شـــاهد 
ـــتارت آپ ها  ـــام اس ـــواع و اقس ـــت ان ـــدن فعالی ـــر ش همه گی
ــا  ــه بسـ ــود. چـ ــم بـ ــون خواهیـ ــای گوناگـ در زمینه هـ
ــای  ــع محدودیت هـ ــام و رفـ ــدن برجـ ــی شـ ــا اجرایـ بـ
ــاهد آن  ــی شـ ــع گمرکـ ــتن موانـ ــی و برداشـ بین المللـ
باشـــیم کـــه مشـــتریان ایرانـــی بـــا وصـــل شـــدن بـــه 
ـــا  ـــند ب ـــادر باش ـــات، ق ـــواع کاال و خدم ـــن ان ـــره تامی زنجی
ـــاز  ـــتر نی ـــه، بیش ـــد دقیق ـــرف چن ـــاپ ظ ـــا لپ ت ـــل ی موبای
ـــی  ـــد و در فضای ـــرف کنن ـــات را برط ـــه کاال و خدم ـــود ب خ
ـــات  ـــا خدم ـــد کاال ی ـــری بتوانن ـــت حداکث ـــا رضای ـــی ب رقابت

ـــد. ـــت کنن ـــانی دریاف ـــه آس ـــود را ب ـــاز خ ـــورد نی م
طبیعـی اسـت که اگـر ایـن نـوع سیاسـت گذاری ها در بدنه 
سـایر وزارتخانه هـا همه گیـر شـود و بـه جـای بروکراسـی 
شـدید، سیاسـت گذاری های اصولـی صـورت گیـرد، بخـش 
خصوصـی راه خـود را بـاز خواهـد یافـت و سـرمایه اش را به 
سـمتی خواهـد بـرد کـه بتوانـد ظـرف مـدت مناسـبی بـه 
کارآفرینـی بپـردازد و سـرمایه خـود را صـرف تولید یـا ارائه 

خدمـات بـه مـردم کند.
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ــن  ــا کمتریـ ــتغال بـ ــن اشـ باالتریـ
ی ر ا یه گذ ما ســـر

این جاســت کــه اگــر تفکــر نفتــی حاکــم بــر ذهــن 
دولتمــردان و حتــی عمــوم تغییــر کنــد و بــدون توجــه بــه 
ــرمایه  ــوان س ــانی به عن ــل انس ــی، عام ــار نفت ــع سرش مناب
اصلی کشــور به رســمیت شــناخته شــود، شــاهد بازگشــت 
ــد شــغلی  ــه کشــور و ایجــاد فرصت هــای جدی ــگان ب نخب
ــای  ــرمایه گذاری ه ــه س ــاز ب ــدون نی ــه ب ــود ک ــم ب خواهی
زیــاد و بــا تکیــه بــر چنــد دســتگاه رایانــه و اینترنــت بــه 
وجــود می آیــد. در آن زمــان اســت کــه شــاهد بــروز 
ــازار بکــر کشــور  ــه ب ــی در کشــور هســتیم ک خالقیت های
ــنا  ــانی آش ــدی از خدمت رس ــواع جدی ــا ان ــه را ب و منطق
ــه  ــا مطالع ــت ب ــت دول ــر اس ــان بهت ــن می ــد. در ای می کن
ــی  ــه نقــش نظارت ــق عملکــرد اســتارت آپ ها فقــط ب عمی
ــت گذاری را  ــی و سیاس ــای قانون ــردازد و خالءه ــود بپ خ
ــام عرضــه و  ــه نظ ــن کســب و کار را ب ــد و ای برطــرف کن
تقاضــا بســپارد. نــه این کــه بــه بهانه هــای مختلــف پــا در 
ــرای افــرادی تنــگ کنــد  ــان کنــد و عرصــه را ب کفــش آن
کــه قادرنــد بــا طراحــی چنــد نرم افــزار، تحوالتــی جــدی 

ــد.  ــود آورن ــور به وج در کش
در مـــدت کمـــی  کـــه از عمـــر اســـتارت آپ ها در ایـــران 
می گـــذرد، شـــاهد آن هســـتیم کـــه رقابـــت، شـــفافیت، 
ـــداران  ـــت و خری ـــده اس ـــق ش ـــتری و... محق ـــت مش رضای
کاال و خدمـــات از اســـتارت آپ ها توانســـته اند عـــالوه 
ـــت  ـــدون دخال ـــت، ب ـــا کیفی ـــات ب ـــت کاال و خدم ـــر دریاف ب
واســـطه ها و صـــرف کمتریـــن وقـــت، از طریـــق چنـــد 

ـــه مقصـــود خـــود برســـند و از خریدشـــان راضـــی  کلیـــک ب
ـــند.  باش

توسـعه ایـن نـوع کسـب و کار در شـرایطی کـه دولـت از 
اشـتغال به عنـوان یکـی از نگرانی هـای خـود ظـرف چنـد 
سـال آینده یاد کرده اسـت و ایجاد شـغل برای دانشـگاهیان 
را مسـتلزم صـرف سـرمایه گذاری های باال می دانـد، می تواند 
بـه دولت در ایجاد اشـتغال با صرف کمتریـن هزینه و بدون 
فشـار بـه بانک هـا، کمـک کنـد و فضـا را بـه سـمتی ببـرد 
کـه بـا همه گیر شـدن خدمات رسـانی این اسـتارت آپ ها در 
کشـور، شـاهد به وجـود آمدن برندهـای معتبـر بین المللی 
در ایـن زمینـه باشـیم و بتوانیـم خدمـات خـود را به سـایر 

کشـورها نیز منتقـل کنیم.
سیاســت گذاری درســت دولــت در خصــوص توســعه 
ــورم،  ــرل ت ــر چــون کنت ــی دیگ ــار اقدامات ــت در کن اینترن
ایجــاد رشــد اقتصــادی، بهبــود روابــط بــا دنیــا، توجــه بــه 
شــرکت های دانــش بنیــان و توســعه آنــان و حــل مســئله 
هســته ای، کارنامــه قابــل قبولــی را پیــش روی دولــت قــرار 
داده اســت تــا بــا افتخــار نتیجــه سیاســت گذاری های 
مناســب خــود را بــه مــردم نشــان دهــد. طبیعتــا در چنین 
وضعــی مــردم نیــز بــه جــای طلــب وام، مســکن، یارانــه و... 
از دولــت  خــود و نماینــدگان مجلــس، سیاســت گذاری های 
تصمیم گیری هــای  و  پیش برنــده  قوانیــن  مناســب، 
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــب می کنن ــع را طل ــت و به موق درس
ــود کشــور در مســیر رشــد و توســعه  ــدوار ب ــوان امی می ت
قــرار گیــرد، چراکــه ســطح مطالبــات مردمــی  بــاال مــی رود 
و  قانون گذاری هــا  سیاســت گذاری ها،  نتیجــه  مــردم  و 

.ــد ــد دی ــوب را خواهن ــای خ تصمیم گیری ه
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دولت برای استارت آپ ها چه کرد؟
 بهداد رسولی

گفت و گو �ب غالمعیل فرجادی، عضو هیئت عیمل
ی ن مه ر�ی �ن یت و �ب وه�ش مد�ی ش موسسه آموزیسش و �چ
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اقدامات زیربنایی دولت در خصوص افزایش 
پهنای باند و سیاست گذاری هایی نظیر 
گسترش اینترنت پرسرعت و جلوگیری 
از فیلتر شدن شبکه های اجتماعی سبب 
شده تا فرصت های شغلی زیادی در 
فضای مجازی کشور رونق گیرد و از باال 
رفتن نرخ بیکاری جلوگیری شود. به باور 
برخی از اقتصاددانان، دولت یازدهم با 
سیاست گذاری های کالن و موفق توانسته 
اقتصاد را به مسیر توسعه بازگرداند و 
زمینه را برای حضور بخش خصوصی در 
فعالیت های اقتصادی به صورت شفاف به 
وجود آورد. غالمعلی فرجادی، عضو هیئت 
علمی  موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت 
و برنامه ریزی، بر این باور است که حکمرانی 
خوب، به رغم تمام مشکالت، باعث به وجود 
آمدن فرصت های جدید شغلی شده است 
که در سیاست گذاری ها پیش بینی شده بود 
تا رشد استارت آپ ها در ایران بتواند به این 
اندازه به رقابتی شدن بخش هایی از بازار 
کمک و فرهنگ خرید مردم را عوض کند.

او در گفت و گو با دانش بنیان، مزیت 
اقتصاد ایران را در رشد بخش خدمات 
می داند و معتقد است با توجه به خالء 
بزرگی که کشور در این بخش دارد، 
استارت آپ ها توانسته اند با سرعت 
باالیی تشکیل شوند و رشد پیدا کنند.

اینترنـت   زمینـه  در  مناسـب  سیاسـت گذاری   
تـا  شـده  باعـث  آن  شـدن  تلقـی  فرصـت  و 
اسـتارت آپ ها در ایـران رشـد بسـیاری سـریعی 
سیاسـت گذاران  شـما  نظـر  بـه  باشـند.  داشـته 
چـه اقدامـی  بایـد انجـام دهنـد که حیات کسـب 
و کارهـای نوپـا ادامـه یابـد و حرکـت رو به رشـد 

آنـان متوقـف نشـود؟ 
از  اشـتغال  حـوزه  در  نامناسـب  سیاسـت گذاری های 
طریـق ایجـاد پروژه هـای دولتـی و تزریـق وام بـه جامعـه 
تحـت عناویـن مختلـف طی سـال های گذشـته نتوانسـته 
آن گونـه کـه بایـد تغییـری در اشـتغال کشـور بـه وجـود 
یـا  مناسـب  سیاسـت گذاری  یـک  حالی کـه  در  آورد. 
شـبکه های  و  اینترنـت  بخـش  در  خـوب  حکمرانـی 
اجتماعـی سـبب شـده تـا فرصت هـای زیـاد شـغلی در 
بخـش خدمـات به وجـود آیـد. اسـتارت آپ ها فرصت های 
جدیـدی بـرای تحصیل کردگان و نخبگان کشـور هسـتند 
تـا آنـان بـا اسـتفاده از توانایـی علمـی  خـود و خالقیـت 
ذاتیشـان، فرصت هـای فعالیـت در اقتصـاد ایـران را رصد 
کننـد و بتواننـد بـا توجـه بـه خالءهایـی کـه در بخـش 
خدمـات وجـود دارد، بـا کمتریـن سـرمایه گذاری در ایـن 
زمینـه بـه فعالیـت بپردازنـد و خیلـی زود رشـد کننـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه دولـت در شـرایط کنونـی کـه بـا 
کمبـود منابـع روبـه رو اسـت و قصـد دارد امـور اقتصادی 
کشـور را بـه دسـت بخـش خصوصـی بسـپارد، از فرصتی 
کـه اسـتارت آپ ها در فضـای مجازی بـه وجـود آورده اند، 
اسـتفاده کنـد و بـا برطـرف کـردن موانـع کسـب و کار 
آن هـا و نوسـازی یـا ایجـاد زیر سـاخت ها، بـه گسـترش 
کنیـد  توجـه  اگـر  بپـردازد.  فعالیت هـا  از  دسـت  ایـن 
فقـط بـا افزایـش نه چنـدان زیـاد پهنـای بانـد )نسـبت 
بـه کشـورهای پیشـرفته( و بـاال رفتـن سـرعت اینترنـت 
نسـبت بـه سـال های گذشـته، دولـت توانسـته فضایـی را 
در اشـتغال زایی بـه وجـود آورد کـه شـاید خـود او هـم 
نمی توانسـت پیش بینـی کنـد که عـده ای از جوانان خالق 
و هوشـمند پـا در بـازار خدمـات بگذارنـد و بتواننـد در 
ایـن بخـش به فعالیـت بپردازنـد. در این میان الزم اسـت 
دولـت حتی االمـکان بـه تسـهیل این نـوع کسـب و کارها 
و گسـترش آن هـا در کل کشـور کمک کنـد و اجازه دهد 
بـازار و جامعـه اقتصـادی کشـور دربـاره این نوع کسـب و 
کارهـا تصمیـم بگیرنـد، نه این کـه با دخالت هـای خود در 
حوزه هـای مختلـف از قبیـل مجوزهـا و قیمت گذاری هـا، 
راه توسـعه اسـتارت آپ ها را ببنـدد و موانعـی بـرای رشـد 

آنان بـه وجـود آورد.
 بـا توجه بـه خالئی کـه در بخش خدمـات وجود 
دارد، فکـر می کنیـد چـه فرصت هـای شـغلی در 
بهتـر  نهفتـه اسـت و سیاسـت گذار  ایـن بخـش 

اسـت بـه سـراغ آن برود؟
ســه بخــش کشــاورزی، صنعــت و خدمــات در اقتصادهای 
دنیــا اجــزای رشــد اقتصــادی را تشــکیل می دهنــد. 
در ایــران بــا توجــه بــه تکه تکــه شــدن زمین هــای 
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کشــاورزی، کمبــود آب و مکانیــزه نبــودن سیســتم 
ــادی  ــادی زی ــه اقتص ــاورزی صرف ــش کش ــاری، بخ آبی
نــدارد و نیازمنــد بــه وجــود آمــدن زیرســاخت هایی 
در  می طلبــد.  را  باالیــی  ســرمایه گذاری  کــه  اســت 
ــرف اول را  ــرمایه ح ــاوری و س ــم فن ــد ه ــش تولی بخ
ــاد  ــی اقتص ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می زنن
ســرمایه گذاری  زمینــه  نمی تــوان  به راحتــی  ایــران 
در صنعــت را فراهــم کــرد و بــه توســعه تکنولــوژی 
ــت  ــات اس ــش خدم ــط بخ ــان فق ــن می ــت. در ای پرداخ
ــی  ــزوده باالی ــد ارزش اف ــم می توان ــرمایه ک ــا س ــه ب ک
ــان  ــن زم ــتغال آفرینی در کمتری ــه اش ــد و ب ــاد کن ایج
ــن  ــم ای ــتارت آپ ها ه ــت اس ــردازد. راز موفقی ــن بپ ممک
ــه فعالیــت  ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــان در زمین ــه آن اســت ک
می پردازنــد و بــا چنــد دســتگاه کامپیوتــر و بهــره بــردن 

ــد  ــه می دهن ــی را ارائ ــازی خدمات ــای مج از فض
ــت.  ــته اس ــود نداش ــور وج ــون در کش ــه تاکن ک
ــردم  ــرای م ــات ب ــن خدم ــتفاده از ای ــا اس طبیعت
هــم جــذاب اســت و هــم می توانــد ســودآور 
می تواننــد  زمــان  کمتریــن  در  آن هــا  باشــد. 
ــتم  ــت سیس ــبانه روز پش ــه از ش ــر لحظ ــی ه ط
ــه  ــق موبایل هایشــان ب ــا از طری خــود بنشــینند ی
ــد.  ــخ گوین ــان پاس ــای روزمره ش ــی از نیازه برخ
ــدا  ــد پی ــی رش ــتارت آپ ها در فضای ــا اس طبیعت
ــادی در  ــای زی ــا خالءه ــات ب ــه خدم ــد ک کرده ان
ایــران مواجــه اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
ــود و  ــده می ش ــگ دی ــیار پررن ــا بس ــور آن ه حض
قادرنــد بــا تاســیس برخــی شــرکت ها خیلــی زود 
ــند. در  ــودآوری برس ــه س ــد و ب ــال بگیرن ــر و ب پ

حقیقــت کســب و کارهــای نوپــا ســبب شــده تــا نظــام 
ســنتی ارائــه خدمــات از خــواب چنــد صــد ســاله خــود 
ــوی و  ــی بســیار ق ــر رقیب ــدار شــود و خــود را در براب بی
ــا  ــت ب ــه رقاب ــادر ب ــد کــه شــاید ق ــرد ببین منحصــر به ف

ــد.  ــا نباش آن ه
 بـا توجـه بـه ثبـت نـرخ بیـکاری 11 درصـدی 
در کشـور، فعالیـت اسـتارت آپ ها تـا چـه انـدازه 
می توانـد بـه کاهـش نـرخ بیـکاری منجر شـود؟
براســاس آنچــه کــه مرکــز آمــار ایــران اعــالم کــرده، نرخ 
ــه 25  ــه این ک ــه ب ــا توج ــت و ب ــد اس ــکاری 11 درص بی
میلیــون نفــر  از جمعیــت کشــور جــزو جمعیــت فعــال 
ــر  ــون نف ــدود 3 میلی ــه ح ــت ک ــوان گف ــتند، می ت هس
بیــکار وجــود دارد. در ایــن میــان نکتــه مهــم این جاســت 
کــه جنــس بیــکاران فــرق کــرده و هــم اکنــون در 
ــت  ــیاری از جمعی ــه بس ــم ک ــر می بری ــه س ــرایطی ب ش
بیــکار مــا را فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی تشــکیل 
ــر  ــون نف ــا 6 میلی ــم ممکــن اســت ت ــن رق ــد. ای می دهن
هــم افزایــش یابــد، چراکــه بــه همیــن میــزان دانشــجو 
در مقاطــع مختلــف بــه تحصیــل مشــغولند و اگــر فرصتی 
بــرای اشــتغال زایی آن هــا فراهــم نشــود، آنــان نیــز پــس 
از فراغــت از تحصیــل نمی تواننــد بــه کار مشــغول شــوند. 

ــه  ــدارد ک ــار ن ــادی در اختی ــع زی ــت مناب ــی دول از طرف
ــه  ــا توج ــردازد و ب ــی بپ ــای عمران ــعه طرح ه ــه توس ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــر آن اس ــع ب ــت مناب ــه محدودی ب
قطره چکانــی بــه تخصیــص اعتبــارات بپــردازد و در 
ــا  ــی باشــد. از ســویی دیگــر ب ــن زمینــه دســتش خال ای
توجــه بــه ســرعت ورود تکنولوژی هــای نویــن در صنایــع، 
ــش  ــت بخ ــوده و در حقیق ــادی الزم نب ــروی کار زی نی
تولیــد کشــور کارگر بــر نیســت. بــه همیــن خاطــر تنهــا 
ــم  ــرمایه ک ــا س ــد ب ــه می توان ــت ک ــات اس ــش خدم بخ
تعــداد زیــادی از افــراد را بــه خــود مشــغول کنــد. ایــن 
ــراد تحصیلکــرده اســت  ــورد توجــه اف بخــش معمــوال م
ــود  ــر خ ــورد نظ ــغل م ــد ش ــر می توانن ــا راحت ت و آن ه
ــع  ــود مناب ــه کمب ــا توجــه ب ــن رو ب ــد. از ای ــدا کنن را پی
ــت در ایجــاد اشــتغال،  ــوان شــدن دول در کشــور و کم ت

ــد  ــه می بین ــا ک ــر ج ــت در ه ــر اس ــت گذار بهت سیاس
فرصتــی بــرای اشــتغال بــه وجــود آمــده، از آن حمایــت 
و بــه عنــوان فرصــت از آن اســتفاده کنــد. در ایــن 
ــگ  ــران پررن ــاد ای ــتارت آپ ها در اقتص ــش اس ــان نق می
ــد  شــده و سیاســت گذاران اقتصــادی کشــور ســعی دارن
ــد و  ــاد کرده ان ــا ایج ــه آن ه ــتغالی ک ــه اش ــه ب ــا توج ب
خدماتــی کــه ارائــه می دهنــد، از کســب و کارهــای نوپــا 

ــد. ــه عمــل آورن ــت ب ــت و صیان در کشــور حمای
چگونـه  ایـران  در  را  اسـتارت آپ ها  آینـده   

می کنیـد؟ ارزیابـی 
بـه نظـر من اسـتارت آپ ها در ایـران آینده روشـنی دارند، 
چـون پایـه فعالیـت آن هـا ارائـه خدمات اسـت. کشـور ما 
تشـنه خدمـات اسـت و در ایـن زمینـه جـای کار زیـادی 
دارد. اسـتارت آپ ها بـا حضور خـود در بخش های مختلف 
خدمـات سـعی کرده انـد بـه بخشـی از نیـاز شـهروندان 
کالنشـهرها پاسـخ گوینـد. بـه نظر مـن با همه گیر شـدن 
اسـتارت آپ ها بـه زودی می تـوان نقـش آنـان را در ایجـاد 
بازارهـای رقابتـی پررنگ تـر دیـد و بـه عنوان یـک پدیده 
یـا ابـزار مناسـب در سـرعت بخشـیدن بـه رقابتـی کردن 
بـازار کشـور و شـفاف شـدن معامـالت، بـه نقش آفرینـی 

 بپردازند.  بیشـتری 
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صنایع خالق

ینه سازی در  ینه یم کند و عمل بیونیک به دنبال �ب ن را �ب طبیعت مهه چ�ی

تکنولوژی و حمیط دست ساز ب�ش است. طبیعت در یط دوره ت�میل خود 

گو را حفظ کرده و  سن ساختارهای ضعیف را حذف و ساختار های قوی و �چ

رشد داده است

 در اقتصاد کشورهای اسالیم از آن جا که حمصوالت و صنایع 
گ

وضعیت صنایع فرهنیک

یع هستند،   بیش از سا�ی حمصوالت و صنایع، وابسته به رفتار و زمینه های اج�ت
گ

فرهنیک

د  در کشورهای اسالیم  مورد توجه قرار گ�ی
گ

شایسته است وضعیت صنایع فرهنیک
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مکمل اقتصادی برای
کشورهای در حال توسعه

 زهره توفیقی

ان  در اقتصاد �ب
گ

یه به وضعیت صنایع فرهنیک
گ

ن�
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ـــگ  ـــگر فرهن ـــل، نمایش ـــع اصی ـــتی و صنای ـــای دس هنره
ــد  ــر پیونـ ــخ هنـ ــا تاریـ ــت و بـ ــوام اسـ ــدن اقـ و تمـ
ـــه در  ـــری ک ـــی و هن ـــای فرهنگ ـــی دارد. میراث ه عمیق
طـــول قـــرون بـــه آینـــدگان منتقـــل می شـــود، دارای 
ارزش معنـــوی زیـــادی اســـت و بـــر پشـــتوانه های 

فرهنگـــی - هنـــری گذشـــتگان بنـــا شـــده اســـت.
ـــال  ـــع در ح ـــاد جوام ـــی در اقتص ـــع فرهنگ ـــش صنای نق
ـــث  ـــی باع ـــای اصل ـــل فعالیت ه ـــوان مکم ـــه عن ـــد ب رش
ــن  ــه ایـ ــود بـ ــات خـ ــان در مالحظـ ــده اقتصاددانـ شـ
رشـــته توجـــه خاصـــی مبـــذول داشـــته باشـــند و آن 
را به عنـــوان اهـــرم قـــوی در حـــل مســـائل اقتصـــادی 
و راه حـــل مناســـبی در چاره یابـــی بحران هـــا بـــه کار 
گیرنـــد. نمونـــه بـــارز ایـــن موضـــوع، درک حمایـــت 
و تقویـــت صنایـــع دســـتی و روســـتایی در تمـــام 

کشـــورهای در حـــال رشـــد اســـت.
ــعه  ــورهای توسـ ــتغال در کشـ ــت اشـ ــی وضعیـ بررسـ
یافتـــه آنـــان را متقاعـــد ســـاخته اســـت کـــه صنایـــع 
دســـتی و ســـنتی را به عنـــوان مکمـــل اقتصـــادی 

مـــورد توجـــه و حمایـــت قـــرار دهنـــد.
همچنیـــن، شـــاخص های کشـــورهای توســـعه نیافتـــه 
ـــکا  ـــا ات ـــی ی ـــک محصول ـــاد ت ـــادرات، اقتص ـــعه ص در توس
ـــت. در  ـــی اس ـــدک صادرات ـــول ان ـــم محص ـــد قل ـــه چن ب
ضمـــن اکثـــر ایـــن کشـــورها بیشـــتر صـــادر کننـــده مـــواد 
خامی نظیـــر نفـــت، پشـــم، پنبـــه و مـــس و اقالمـــی  
ـــت  ـــه دس ـــه ب ـــفانه تجرب ـــتند. متاس ـــا هس ـــر این ه نظی
ـــا  ـــت، ب ـــان داده اس ـــی نش ـــی بین الملل ـــده از بازرگان آم
کوچک تریـــن نوســـان در بهـــای جهانـــی ایـــن مـــواد، 
ــود و گاه  ــد می شـ ــا تهدیـ ــادی ملت هـ ــات اقتصـ حیـ
رو بـــه نابـــودی مـــی رود. از طرفـــی بنیـــان اقتصـــادی 
ــت  ــه ای اسـ ــه گونـ ــعه بـ ــال توسـ ــورهای در حـ کشـ
کـــه بـــرای اجـــرای برنامه هـــای توســـعه اقتصـــادی و 
ـــل  ـــن حداق ـــرای تامی ـــواردی ب ـــی در م ـــی و حت اجتماع
ـــر در  ـــن ام ـــد و ای ـــاج دارن ـــه ارز احتی ـــود ب ـــای خ نیازه

ـــه  ـــان ب ـــه و محصوالتش ـــواد اولی ـــدور م ـــکان ص ـــرو ام گ
خـــارج اســـت. بنابرایـــن توســـعه صـــادرات بـــر پایـــه 
ــد در  ــر ارزآوری می توانـ ــالوه بـ ــی، عـ ــع فرهنگـ صنایـ

شـــرایط بحرانـــی در ایـــن کشـــورها راهگشـــا باشـــد.
ـــتی  ـــع دس ـــای صنای ـــدور کااله ـــر ص ـــال های اخی در س
نه تنهـــا از ســـوی کشـــورهای جهـــان ســـوم، بلکـــه از 
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــز م ـــرفته نی ـــورهای پیش ـــوی کش س
ــع  ــد صنایـ ــورهای مهـ ــژه کشـ ــت. به ویـ ــه اسـ گرفتـ
دســـتی می کوشـــند تـــا بـــا اتخـــاذ تدابیـــر حمایتـــی 
ــعه  ــد و توسـ ــب رشـ ــویقی، موجـ ــت های تشـ و سیاسـ
ــم  ــالم مهـ ــی از اقـ ــوان یکـ ــه عنـ ــتی بـ ــع دسـ صنایـ

ـــوند.  ـــی ش صادرات
ــورهای  ــاد کشـ ــی در اقتصـ ــع فرهنگـ ــت صنایـ وضعیـ
ـــی  ـــع فرهنگ ـــوالت و صنای ـــه محص ـــا ک ـــالمی از آن ج اس
ــایر محصـــوالت و صنایـــع، وابســـته بـــه  بیـــش از سـ
ــته  ــتند، شایسـ ــی هسـ ــای اجتماعـ ــار و زمینه هـ رفتـ
اســـت وضعیـــت صنایـــع فرهنگـــی در کشـــورهای 

اســـالمی  مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
ــترک  ــای مشـ ــود زمینه هـ ــد وجـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
فرهنگـــی و دینـــی و شـــرایط نســـبتا مشـــابه از 
ــود  ــو و وجـ ــک سـ ــعه یافتگی از یـ ــطح توسـ ــر سـ نظـ
دغدغه هـــای بـــه نســـبت مشـــابه در خصـــوص حفـــظ 
ــر  ــوی دیگـ ــی اســـالمی  از سـ ــاعه فرهنـــگ غنـ و اشـ
بتوانـــد میـــان ایـــن کشـــورها قرابـــت ایجـــاد کنـــد و 
ایـــن ملت هـــا را بـــه ســـمت گفت و گـــو و آموختـــن از 

یکدیگـــر ســـوق دهـــد.
ــوان  ــت  عنـ ــکو تحـ ــه آیسسـ ــن بخـــش، مطالعـ در ایـ
ـــالم  ـــان اس ـــی در جه ـــع فرهنگ ـــترش صنای ـــای گس راه ه
بـــه عنـــوان یـــک منبـــع منســـجم مـــورد اســـتفاده و 

اســـتناد قـــرار گرفتـــه اســـت.
ــوع  ــکال متن ــر و اش ــی  عناص ــا تمام ــراث اســالمی، ب می
ــوا و بســتری  ــرای صنعــت محت ــی ب خــود، جوهــری غن
ــد.  ــه می ده ــی ارای ــای فرهنگ ــرای فعالیت ه ــم ب محک
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ــات  ــار از مصنوع ــی، سرش ــی جهان ــراث فرهنگ ــن می ای
معمــاری، هنرهــا، ادبیــات، اندیشــه ها و ســایر جلوه هــای 
فرهنگــی اســت، امــا کشــورهای اســالمی  علیرغــم منابــع 
قــدرت، تنــوع فرهنگــی و جمعیــت عظیــم و روبــه 
ــدگان  ــوان مصرف کنن ــه عن ــوم را ب ــزاره س ــش، ه افزای
ــد کــه خــود مســتعد کســب  ــاز کرده ا ن ــی آغ فناوری های

ــاد آن هســتند. و ایج
ــوالت  ــد محصـ ــه تولیـ ــه در عرصـ ــت کـ ــح اسـ واضـ
ـــر و نامتـــوازن میـــان کشـــورهای  فرهنگـــی، رقابتـــی نابراب
ـــا کشـــورهای اســـالمی  وجـــود دارد.  ـــی ب پیشـــرفته و غرب
بـــه نحـــوی کـــه کشـــورهای اســـالمی  ضمـــن ضعـــف 
در تولیـــدات فرهنگـــی، بـــه مصرف کننـــدگان بـــزرگ 

تولیـــدات غربـــی مبـــدل شـــده اند.
بـه طـور کلـی، حجـم فعالیت هـای فرهنگـی اقتصـادی 
در کشـورهای اسـالمی کم اسـت. بـرای نمونـه می تـوان 
بـه صنعـت کتـاب و سـینما اشـاره کـرد. کتـاب، مجلـه و 
بـه حسـاب  از مهم تریـن محصـوالت فرهنگـی  روزنامـه 
می آینـد. میانگیـن جهانـی روزنامه هـای منتشـره بـه ازای 
بـرای  شـاخص  ایـن  کـه  اسـت  نسـخه   71 نفـر،  صـد 
کشـورهای در حـال توسـعه 71، کشـورهای عربـی 77 و 
کشـورهای پیشـرفته 571 نسـخه یعنی 7 برابرکشورهای 
عربـی اسـت؛ همچنیـن، الزم بـه ذکـر اسـت کـه کتـاب، 
بـازاری 57 میلیـارد دالری دارد و حجـم تولیـد جهانی به 
358 هـزار کتـاب در سـال می رسـد. سـهم هـر شـهروند 
و سـهم  بـازار 278 کتـاب  ایـن  از  کشـورهای صنعتـی 
شـهروندان کشـورهای در حـال توسـعه 22 کتـاب اسـت 

کـه نسـبت نامتـوازن 12 برابـری را نشـان می دهـد.
ـــی  ـــورهای اروپای ـــاب در کش ـــراژ کت ـــار و تی ـــم انتش حج
نســـبت بـــه کشـــورهای اســـالمی  و در حـــال توســـعه 

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــواره باالت هم

انتشـــارات فرهنگـــی، بـــه ویـــژه کتـــاب از مهم تریـــن 
ــه  ــه مرحلـ ــت کـ ــادی اسـ ــادل اقتصـ ــای تبـ زمینه هـ
مهمـــی  در تولیـــد و توزیـــع محســـوب می شـــود و 
فرصت هـــای شـــغلی زیـــادی بـــرای افـــراد در مراحـــل 
ــم  ــاب فراهـ ــع کتـ ــار و توزیـ ــد، انتشـ ــف تولیـ مختلـ
مـــی آورد، امـــا کتـــاب ابـــزاری نیســـت کـــه در حـــد 
ــا باقـــی بمانـــد. تصمیمـــات  ــه و تقاضـ قوانیـــن عرضـ
ــا  ــق بـ ــا مطابـ ــراژ آن تنهـ ــد و تیـ ــه تولیـ ــوط بـ مربـ
ــاد سیاســـی  نیازهـــای اقتصـــادی نیســـت، بلکـــه ابعـ
و ایدئولوژیـــک نیـــز صنعـــت کتـــاب و روزنامـــه را 

می دهنـــد. قـــرار  تحت تاثیـــر 
ــاب در  ــت کتـ ــه صنعـ ــددی در زمینـ ــکالت متعـ مشـ
ـــف  ـــه ضع ـــت، از جمل ـــرح اس ـــالمی  مط ـــورهای اس کش
فنـــاوری، کمبـــود نیـــروی کار ماهـــر، هزینه هـــای 
ــور،  ــال سانسـ ــل، اعمـ ــل و نقـ ــد و حمـ ــاالی تولیـ بـ
مشـــکالت فـــروش، ضعـــف تبلیـــغ و ترویـــج کتـــاب، 
فقـــدان  دولتـــی،  کمک هـــای  بـــه  وابســـتگی 
ـــت  ـــوق مالکی ـــکالت حق ـــر، مش ـــع موث ـــای توزی روش ه
فکـــری، هزینـــه نســـبتا بـــاال در مقایســـه بـــا قـــدرت 
خریـــد مـــردم، ضعـــف ارتبـــاط موثـــر نویســـندگان و 
ـــوزش  ـــف آم ـــدگان، ضع ـــا خوانن ـــالق ب ـــنفکران خ روش

و...
ــم روز،  ــی مه ــع فرهنگ ــی از صنای ــاب، یک ــز کت ــه ج ب
ــنده  ــراد از نویس ــادی اف ــمار زی ــت. ش ــت سینماس صنع
فیلمنامــه گرفتــه تــا بازیگــر، عــکاس، کارگــردان و 
ــده و  ــرا، خوانن ــه، ترانه س ــراح صحن ــدا، ط ــدس ص مهن
ــتند.  ــال هس ــت فع ــن صنع ــد ای ــره تولی ــره در زنجی غی
ســینما کــه قبــال 50 حرفــه مرتبــط را در بر می گرفــت، 
اســت.  بــر 700 حرفــه مختلــف  امــروزه مشــتمل 
ــی و  ــرمایه گذاری اساس ــه س ــه ای ب ــینمای روز و حرف س
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ــت. ــد اس ــرفته نیازمن ــاوری پیش فن
ـــوان در  ـــان را می ت ـــم جه ـــد فیل ـــت تولی ـــت صنع وضعی

ـــرد: ـــه ک ـــته خالص ـــار دس چه
بیـــش از 200 فیلـــم در ســـال بـــا وضعیتـــی نســـبتا 
پایـــدار در کشـــورهای انگلوساکســـون )امریـــکا، انگلیـــس، 
کانـــادا و اســـترالیا( بـــا تولیـــدات خوش ســـاخت و 
ـــرمایه الزم  ـــه س ـــال ک ـــر در س ـــم دیگ ـــش از 200 فیل بی

اغلـــب توســـط بخـــش خصوصـــی تامیـــن می شـــود.
ـــم در  ـــن 450 فیل ـــا میانگی ـــی ب ـــای غرب ـــورهای اروپ کش
ســـال کـــه فیلم هـــا بـــه زبان هـــای مختلـــف بـــوده و 

ـــد. ـــی برخوردارن ـــع دولت ـــت و مناب ـــوال از حمای معم
ــم   ــوه فیلـ ــد انبـ ــیایی تولیـ ــورهای آسـ ــی کشـ برخـ
ـــن  ـــم، فیلیپی ـــا 387 فیل ـــد ب ـــاالنه هن ـــال س ـــد. مث دارن
بـــا 725 فیلـــم و  هنگ کنـــگ بـــا 877 فیلـــم در رده 

ایـــن کشـــورهای آســـیایی قـــرار دارنـــد. 
تولیـــد فیلـــم متوســـط بیـــن 50 تـــا 777 فیلـــم در 
ســـال بـــا وضعیتـــی ناپایـــدار و بی نظـــم کـــه شـــرایط 
ـــی  ـــی، اجتماع ـــرایط تکنیک ـــه ش ـــا وابســـته ب ـــد آن ه تولی
ـــتان و  ـــور پاکس ـــیا کش ـــال در آس ـــت. مث ـــادی اس و اقتص
ـــاالنه  ـــد، س ـــی دارن ـــی باالی ـــم جمعیت ـــه تراک ـــد ک تایلن
ــد. در  ــد می کننـ ــم تولیـ ــب 57 و 777 فیلـ ــه ترتیـ بـ
ـــن  ـــل، آرژانتی ـــد برزی ـــورهایی مانن ـــن کش ـــکای التی امری
ــازند.  ــم می سـ ــاالنه 35، 71 و 50 فیلـ ــک سـ و مکزیـ
ــی و  ــورهای عربـ ــرقی، کشـ ــای شـ ــن در اروپـ همچنیـ
اســـکاندیناوی، آمـــار ســـاخت فیلـــم بیـــن 50 تـــا 70 

ـــت. ـــال اس ـــم در س فیل
ـــدات  ـــف، تولی ـــل مختل ـــه دالی ـــور نیزب ـــش از 10 کش بی

ـــد.  ـــی دارن ـــری ضعیف ـــمعی و بص س
فیلـم  صنعـت  سـلطه  دقیق تـر،  آمـار  صـورت،  هـر  بـه 
امریـکا را بـر جهان ثابـت می کنـد. آمار حضـور فیلم های 

امریکایـی در امریـکای التیـن 72 درصـد و در آفریقـا 10 
درصد اسـت. در برخی از کشـورهای اروپایی مانند سـوئد 

نیـز ایـن آمـار در حال رشـد اسـت.
ـــینما  ـــت س ـــت صنع ـــر موقعی ـــالمی  از نظ ـــورهای اس کش
بیـــن گروه هـــای دوم و ســـوم قـــرار می گیرنـــد. ایـــن 
ـــی  ـــار خوب ـــی،  آم ـــاظ کم ـــه لح ـــد ب ـــر چن ـــورها ه کش
ـــود  ـــه خ ـــان ب ـــزی را در جه ـــا جوای ـــی بعض ـــد ول ندارن

ــد. ــاص می دهنـ اختصـ
ـــاز  ـــاالنه نی ـــط س ـــور متوس ـــه ط ـــورها ب ـــه کش در حالی ک
بـــه اکـــران 520 فیلـــم دارنـــد، در کشـــورهای عربـــی کـــه 
اکثریـــت کشـــورهای اســـالمی را تشـــکیل می دهنـــد، 
ــرای  ــود و بـ ــران می شـ ــم اکـ ــا 100 فیلـ ــن 80 تـ بیـ
جبـــران ایـــن کمبـــود، ایـــن کشـــورها مبـــادرت بـــه 
ـــورهای   ـــا ازکش ـــف و عمدت ـــع مختل ـــم از مناب واردات فیل
ـــد.  ـــد می کنن ـــه و هن ـــس، فرانس ـــا، انگلی ـــکا، ایتالی امری
ــیا و  ــق اســـالمی آفریقا، آسـ ــن ترتیـــب، مناطـ ــه ایـ بـ
ـــکا،  ـــی امری ـــوالت فرهنگ ـــازار محص ـــه ب ـــرب ب ـــان ع جه

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــا تبدی ـــیا و اروپ آس
ـــورهای  ـــر کش ـــز اکث ـــی نی ـــتیبان فرهنگ ـــع پش در صنای
ــد و  ــاز تولیـ ــورد نیـ ــواد مـ ــن مـ ــرای تامیـ ــی بـ عربـ
ـــی  ـــه واردات متک ـــود، ب ـــی خ ـــوالت فرهنگ ـــش محص پخ
ــر  ــت، خطـ ــای هنگفـ ــرف هزینه هـ ــا صـ ــتند و بـ هسـ
هـــدر رفتـــن ایـــن ســـرمایه ها را کـــه می توانـــد بـــه 
ـــادی و  ـــی، اقتص ـــت اجتماع ـــی و امنی ـــرفت فرهنگ پیش
 .فرهنگـــی منجـــر شـــود، بـــه جـــان می خرنـــد

مراجع: 
ـــع دســـتی و رشـــد و  ـــاوری، حســـین )1373(، صنای 1- ی

توســـعه درون زا، تعـــاون، شـــماره 36، ص 48-51
2- http://www.creativeeconomy.ir
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طبیعت
همه چیز را
بهینه می کند
 سید شهاب میرفتاح

ره معماری بیونیک در�ب
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ــال در  ــم و کم ــه نظ ــت ب ــق در طبیع ــرش دقی ــا نگ ب
آن پــی می بریــم. همــه دانشــمندان بــا جســت و جو 
ــای  ــات و توانایی ه ــد، خصوصی ــعی دارن ــت س در طبیع
ــرآغاز  ــن کار س ــد. ای ــه کار گیرن ــوم ب ــت را در عل طبیع
ــر  ــخ دارد. بش ــه در تاری ــه ریش ــت ک ــی اس ــور دانش ظه
ــوالت  ــایل و محص ــاخت وس ــرای س ــخ ب ــدای تاری از ابت
خــود از طبیعــت تقلیــد می کــرده اســت، امــا در روزگار 
ــه علمــی  شــده  ــل ب ــن اســتفاده از طبیعــت تبدی ــا ای م
کــه دیگــر تقلیــد صــرف نیســت. در ایــن علــم طبیعــت 
ــیدن  ــه رس ــه نتیج ــر ب ــرای بهت ــب ب ــکاری  مناس راه
ــد.  ــرار می ده ــا ق ــار م ــف را در اختی ــوم مختل مســیر عل
بــه بیــان ســاده می تــوان گفــت هنــر اســتفاده از دانــش 
سیســتم های زنــده در حــل مســائل فنــی را علــم 
ــکاش  ــه کن ــک ب ــی بیونی ــه عبارت ــد. ب ــک می گوین بیونی
ــود،  ــط موج ــف رواب ــا کش ــا ب ــردازد ت ــت می پ در طبیع
بتوانــد آن هــا را در فناوری هــا مــورد اســتفاده قــرار 

دهــد.
طبیعــت همــه چیــز را بهینــه می کنــد و علــم بیونیــک 
محیــط  و  تکنولــوژی  در  بهینه ســازی  دنبــال  بــه 
ــی  دست ســاز بشــر اســت. طبیعــت در طــی دوره تکامل
خــود ســاختارهای ضعیــف را حــذف و ســاختار های 
ــت.  ــد داده اس ــرده و رش ــظ ک ــخگو را حف ــوی و پاس ق
ــت.  ــناختی اس ــای زیستار ش ــه معن ــت ب ــک در لغ بیونی
ــه  ــک ب ــوژی و تکنی ــق دو واژه بیول ــه از تلفی ــن کلم ای

ــت.  ــده اس ــت آم دس
ــای بســیاری دارد. فــرض کنیــم  ــد از طبیعــت مزای تقلی
ــال  ــون س ــن میلی ــول چندی ــی محص ــدار کنون ــر جان ه
تکامــل باشــد. در ایــن فاصلــه زمانــی طبیعــت هــر چــه 
ــن  ــته از بی ــازگاری نداش ــژه اش س ــدف وی ــا ه ــه ب را ک
بــرده اســت و بــا مطالعــه فراینــد تکامــل، از ایــن تجربــه 
ــاوری را از  ــد فن ــم های جدی ــوان مکانیس ــمند می ت ارزش

ــرداری کــرد. ــده نســخه ب روی موجــودات زن
یکــی از بهتریــن طرح هــای شــناخته شــده از علــم 
 Leonardo da( داوینچــی  لئونــاردو  اثــر  بیونیــک 
Vinci( اســت کــه ماشــین پرنــده را بر اســاس ســاختمان 
بــدن خفــاش طراحــی کــرد و اســتداللش ایــن بــود کــه 
ــوا  ــه ه ــت ک ــیده ای اس ــال پوش ــال کام ــاش دارای ب خف
ــتی  ــاش را پوس ــال خف ــد و ب ــور نمی ده ــود عب را از خ
پــرده ماننــد پوشــانده اســت کــه آن را تقویــت می کنــد. 
حــدود چهارصــد ســال بعــد از ایــن طــرح کلمنــت آدر 
)Clement Ader( بــا تکمیــل طــرح داوینچــی، ماشــین 
پرنــده خــود را ســاخت کــه تــا ارتفــاع پانــزده متــر پــرواز 

کــرد.
)Bionic architecture( معماری بیونیک

موضــوع ایــن مقالــه اســتفاده از علــم بیونیــک در 
از  بهره گیــری  کــه  سال هاســت  اســت.  معمــاری 
ــم  ــن عل ــده اســت. ای ــاری ش ــش معم ــت وارد دان طبیع
ــه  ــیدن ب ــیر رس ــد در مس ــک می کن ــاران کم ــه معم ب

ــه  ــدی ک ــد جدی ــا دی ــند و ب ــل باش ــاری کام ــک معم ی
ــتباهات در  ــش اش ــث کاه ــد، باع ــب می کن ــار کس معم

ــوند. ــاز ش ــاخت و س س
دانــش معمــاری در تــالش اســت فضایــی را فراهــم کنــد 
ــته  ــت داش ــایش و رضای ــاس آس ــر در آن احس ــه کارب ک
ــالت و مقاصــد معمــاری  باشــد. همچنیــن یکــی از تمای
بیونیــک، روح بخشــیدن بــه محیــط ســاخته شــده اســت 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــک ای ــاران بیونی ــرای معم و ب
ــودن خــود را القــا  ــده ب ــد زن اســت کــه ســاختمان بتوان

کنــد.
ـــتند،  ـــت داش ـــاران از طبیع ـــه معم ـــتی ک ـــن برداش اولی
ــه  ــود کـ ــت بـ ــی  از طبیعـ ــکلی و فرمـ ــت شـ برداشـ

بایومورفیـــزم  آن  بـــه 
 )B i o m o r p h i s m (
بـــا  کـــه  می گوینـــد، 
و  طبیعـــت  از  تقلیـــد 
موجـــودات زنـــده اغلـــب 
طرح هـــای  موجـــب 
ــت.  ــده اسـ ــک شـ مضحـ
برداشـــت  دیگـــر 
طبیعـــت،  از  معمـــاران 
و  نقـــش  به کارگیـــری 
در  طبیعـــی  نگار هـــای 
اســـت.  ســـاختمان ها 
البتـــه اکثـــر معمـــاران 
ـــد ارزش  ـــوع را واج ـــن ن ای
نمی داننـــد،  چندانـــی 
ــردم  ــه مـ ــی کـ در صورتـ
از آن بســـیار اســـتقبال 
ســـبک  در  می کننـــد. 

 Art( و آرت نـــوو )Art Deco( معمـــاری آرت دکـــو
Nouveau( اســـتفاده از ایـــن نقـــوش گیاهـــی دیـــده 
می شـــود. یکـــی از بهتریـــن نمونه هـــای به کارگیـــری 
 Sagrada( ـــا ـــاگرادا فامیلی ـــای س ـــوش در کلیس ـــن نق ای
 )Antoni Gaudi( اســـت کـــه اثـــر گائـــودی )Familia

ــت. اسـ
طبیعــت،  از  بهره گیــری  روش هــای  مهم تریــن  از 
اســتفاده از ســازه های طبیعــی اســت. طبیعــت همــواره 
ــوری در  ــای مح ــکان از تنش ه ــد ام ــا ح ــعی دارد ت س
ســاختار خــود بهــره بگیــرد، زیرا خمــش یعنــی بیهودگی 
در مصــرف بیــش از حــد مصالــح. اگــر بــه رونــد تکامــل 
ســازه در ســال های اخیــر نــگاه کنیــم، بــه ایــن نتیجــه 
می رســیم کــه حرکــت تدریجــی سیســتم های ســازه ای 
از ســاختار های خمشــی بــه ســمت ســاختارهای کششــی 
و فشــاری مثــل ســازه های چــادری و پوســته ای اســت. 
 Denver International( ــور ــی دن ــن الملل ــرودگاه بی ف
Airport( نمونــه بســیار خوبــی از ســازه کابلــی مضاعــف 
ــای  ــرم کوه ه ــرودگاه از ف ــن ف ــال ای ــن ح ــت. در عی اس
راکــی بهــره گرفتــه اســت. فــرودگاه دنــور یکــی از 
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بیونیــک  علــم  از  اســتفاده  نمونه هــای  بهتریــن 
در معمــاری اســت کــه در طراحــی آن از فــرم و 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــازه های طبیع س
بررسی دو نمونه از معماری بیونیک

 )Santiago Calatrava( کاالتـــراوا  ســـانتیاگو 
معمـــار و مهنـــدس ســـازه و هنرمنـــدی اســـت 
کـــه در تمامـــی  آثـــار خـــود از فرم هـــای موجـــود 
در طبیعـــت، نظیـــر تناســـبات بـــدن انســـان و 
فیگور هـــا و فـــرم حیوانـــات الهـــام گرفتـــه اســـت 
و بی شـــک همتایـــی در زمینـــه نـــو آوری و خلـــق 

ســـازه های جدیـــد نـــدارد.
 Milwaukee( کاالتـراوا بـا خلق مـوزه هنـر میلواکـی
طراحـی  جهـت  در  گامـی  بلنـد   ،)Art Museum
از  بسـیاری  اسـت.  برداشـته  متحـرک  سـازه های 
منتقدیـن ایـن اثـر را بـا تحولی کـه جوزف پاکسـتون 
 Crystal( بـا کریسـتال پـاالس )Joseph Paxton(
Palace( ایجـاد کـرد، مقایسـه می کننـد. سـاختمان 
ایـن مـوزه ترکیبـی متنـوع و پیچیـده از معمـاری و 
سـازه اسـت. در این بنا از سـقف های مـواج و متحرک 
و  معلـق  پلـی  از  ورودی  نیز بـرای  و  اسـتفاده شـده 
زیبـا بهـره گرفتـه اسـت. این مـوزه به شـکل پرنده ای 
سـفید کـه بال هایـش را بـاز کـرده اسـت، در خاطـر 
بهره گیـری  بـا  کاالتـراوا  می مانـد.  بازدیدکننـدگان 
از سـازه های کابلـی بهتریـن راه را بـرای رسـیدن بـه 
هدفـش به دسـت آورده اسـت. ایـن شـاهکار در زمره 

برتریـن آثـار معمـاری جهـان قـرار دارد.
یکـی از کارهـای مهـم و زیبـا کـه بـاز هـم کاالتـراوا 
 Turning( طراحـی کرده اسـت، بـرج ترنینگ تورسـو
Torso( یـا بـرج پیچنـده اسـت کـه در شـهر مالمـو 
سـوئد قـرار دارد. ایـن بـرج از اسـکلت بدن انسـان در 
حـال چرخـش الهـام گرفتـه شـده اسـت. ایـن نکتـه 
مهـم اسـت کـه وقتـی بـدن انسـان در چرخـش نـود 
درجـه قـرار می گیـرد، بـدن به پیچـش می افتـد و در 
برابـر کمانـش، مقاومـت بیشـتری می کنـد. در یونـان 
ایـن چرخـش نود درجـه را فرمـی  کامل می دانسـتند 
نـوع چرخـش  ایـن  از  ورزشـکاران  تندیـس  بـرای  و 

می کردنـد.  اسـتفاده 
ایـن بـرج دارای نه مکعب اسـت که هر مکعب نسـبت 
بـه مکعـب زیریـن ده درجـه چرخیـده کـه در نهایت 
از پاییـن تـا بـاال برج، نـود درجـه چرخیده اسـت. هر 
مکعـب دارای پنـج طبقـه اسـت کـه هـر طبقـه 1.6 
درجـه نسـبت بـه طبقـه پاییـن دوران دارد. چرخـش 
انسـان وار ایـن بـرج باعـث حس بصـری بهتـر و ایجاد 
حـس مـکان در بازدیدکننـدگان شـده اسـت. شـهر 
مالمـو شـهری اسـت کـه سـاختمان بلند نـدارد و این 
سـاختمان بلنـد، خـط آسـمان شـهر را تغییـر داده 
اسـت و  توانسـته بـه زیبایـی آسـمان را بـه زمیـن 

 .متصـل کنـد
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ن کنند در عرص کنو�ن مک�ت خانواده ای رساغ چرخ 
گ

�ن ممکن است � �ب

ایط رکود قرار گرفته، مراجعه مردم  زار در رسش خیایط یم رود و حال که �ب

ن اکال بسیار مک شده است ید ا�ی ای خر �ب

فرصت درنگ

ام یم شد، اما میلتون مهه 
ت
ن که حمصوالت اکرخانه هریسش یمک گران � �ب ا�ی

تالشش را یم کرد �ت �ب حمدود کردن تعداد حمصوالت، قیمت را مناسب �ب 

زار نگه دارد وضعیت �ب
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حکایت تولد کاچیران
 سید محمد میر سجادی
مدیر عامل شرکت کارخانجات چرخ خیاطی ایران

ن کننده م�ی ان چگونه �ت ا�ی
چرخ خیایط در ارو�چ شد؟
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ــود.  ــیده بـ ــروزی رسـ ــه پیـ ــالب بـ ــازه انقـ ــا تـ آن روزهـ
ـــاده  ـــور س ـــده کش ـــی آین ـــوز پیش بین ـــیاری هن ـــرای بس ب
نبـــود. بـــرای همیـــن برخـــی از ســـرمایه گذاران ســـعی 
ـــد.  ـــارج کنن ـــور خ ـــود را از کش ـــای خ ـــد دارایی ه می کردن
ـــوال  ـــاع و اح ـــرمایه گذاری در آن اوض ـــر س ـــه فک ـــی ب کس
ـــورد  ـــد، م ـــی  می کردن ـــن اقدام ـــرادی چنی ـــر اف ـــود و اگ نب
ـــر  ـــد. چـــون تصوی ـــرار می گرفتن ســـرزنش دوســـتان خـــود ق
ـــان  ـــت. هم ـــود نداش ـــران وج ـــاد ای ـــده اقتص ـــنی از آین روش
ـــا  ـــبزواری ب ـــادق س ـــید ص ـــم، س ـــه پدربزرگ ـــود ک ـــا ب روزه
ـــرخ  ـــت چ ـــت صنع ـــم گرف ـــود تصمی ـــتان خ ـــی از دوس برخ
خیاطـــی را در ایـــران بنیان گـــذاری کنـــد، در حالی کـــه 
ـــه  ـــا توج ـــی ب ـــان ایران ـــرمایه داران و کارآفرین ـــیاری از س بس
ـــه جـــو ایجـــاد شـــده در ابتـــدای انقـــالب، در حـــال خـــروج  ب
ـــه  ـــیدند ک ـــن نمی اندیش ـــه ای ـــز ب ـــد و هرگ ـــور بودن از کش
ـــرای  ـــود را ب ـــرمایه خ ـــده، س ـــاد ش ـــد ایج ـــای جدی در فض
توســـعه فعالیت هایشـــان بـــه کار گیرنـــد. ســـیدصادق، در 
ـــرخ  ـــات چ ـــرکت کارخانج ـــای ش ـــنگ بن ـــال 1358، س س
ـــرمایه گذاری  ـــا س ـــران ب ـــران را گذاشـــت و کاچی ـــی ای خیاط
ـــور  ـــا کش ـــرایط آن روزه ـــد. در ش ـــد ش ـــتانش متول او و دوس
نیـــاز داشـــت وارد دنیـــای مـــدرن دوخـــت و دوز شـــود 
و خانواده هـــا بـــا اســـتفاده از چـــرخ خیاطـــی، امـــور 
ـــتفاده  ـــا اس ـــی ب ـــد و حت ـــود را بگذرانن ـــی خ ـــاری زندگ ج
ـــم  ـــد. پدربزرگ ـــا کنن ـــت و پ ـــود دس ـــرای خ ـــغلی ب از آن ش
ـــت  ـــن صنع ـــرمایه گذاری در ای ـــه س ـــت ک ـــوب می دانس خ
ـــران را  ـــت ای ـــر توانس ـــن تفک ـــا همی ـــد داد و ب ـــواب خواه ج
ـــد  ـــا پیون ـــی دنی ـــرخ خیاط ـــدگان چ ـــگاه تولیدکنن ـــه باش ب
دهـــد. امـــروز نزدیـــک بـــه چهـــل ســـال از آن روزهـــا 
می گـــذرد و بـــا توجـــه بـــه تحوالتـــی کـــه در صنعـــت 
ـــران  ـــت، کاچی ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــور ب ـــت و دوز کش دوخ
ـــوالت  ـــد محص ـــه تولی ـــا ب ـــزرگان دنی ـــای ب ـــت همپ توانس
ـــه در  ـــد ک ـــدا کن ـــی ورود پی ـــه بازارهای ـــردازد و ب ـــود بپ خ
ـــرار  ـــده در اوج ق ـــای تولیدکنن ـــان کارخانه ه ـــت می آن رقاب
ـــه  ـــد ک ـــب می کنن ـــی را طل ـــدگان کیفیت دارد و مصرف کنن
ـــخ  ـــه آن پاس ـــد ب ـــده ای در دنیـــا می توان ـــر تولید کنن کمت
گویـــد. مـــن، ســـید محمـــد میر ســـجادی، نـــوه حـــاج 
ـــته ام  ـــزرگ نشس ـــای پدر ب ـــه ج ـــروز ب ـــتم و ام ـــادق هس ص
و ایـــن کارخانـــه را هدایـــت می کنـــم. هنـــوز هـــم بـــاور 
ـــور و  ـــه کش ـــه ب ـــی ک ـــر عرق ـــه خاط ـــم ب ـــه پدربزرگ دارم ک
ـــذاری  ـــه ای را بنیان گ ـــت مجموع ـــت، توانس ـــعه آن داش توس
کنـــد کـــه اگـــر او ایـــن کار را نمی کـــرد، شـــاید هیـــچ 
ــه  ــت. بـ ــراغ آن نمی رفـ ــه سـ ــری بـ ــرمایه گذار دیگـ سـ
عنـــوان نســـل ســـوم مدیریـــت ایـــن کارخانـــه همـــواره 
ــران را  ــکل گیری کاچیـ ــز شـ ــته ام راز و رمـ ــعی داشـ سـ
ـــن  ـــادی و همچنی ـــاالن اقتص ـــردم و فع ـــرای م ـــم و ب بنویس
ـــه  ـــا بداننـــد چگون ـــران شـــرح دهـــم ت کاوشـــگران اقتصـــاد ای
ایـــن ســـرمایه گذاری بـــه ثمـــر نشســـت و توانســـت در 
ـــرپا  ـــود را س ـــالب خ ـــد از انق ـــم بع اوضـــاع اقتصـــادی متالط
نگـــه دارد و بـــه تولیـــد انـــواع چـــرخ خیاطـــی در ایـــران 

ـــردازد. بپ

کاچیران دهه 90
ــت  ــر، وضعی ــث دیگ ــروع مباح ــل از ش ــت قب الزم اس
ــا در کل  ــم. م ــرح ده ــی  را ش ــد قدیم ــن برن ــروز ای ام
ــم کــه در رده هــای  مجموعــه شــرکت 500 کارگــر داری
ــتناد  ــه اس ــد. ب ــد و کار می کنن ــرار گرفته ان ــف ق مختل
ــران  ــم از محــل فعالیــت کاچی ــت کن ــم ثاب ــار می توان آم
ــه  ــتند، چراک ــغول کار هس ــر مش ــزار نف ــل 10 ه حداق
ــاز  ــادی نی ــات زی ــه قطع ــد چــرخ خیاطــی ب ــرای تولی ب
ــن  ــا را در ای ــازان م ــیعی از قطعه س ــف وس ــم و طی داری
راه همراهــی می کننــد تــا بتوانیــم محصــول مــورد 
ــا  ــم. م ــازار کنی ــه ب ــانیم و روان ــد برس ــه تولی ــر را ب نظ
جــزو  می کنیــم،  تولیــد  کــه  محصولــی  معتقدیــم 
ــد  ــا تولی ــه در دنی ــت ک ــی اس ــن محصوالت باکیفیت تری
ــروز در آلمــان  ــی، ام ــه محصــول ایران می شــود. همین ک
ــتفاده  ــورد اس ــود و م ــه می ش ــد عرض ــپانیا و هلن و اس
قــرار می گیــرد، جــای خوشــحالی دارد. در آســیا دو 
ــد ژاپنــی نیــز هســتند کــه جــزو رقیبــان محســوب  برن
می شــوند، امــا ایــن دو در ژاپــن تولیــد نمی شــوند 
بلکــه خطــوط تولیــد خــود را بــه تایلنــد و ویتنــام انتقــال 

ــد. داده ان
ــود  ــته ب ــت وابس ــه نف ــران ب ــاد ای ــه اقتص ــی ک در فضای
در  رکــود  سبب ســاز  بین المللــی  محدودیت هــای  و 
ــود  ــد خ ــه تولی ــا ب ــد، م ــور ش ــف کش ــای مختل بازاره
ادامــه دادیــم. هــر چنــد برخــی از مــردم بــه اشــتباه فکــر 
ــای امــروز ارزش  ــن محصــول در دنی می کننــد تولیــد ای
ــی را  ــه محصول ــن کارخان ــا در ای ــا م ــدارد، ام ــی ن چندان
بــه تولیــد می رســانیم کــه بــا نــام ایــران وارد بازارهــای 
ــروف دنیاســت. ــای مع ــی شــده اســت و از برنده اروپای

چرخ خیاطی هنوز زنده است
برخـی ممکـن اسـت گمـان کننـد در عصر کنونـی کمتر 
خانـواده ای سـراغ چـرخ خیاطـی مـی رود و حال کـه بازار 
در شـرایط رکـود قـرار گرفتـه، مراجعه مردم بـرای خرید 
ایـن کاال بسـیار کـم شـده اسـت. بـه افـرادی کـه چنین 
برداشـتی از صنعـت چـرخ خیاطـی دارند، بایـد بگویم که 
بسـیاری در کنـار سـایر لـوازم خانگـی خـود، هنـوز هـم 
بـه دنبـال خریـد مدل های جدیـد چرخ خیاطی هسـتند. 
بـرای اثبـات ایـن موضـوع می تـوان جهیزیـه نوعروسـان 
دهـه 90 را بررسـی کـرد و دید که بیشـتر نوعروسـان بنا 
بـر سـنتی قدیمی، چـرخ خیاطـی را در سـبد خرید خود 
قـرار می دهنـد. بنابرایـن نمی شـود گفت مصـرف این کاال 
منسـوخ شـده اسـت و افـرادی کـه در ایـن صنعـت قـرار 
دارنـد، بایـد بـه فکـر تولیـد کاالیـی دیگـر باشـند. اتفاقـا 
مـا معتقدیـم کـه چـرخ خیاطی نیـاز هـر خانـواده ایرانی 
اسـت و بهتـر اسـت در خانـه آنـان جایی داشـته باشـد تا 
نه تنهـا نیـاز روزمره شـان را تامیـن کند، بلکه بـرای برخی 
زنـان خانـه دار منجـر بـه ایجـاد اشـتغال نیز شـود. از این 
رو می تـوان گفـت کـه مصـرف ایـن کاال در حـال حاضـر 
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جنبـه ای منطقـی بـه خـود گرفتـه و یکـی از کاالهـای 
اصلـی در سـبد محصـوالت مـورد نیـاز خانواده اسـت. 

ممکـن اسـت این پرسـش بـه وجود آیـد کـه در وضعیت 
رکـود اقتصـادی کنونـی، صنعـت چـرخ خیاطـی ایـران 
چگونـه بـه فعالیت خود ادامـه می دهد؟ از نظـر من رکود 
موجـود فقـط در صنعت چرخ خیاطی اثر نگذاشـته اسـت 
و سـایه آن بـر سـر تمامی  بازارهای کشـور قـرار دارد. این 
رکـود البتـه تا انـدازه ای به کم شـدن قـدرت خرید مردم 
و پاییـن آمـدن تقاضـا مربـوط اسـت، امـا خیلـی بیشـتر 
وابسـته به اعمال برخی سیاسـت ها از سـوی دولت اسـت 
کـه تولیـد را زمین گیـر کـرده اسـت. منظـور از دولـت، 
سـاختار و نـوع تفکـر دولتی اسـت کـه در بدنـه عریض و 
طویـل آن قـرار دارد، امـا خوشـبختانه دولـت یازدهم نیز 
تـالش کرده اسـت تفکـر جدیـدی را به بدنه خـود تزریق 
کنـد و مدیـران خـود را متوجـه اهمیـت تولیـد کنـد. اما 
متاسـفانه طـرز تفکـر دولتی هنـوز وجـود دارد و تولید را 
مـورد آزار قـرار می دهـد و باعـث می شـود تولیدکنندگان 
بخشـی از وقـت خـود را برای اصـالح چنین طـرز تفکری 
اختصـاص دهنـد، آن هم در شـرایطی که خود با مسـائل 

گوناگونـی مواجه هسـتند. 
اصـالح ایـن نـوع تفکـر زمـان زیـادی الزم دارد. واقعیـت 
ایـن اسـت کـه علی رغـم تمامـی  شـعارهایی کـه علیـه 
فسـاد، قاچـاق و حمایـت از تولیـد داخل و صـادرات داده 
می شـود، در عمل تغییرات عمده ای در سیاسـت گذاری ها 
دیـده نمی شـود. شـاکله دولـت عمدتـا ضدتولیـد طراحی 
شـده و تفکـر مدیـران دولتی نسـبت به حمایـت از تولید 
بسـیار متفاوت تـر از آن چیـزی اسـت که ما بـه دنبال آن 
هسـتیم. ایـن موضوع هیچ ربطـی به دولـت یازدهم ندارد 
و بـه خاطـر اقتصـاد متکـی بـه نفـت و غفلـت از تولیـد 
بـه وجـود آمده اسـت. مـا تولیدکننـدگان امروز بـه جایی 

رسـیده ایم کـه از دولـت می خواهیـم کاری بـه کارمـان 
نداشـته باشـد و اجـازه دهـد بـه برنامه ریزی بـرای تولید، 
عرضـه و صـادرات محصوالتمـان بپردازیـم، اما متاسـفانه 
بـرای  دلسـردی  جـز  کـه  می شـود  دیـده  رفتارهایـی 
تولیدکننـده چیـز دیگـری باقـی نمی گـذارد. بـه عنـوان 
مثـال بـازار داخلـی امروز سرشـار از کاالهایی شـده که به 
صـورت قاچاق سـازمان یافته وارد کشـور می شـوند. گمان 
نکنیـد ایـن کاالهـا را چنـد کول بـر، شـبانه و بـا اسـحله 
وارد کشـور کرده انـد. ایـن کاالها در روز روشـن از مبادی 
رسـمی،  وارد کشـور شـده و متاسـفانه مسـئوالن یـا توان 
مقابلـه بـا آن را ندارنـد یـا این کـه خدایی نکـرده خود در 
سـود حاصـل از ایـن تجارت شـریک هسـتند. در غیر این 
صـورت دلیلـی ندارد ایـن همه کاالی قاچـاق در بازارهای 
کشـور وجـود داشـته باشـد و هیچ کـدام از دسـتگاه های 
نظارتـی هـم اقدامی کوبنـده بـرای پایان دادن بـه این نوع 
تجـارت کـه ضربـات جبران ناپذیری به تولیـد داخلی زده، 

ندهند.  انجـام 
طعم تلخ قاچاق

امـروز در حالی کـه مـا بهتریـن چـرخ خیاطـی دنیـا را به 
بازارهـای خارجـی  در مطرح تریـن  و  تولیـد می رسـانیم 
از  انبوهـی  بـازار،  در  کـه  می بینیـم  می کنیـم،  عرضـه 
برندهـای مختلـف چـرخ خیاطی وجـود دارند که به اسـم 
چـرخ خیاطـی صنعتـی با تعرفه بسـیار پایین وارد کشـور 
شـده اند. قاچـاق فقـط ایـن نیسـت کـه شـما کاالیـی را 
مخفیانـه وارد کشـور کنیـد، بلکه دور زدن و سوءاسـتفاده 
از قانـون بـرای ورود برخـی کاالهـا نیـز قاچاق محسـوب 

می شـود.
سـوال این جاسـت کـه در چنیـن شـرایطی سیاسـت گذار 
چـه اقدامـی  بایـد انجـام دهـد و بـا توجه بـه این کـه تیم 
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اقتصـادی دولت را افـرادی صاحب نظر تشـکیل می دهند، 
چـه انتظاراتـی از آن هـا می تـوان داشـت؟ بـه نظـرم بهتر 
اسـت سیاسـت گذار در ابتدا خـود را به جـای تولید کننده 
بگـذارد و ببینـد او در چـه فضایـی اقـدام بـه تولید کاالی 
خـود می کنـد. یـک تولید کننـده بنـگاه متوسـط مجبـور 
اسـت ماهانـه حقـوق و مالیـات صدهـا کارگـر را به موقـع 
بپـردازد، حـق بیمه آنـان را پرداخت کند، انـواع مالیات ها 
از جملـه مالیـات بـر ارزش افـزوده را بپـردازد، تسـهیالت 
بانکـی را بـا سـود بـاال دریافـت کنـد و در نهایـت کاالی 
خـود را در فضایـی عرضـه کنـد کـه ثبـات در اقتصـاد 
شـرایطی  چنیـن  در  نـدارد.  وجـود  تصمیم گیری هـا  و 
برخـی تولیدکننـدگان مجبـور بـه حفـظ خطـوط تولیـد 
خـود هسـتند و بـا توجـه بـه فضـای موجـود نـه قـادر به 
سـرمایه گذاری های بیشـترند و نه مایلند کسـب و کارشان 
را توسـعه دهنـد. سیاسـت گذاران اقتصادی کشـور گاه در 
برخـی تحلیل هـای اقتصـادی عنـوان می کننـد کـه بـازار 
بایـد رقابتـی باشـد و در بـازار رقابتـی محصـوالت عرضـه 
شـود. ای کاش ایـن اتفـاق بیفتد، اما پرسـش این جاسـت 
کـه آیا فقـط با برداشـتن تعرفه هـا و باز گذاشـتن درهای 
واردات، بـازار رقابتـی شـکل می گیـرد؟ طبیعتـا بـه دلیل 
برخـی سیاسـت گذاری های دولتـی، تولیدکننـدگان امروز 
دچـار برخـی مشـکالت در بازاریابـی، فـروش و صـادرات 
شـده اند. تـا زمانـی کـه اصالحـات سـاختاری در اقتصـاد 
ایـران اتفـاق نیفتـد، هر گونـه اقدامـی  منجـر بـه تعطیلی 
کارخانه هـا و ورود کاال بـه قیمـت بسـیار بـاال و کیفیـت 
پاییـن خواهـد شـد. البتـه به تازگـی فضایـی بـه وجـود 
آمـده کـه سیاسـت گذاران اقتصادی کشـور بـه دنبال حل 
مشـکالت اساسـی اقتصـاد ایـران هسـتند. طبیعتـا با حل 
ایـن مشـکالت، همـه بخش هـای تولیـد متنفـع خواهنـد 

. شد
اقتصـادی  کالن  سیاسـت گذاری های  اگـر  معتقدیـم  مـا 
به درسـتی صـورت گیـرد، همـه بخش هـای تولیـد از آن 
بهـره می برنـد، امـا وقتـی سیاسـتی اشـتباه در کشـور به 
اجـرا درآیـد، همـه مردم ضـرر آن را خواهنـد داد. تعطیل 
شـدن کارخانه هـا و واحدهـای تولیـدی در کشـور چیزی 
افزایـش معضـالت اجتماعـی را در پـی  جـز بیـکاری و 
نخواهـد داشـت. فقـر کـه گسـترده شـود، ایمـان نیـز از 
بیـن مـی رود و برخـی برای تامیـن مایحتاج خـود به طور 
طبیعـی از زندگـی شـرافتمندانه فاصلـه می گیرنـد و بـه 
دزدی رو می آورنـد. آیـا هرگـز از خـود پرسـیده اید چـرا 
ایـن همـه بزهـکاری اجتماعـی بـاال رفتـه و کیـف قاپی و 
دزدی رواج پیـدا کـرده اسـت؟ ایـن موضوع بـه این خاطر 
اسـت کـه تـوان مالـی خانواده هـای ایرانـی کاهـش یافته 
و برخـی بـرای تامیـن مایحتـاج خـود مجبورند دسـت به 
چنیـن اقداماتـی بزننـد. از ایـن رو بهتـر اسـت دولـت از 
سـرمایه گذاری هایی کـه بـرای تولیـد در کشـور صـورت 
گرفتـه، حمایـت الزم را بـه عمـل آورد، راه صـادرات را 
تسـهیل کنـد و در را بـه روی کاالهـای قاچـاق و واردات 

ببنـدد. غیر ضـروری 

به نام ایران
مـا بـه تولیـد انـواع چـرخ خیاطـی مشـغول هسـتیم کـه 
عمـده آن هـا بـرای تامین نیاز خانوار طراحی شـده اسـت. 
کیفیـت  از  کاچیـران  محصـوالت  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
باالیـی برخوردار اسـت، توانسـته ایم بـه بازارهـای اروپایی 
به ویـژه آلمـان ورود پیـدا کنیـم و به عرضـه محصوالتمان 
در آن بـازار بپردازیـم. بـا توجـه بـه سـخت گیری هایی که 
بـرای حضور در بازارهـای امریکا وجود دارد، نتوانسـته ایم 
راهـی بـه ایـن بـازار بگشـاییم، امـا امیدواریـم بـا اجرایی 
شـدن برجـام بتوانیم چنیـن اقدامی  را انجـام دهیم. چون 
معتقدیـم محصولـی را به تولید می رسـانیم کـه هم دارای 
کیفیتی باالسـت و هم از قیمت مناسـبی برخوردار اسـت. 
مشـکل این جاسـت که در طول این سـال ها نتوانسـته ایم 
در بازارهـای صادراتـی ایـن محصوالت را بـا برند خودمان 
عرضـه کنیـم، چـون بـا توجه بـه مشـکالت تحریـم قادر 
نبوده ایـم برنـد خودمـان را در این بازار به اثبات برسـانیم 
و بـا اسـتفاده از نام هـای معتبـر اروپایـی محصـوالت خود 
را صـادر کرده ایـم. البتـه عبارت سـاخت ایـران روی همه 
محصـوالت حـک شـده اسـت، اما به هـر حال مـردم اروپا 
بیشـتر مایلنـد از برندهایـی اسـتفاده کنند که سـال ها به 
آن خـو گرفتـه و اعتمادشـان را جلـب کرده انـد. از این رو 
مـا سـعی کرده ایم محصـول باکیفیت خود را بـا برندهایی 
کـه آنـان می خواهنـد عرضـه کنیم کـه البته ایـن کار در 
دنیـای تجارت اقدامی  طبیعی اسـت. شـاید اگـر تحریم ها 
وجـود نداشـت و بـه طـور کامـل محدودیت هـای بانکـی 
برداشـته می شـد، راحت تـر بـه صـادرات می پرداختیـم و 
مجبـور نبودیم بـرای حضـور در بازارهـای صادراتی بهای 

بیـش از حـد بپردازیم.
نوستالژی مردم اروپا

بـرای مـردم اروپـا ایـن کاال سرشـار از نوسـتالژی اسـت. 
ضمـن آن کـه به دلیل بـاال بـودن هزینه خیاطی هـا، برای 
خانواده هـای اروپایـی باصرفه تـر اسـت کـه ایـن کاال را در 
خانـه خـود داشـته باشـند و برخـی از دوخـت و دوزهـا 
را در خانـه انجـام دهنـد. عمـده صـادرات مـا بـه آلمـان 
اسـت و توانسـته ایم بـازار مناسـبی در این کشـور داشـته 
باشـیم. در آلمـان حداقل یک شـبکه به  طور شـبانه روزی 
آمـوزش خیاطـی بـه مردم ارائـه می دهد تا زنـان و مردان 
بتواننـد در کنـار سـایر کارهای خـود با اسـتفاده از همین 
چـرخ خیاطی هـای خانگی بـه دوخت و دوز انواع البسـه و 
تزئینـات روی آورنـد. بنابراین نوع اسـتفاده ای که این کاال 
در اروپـا دارد، متنـوع اسـت و خانواده هـا به دنبـال خرید 
ایـن محصـول هسـتند. در ایـران با توجـه بـه ارزان بودن 
خدمـات دوخـت و دوز، شـاید برخـی از خانواده هـا مایـل 
نباشـند چنیـن کاالیـی را در خانـه خـود نگـه دارنـد، اما 
اگـر به هـر دلیلی دسـتمزد خیاطان باال رود یا دسترسـی 
بـه آنـان کم شـود، طبیعتا به سـمت خرید چـرخ خیاطی 

 .روی خواهنـد آورد
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شکالت هایی
به طعم شکست
 وجیهه محدث

ن میلیون دالری به های اکرآفر�ی ر ب
ت
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میلتـــون هرشـــی در صنعـــت پر ســـود مـــواد غذایـــی 
ـــکالت  ـــد ش ـــا تولی ـــه ب ـــی ک ـــت؛ کارآفرین ـــی آشناس نام
ـــی  ـــود و ثروت ـــهور ش ـــا مش ـــت در دنی ـــل توانس و کارام
ـــیر  ـــن مس ـــا در ای ـــاورد. او باره ـــت بی ـــه دس ـــت ب هنگف
ـــازی اش  ـــرکت شکالت س ـــار ش ـــه ب ـــورد و س ـــت خ شکس
ـــت  ـــیر موفقی ـــت مس ـــت توانس ـــا عاقب ـــت داد ت را از دس

ـــد. ـــدا کن را پی
میلتون هرشی و کودکی پرفراز و نشیب او 

شـــاید نـــام میلتـــون هرشـــی برایتـــان آشـــنا نباشـــد، 
امـــا قطعـــا صدهـــا بـــار طعـــم شـــکالت هایش را 
چشـــیده اید. او یکـــی از موفق تریـــن کارآفرینانـــی 
ـــی در  ـــه ای خانوادگ ـــه در ســـال 1857 و در مزرع ـــود ک ب
ـــرواز  ـــردی بلندپ ـــدرش م ـــد. پ ـــا آم ـــه دنی ـــیلوانیا ب پنس
ـــی  ـــت، خیل ـــی راه می انداخ ـــه تجارت ـــار ک ـــر ب ـــود و ه ب
زود شکســـت می خـــورد. بـــه همیـــن علـــت هرشـــی 
هـــر ســـال از دوران کودکـــی اش را در یـــک نقطـــه و 
یـــک شـــهر گذرانـــد و عاقبـــت وقتـــی دوازده ســـالش 
ـــه  ـــود، ب ـــده ب ـــا آم ـــه دنی ـــه در آن ب ـــه ای ک ـــود، خان ب
ــدر  ــی، پـ ــری هرشـ ــد. هنـ ــراج شـ ــی ارزان حـ قیمتـ

ـــان  ـــای آن زم ـــا معیاره ـــون، ب میلت
و  بـــود  جوانـــی جســـت وجوگر 
ـــاب و درس  ـــه کت ـــادی ب ـــه زی عالق
خوانـــدن و مطالعـــه داشـــت. بـــا 
ــارت  ــه تجـ ــال در زمینـ ــن حـ ایـ
آن قدرهـــا موفـــق نبـــود و بـــا 
وجـــود این کـــه همـــه تالشـــش را 
ـــک  ـــای کوچ ـــق آرزوه ـــرای تحق ب
و بزرگـــش می کـــرد، امـــا کمتـــر 
پیـــش می آمـــد کـــه در ایـــن 
راه موفـــق شـــود. شـــاید میلتـــون 
هـــم شکســـت خـــوردن و دوبـــاره 
ـــردن  ـــالش ک ـــتن و ت ـــا خاس ـــه پ ب
ـــدرش  ـــی و از پ ـــدد را در کودک مج

آموختـــه باشـــد.
ــی  ــری هرشـ ــه هنـ ــا کـ از آن جـ

نمی توانســـت در یـــک شـــهر بنـــد شـــود، خانـــواده اش 
مـــدام در حـــال مهاجـــرت بودنـــد و همیـــن مســـئله 
باعـــث شـــد میلتـــون تحصیالتـــش را در مـــدارس 
ــه  ــری کـ ــرای پسـ ــن بـ ــد و ایـ ــه دهـ ــف ادامـ مختلـ
عاشـــق درس خوانـــدن بـــود، عـــذاب زیـــادی داشـــت. 
ـــد  ـــال بع ـــه او بیســـت س ـــث شـــد ک ـــن موضـــوع باع همی
ـــه  ـــه آن منطق ـــاره ب ـــدادی اش، دوب ـــه اج ـــروش خان از ف
ـــرانه در  ـــه پس ـــک مدرس ـــرد و ی ـــک را بخ ـــردد، مل بازگ

ــدازد. آن راه بینـ
از کار چاپخانه تا شاگردی در قنادی 

اولیـــن شـــغل بـــه اصطـــالح رســـمی میلتـــون کار در 
ـــه  ـــود ک ـــزی نب ـــن شـــغل آن چی ـــی ای ـــود، ول ـــه ب چاپخان

ـــان  ـــن در هم ـــد. بنابرای ـــش باش ـــوان دنبال ـــون نوج میلت
ـــت،  ـــتر نداش ـــال بیش ـــارده س ـــه چه ـــال و در حالی ک س
ــوزف  ــی جـ ــه شیرینی فروشـ ــادرش بـ ــرار مـ ــه اصـ بـ
ـــوزد و  ـــادی را بیام ـــه قن ـــا حرف ـــا در آن ج ـــت ت ـــر رف روی
خیلـــی زود مشـــخص شـــد کـــه میلتـــون در ایـــن زمینـــه 
ـــال  ـــار س ـــی چه ـــگفت انگیزی دارد. او در ط ـــتعداد ش اس
ـــری  ـــه تاج ـــل ب ـــت و تبدی ـــیرینی پزی را آموخ ـــون ش فن
کوچـــک شـــد. میلتـــون در ســـال 1898 بـــا دختـــری 
بـــه نـــام کاتریـــن ســـویینی ازدواج کـــرد و ســـفرهای 
دور دنیـــا را در کنـــار همســـر جوانـــش آغـــاز کـــرد. از 
آن جـــا کـــه ایـــن زوج نمی توانســـتند بچـــه دار شـــوند، 
شـــاگردان مدرســـه پسرانه شـــان در پنســـیلوانیا را 
ـــی  ـــتند و هرش ـــود می دانس ـــواده خ ـــای خان ـــد اعض مانن
بعـــد از مـــرگ زودهنـــگام همســـرش در ســـال 1915 
ـــرد. ـــه ک ـــن مدرس ـــرف ای ـــادی را ص ـــوان زی ـــت و ت وق

ـــت   ـــی در بیس ـــت هرش ـــن شکس اولی
ـــالگی ـــار س و چه

میلتـــون در هجـــده ســـالگی توانســـته بـــود قنـــادی و 
ــرد.  ــاد بگیـ ــتر یـ ــهر لنکسـ ــش را در شـ ریزه کاری هایـ

راه  فیالدلفیـــا  در  را  خـــود  شکالت ســـازی  پـــس 
ـــا  ـــان ب ـــک همزم ـــارت کوچ ـــن تج ـــیس ای ـــت. تاس انداخ
برگـــزاری فســـتیوال های صـــد ســـاله بـــود. او شـــب و 
روز کار می کـــرد و همـــه کمک هـــای مالـــی مـــادرش 
ـــا  ـــرد، ام ـــرف می  ک ـــک ص ـــارت کوچ ـــن تج را در راه ای
ـــر  ـــازی اش را س ـــت شکالت س ـــال توانس ـــش س ـــط ش فق
ـــود و او  ـــی ب ـــت هرش ـــن شکس ـــن اولی ـــه دارد. ای ـــا نگ پ
ـــردن  ـــت ک ـــتورالعمل درس ـــا دس ـــرد ت ـــور ک ـــه دن را روان
ـــه  ـــن تجرب ـــرد. ای ـــاد بگی ـــازه گاو را ی ـــیر ت ـــل از ش کارام
ـــورک  ـــه نیوی ـــس از آن روان ـــاه طـــول کشـــید و پ ـــد م چن
ـــکالت  ـــازار ش ـــن ب ـــه بزرگ تری ـــهری ک ـــا در ش ـــد ت ش
ـــن  ـــا ای ـــد. ب ـــت کن ـــد، فعالی ـــوب می ش ـــان محس آن زم
ـــت را بچشـــد  ـــم نتوانســـت طعـــم موفقی ـــاز ه ـــال ب ح
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ــه  ــول بـ ــته و بی پـ ــال ورشکسـ ــال 1886 کامـ و در سـ
لنکســـتر برگشـــت. دو شکســـت پـــی در پـــی ممکـــن 
ــد،  ــرف کنـ ــه راه منصـ ــی را از ادامـ ــر کسـ ــت هـ اسـ
امـــا میلتـــون هرشـــی هر کســـی نبـــود. بنابرایـــن 
خیلـــی زود توانســـت خـــودش را پیـــدا کنـــد و کارگاه 
ــل را  ــدازد و کارامـ ــتر راه بینـ ــازی در لنکسـ شکالت سـ
ـــد  ـــود، تولی ـــه ب ـــاد گرفت ـــور ی ـــه در دن ـــیوه ای ک ـــا ش ب
ــده  ــث شـ ــی باعـ ــی هرشـ ــت های قبلـ ــد. شکسـ کنـ
بـــود کـــه او ســـرمایه کافـــی بـــرای تولیـــد انبـــوه در 
اختیـــار نداشـــته باشـــد، امـــا توانســـت مدیـــران یـــک 
ــکالت هایش را  ــد شـ ــع کنـ ــی را قانـ ــرکت انگلیسـ شـ
ـــا ثبـــت همیـــن ســـفارش توانســـت از یکـــی  بفروشـــند و ب
از بانک هـــای محلـــی وام بگیـــرد و طـــی چهـــار ســـال 
پله هـــای ترقـــی را یکی یکـــی بـــاال بـــرود و بـــه یکـــی 
از بزرگ تریـــن تولید کننده هـــای کارامـــل در دنیـــا 

ـــود. ـــل ش تبدی
ــر  ــا تغییـ ــا تـ ــگاه کلمبیـ از نمایشـ

ــکالت  ــمت شـ ــه سـ ــیر بـ مسـ
ــزار  در ســال 1893 نمایشــگاهی در شــهر شــیکاگو برگ
ــر  ــت و دو نف ــده داش ــر بازدیدکنن ــزاران نف ــه ه ــد ک ش
از ایــن بازدیدکننــدگان میلتــون هرشــی و یکــی از 
ــور در  ــد. حض ــنیولی، بودن ــک اس ــرعموهایش، فران پس
ــیر زندگــی هرشــی  ایــن نمایشــگاه باعــث شــد مس
عــوض شــود، چــون در آن جــا بــا یــک شــرکت آلمانــی 
ســازنده شــکالت آشــنا شــد و خیلــی زود بــه ایــن نتیجه 

ــرعت  ــت! او به س ــکالت اس ــده از آن ش ــه آین ــید ک رس
ــود،  ــه شــکالت الزم ب ــرای تهی ــه ب ــر دســتگاهی را ک ه
ــد  ــط تولی ــی زود خ ــد و خیل ــگاه خری ــن نمایش از همی
بســتنی شــکالتی را در کارخانــه اش راه انداخــت و اولیــن 
ــال  ــل س ــی را در آوری ــهور هرش ــکالت مش ــه از ش نمون
ــرد. او  ــیلوانیا ک ــی های پنس ــه شیرینی فروش 1895 روان
ــرد  ــیری کار ک ــول شــکالت ش ــدت روی فرم ــن م در ای
ــا  ــه م و توانســت در ســال 1900 شــکالت شــیری را ک
امــروز می شناســیم و بــا طعمــش آشــنا هســتیم، تولیــد 
کنــد. میلتــون بــه شــدت معتقــد بــود محصولــی کــه بــه 
دســت مشــتری می دهــد بایــد تــازه باشــد. بنابرایــن یــک 
گاوداری در روســتای محــل کارخانــه راه انداخــت تا شــیر 
تــازه بــرای تولیــد شــکالت همیشــه در دســترس باشــد 
ــد،  ــه می خواندن ــق و دیوان ــا او را احم ــه خیلی ه و اگرچ
ــکا را  ــا و امری ــازار اروپ ــه کارش ادامــه داد و توانســت ب ب

قبضــه کنــد.
بـــا ایـــن کـــه محصـــوالت کارخانـــه هرشـــی کمـــی 
ـــش را  ـــه تالش ـــون هم ـــا میلت ـــد، ام ـــام می ش ـــران تم گ
می کـــرد تـــا بـــا محـــدود کـــردن تعـــداد محصـــوالت، 
ــه دارد و  ــازار نگـ ــت بـ ــا وضعیـ ــب بـ ــت را مناسـ قیمـ
ـــال 1908  ـــون در س ـــد. میلت ـــظ کن ـــتریانش را حف مش
ـــرد و  ـــاح ک ـــز افتت ـــی را نی ـــکالت بادام ـــد ش ـــط تولی خ
ـــه از  ـــی را ک ـــه ثروت ـــخ، هم ـــن تاری ـــس از ای ـــال پ ده س
ـــت  ـــن مالکی ـــود و همچنی ـــت آورده ب ـــه دس ـــن راه ب ای
ــرانه  ــه پسـ ــه مدرسـ ــود را بـ ــه خـ ــرکت و کارخانـ شـ

 .صنعتـــی هرشـــی واگـــذار کـــرد
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کسب و کار
ن دست   از ا�ی

گ
ما در آن زمان قصد داشت�ی کتاب، یس دی  و اکالهای فرهنیک

ن اکر مثل  های ا�ی از درس یم خواندم و بس�ت ه ش�ی
گ

. من در دانش� بفروش�ی

پیک و... اصال نبود
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با دنیا رقابت 
می کنیم
 مستانه تابش

وی زهتاب ن ش
  گفت و گو �ب فرشاد خوس

رس پویش کت �چ مد�ی عامل رسش
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 کار این شرکت چیست؟
ــای  ــد   نرم افزارهـ ــش، تولیـ ــارس پویـ ــرکت پـ کار شـ
بومـــی اســـت.   نرم افزارهایـــی کـــه مـــا در ایـــن 
انترپرایـــز  حـــوزه  در  تولیـــد   می کنیـــم  شـــرکت 
خـــط  حاضـــر  حـــال  در  و  اســـتفاده   می شـــود 
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــی رفت ـــمت راه حل های ـــه س ـــان ب کاریم
ــد.  ــتفاده می کننـ   شـــرکت های مخابراتـــی بـــزرگ اسـ
ایـــن راه حل هـــا پیـــش از ایـــن مختـــص   شـــرکت های 
خـــاص و عمدتـــا   شـــرکت های خارجـــی بـــود مثـــل 
آلکاتـــل و زیمنـــس. از چنـــدی پیـــش هـــوآوی هـــم 
بـــه ایـــن جمـــع اضافـــه شـــده بـــود. تولیـــدات ایـــن 
شـــرکت ها بـــه مقـــدار زیـــاد وارد بـــازار ایـــران شـــده 
ـــزاری و  ـــوالت   نرم اف ـــد محص ـــی دارن ـــه راحت ـــا ب و آن ه
ــا  ــا مـ سخت افزاریشـــان را در ایـــران می فروشـــند، امـ
ـــی  ـــک همکاران ـــا کم ـــی  و ب ـــش بو  م ـــتفاده از دان ـــا اس ب
ــتیم  ــد، توانسـ ــت درس خوانده انـ ــن مملکـ ــه در ایـ کـ
محصوالتـــی قابـــل رقابـــت بـــا آن هـــا تولیـــد کنیـــم.

 چطـــور و از چـــه ســـالی فعالیـــت خـــود را 
شـــروع کردیـــد؟

و  شـــده  تشـــکیل   82 ســـال  از  شـــرکت  ایـــن 
ســـر  پشـــت  را  اســـتارتاپ  مرحلـــه  سال هاســـت 
ـــودم  ـــجو ب ـــوز دانش ـــن هن ـــال 82 م ـــت. س ـــته اس گذاش
و آن زمـــان بـــا دو نفـــر از همکالســـی هایم شـــرکتی 
را تاســـیس کردیـــم کـــه هـــدف اولیـــه جالبـــی 
داشـــت. بـــد نیســـت بدانیـــد ایـــن شـــرکت در واقـــع 
برپایـــه وب ســـایتی شـــکل گرفتـــه بـــه اســـم پـــارس 
ـــود.  ـــی ب ـــروش اینترنت ـــایت ف ـــک وب س ـــه ی ـــد ک خری
ـــی دی  و  ـــاب، س ـــتیم کت ـــد داش ـــان قص ـــا در آن زم م
ـــن در  ـــیم. م ـــت بفروش ـــن دس ـــی از ای ـــای فرهنگ کااله
دانشـــگاه شـــیراز درس می خوانـــدم و بســـترهای ایـــن 
ـــی  ـــت یک ـــادم هس ـــود. ی ـــال نب ـــک و... اص ـــل پی کار مث
از همکالســـی هایم کـــه شـــراکتی بـــا هـــم داشـــتیم، 
بـــا ماشـــین شـــخصی اش می رفـــت و کاالهـــا را بـــه 
ــر  ــرف دیگـ ــاند. از طـ ــده   می رسـ ــت مصرف کننـ دسـ
ـــه  ـــی ب ـــای اینترنت ـــی و درگاه ه ـــای بانک ـــوز کارت ه هن
ـــان را  ـــم پولم ـــور بودی ـــا مجب ـــود و م ـــروزی نب ـــکل ام ش
ـــم  ـــی ه ـــتقبال کوچک ـــم. اس ـــتری بگیری ـــدی از مش نق
از ایـــن وب ســـایت شـــد. اکثـــر مشـــتری های مـــا در 
رنـــج ســـنی ده، دوازده ســـال بودنـــد. ولـــی بـــه هـــر 
حـــال چـــون بســـترهای الزم بـــرای ایـــن کار فراهـــم 
ـــر  ـــا دیگ ـــد و م ـــه ش ـــت مواج ـــا شکس ـــروژه ب ـــود، پ نب

ادامـــه ندادیـــم.
 چقدر طول کشید؟

تقریبـــا نـــه مـــاه از زمانـــی کـــه وب ســـایت پـــارس 
خریـــد آپ شـــد تـــا زمانی کـــه دیدیـــم بـــه عنـــوان 
ادامـــه  کارش  بـــه  نمی توانـــد  بیزینـــس  یـــک 
دهـــد، طـــول کشـــید. آن موقـــع ایـــن کار برایمـــان 
بیشـــتر  جنبـــه ســـرگر  می  داشـــت. نیـــاز جامعـــه 
را می دیدیـــم، امـــا بســـتر مناســـب نبـــود. بـــه 

مهندس فرشاد خوشخوی زهتاب، 
مدیر عامل شرکت دانش بنیان »پارس 
پویش«، بیش از یک دهه است که 
در بازار محصوالت آی تی و مخابراتی 
کشور حضور دارد و در طی سال های 
اخیر نه فقط در داخل کشور بلکه در 
بازار کشورهای خاورمیانه نیز توانسته 
به موفقیت هایی دست پیدا کند. 
ارائه محصولی در حوزه آی تی که 
  شرکت های ارائه دهنده سرویس های 
اینترنتی را از استفاده از محصوالت 
خارجی و پرداخت هزینه های کالن 
خرید و نگهداری بی نیاز     می کند، 
یکی از این موفقیت هاست. در 
ادامه گفت و گوی ما را با این مدیر 
جوان می خوانید که کارش را از یک 
استارتاپ در شیراز شروع کرده است.
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نظـــرم کار یـــک مقـــداری جلوتـــر از زمـــان خـــودش 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــروع کار آی اس پی های ـــان ش ـــود. آن زم ب
ســـرویس دایـــل آپ ارائـــه   می کردنـــد و همزمـــان بـــا 
ـــن  ـــم وارد ای ـــا ه ـــود. م ـــوم ب ـــرای عم ـــت ب عرضـــه اینترن
فضـــا شـــدیم. آن موقـــع یـــک ســـری از دانشـــگاه ها 
ـــل  ـــت قاب ـــی اینترن ـــتند، ول ـــت داش ـــه اینترن ـــال ب اتص
ـــان  ـــا در آن زم ـــود و تقریب ـــوم نب ـــرای عم ـــترس ب دس
اینترنـــت تـــازه داشـــت بـــرای عمـــوم مـــردم قابـــل 
در  دســـترس   می شـــد. هـــر شـــرکت مخابراتـــی 
آن دوره بـــه حداقـــل چیـــزی کـــه احتیـــاج داشـــت، 
  نرم افـــزاری بـــرای احـــراز هویـــت کاربـــران، کنتـــرل 
مجـــوز اســـتفاده از ســـرویس و حسابداریشـــان بـــود. 
ــاعته و...  ــت سـ ــاعته و بیسـ ــای ده سـ ــال کارت هـ مثـ
اینترنـــت وجـــود داشـــت. نمی دانم شـــما یادتـــان 
ــا نـــه. خـــب، یـــک سیســـتمی  الزم بـــود  هســـت یـ
ــا ایـــن را کنتـــرل کنـــد کـــه کاربـــر بیـــش از ده  تـ
ســـاعت از اینترنـــت اســـتفاده نکنـــد و بـــه شـــرکت 
گـــزارش بدهـــد و... بنابرایـــن بر حســـب نیـــازی کـــه 
در آن زمـــان   می دیدیـــم شـــروع بـــه تولیـــد چنیـــن 

کردیـــم.   نرم افزارهایـــی 
همـــه   نرم افزارهـــای  آن  از  قبـــل  تـــا   
ـــال  ـــا اص ـــد ی ـــی بودن ـــران خارج ـــود در ای موج

چنیـــن چیـــزی وجـــود نداشـــت؟
ــود  ــم وجـ ــر هـ ــی دیگـ ــزار داخلـ ــا نرم افـ ــد تـ چنـ
هـــم  دوران  شـــرکت  زمـــان  آن  مثـــال  داشـــت. 
  نرم افـــزاری تولیـــد کـــرده بـــود. در مقایســـه بـــا 
ـــرکت دوران  ـــتیم. ش ـــری داش ـــه کوچکت ـــا جث ـــا م آن ه
ــی  ــت و از توانایـ ــادی داشـ ــی زیـ ــای خیلـ قراردادهـ
ـــا  ـــه م ـــود، در حالی ک ـــوردار ب ـــم برخ ـــی ه ـــی خوب مال
ـــزار  ـــیصد ه ـــا س ـــه ب ـــم ک ـــک بودی ـــرکت کوچ ـــک ش ی
ـــا  ـــان م ـــم. آن زم ـــروع کردی ـــه ش ـــرمایه اولی ـــان س توم
حتـــی پرینتـــر هـــم نداشـــتیم و فاکتورهایـــی را کـــه 
ــد  ــم، بایـ ــت کنیـ ــتری ها پرینـ ــرای مشـ ــود بـ الزم بـ
ـــاید  ـــرد! ش ـــت بگی ـــان پرین ـــا برایم ـــازه ت ـــم مغ می بردی
بـــاور نکنیـــد امـــا خریـــد پرینتـــر یکـــی از بهتریـــن 
ـــا آن  ـــاد! واقع ـــا افت ـــرای م ـــه آن دوره ب ـــود ک ـــی ب اتفاقات
ـــم  ـــریک بودی ـــه ش ـــا س ـــود. م ـــم ب ـــان ک ـــان امکاناتم زم
ــتند  ــان   می توانسـ ــه خانواده هایمـ ــود این کـ ــا وجـ و بـ
کمـــک کننـــد و کمک هایـــی هـــم کردنـــد، امـــا هـــر 
ســـه نفرمـــان   می خواســـتیم روی پـــای خودمـــان 
ـــدون  ـــه ب ـــم. البت ـــک نگیری ـــا کم ـــیم و از خانواده ه باش
ـــدرم  ـــک پ ـــدون کم ـــا ب ـــا و مخصوص ـــک خانواده ه کم
ــرار داد، ایـــن کار  ــا قـ ــار مـ کـــه دفتـــری را در اختیـ
امکان پذیـــر نبـــود ولـــی دوســـت نداشـــتیم خیلـــی از 
امکانـــات خانواده هایمـــان بهـــره ببریـــم. ایـــن اصـــال 
ــرمایه  ــون سـ ــود. چـ ــان نبـ در شـــخصیت هیچ کداممـ
ــت  ــه دسـ ــالش بـ ــا کار و تـ ــم بـ ــان هـ خانواده هایمـ
ـــه روی  ـــود ک ـــخت ب ـــان س ـــن برایم ـــود. بنابر ای ـــده ب آم
ـــک  ـــا ریس ـــت آن ه ـــده از زحم ـــت آم ـــه دس ـــرمایه ب س

کنیـــم.
ـــم  ـــری ه ـــروژه دیگ ـــان پ ـــان زم ـــا هم  گوی

بـــا هواپیمایـــی آســـمان شـــروع کردیـــد؟
ــاق  ــیراز اتفـ ــه در شـ ــا کـ ــار آن پروژه هـ ــه، در کنـ بلـ
ـــکاری  ـــم وارد هم ـــمان ه ـــی آس ـــا هواپیمای ـــا ب ـــاد، م افت
بانک هـــا  مثـــل  هواپیمایی هـــا  چـــون  شـــدیم. 
جـــزو اولیـــن ســـازمان هایی بودنـــد کـــه بایـــد از 
ـــان  ـــد و نیازش ـــتفاده می کردن ـــی اس ـــتم های آی ت   سیس
بـــه   سیســـتم های آی تـــی بســـیار زیـــاد بـــود. هنـــوز 
ـــتم های  ـــه در   سیس ـــزی ک ـــان چی ـــت. آن زم ـــم هس ه
هواپیمایـــی خیلـــی مـــورد نیـــاز بـــود، سیســـتم 
رزرویشـــن بـــود کـــه کلیـــه آژانس هـــای هواپیمایـــی 
بتواننـــد از آن اســـتفاده کننـــد. البتـــه یـــک سیســـتم 
ـــتم،  ـــی در آن سیس ـــود ول ـــی ب ـــده خارج ـــی پیچی خیل
بلیطـــی کـــه ثبـــت   می کردیـــد،  ازای هـــر  بـــه 
هزینـــه ای از شـــما دریافـــت   می کـــرد و این طـــور 
ــده  ــاره داده شـ ــا اجـ ــده یـ ــه شـ ــه فروختـ ــود کـ نبـ
باشـــد. مـــا گفتیـــم کـــه می توانیـــم ایـــن مشـــکل را 
حـــل کنیـــم، امـــا بـــا وجـــود این کـــه مـــا طـــرح و 
ـــم  ـــم   می توانی ـــان دادی ـــم و نش ـــان بردی ـــزال برایش پروپ
ایـــن کار را انجـــام دهیـــم، بـــه مـــا اعتمـــاد نکردنـــد. 
البتـــه کمی حـــق داشـــتند چـــون حجـــم پولـــی کـــه 
در ایـــن سیســـتم رد و بـــدل   می شـــد خیلـــی زیـــاد 
بـــود و شـــاید کار کـــردن بـــا یـــک شـــرکت کوچـــک 
ــر  ــون اگـ ــود. چـ ــک بـ ــان ریسـ ــی در آن زمـ داخلـ
مشـــکلی پیـــش می آمـــد، چنیـــن شـــرکتی احتمـــاال 
توانایـــی جبـــران خســـارت را نداشـــت. ولـــی بـــدون 
این کـــه مدیـــران داخلـــی ریســـک کننـــد، هیـــچ 
وقـــت راه حل هـــای داخلـــی پـــا نمی گیرنـــد. بـــه هـــر 
ـــا  ـــری ب ـــروژه دیگ ـــت و پ ـــکل نگرف ـــروژه ش ـــال آن پ ح
هواپیمایـــی آســـمان تعریـــف شـــد کـــه بـــه مراتـــب 

کوچک تـــر بـــود.
 این پروژه چه بود؟

نمی دانـــم بـــا مفهـــوم بازمتـــن چقـــدر آشـــنایی 
ــد. داریـ

 هیچ، متاسفانه.
کـــه   نرم افـــزار  زمانـــی  از  کامپیوتـــر  دنیـــای  در 
شـــروع بـــه رشـــد کـــرد، عمدتـــا   شـــرکت هایی 
کننـــد،  تولیـــد  ســـخت افزار  کـــه   می توانســـتند 
ایـــن ســـخت افزارها را بـــه همـــراه   نرم افزارهـــای 
معمـــوال  و  ارائـــه   می کردنـــد  خودشـــان  خـــاص 
بنویســـند و  برنامـــه  کســـانی کـــه   می توانســـتند 
از ایـــن کارت خوان هـــا اســـتفاده کننـــد، خیلـــی 
کـــه  بنابر این   شـــرکت هایی  بودنـــد.  محـــدود 
ــد،  ــتفاده کننـ ــتم ها اسـ ــن سیسـ ــتند از ایـ   می خواسـ
نیـــاز بـــه قراردادهـــای خاصـــی بـــا آن   شـــرکت های 
ــاری  ــت تجـ ــا حالـ ــه عمدتـ ــتند کـ ــزاری داشـ   نرم افـ
داشـــت، امـــا بعـــد از مدتی، فضایـــی بـــه وجـــود 
آمـــد کـــه همـــه متوجـــه شـــدند   نرم افـــزار بیشـــتر 



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

63

یـــک ایـــده اســـت تـــا یـــک محصـــول فیزیکـــی کـــه 
ــده را   ــد ایـ ــما نمی توانیـ ــید. شـ ــد آن را بفروشـ بتوانیـ
ـــه  ـــت ک ـــپتی اس ـــده کانس ـــع ای ـــد. در واق ـــدود کنی مح
قابـــل محـــدود شـــدن نیســـت. این جـــا بـــود کـــه در 
ــانی  واقـــع انقالبـــی صـــورت گرفـــت.   می دانیـــد کسـ
ــد  ــرای آن کـ ــد بـ ــد   می کننـ ــزاری تولیـ ــه نرم افـ کـ
ـــت  ـــزی اس ـــع چی ـــد منب ـــد. ک ـــف     می کنن ـــع تعری منب
ــد  ــه تولیـ ــرای برنامـ ــرای اجـ ــا بـ ــه برنامه نویس هـ کـ
  می کننـــد و در آن زمـــان ایـــن اتفـــاق بـــزرگ افتـــاد 
ـــرد  ـــرار بگی ـــه ق ـــار هم ـــد در اختی ـــع بای ـــد منب ـــه ک ک
ـــا  ـــزار را ارتق ـــک   نرم اف ـــد ی ـــم بتوانن ـــا ه ـــه ب ـــا هم و ت
ــر،  ــک نفـ ــه یـ ــزار بـ ــای   نرم افـ ــال ارتقـ ــد. قبـ دهنـ
ـــا االن  ـــود، ام ـــدود ب ـــرکت مح ـــک ش ـــا ی ـــم ی ـــک تی ی
تمـــام کســـانی کـــه احتیـــاج بـــه چنیـــن   نرم افـــزاری 
دارنـــد، بـــه هـــم کمـــک     می کننـــد و ایـــن   نرم افـــزار 
را بـــا هـــم ارتقـــا     می دهنـــد. البتـــه مجوزهایـــی هـــم 
بـــرای ایـــن کار تعییـــن شـــد کـــه از آزادی   نرم افـــزار 
دفـــاع کنـــد؛ وقتـــی کســـی تغییـــری روی نرم افـــزار 
ـــم  ـــه ه ـــار بقی ـــر را در اختی ـــن تغیی ـــد ای ـــد، بای می ده
ـــزء  ـــع ج ـــه در واق ـــی ک ـــتم عامل ـــد. االن سیس ـــرار بده ق
ــا پیشـــگامان   نرم افزارهـــای اپن ســـورس  ــا یـ پایونیرهـ
ـــرکت های  ـــترده ای دارد و   ش ـــی گس ـــتفاده خیل ـــود، اس ب
ــن  ــکو، از همیـ ــافت و سیسـ ــل مایکروسـ ــزرگ مثـ بـ
ــا را  ــن کار هزینه هـ ــد. ایـ ــتفاده     می کننـ ــتم اسـ سیسـ
ـــه  ـــع ب ـــه در واق ـــانی ک ـــالوه کس ـــه ع ـــی آورد. ب ـــن م پایی
ـــرح  ـــن ط ـــی از ای ـــد، خیل ـــاد دارن ـــزار اعتق آزادی   نرم اف
ـــش  ـــم برای ـــاری ه ـــای تج ـــد و مدل ه ـــت     می کنن حمای
درســـت کرده انـــد. مســـئله آزادی   نرم افـــزار بـــود، نـــه 
رایـــگان بـــودن آن. اکثـــر   نرم افزارهـــای اپن ســـورس، 
ــاری  ــای تجـ ــا مدل هـ ــا بعدهـ ــتند، امـ ــاری نیسـ   تجـ
ـــد ســـازمانی مشـــکلی  ـــرض کنی ـــد. ف ـــه وجـــود آم ـــم ب ه
دارد کـــه    می توانـــد بـــا   نرم افـــزاری حـــل شـــود. آن 
ســـازمان برایـــش مهـــم نیســـت کـــه ایـــن راه حـــل 
اپن ســـورس هســـت یـــا نـــه، فقـــط   می خواهـــد 
مشـــکلش را حـــل کنـــد. پـــس مـــن راه حلـــی بـــرای 
مشـــکل خـــودم   می خواهـــم و شـــرکتی کـــه در 
حـــوزه اپن ســـورس فعالیـــت   می کنـــد،   می توانـــد 
ــتم  ــن سیسـ ــا ایـ ــد، امـ ــه دهـ ــل را ارائـ ــن راه حـ ایـ
ــد  ــداری دارد. پـــس     می توانـ ــر و نگهـ ــه تغییـ ــاز بـ نیـ
از روی آن درآمدزایـــی داشـــته باشـــد. ربـــط این هـــا 
بـــه کار مـــا در هواپیمایـــی آســـمان چـــه بـــود؟ مـــا 
ـــن  ـــوم، باز مت ـــن مفه ـــاس همی ـــر اس ـــم ب ـــروع کردی ش
کار کردیـــم و در واقـــع اولیـــن محصـــول باز متـــن 
ـــوالت  ـــی محص ـــم. خوب ـــد کردی ـــران را تولی ـــاری ای تج
باز متـــن ایـــن اســـت کـــه محـــدود بـــه یـــک فضـــای 
ـــداد  ـــان تع ـــا در آن زم ـــت و م ـــاص نیس ـــی خ جغرافیای
ـــتیم و  ـــور داش ـــارج از کش ـــده خ ـــرف کنن ـــادی مص زی
وقتـــی ایـــن   نرم افـــزار را تولیـــد کردیـــم، در اختیـــار 
ـــود  ـــزار دانل ـــت ه ـــتر از دویس ـــم. بیش ـــرار دادی ـــه ق هم

ـــا عرضـــه  ـــت م ـــل موفقی ـــی از عوام ـــتیم و اصـــال یک داش
ــد  ــا بودنـ ــود. خیلی هـ ــول بـ ــن محصـ ــورس ایـ اپن سـ
کـــه بـــه مـــا پولـــی پرداخـــت نمی کردنـــد و از ایـــن 
  نرم افـــزار اســـتفاده می کردنـــد و ایـــن تبلیغـــی بـــرای 
مـــا بـــود. خیلـــی از جاهایـــی کـــه می خواســـتند 
ــا  ــند یـ ــاط باشـ ــده در ارتبـ ــا تولیدکننـ ــتقیم بـ مسـ
خودشـــان دانـــش فنـــی اســـتفاده از نرم افـــزار را 
ــعه  ــم توسـ ــد و کم کـ ــا کار   می کردنـ ــتند، با مـ نداشـ
ـــی  ـــه محصـــول اصل ـــل ب ـــت تبدی ـــردن و در نهای ـــدا ک پی

شـــرکت شـــد.
 کی به تهران آمدید؟

ـــون  ـــم، چ ـــران بیایی ـــه ته ـــم ب ـــم گرفتی ـــال 86 تصمی س
در حـــوزه مخابـــرات کار بـــه صـــورت جـــدی شـــروع 
شـــده و مجوزهایـــی بـــه   شـــرکت ها داده   می شـــد 
ای دی اس ال  ســـرویس های  کـــه   می توانســـتند 
ــا  ــول مـ ــه محصـ ــرکت ها بـ ــن   شـ ــد. ایـ ــه دهنـ ارائـ
احتیـــاج داشـــتند، امـــا در شـــیراز نمی توانســـتیم 
بـــا   شـــرکت های حاضـــر در تهـــران بـــه رقابـــت 
بپردازیـــم. بنابر ایـــن الزم بـــود حضـــور فعال تـــری 
در بـــازار داشـــته باشـــیم. علـــی الخصـــوص آن زمـــان 
راه حل هایـــی مثـــل ویدئـــو کنفرانـــس یـــا ارتبـــاط از 
راه دور خیلـــی بـــاب نبـــود و هنـــوز مشـــکل پهنـــای 
ــدیم  ــور شـ ــت. مجبـ ــود داشـ ــور وجـ ــد در کشـ بانـ
ــه  ــه دلیـــل این کـ ــفانه بـ ــم. متاسـ ــران بیاییـ ــه تهـ بـ
چنـــدان  دیگـــر  اســـتان های  در  زیر ســـاخت ها 
فراهـــم نیســـت. وقتـــی مناقصـــه ای در تهـــران انجـــام 
ــکل  ــتانی مشـ ــرکت های شهرسـ ــرای   شـ ــود، بـ می شـ
اســـت کـــه بخواهنـــد از شـــهرهای دیگـــر در ایـــن زمینـــه 
فعالیـــت کننـــد. اگـــر تصمیم گیـــری دربـــاره برخـــی 
ــورت  ــر صـ ــتان های دیگـ ــهرها و اسـ ــا در شـ پروژه هـ
بگیـــرد، شـــانس برنـــده شـــدن بـــرای شـــرکت هایی 
کـــه بـــه صـــورت محلـــی فعالیـــت   می کننـــد، بیشـــتر 
ـــرار  ـــا ق ـــزرگ صرف ـــای ب ـــرای پروژه ه ـــرای اج ـــت. ب اس
نیســـت شـــما اســـنادی را بخریـــد و در مناقصـــه شـــرکت 
ـــد  ـــادی بای ـــی زی ـــات فن ـــوید. جلس ـــده ش ـــد و برن کنی
برگـــزار شـــود و پرســـش و پاســـخ هایی هســـت 
ــرای  ــن اجـ ــوال حیـ ــد. معمـ ــروژه در بیایـ ــز پـ ــا ریـ تـ
ـــا  ـــا کارفرم ـــا ب ـــد باره ـــود بای ـــه داده می ش ـــی ک طرح
مشـــورت شـــود کـــه آیـــا طـــرح ارائـــه شـــده همـــه 
خـــب  و...  پوشـــش   می دهـــد  را  نیازمندی هایـــش 
همـــه این هـــا بـــرای شـــرکتی کـــه از مرکـــز دور 

ــود. ــد بـ ــر خواهـ ــت، پرهزینه تـ اسـ
ـــن  ـــار چنی ـــر ب ـــاید زی ـــم ش ـــل ه ـــرف مقاب  ط

ـــرود. ـــزی ن چی
ــا در  ــرای کارفرماهـ ــز بـ ــئله تمرکـ ــا. مسـ ــه، دقیقـ بلـ
  سیســـتم های آی تـــی خیلـــی مهـــم اســـت. در اکثـــر 
مـــوارد بـــه ایـــن دلیـــل کـــه سیســـتم تان را پخـــش 
  می کنیـــد، هزینـــه نگهـــداری خیلـــی بـــاال مـــی رود. 
در بســـیاری از مـــوارد الزم اســـت مامـــوری در محـــل 
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بـــرای کنتـــرل ماجـــرا بـــه صـــورت فیزیکـــی حضـــور 
داشـــته باشـــد. عـــالوه بـــر ایـــن کارفرماهـــا تمایـــل 
ـــد  ـــد کار کنن ـــران باش ـــه در ته ـــرکتی ک ـــا ش ـــد ب دارن
چـــون حســـاب   می کننـــد اگـــر دفتـــر اصلـــی در 
شـــیراز باشـــد ممکـــن اســـت مـــواردی بـــه وجـــود 
بیایـــد کـــه نیـــاز بـــه جلســـه فـــوری داشـــته باشـــد، 
ـــه  ـــد و ب ـــدا کنن ـــا پی ـــد هواپیم ـــا بخواهن ـــا آن ه ـــا ت ام
تهـــران بیاینـــد، ممکـــن اســـت چنـــد ســـاعت طـــول 
بکشـــد. در حالی کـــه اگـــر کســـی تهـــران باشـــد 
ــه  ــد. بـ ــکل را حـــل کنـ ــد مشـ ــا     می توانـ همیـــن جـ
ــران  ــه تهـ ــال 86 بـ ــا سـ ــه مـ ــود کـ ــل بـ ــن دلیـ ایـ
آمدیـــم و از آن زمـــان نســـخه جدیـــد یـــا بـــه قـــول 
ــد  ــا را تولیـ ــدی از   نرم افزارهـ ــل جدیـ ــان نسـ خودمـ
ــار  ــتیم و در کنـ ــادی داشـ ــرفت زیـ ــم و پیشـ کرددیـ
محصـــوالت قبلـــی، ســـعی کردیـــم بـــر طبـــق نیـــاز 
کشـــور، محصـــوالت دیگـــری را بـــه ســـبدمان اضافـــه 
کنیـــم. حتـــی راه حل هـــای دیگـــری کنـــار محصـــول 
یعنـــی  بو  مـــی  شـــکل گرفـــت.  به صـــورت  مـــا 
چیزهایـــی کـــه تکمیـــل کننـــده محصـــول مـــا بـــود 
مثـــل سیســـتمی که بتوانـــد فاکتـــور صـــادر کنـــد بـــا 
ـــا بســـتری درســـت  ـــد و... م ـــرار کن ـــاط برق مشـــتری ارتب
ـــم در  ـــر ه ـــای دیگ ـــری تجارت ه ـــک س ـــه ی ـــم ک کردی
کنـــار آن بـــه وجـــود آمـــد. تجـــارت قبـــال منحصـــر 

بـــه   شـــرکت های خارجـــی بـــود و کارفرماهـــا مجبـــور 
ـــن  ـــود را از شـــرکت خارجـــی تامی ـــاز خ ـــه نی ـــد هم بودن
کننـــد، امـــا قلـــب اولیـــه سیســـتم کـــه بـــه صـــورت 
ــت  ــن قابلیـ ــر ایـ ــتم های دیگـ ــد،   سیسـ ــی  درآمـ بو  مـ
را پیـــدا کردنـــد کـــه شـــروع بـــه کار کننـــد. وقتـــی 
فضـــای بـــازار جهانـــی بـــه روی ایـــران بســـته شـــد، 
شـــرکت های خارجـــی بـــه هیـــچ وجـــه حاضـــر بـــه 
همـــکاری نبودنـــد تـــا مـــا بتوانیـــم راه حـــل داخلـــی 
ایرانـــی را بـــا راه حل هـــای خارجـــی آن هـــا یکپارچـــه 
کنیـــم. ولـــی همیـــن قضیـــه بـــه مـــا و همکارانمـــان 
ـــه در  ـــی را ک ـــی از اجزای ـــم یک ـــا بتوانی ـــرد ت ـــک ک کم
ـــم.  ـــد کنی ـــود، تولی ـــور الزم ب ـــی کش ـــتم مخابرات سیس
چـــون اپن ســـورس بـــود خیلی هـــا از آن اســـتفاده 
کردنـــد. چنـــد ســـال بعـــد درگیـــر پـــروژه ای شـــدیم 
کـــه از طـــرف مرکـــز تحقیقـــات مخابـــرات ایـــران بـــه مـــا 
ارجـــاع شـــده بـــود. ایـــن پـــروژه ای سیســـتم عاملـــی 
بو  مـــی  بـــه نـــام زمیـــن بـــود. ایـــن پـــروژه بـــا ایـــن 
ـــه  ـــی ک ـــتم عامل ـــش سیس ـــه دان ـــد ک ـــاد ش ـــدف ایج ه
پایـــه همـــه سیستم هاســـت، بو  می ســـازی شـــود. 
ـــی از  ـــه در خیل ـــم ک ـــام دهی ـــود کاری را انج ـــرار ب ـــا ق م
ـــود  ـــده ب ـــام ش ـــن انج ـــیه و چی ـــه روس ـــورها از جمل کش
و علتـــش هـــم مســـائل امنیتـــی بـــود. شـــما فـــرض 
ـــورس  ـــتم کلوزس ـــدوز سیس ـــل وین ـــتم عام ـــد سیس کنی
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ـــی  ـــای مخرب ـــر کده ـــورس اگ ـــس اپن س ـــت و برعک اس
ـــط  ـــخیص توس ـــل تش ـــد، قاب ـــته باش ـــود داش در آن وج
نخواهـــد بـــود، ولـــی وقتـــی شـــما محصـــول باز متـــن 
را در اختیـــار داریـــد و از آن اســـتفاده   می کنیـــد، 
ســـورس در اختیارتـــان اســـت و   می توانیـــد مطمئـــن 
ـــد،  ـــن دی ـــا ای ـــدارد. ب ـــود ن ـــزاری در آن وج ـــید بداف باش
ایـــده ایجـــاد یـــک سیســـتم عامـــل بو  مـــی  مطـــرح 
ــورس  ــای اپن سـ ــد   نرم افزارهـ ــای تولیـ ــد. در فضـ شـ
اصطـــالح معروفـــی هســـت کـــه   می گویـــد چـــرخ را 
دوبـــاره اختـــراع نکنیـــد. یـــک نفـــر کاری را انجـــام 
داده و می توانیـــم از آن اســـتفاده کنیـــم و بهبـــود 
ـــم؟!  ـــروع کنی ـــر ش ـــاره از صف ـــرا دوب ـــس چ ـــیم. پ ببخش
ایـــن دیـــدگاه در ایـــن پـــروژه هـــم وجـــود داشـــت 
ــد و  ــول انجامیـ ــه طـ ــال بـ ــک دو سـ ــروژه نزدیـ و پـ
ـــه دارد. ـــم ادام ـــوز ه ـــه هن ـــد ک ـــام ش ـــی انج تحقیقات

ـــدر  ـــا االن چق ـــان ت ـــما از آن زم ـــرکت ش  ش
ـــت؟ ـــته اس ـــد داش رش

االن کـــه مـــن خدمـــت شـــما هســـتم، شـــرکت 
پـــارس پویـــش بـــا نزدیـــک بـــه 700 ارگان مختلـــف 
قـــرارداد دارد و عمدتـــا قراردادهـــا در حـــوزه فـــروش 
ـــت. در  ـــف اس ـــوالت مختل ـــداری محص ـــول و نگه محص
ــا االن یـــک  ــم مـ ــی هـ ــرکت های مخابراتـ ــوزه   شـ حـ
ــم و بیـــش از 50  ــیپ خیلـــی خوبـــی داریـ مارکت شـ
درصـــد مارکـــت ایـــن سیســـتم در اختیـــار ماســـت.

ــما،  ــل شـ ــرکت هایی مثـ ــود   شـ ــا وجـ  بـ
  شـــرکت های مخابراتـــی داخلـــی چقـــدر 
بی نیـــاز از واردات شـــده اند؟ آیـــا آمـــاری 

ــود دارد؟ ــه وجـ ــن زمینـ در ایـ
ــت،  ــرکت مبین نـ ــم. شـ ــال بزنـ ــک مثـ ــد یـ بگذاریـ
تنهـــا اپراتـــور سراســـری وایمکـــس در ایـــران اســـت. 
این هـــا 5، 6 ســـال پیـــش زمـــان طراحـــی و خریـــد 
شـــبکه، راه حلـــی را بـــه صـــورت کامـــل از شـــرکت 
هـــوآوی خریدنـــد. هـــوآوی شـــرکت چینـــی اســـت 
ــا  کـــه در زمینـــه گوشـــی و... هـــم کار     می کنـــد، امـ
ــت.  ــی اسـ ــای مخابراتـ ــه راه حل هـ ــی اش ارائـ کار اصلـ
هـــوآوی بـــه خاطـــر تحریم هـــا در ایـــران رشـــد 
کـــرد، چـــون اکثـــر   شـــرکت های غیر چینـــی حاضـــر 
ـــک  ـــوآوی در ی ـــی ه ـــد. حت ـــران کار کنن ـــد در ای نبودن
بـــازه زمانـــی کـــه فروش هایـــش را انجـــام داد، ســـر 
تحریم هـــا از بـــازار ایـــران خـــارج شـــد و دیگـــر 
حاضـــر نبـــود خدماتـــی ارائـــه بدهـــد. کار کـــردن بـــا 
ایـــن   شـــرکت ها واقعـــا ریســـک اســـت چـــون همـــه 
چیـــز در اختیـــار آن هاســـت. وقتـــی شـــما بـــه یـــک 
ممکـــن  می کنیـــد،  اعتمـــاد  خارجـــی  شـــرکت 
ــش را  ــی سرویسـ ــائل سیاسـ ــل مسـ ــه دلیـ ــت بـ اسـ
قطـــع کنـــد و دســـت شـــما هـــم بـــه جایـــی بنـــد 
نیســـت. حـــال ایـــن شـــرکت بعـــد از 5 ســـال ادعـــا 
  می کنـــد طـــول عمـــر محصـــول تمـــام شـــده و بایـــد 
محصـــول دیگـــری را از آن خریـــداری کننـــد. دو 

آپشـــن در اختیـــار مبین نـــت قـــرار داده بودنـــد کـــه 
هزینـــه زیـــادی برایشـــان داشـــت. بـــه عـــالوه اینکـــه 
ـــتم  ـــا سیس ـــد ت ـــته بودن ـــان خواس ـــاه زم ـــل 6 م حداق
ـــال  ـــه قب ـــروژه ای ک ـــه پ ـــه ب ـــه توج ـــد. ب ـــا دهن را ارتق
ــه  ــود، ارائـ ــده بـ ــام شـ ــت انجـ ــکاری مبین نـ ــا همـ بـ
ـــه  ـــد ک ـــنهاد ش ـــا پیش ـــه م ـــه ب ـــن زمین ـــل در ای راه ح
ــه  ــود کـ ــه ای بـ ــم هزینـ ــک دهـ ــاید یـ ــش شـ قیمتـ
بایـــد بـــه هـــوآوی پرداخـــت   می شـــد. خوشـــبختانه 
پـــروژه را بـــه مـــا واگـــذار کردنـــد و خیلـــی خـــوب 
ــا در  ــن اعتماد هـ ــم ایـ ــه علی رغـ ــد. البتـ ــام شـ انجـ
الیـــه کارشناســـی هنـــوز هـــم ایـــن اعتقـــاد وجـــود 
ـــن کار  ـــد ای ـــی   می توان ـــل ایران ـــک راه ح ـــه ی ـــدارد ک ن
را انجـــام دهـــد. مخصوصـــا بـــا حساســـیت هایی کـــه 
در چنیـــن شـــبکه هایی وجـــود دارد. حقیقتـــش ایـــن 
ـــش  ـــا چال ـــرای م ـــی ب ـــن کار خیل ـــام ای ـــه انج ـــت ک اس
داشـــت. مجبـــور بودیـــم چیزهایـــی یـــاد بگیریـــم. از 
طرفی متاســـفانه خیلـــی   سیســـتم های دیگـــری کـــه 
آن جـــا بـــود، اســـتانداردهای الزم را نداشـــتند و ایـــن 
باعـــث شـــه بـــود کـــه آن هـــا برداشـــت دیگـــری از 

اســـتاندارد داشـــته باشـــند.
 به هرحال اتفاق بزرگی بوده است.

ـــرکتی  ـــا ش ـــا تنه ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــه، ام بل
ــش  ــیل را دارد و محصولـ ــن پتانسـ ــه ایـ ــتیم کـ نیسـ
ـــت.  ـــی اس ـــزرگ خارج ـــرکت های ب ـــا   ش ـــت ب ـــل رقاب قاب
ـــی  ـــارت جهان ـــای تج ـــدار فض ـــک مق ـــه ی ـــاید االن ک ش
هـــم بازتـــر شـــده، بتوانیـــم حـــوزه فعالیتمـــان را در 
ـــن االن  ـــم. همی ـــترش دهی ـــه گس ـــورهای خاورمیان کش
هـــم درخواســـت های زیـــادی از عـــراق، پاکســـتان و 
ـــرات در آن جـــا نوپاســـت،  کشـــورهایی کـــه صنعـــت مخاب
ــا  ــای مـ ــورها از راه حل هـ ــن کشـ ــود دارد. در ایـ وجـ
اســـتفاده   می کننـــد، بـــدون این کـــه مـــا آن جـــا 
ــوال از روی  ــون معمـ ــیم. چـ ــته باشـ مارکتینـــگ داشـ
ــاس  ــناخته اند و تمـ ــا را شـ ــورس ، مـ ــول اپن سـ محصـ
می گیرنـــد. االن بـــا 6 شـــرکت در عـــراق و پاکســـتان 
کار می کنیـــم و ایـــن پتانســـیل وجـــود دارد کـــه 
پررنگ تـــری  بتوانند حضـــور  ایرانـــی    شـــرکت های 
در ایـــن کشـــورها داشـــته باشـــند. راه حل هایـــی کـــه 
مـــا ارائـــه   می دهیـــم، قیمـــت مناســـب تری دارد 
ـــودن  ـــم ب ـــر ک ـــه خاط ـــت. ب ـــر اس ـــان ارزان ت و خدماتم
مســـافت، ســـریع تر و راحت تـــر   می توانیـــم ســـرویس 
ـــد  ـــا کمـــک     می کن ـــه م ـــم ب ـــی ه ـــم و شـــباهت زبان بدهی
چـــون مشـــکلی کـــه در کار بـــا   شـــرکت های  خارجی 
ـــی  ـــی و عرب ـــان فارس ـــه زب ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای وج
بر خـــالف اکثـــر زبان هـــای دنیـــا از راســـت بـــه 
چـــپ نوشـــته می شـــوند. ایـــن یـــک مزیـــت اســـت 
ـــکان  ـــی ام ـــم. حت ـــتفاده کنی ـــم از آن اس ـــه می توانی ک
ـــه  ـــن اســـت ک ـــده و آن ای ـــش آم ـــا پی ـــرای م ـــدی ب جدی
بتوانیـــم محصـــوالت خارجـــی را بیاوریـــم و بـــا تـــوان 
بو  می ســـازی  و  بدهیـــم  ارتقـــا  را  آن  داخلی مـــان 
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ــه  ــان آن را بـ ــوالت خودمـ ــار محصـ ــم و در کنـ کنیـ
ـــم. ـــه دهی ـــور ارائ ـــارج کش ـــا خ ـــل ی داخ

ــب تری  ــترهای مناسـ ــا بسـ ــاال این هـ  احتمـ
ـــی  ـــات آی ت ـــطح خدم ـــون س ـــتند چ ـــم هس ه
کـــه در افغانســـتان ارائـــه می شـــود خیلـــی 
پاییـــن اســـت. اگـــر شـــما یـــک پلـــه کار را 

ـــد... ـــاال ببری ب
ایرانـــی در خیلـــی مـــوارد قابـــل  سولوشـــن های 
مقایســـه بـــا سولوشـــن های برتر جهـــان اســـت و 
ـــای  ـــد، در فضاه ـــاد کنن ـــرکت ها اعتم ـــن   ش ـــه ای ـــر ب اگ
بزرگ تـــر هـــم شـــروع بـــه فعالیـــت می کننـــد. 
ـــده  ـــود آم ـــه وج ـــدی ب ـــا ح ـــد ت ـــن دی ـــبختانه ای خوش
ــادی روی  ــد زیـ ــه تاکیـ ــدم کـ ــه دیـ ــد مناقصـ و چنـ
ـــول  ـــد قب ـــی بای ـــتند ول ـــی داش ـــتفاده از راه حـــل ایران اس
ــرکت های  ــه   شـ ــال تجربـ ــر حـ ــه هـ ــه بـ ــم کـ کنیـ
ــدود اســـت و  ــوز محـ ــا هنـ ایرانـــی در ایـــن زمینه هـ
کشـــور مـــا تـــازه دارد بـــه جایـــی نزدیـــک   می شـــود 
ـــد.  ـــته باش ـــت داش ـــر اینترن ـــون کارب ـــد ده میلی ـــه چن ک
عمومـــا راه حل هایـــی کـــه بـــرای مدیریـــت چنـــد ده 
میلیـــون کاربـــر وجـــود دارد، خارجـــی اســـت و اگـــر 
قـــرار اســـت تجربـــه ای در ایـــن زمینـــه بـــه دســـت 
ــای  ــد و فضـ ــاد کننـ ــد اعتمـ ــران بایـ ــم، مدیـ بیاوریـ
ــرکت  ــار شـ ــری را در اختیـ ــون کاربـ ــد ده میلیـ چنـ
ـــال  ـــی در ح ـــرکت ایران ـــچ ش ـــد. هی ـــرار دهن ـــی ق ایران
ـــون  ـــد ده میلی ـــن چن ـــد م ـــا کن ـــد ادع ـــر نمی توان حاض
کاربـــر داشـــته ام. موضـــوع اصلی  این کـــه خیلـــی 
ــرات  ــدن مخابـ ــزرگ شـ ــا بـ ــان بـ ــرکت ها همزمـ   شـ
رشـــد کرده انـــد.   شـــرکت هایی مثـــل آلکاتـــل زمانـــی 
ـــد،  ـــک بودن ـــی کوچ ـــی خیل ـــتم های مخابرات ـــه   سیس ک
ـــزرگ  ـــرکت ها ب ـــا آن   ش ـــان ب ـــد و همزم ـــکل گرفتن ش
شـــدند. متاســـفانه ایـــن امـــکان بـــرای مـــا وجـــود نـــدارد. 
ـــور کـــه می خواهـــد کارش را شـــروع کنـــد  االن هـــر اپرات
ـــک  ـــرای ی ـــی دارد و ابزارها ب ـــل بزرگ ـــان اول پن از هم
ــی  ــا مزیتـ ــت، امـ ــم اسـ ــزرگ کامال فراهـ ــرکت بـ شـ
کـــه بـــرای   شـــرکت هایی مثـــل مـــا حتـــی در بـــازار 
ــت  ــن اسـ ــت ایـ ــکل گیری اسـ ــال شـ ــی در حـ جهانـ
ـــمت  ـــن س ـــه ای ـــی ب ـــرات و آی ت ـــت مخاب ـــه کال صنع ک
ـــد.  ـــتفاده کن ـــک اس ـــرکت های کوچ ـــه از   ش ـــی رود ک م
ــتند  ــر هسـ ــون ایـــن   شـــرکت ها خیلـــی اجرایی تـ چـ
ــر  ــان را تغییـ ــد خودشـ ــریع تر   می تواننـ ــی سـ و خیلـ
دهنـــد و بروکراســـی   شـــرکت های بـــزرگ را ندارنـــد. 
مثـــال اســـتارتاپ ها   بـــا ایده هـــای خـــوب شـــکل 
زیـــاد  دنیـــا  در  هـــم  نمونه هایـــش  و    می گیرنـــد 
اســـت. خیلـــی از ایـــن اســـتارتاپ ها توانســـته اند 
وجـــود  قبـــل  از  کـــه  را  بزرگـــی    شـــرکت های 
ـــه  ـــی ام ک ـــه اش ار ب ـــد. نمون ـــر کنن ـــته اند، زمین گی داش
سرویســـی بـــرای رزرو هتـــل و بلیـــت اســـت و واقعـــا 
ـــد  ـــی چن ـــته تجارت ـــرده و  توانس ـــر ک ـــه را زمین گی هم
ـــم  ـــر ه ـــن خاط ـــه همی ـــدازد. ب ـــون دالری راه بین میلی

ـــرای  ـــرکت ب ـــایز ش ـــه س ـــم ب ـــار داری ـــران انتظ از مدی
ــور  ــد. فاکتـ ــگاه نکننـ ــی نـ ــای آی تـ ــه راه حل هـ ارائـ
مهمی کـــه در صنعـــت   نرم افـــزار وجـــود دارد، تغییـــر 
ـــی  ـــازید، خیل ـــه می س ـــزی ک ـــردن می ـــوض ک ـــت. ع اس
ــد  ــد و نمی توانیـ ــرش دادیـ ــون بـ ــت. چـ ــخت اسـ سـ
ـــن  ـــال ای ـــزار کام ـــا   نرم اف ـــد، ام ـــوض کنی ـــی آن را ع خیل
ـــد.  ـــدا کن ـــر پی ـــی تغیی ـــه راحت ـــه ب ـــی را دارد ک ویژگ
ــن  ــرد و ایـ ــوض کـ ــوان عـ ــی می تـ ــا را به راحتـ کدهـ
ذات   نرم افـــزار اســـت. علی الخصـــوص   شـــرکت های 
مخابراتـــی و ســـرویس های مخابراتـــی مجبورنـــد بـــه 
ســـرعت ســـرویس های جدیـــد بـــه مشـــتریان خـــود 
ـــدن در  ـــرای مان ـــوری ب ـــر اپرات ـــال ه ـــد. اص ـــه دهن ارائ
بـــازار ســـعی   می کنـــد ســـرویس های متنوع تـــری 
ارائـــه بدهـــد تـــا نظـــر مشـــتریانش را جلـــب کنـــد و 
ـــران  ـــه در ای ـــرویس هایی ک ـــت. س ـــروع ماجراس ـــن ش ای
ـــوع  ـــت و تن ـــر اس ـــب محدودت ـــه مرات ـــود، ب ـــه می ش ارائ
ـــران دارد.  ـــارج از ای ـــای خ ـــه اپراتوره ـــری نســـبت ب کمت
ایـــن بـــازی تـــازه شـــروع شـــده اســـت.   شـــرکت ها 
بایـــد بتواننـــد ســـرویس های بیشـــتر ارائـــه بدهنـــد، 
پـــس قطعـــا نیـــاز بـــه تغییرهایـــی در   نرم افزارشـــان 
ــرکت های  ــری  شـ ــری و انطباق پذیـ ــد. تغییر پذیـ دارنـ
ـــی  ـــرکت های خارج ـــتر از ش ـــب بیش ـــه مرات ـــی   ب داخل
اســـت. اگـــر بخواهیـــد در هـــوآوی تغییـــری بدهیـــد، 
ــز و  ــرود و بررســـی، آنالیـ ــر بـ بایـــد بـــه هـــد کوارتـ
ـــرا  ـــران اج ـــردد و در ای ـــد برگ ـــد بای ـــود. بع ـــی ش طراح
ــا 40 روزه  ــازه 30 تـ ــک بـ ــن یـ ــوال ایـ ــود و معمـ شـ
مبین نـــت  در  االن  حالی کـــه  در  می بـــرد،  زمـــان 
از زمانـــی کـــه بـــه مـــا چیـــزی را اعـــالم   می کننـــد، 
ـــول  ـــه ط ـــا دو هفت ـــک ت ـــدنش، ی ـــور ش ـــان دلی ـــا زم ت

می کشـــد.
 بـــه اضافـــه اینکـــه شـــما پشـــتیبانی 

داریـــد. هـــم  ســـریع تری  و  ارزان تـــر 
احســـنت. اکثـــر ایـــن   شـــرکت های خارجـــی اعتقـــاد 
دارنـــد حداقـــل یـــک تیـــم از دفتـــر اصلیشـــان بایـــد 
بیاینـــد و در محـــل پـــروژه حضـــور داشـــته باشـــند. 
ــه  ــرد. البتـ ــاال   می بـ ــا را بـ ــی هزینه هـ ــن خیلـ همیـ
ــز را در  ــه چیـ ــم همـ ــا می توانیـ ــم مـ ــه بگوییـ این کـ
ــت.  ــر نیسـ ــا امکان پذیـ ــم، واقعـ ــد کنیـ ــل تولیـ داخـ
ـــه ای  ـــچ مجموع ـــه هی ـــم ک ـــت می گوی ـــا قطعی ـــن را ب ای
در ایـــران نمی توانـــد بعضـــی از ایـــن   نرم افزارهـــا 
یـــا ســـخت افزارها را کـــه صنعـــت مخابـــرات بـــه آن 
ـــای  ـــه ج ـــت ب ـــر اس ـــا بهت ـــد، ام ـــد کن ـــاز دارد، تولی نی
این کـــه اجـــازه دهیـــم   شـــرکت های خارجـــی همـــه 
ــکال  ــوان تکنیـ ــه عنـ ــد، بـ ــت بگیرنـ ــز را در دسـ چیـ
از  خیلـــی  کنیم. حتـــی  کار  آن هـــا  بـــا  پارتنـــر 
  شـــرکت های خارجـــی عالقه منـــد هســـتند بـــه ایـــن 
ـــی  ـــن توانای ـــر ای ـــون اگ ـــد، چ ـــا کار کنن ـــا م ـــکل ب ش
در داخـــل کشـــور وجود داشـــته باشـــد، هزینه هـــای 

 .ــود ــر   می شـ ــم کمتـ ــا هـ آن هـ
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ن کشور و  یل درست پیش از تغی�ی رویکرد ا�ی ز در حقیقت بذر موفقیت اقتصادی �ب

درست پیش از حرکت به مست رشد بیش�ت در سال 2004 میالدی اکشته شد. هر چند 

ن  ول عظ�ی به سال 1988 میالدی و زمان حرکت ا�ی
ت

ن � ن است که ا�ی ور اصیل ا�ی �ب

ی شد ن یه ر�ی کشور به مست دموکرایس �چ

دایره مینا
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اقتصادی که فقر را دریبل زد
 محسن عارفی

ن شد؟ یل چگونه قلب اقتصادی امری�ی الت�ی ز �ب
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امریـکای  کشـور  پرجمعیت تریـن  و  بزرگ تریـن  برزیـل 
جنوبـی اسـت. ایـن کشـور کـه منطقـه وسـیعی را بیـن 
مرکـز امریکای جنوبـی و اقیانوس اطلـس در بر می گیرد، 
شـرقی ترین کشـور قاره امریکاسـت و با اروگوئه، آرژانتین، 
پاراگوئـه، بولیـوی، پرو، کلمبیا، ونزوئال، گویان و سـورینام 
و  اکـوادور  بـه جـز  برزیـل  اسـت. در حقیقـت،  هم مـرز 
شـیلی بـا تمامـی دیگـر کشـورهای امریـکای جنوبی مرز 

مشـترک دارد.
برزیـل دارای زمین هـای کشـاورزی وسـیع و جنگل هـای 
اسـتوایی اسـت و به لطف داشـتن منابع طبیعی گسـترده 
و نیـروی کار غنی، قدرتمندتریـن اقتصاد امریکای جنوبی 

داراست. را 
به همین  و  بوده  پرتغال  این کشور در گذشته مستعمره 
زبان  به  آن  مردم  که  امریکاست  قاره  کشور  تنها  دلیل 
پرتغالی سخن می گویند. برزیل کشوری چندملیتی است 
امریکا،  سرخ پوستان  اروپایی،  نژادهای  از  آن  جمعیت  و 
آفریقایی و نیز آسیایی تشکیل شده است. تقریبا در تمام 
دنیا این کشور را به عنوان مهد فوتبال جهان و بزرگترین 
نقاط جهان می شناسند،  به سایر  فوتبالیست  صادرکننده 
الگوهای  از  یکی  کشور  این  بداند  کسی  کمتر  شاید  اما 

موفق اقتصادی جهان را نیز دارد.
قلب تپنده اقتصاد امریکای التین

جهـان  اقتصـاد  در  عمدتـا  التیـن  امریـکای  کشـورهای 
حـرف زیـادی بـرای گفتـن ندارنـد و اغلـب درآمدهـای 
آن هـا نیـز از راه صـادرات محصـوالت کشـاورزی مهمـی 
نظیـر مـوز، قهـوه، شـکر و ذرت تامیـن می شـود، امـا در 
ایـن بیـن، برزیـل یکـی از کشـورهای موفـق و سـرآمد 
امریـکای التین اسـت. این کشـور به لطف داشـتن ذخایر 
کاکائـو،  و  قهـوه  چـون  کشـاورزی  محصـوالت  و  نفتـی 
امریـکای جنوبـی را  اقتصـاد  پویاتریـن و قدرتمندتریـن 
دارد. برزیـل همچنیـن یکـی از مهم تریـن اعضـای پیمان 
اقتصـادی موسـوم بـه BRICS اسـت کـه از پنـج اقتصاد 
مهـم نوظهـور جهان یعنـی برزیل، روسـیه، هنـد، چین و 

آفریقـای جنوبـی تشـکیل می شـود. 
این کشور توانسته است به یک قدرت مهم اقتصادی و یکی 
از داغ ترین بازارهای نوظهور جهان تبدیل شود.  برزیل که 
هم اکنون هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است، در صادرات 
آب  گوشت،  دامی،  صنایع  شکر،  قهوه،  چون  محصوالتی 

پرتقال، اتانول و تنباکو، رتبه نخست جهان را دارد.
یعنـی  چیـز  یـک  در  برزیـل  اقتصـادی  عظیـم  تحـول 
»لـوال  سیاسـت های  و  مناسـب  رویکردهـای  از  تلفیقـی 
هـدف  بـا  کشـور  ایـن  سـابق  رئیس جمهـور  داسـیلوا«، 
اسـت.  شـده  خالصـه  زندگـی،  اسـتانداردهای  بهبـود 
بـه دنبـال همیـن سیاسـت ها، از سـال 2003 میـالدی 
تاکنـون، حـدود 30 میلیـون نفـر از جمعیـت این کشـور 
وارد طبقـه متوسـط شـده اند، ضمـن این کـه در همیـن 
مـدت نیـز بیـش از 20 میلیـون نفـر از فقـر مفـرط خارج 
شـده اند. بـا ایـن وجـود، برزیـل و جمعیـت حـدود 200 

میلیـون نفـری آن راه زیـادی در پیـش دارنـد تـا بتوانند 
نـام یـک کشـور »توسـعه یافته« را روی خـود بگذارنـد.

مهم تریـن بهبودهـا در برزیـل تاکنـون در بخش آموزش و 
بهره وری رخ داده اسـت، اما این کشـور همچنـان نیازمند 
زیرسـاخت های بهتـر به ویـژه راه ها، بنـادر و فرودگاه های 
بیشـتری اسـت کـه ایـن مسـئله جـزو برنامه هـای اصلی 

سـران برزیـل در آینـده خواهد بود.
بـا  همچنـان  کشـور  ایـن  حالی کـه  در  برزیـل،  اقتصـاد 
رو به روسـت،  زیـادی  سـاختاری  و  سیاسـی  چالش هـای 
چشـم اندازی ثابـت و میان مـدت دارد، امـا بـه هـر حـال، 
افزایـش تقاضـای جهانـی بـرای مـواد اولیـه خـام، باعـث 
رونـق اقتصـادی برزیـل شـده اسـت، گرچـه نبایـد ایـن 
رشـد و موفقیـت را تنهـا محـدود بـه صـادرات مـواد خام 
بـه اقصـی نقـاط جهـان دانسـت. هـر چنـد قیمـت باالی 
مـواد خـام سـبب افزایـش تعرفه هـای تجاری برزیل شـد 
و در نتیجـه افزایـش ارزش »رئـال«، پـول رسـمی ایـن 
کشـور را بـه دنبال داشـت. در نتیجه، قـدرت خرید مردم 
ایـن کشـور افزایـش یافـت بـه طوری کـه قـدرت خریـد 
شـهروندان برزیلـی، از 3700 دالر در سـال 2000 به 12 
هـزار و 400 دالر در سـال 2012 میـالدی افزایـش یافت 
کـه ایـن مسـئله افزایـش تقاضـای داخلـی را بـه همـراه 
داشـت. همچنیـن میـزان صـادرات کاالهای اولیـه و مواد 
خـام به عنـوان سـهم مهمـی از اقتصـاد برزیـل افزایـش 
یافـت کـه در صورت مدیریـت بهتر، صـادرات متنوع مواد 
خـام این کشـور که شـامل محصـوالت کشـاورزی، فلزات 
و انـرژی )همگـی مبتنـی بـر نیازهـای بازارهـای نوظهور 
آسـیایی( هسـتند، همچنـان به عنـوان بنیان هـای قـدرت 

اقتصـادی برزیـل بـه قـوت خـود باقـی خواهنـد ماند. 
در حقیقـت بـذر موفقیـت اقتصـادی برزیل درسـت پیش 
از تغییـر رویکـرد ایـن کشـور و درسـت پیـش از حرکـت 
بـه سـمت رشـد بیشـتر در سـال 2004 میالدی کاشـته 
شـد. هـر چنـد بـاور اصلـی ایـن اسـت کـه ایـن تحـول 
عظیـم بـه سـال 1988 میـالدی و زمـان حرکـت ایـن 
کشـور بـه سـمت دموکراسـی پایه ریـزی شـد. عـالوه بـر 
ایـن، تصمیمـات و سیاسـت گذاری های داخلـی طـی دو 
دهـه اخیر باعث شـده تـا برزیل بتواند از شـرایط مسـاعد 
جهانـی بـرای آزادکـردن ظرفیت هـای رشـد بـازار داخلی 

خـود نیـز حداکثـر اسـتفاده را بکند.
برزیل در مسیر اقتصادهای نوظهور

افت جهانی قیمت نفت خام طی دو سال گذشته بر اقتصاد 
بازارهای  و  نفت  بر  مبتنی  اقتصادهای  خصوصا  جهان، 
نوظهور سایه افکنده که برزیل نیز از این قاعده مستثنی 
در   2014 دسامبر  ماه  در  برزیل  صادرات  ارزش  نیست. 
این  یافت.  کاهش  ساالنه  مقیاس  در  درصد   16/1 حدود 
پنجمین ماه متوالی است که ارزش صادرات برای اقتصاد 
برزیل کاهش می یابد. عالوه بر این کاهش قیمت نفت  خام 
و مجموعه کاالهای فلزات و مواد کشاورزی در جهان در 
کاهش حجم صادرات در برزیل بسیار تاثیرگذار بوده است. 
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در ماه نوامبر تورم در مقیاس ساالنه 6/3 درصد اعالم شده 
است که نسبت به ماه قبل تغییری را نشان نمی دهد. این 
در حالی است که بانک مرکزی نرخ های بهره را 50 درصد 
رسانده  دسامبر  ماه  در  درصد   11/75 به  و  داده  افزایش 
به  برزیل  در  اعتماد مصرف کننده  بنابراین شاخص  است. 
از  با رقمی کمتر  آوریل 2009  از  پایین ترین سطح خود 
در  اوپک  دبیرخانه  گرفت.  قرار   97/5 یعنی  واحد   100
را  برزیل  اقتصادی  رشد  خود،   2015 ژانویه  ماه  گزارش 
که در سال 2014 معادل 0/2 درصد تخمین زده است و 
برای سال 2015 معادل 1 درصد پیش بینی کرد. صندوق 
بین المللی پول هم در گزارش ماه ژانویه 2015 خود، رشد 
اقتصادی برزیل را برای سال های 2015 و 2016 به ترتیب 

معادل 0/3 و 1/5 درصد پیش بینی کرد.
شاخص مدیران خرید کارخانه ای برزیل که در ماه نوامبر 
2015 برابر با 48/7 واحد گزارش شده بود، در ماه دسامبر 
این  رسید.  واحد   50/2 به  افزایشی  روندی  با   2015
بار از ماه اوت 2015 است که شاخص مدیران  نخستین 
افزایش  از 50  واحد  باالتر  به محدوده  خرید کارخانه ای 
می یابد. یکی از دالیل مهم افزایش شاخص، کاهش روند 

تنزل تولید بوده است.
برزیل؛ الگوی توسعه؟

مهم ترین سوالی که درباره اقتصاد برزیل باید پاسخ داد این 
است که آیا باید این کشور را یک الگوی توسعه ای دانست؟ 
از  باید  درس هایی  چه  توسعه  حال  در  کشورهای  سایر 
بتوانند  تا  بیاموزند  کشور  این  اقتصادی  توسعه  و  برزیل 
برسانند؟  به حداقل  کشورهای خود  در  را  نابرابری  خالء 
اقتصادی  پایدار  رشد  برای  را  مهم  دلیل  کارشناسان سه 
برزیل برمی شمارند. نخستین عامل، حمایت های مستقیم 
برای ریشه کنی فقر است. سرمایه گذاری دولت در  دولت 

بخش بهداشت و درمان، آموزش و فقرزدایی، نقش بسیار 
است. طرح دولت  ایفا کرده  این کشور  توسعه  مهمی در 
موسوم به طرح Bolsa Familia، با حمایت از 50 میلیون 
نفر از جمعیت این کشور بسیار موفق بود. دولت توانست 
در  را  فقر  میالدی،   2012 تا   2002 سال های  حدفاصل 
 Bolsa Familia برنامه  دهد.  کاهش  درصد   28 کشور 
همچنین به شدت مقرون به صرفه بود، به طوری که هزینه 
این  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   0.5 معادل  تنها  آن 

کشور بود.
با این حال، این طرح تنها برنامه معاضدت اجتماعی دولت 
برزیل نبوده است، اما سایر برنامه های دولتی نظیر پرداخت 
حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی که با حدود دو برابر 
 Bolsa اندازه برنامه هزینه بیشتر اجرا شد و به 
Familia سر و صدا نکرد، توانست میلیون ها نفر 

از جمیت برزیل را از فقر خارج کند.
دومین  را  »کشاورزی«  بخش  در  سرمایه گذاری 
عامل توسعه پایدار اقتصاد برزیل می دانند. گرچه 
بخش  رشد  به  اولیه  مواد  قیمت  جهانی  افزایش 
عامل  تنها  این  اما  کرد،  کمک  برزیل  کشاورزی 
محسوب  کشور  این  کشاورزی  بهره وری  رشد 
در  برزیل  کشاورزی  صنعت  رشد  نمی شود. 
خصوصا،  دولت  سیاست های  با  مدت،  بلند 
مطالعاتی  فعالیت های  در  دولتی  سرمایه گذاری 
شتاب  »ایمبارا«  انستیتو  سوی  از  تحقیقاتی  و 

گرفت.
را  برزیـل  اقصـادی  موفقیـت  عامـل  سـومین 
بایـد »اجمـاع سیاسـی« دانسـت. گرچـه برخـی 
امـا  دارنـد،  باالیـی  اهمیـت  سیاسـت گذاری ها 
سیاسـت های برزیلـی مهم تـری هـم بودنـد کـه 
تحـول عظیـم اقتصادی این کشـور را رقـم زدند. 
از زمـان دگردیسـی برزیل به سـمت دموکراسـی 
کـه در اواخـر دهـه 1980 میـالدی رقـم خـورد، اجمـاع 
سیاسـی قابـل توجهـی میان سیاسـتمداران این کشـور با 
تاکیـد بـر اصالحات سـاختاری شـکل گرفت. ایـن اجماع 
منجـر بـه ایجـاد بسـتر مناسـبی جهـت برقراری شـرایط 
مسـاعد و متعادل اقتصاد کالن و سیاسـت های مالی شـد. 
همچنیـن، اطـالع سـران این کشـور از میـزان بدهی های 
اجتماعـی بـه فقـرا باعـث شـد تـا تعهـدات دولـت بـرای 
نیازمنـدان و ریشـه کن کـردن فقـر،  نیازهـای  بـرآوردن 

به خوبـی اجـرا شـوند.
بی ثباتی  وجود  با  برزیل  که  شد  یادآور  باید  پایان  در 
بازارهای جهانی مواد اولیه، چالش های سیاسی و کاهش 
پیشبرد  در  راهبردی  و  مهم  نقش  همچنان  رئال،  ارزش 
با  به خصوص  جنوب،   - جنوب  اقتصادی  همکاری های 
آفریقا که با هم پیوندهای عمیق و شباهت های جغرافیایی 
و آب و هوایی و منابع طبیعی بسیاری دارند، ایفا می کند. 
امیدوار  برزیل، می توان  توسعه  فرایند  از  بهتر  با شناخت 
بود که همین الگو را در سایر کشورهای در حال توسعه 

 .نیز پیاده کرد
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وس از مهان دوران کود� نشان داده بود که �ب مه سن و ساالنش فرق  ن �ب

اتوار کرد و  نل پدر و مادرش را تبدیل به ال�ب راژ م�ن
گ

دارد. او در نوجوا�ن اک

ش کرد ن نل �چ اعاتش را دور و �ب م�ن اخ�ت

رویداد کارآفرینی

ه �ت  ، اما نسبت به بقیه کو�ت به مان طوال�ن �ت ر ب
ت

ن � وسه نسبت به اول�ی ن �چ ا�ی

. آن موقع هنوز  دی �ن دانست�ی ن ز�ی ر چ�ی ن �ب ن بود که اول�ی بود. دلیلش مه ا�ی

ن مورد  ی در ا�ی ن ان خییل شلک نگرفته بود و مک�ت ک� چ�ی استارت آپ در ا�ی

یم دانست
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نابغه ای که با کتاب فروشی میلیاردر شد
 علیرضا اسماعیل پور

ه 17 میلیارد دالری 
گ

راژ خانه پدری �ت فروش�
گ

اع در اک از اخ�ت
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با  نامش  که  بزوس  جف  امریکا،  موفق  مدیر  و  کارآفرین 
است، 12  »آمازون« گره خورده  و محبوب  بزرگ  سایت 
از سنین  ژانویه سال 1964 در نیومکزیکو به دنیا آمد و 
خیلی پایین عالقه به سیستم های کامپیوتری را نشان داد. 
پدرخوانده او که مدیر کمپانی اکسون است و پدر بزرگش 
که بازنشسته سازمان انرژی اتمی بود، این عالقه را خیلی 
زود کشف کردند. بزوس در دانشگاه پرینستون در رشته 
علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک درس خواند و پس 
از فارغ التحصیلی کار خود را در وال استریت شروع کرد، 
اما پیش از آن تجربه همکاری با استارت آپ های مختلف از 
جمله فیتل را داشت. به خاطر حضور در این استارت آپ ها 
در  کار  برای  را  وسوسه انگیزی  شغلی  پیشنهادهای  حتی 
شرکت اینتل، بل لبز و... رد کرد. او در سال 1990 توانست 
به مقام جوان ترین معاون شرکت سرمایه گذاری دی. ای. 
شاو برسد و چهار سال بعد شغل پر درآمد خود را ترک کرد 
تا آمازون را راه بیندازد. ایده بسیار پرخطر بزوس در زمینه 
تجارت الکترونیک، راه اندازی یک کتابفروشی مجازی بود 
که امروز به یکی از موفق ترین طرح های تجاری در سراسر 
واشنگتن   2013 سال  در  بزوس  است.  شده  تبدیل  دنیا 
پست را نیز در یک معامله 250 میلیون دالری خریداری 

کرد.   
بـزوس از همـان دوران کودکـی نشـان داده بـود که با هم 
سـن و سـاالنش فـرق دارد. او در نوجوانـی گاراژ منـزل 
پـدر و مـادرش را تبدیـل بـه البراتـوار کـرد و اختراعاتش 
را دور و بـر منـزل پخـش کـرد. او در همیـن دوران همراه 
خانـواده اش بـه میامـی رفـت و در طـول دوران تحصیـل 
در دبیرسـتان، اولیـن بیزینـس خـود را بـا نـام انسـتیتو 
رویـا راه انداخـت کـه یک کمپ تابسـتانی آموزشـی برای 

دانش آمـوزان سـال چهـارم تا ششـم بود. 
آمازون؛ پیشگام در عرصه تجارت الکترونیک

سراغ  مجددا  خود  نوپای  کمپانی  راه اندازی  برای  بزوس 
گاراژ خانه اش رفت و کار ساخت نرم افزار را با چند کارمند 
شروع کرد. او به مرور کارش را به یک خانه دو اتاق خوابه 
میکرو استیشن  نرم افزار  سه  به  مجهز  که  دارد  گسترش 
بود و به سایت آزمایشی بزوس و همکارانش تبدیل شد. 
از دوستانش  نفر  از 300  بزوس  بتا  آماده شدن نسخه  با 
خواست آن را امتحان کنند و سپس آمازون را که نامش 
با الهام از رودخانه بر پیچ و خم امریکای جنوبی انتخاب 
شده بود، در تاریخ 16 جوالی سال 1995 بازگشایی کرد. 
بدون  سایت  این  بود.  غیر منتظره  آمازون  اولیه  موفقیت 
هر گونه تبلیغ رسانه ای در طی سی روز اول شروع کارش 
توانست محصوالت خود را در امریکا و 45 کشور خارجی 
بفروشد و در دو ماه به فروش 20 هزار دالر در هفته دست 
یابد که بسیار بیشتر از رقمی بود که بزوس و همکارانش 

در ابتدای کار پیش بینی کرده بودند.
بـزوس  بـه فکـر  آمـازون زمانـی  راه انـدازی  اولیـه  ایـده 
رسـید کـه او فهمیـد تعـداد وب سـایت های فعـال در آن 
زمـان در طـی یـک سـال رشـدی معـادل 2300 درصـد 

را تجربـه کـرده اسـت و ایـن رقـم عقـل از سـرش پرانـد! 
بـزوس می خواسـت راهـی پیـدا کنـد کـه بتوانـد در ایـن 
رشـد سـهیم باشـد. بنابراین سـعی کرد کاالهایـی را پیدا 
کنـد کـه می تـوان آن هـا را بـه بهتریـن شـکل ممکـن به 
در  فروخـت.  مشـتری ها  بـه  آنالیـن  و  مجـازی  صـورت 
لیسـت 20 تایـی کـه تهیـه کـرده بـود، به نظرش رسـید 
کتـاب بهتریـن گزینه اسـت و همـه آینـده اش را روی آن 

کرد.  سـرمایه گذاری 
و  اینترنتــی  بزرگ تریــن فروشــگاه 

ســود 17 میلیــارد دالری
زمـان  آن  در  و  شـد  عمومـی   2007 سـال  در  آمـازون 
بسـیاری از تحلیلگـران روی ایـن موضوع بحـث می کردند 
کـه آیـا ایـن سـایت در حالی کـه خرده فروشـان سـنتی 

اینترنتـی  سـایت های  بـه  خـود  کار  ارتقـای  حـال  در 
هسـتند، می توانـد بـه حیـات خـود ادامـه دهد؟ دو سـال 
بعـد مشـخص شـد کـه آمـازون نه تنهـا می توانـد سـر پـا 
بمانـد بلکـه بـا پیشـی گرفتـن از رقبـا بـه رهبـر تجـارت 

الکترونیـک تبدیـل شـد.
در سـال 1988 عرضـه سـی دی و نوارهـای ویدئویـی هم 
توسـط آمـازون آغـاز شـد و کمـی پـس از آن آمـازون از 
طریـق مشـارکت در عمـده فروشـی شـروع بـه فـروش 
کـرد.  و...  الکترونیکـی  تجهیـزات  اسـباب بازی،  لبـاس، 
اوایـل دهـه 90  از دات کام هـا در  در حالی کـه بسـیاری 
میالدی ورشکسـته شـدند، فروش سـاالنه آمازون از 510 
هـزار دالر در سـال 1995 بـه 17 میلیـارد دالر در سـال 
2011 رسـید.  ایـن سـایت در حـال حاضـر بیـش از 60 
هـزار لینـک مختلـف دارد و در زمینه فـروش اینترنتی در 
سراسـر جهان پیشـرو اسـت. جف بـزوس از سـال 2005 
با داشـتن سـرمایه ای شـخصی معادل چهـار میلیارد دالر 
لیسـت  در  همـواره  بعـد(  سـال های  در  آن  افزایـش  )و 
ثروتمندتریـن مـردان جهـان قرار داشـته اسـت. اعـداد و 
ارقـام منتشـر شـده نشـان می دهد کـه دارایی هـای او در 
 .سـال 2015، بیش از 85 درصد افزایش داشـته اسـت
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مشگل گرفتن مجوز
استارت آپ ها را
تعطیل می کند
 مستانه تابش

ن شکست خورده است به، اکرآفر�ی ر ب
ت

ن �ب � اکرآفر�ی
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علی فزونی، نوید رجایی و عارف اصالنی 
سه فارغ التحصیل دانشگاه شریف 
هستند که با راه اندازی استارت آپی 
با عنوان »همتگ« قصد دارند فضای 
تبلیغات در عرصه دیجیتال را متحول 
کنند. این گروه جوان در حال حاضر 
در شتاب دهنده دانشگاه شریف 
مشغول است و در این شماره از نشریه 
»دانش بنیان« در گپ و گفتی دوستانه 
درباره ماهیت استارت آپشان و مشکالتی 
که برای رسیدن به موفقیت تجربه 
کرده اند و دغدغه های مهمشان در زمینه 
سربازی، گرفتن مجوز کار و... می گویند.

 همتـگ چـه نـوع اسـتارت آپی اسـت و ایـده اش از کجا 
گرفت؟ شـکل 

همتـگ یک بسـتر تبلیغاتی اسـت. ایـده اش از آن جا شـکل گرفت 
کـه مـن و همکارانـم قبـال چنـد کار دیگـر شـروع کـرده بودیـم و 
چنـد بیزینـس دیگـر داشـتیم کـه بـه دالیلـی موفق نشـدند. یکی 
از دالیلـش ایـن بـود کـه بسـتر خوبـی بـرای تبلیغـات کارمـان 
نداشـتیم. بـا توجـه بـه این کـه هزینـه تبلیغات بـاال بـود و تاثیرش 
خیلـی پاییـن، نمی توانسـتیم کار را خـوب پیش ببریـم و در نتیجه 
شکسـت خوردیـم. ایـن تجربه ها باعث شـد ببینیم بسـتر مناسـبی 
در زمینـه تبلیغـات وجـود داشـته و فضـای خیلـی خوبـی اسـت 
کـه یـک سیسـتم تبلیغاتـی راه بیندازیـم. اسـمش را هـم همتـگ 
گذاشـتیم کـه یـک واژه اصیـل فارسـی اسـت بـه معنـای در کنـار 
هـم حرکـت کـردن و بـا هـم پیـش رفتـن. خواسـتیم کال فلسـفه 
ایـن اسـم را داخـل کارمـان هـم بیاوریـم. ایـده اصلـی کار را یکـی 
از دوسـتانم بـا مـن درمیـان گذاشـت و شـروع بـه تحقیـق در بازار 
کردیـم و دیدیـم شـرایط خیلی خوب اسـت. آن تجربـه های قبلی 
را هـم داشـتیم و می دانسـتیم دقیقـا باید چـکار کنیـم. چند وقت 
بعـد مـن با شـتاب دهنده شـریف آشـنا شـدم و دیدم چطـور دارند 

می کننـد. کار 
 این مربوط به چه زمانی است؟

اوایل تابسـتان 94 برای حضور در شـتاب دهنده شـریف درخواست 
پذیـرش دادیـم که پذیرفته شـد. از مـرداد ماه هم در شـتاب دهنده 
بودیم و دوره شـتاب دهیمان را طی کردیم و توانسـتیم محصولمان 
را وارد بـازار بکنیـم. البتـه بـازار محـدود نه به صـورت جامع. بهمن 
مـاه موفـق شـدیم سـرمایه گذار جـذب کنیـم و تقریبـا می توانـم 
بگویـم اولیـن تیمـی بودیـم که قبـل از خـروج از دوره شـتاب دهی 
توانسـت سـرمایه گذار جذب کند. بعدش شـرکتمان را ثبت کردیم 
و کارهـا را جلـو بردیـم، اما خب یکسـری مشـکالت پیـش آمد که 
در ذات اسـتارت آپ اسـت و آدم فکر نمی کند با آن ها مواجه شـود. 
مدتـی اسـت بـه خاطر مشـکالتی کـه پیش آمـده رونـد حرکتمان 

کمی کند شـده اسـت.
 از زمانـی کـه ایـده اولیـه همتـگ مطرح شـد تـا زمانی 
نوشـته شـود،  برنامه هـای آن  و  ایـده پختـه شـود  کـه 
چقـدر طول کشـید؟ چقـدر زمان گذاشـتید بـرای این که 
میـزان  چـه  دهیـد؟  انجـام  را  اولیـه  برنامه ریزی هـای 
تجربـه ای کـه قبـال داشـتید موثـر بـود کـه ایـن مـدت 
کوتاه تـر بشـود یـا احیانـا آن تجربه هـا باعـث نشـده بود 

کنیـد؟ را طوالنی تـر  زمـان  و  محتاط تـر شـوید 
ایـن پروسـه نسـبت بـه اولین تجربه مـان طوالنی تـر، اما نسـبت به 
بقیـه کوتاه تـر بـود. دلیلـش هم ایـن بود کـه اولین بار چیـز زیادی 
نمی دانسـتیم. آن موقـع هنـوز اسـتارت آپ در ایـران خیلـی شـکل 
نگرفتـه بـود و کمتـر کسـی چیـزی در ایـن مـورد می دانسـت. مـا 
هـم جـزو همـان دسـته ای بودیم کـه چیـزی از فضای اسـتارت آپ 
نمی دانسـتیم و بعـد کـه کار را شـروع کردیـم، احسـاس کردیـم 
خیلـی راحـت اسـت. می رویـم ایـن کار را می کنیـم و سـریع تمام 
می شـود و موفـق می شـویم، ولـی در واقعیـت این طور نبـود. دفعه 
بعـد کـه اسـتارت آپ جدیـدی شـروع کردیـم، خیلـی وسواسـی تر 
شـدیم و فکـر کردیـم بایـد خیلـی بیشـتر وقـت بگذاریـم، ولـی نه 
آن اولـی خـوب بـود نـه این دومـی. چند مـورد دیگر هم بـود و در 
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نهایـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه دیگـر می دانیـم باید 
چـه کنیـم. حـدود سـه مـاه طـول کشـید برنامه ریزی ها و 
تحقیقـات اولیـه را انجـام بدهیـم و بعد برای شـتاب دهنده 

شـریف اپـالی کردیم.
 آن موقع چند نفر بودید؟

دو نفـر بودیم که کار را شـروع کردیـم. همان طور که گفتم 
کارمـان پسـتی و بلنـدی زیاد داشـت. زمانـی تعدادمان به 

یـازده نفر هم رسـید ولی االن سـه نفریم.
 در ایـن سـه ماه چـکار کردیـد و در چـه مرحله 
ای بودید که توانسـتید وارد شـتاب دهنده بشـوید؟
مهم تریـن کارمـان ایـن بـود کـه بـازار را بررسـی کردیـم 
و یـک بررسـی امکان سـنجی انجـام دادیـم تـا ببینیـم کال 
ایده مـان مطابـق بازار ایران هسـت یـا نه. مارکـت را خوب 
بررسـی کردیـم و بعد یـک محصـول اولیه سـاختیم. البته 
صرفـا یـک محصـول اولیه بـود کـه کار می کرد تـا بتوانیم 
آن را بـه داورهـا نشـان بدهیـم و بعـد هـم که در جلسـات 
داوری شـتاب دهنده شـریف شـرکت کردیـم، مـدت خیلی 

کمـی طول کشـید تـا پذیرفته شـویم.
 فکـر می کنیـد طرح شـما چه نقاط قوتی داشـت 

که توانسـتید داوران را قانع کنید؟
بـه نظـرم یکـی تجربـه خودمان بـود، چـون در ایـران واژه 
شکسـت خیلـی درسـت جـا نیفتـاده اسـت. در خـارج از 
ایران و در کشـورهای پیشـرفته، وقتی کارآفرینی شکسـت 
 experienced interperner می گوینـد  می خـورد، 
)کارآفریـن باتجربـه(. یعنی او تـازه یک کارآفریـن باتجربه 
شـده، ولـی این جـا می گوینـد فـالن تیـم سـه تا شکسـت 
داشـته اسـت. متاسـفانه این جـا ادبیاتمـان در ایـن زمینـه 
خیلـی خوب نیسـت، امـا همان تجربه های شکسـت خیلی 
کمکمـان کـرد. به خاطـر همـان تجربیات بود که سـاختار 
کار را خیلـی خوب می شـناختیم و دقیقا می دانسـتیم قرار 
اسـت چکاری انجـام بدهیـم و چطوری می خواهیـم به آن 

برسیم.
 همتگ چطور کار می کند؟

همتـگ یک سـرویس اسـت. بگذاریـد برای توضیـح درباره 
کار همتـگ از جایـی شـروع کنـم که مشکل سـاز بـود. در 
واقـع مشـکل اصلـی در رسـانه های تبلیغاتـی ایـران اسـت 
کـه مـا در سـه بخـش ایـن را بررسـی کردیم. یـک بخش 
تبلیغ کننـده اسـت، بخش دوم میزبانـان، یعنی آن هایی که 
تبلیغات را نشـان می دهند و بخش سـوم نیز مصرف کننده 
نهایی. در هر سـه قسمت مشکل وجود دارد.  اولین مشکل 
بـرای تبلیغ کننده هاسـت کـه تاثیر گـذاری تبلیـغ آن طـور 
کـه تبلیغ کننده انتظار دارد، نیسـت. تبلیغـات دیجیتال در 
ایـران خیلـی بـه بلـوغ نرسـیده، امـا چـون امـکان دیگری 
وجـود ندارد، فرد مجبور اسـت از همین سیسـتم اسـتفاده 
کنـد. در حالی کـه کاری کـه مـا انجـام دادیـم، بیـش از ده 
برابـر بازدهـی دارد. یـک قسـمت دیگـر، مشـکل میزبان ها 
بودنـد یعنی کسـانی که تبلیغ روی سایتشـان نمایش داده 
می شـود. حتمـا دیده ایـد بنرهـای تبلیغاتی کنار سـایت ها 
چقـدر آزاردهنـده اسـت و در نهایـت کاربـر نه تنهـا لـذت 

نمی بـرد بلکـه ممکـن اسـت اذیـت هـم بشـود. این شـیوه 
تبلیـغ در دنیـا هـم هسـت ولـی درجـه هدفمنـدی اش 
خیلـی پاییـن اسـت. وب سـایت های پـر بازدیـد ایرانـی را 
هـم کـه نـگاه کنیـد می بینید که مثـال یک وب سـایت کار 
ورزشـی می کنـد، اما از کاشـت مو تـا آژانس مسـافرتی و... 
را تبلیـغ می کنـد. در ایـن فراینـد هدفمنـدی نمی بینیـد. 
در نتیجـه تبلیغ کننـده راضـی نیسـت ولی مجبور اسـت و 
کاربـر نهایـی هـم اذیـت می شـود. بنابرایـن ما در هر سـه 
قسـمت بـازار این مشـکل را دیدیم و برای هر کـدام راهکار 
ارائـه دادیـم تـا میزبـان در کمتریـن جایـی کـه ممکـن 
اسـت تبلیـغ بگـذارد و مصرف کننـده یـا کاربـر نهایـی هم 
بـه صـورت هدفمنـد تبلیـغ را ببینـد و بـه حدی کـه االن 
در بـازار تبلیغـات دیجیتـال وجـود دارد از ایـن گیف هـا و 
بنرهـا اذیـت نشـود. فکـر می کنم ایـده و اجرایمـان آن قدر 
جـذاب بـود که قبـل از خـروج از شـتاب دهنده توانسـتیم 

سـرمایه گذار جـذب کنیم.
 دربـاره مشـکالتی کـه ابتـدای صحبـت اشـاره 
کردیـد بگوییـد. چه عواملـی باعث شـد کمی روند 

کارتـان کند شـود؟
کال اسـتارت آپ راهـی هسـت کـه زیاد بـاال و پاییـن دارد. 
مهم تریـن چیـزی کـه در اضافـه شـدن افـراد جدیـد بایـد 
در نظـر بگیریـم، ذهنیت افراد اسـت. اسـتارت آپ هایی که 
االن در ایـران شـکل می گیرند، روی لبـه تکنولوژی حرکت 
نمی کننـد و آن مهارتـی کـه الزم اسـت افراد بـرای کار در 
ایـن فضا یاد بگیرند، مهارت های عجیب و سـختی نیسـت. 
در نتیجـه مهـم طرز فکر و شـخصیت فرد اسـت که بتواند 
در یـک اسـتارت آپ کار کنـد. ایـن خیلـی مهم بـود. از آن 
طرف اسـتارت آپ مفهـوم خیلی جاافتـاده ای در ایران نبود 
کـه یکـی بیایـد اوایـل کار حقـوق نگیـرد یـا حقـوق کمی 
بگیـرد و در عـوض سـاعت زیـادی کار کند و مشـکلی هم 
نداشـته باشـد. معمـوال خیلی از افـراد از نظر ذهنـی با این 
قضیـه راحـت نیسـتند و در نتیجـه افراد جدیـدی که وارد 
تیـم می شـوند طـول می کشـد تا بـه فضا عـادت کننـد. از 
اول هـم نمی شـود فهمید که فـرد برای فضای اسـتارت آپ 
مناسـب اسـت یـا خیـر. در روابـط اولیـه می شـود یـک 
چیزهایـی فهمیـد، اما قطعا شـخصیت فـرد را نمی توان به 
طـور کامـل در ارزیابی هـای اولیه سـنجید. ایـن مهم ترین 
معضلـی اسـت که همه با آن مواجه هسـتند، چـون نیروی 
انسـانی مهم تریـن بخـش یـک اسـتارت آپ اسـت. اصـال 
اسـتارت آپ شـامل ایـده و اجـرای آن اسـت و همـه کار 
توسـط نیـروی انسـانی انجـام می شـود کـه هزینـه زیادی 
هـم نـدارد. یـک قسـمت دیگـر مشـکل هـم مربـوط بـه 
جذب سـرمایه و مشـکالتی است که سـرمایه گذارها دارند. 
چـون ایـن سیسـتم در ایـران بالـغ نیسـت. حتی مـن فکر 
می کنـم سـرمایه گذارها یـک قـدم عقب تر از این سیسـتم 
هسـتند و طـرز فکرشـان را طـوری تنظیـم نکرده انـد کـه 
سـرمایه گذاری خطرپذیـر کنند. در حـرف معتقدند کار در 
فضـای اسـتارت آپ سـرمایه گذاری خطر پذیر اسـت، اما در 

عمـل ایـن را نشـان نمی دهند.
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از  دولتـی  حمایت هـای  می کنیـد  فکـر   
کافـی  دانش بنیـان  شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها 

اسـت؟
مـن معمـوال مجلـه »سـرآمد« را می دیـدم. »دانش بنیان« 
را هـم دیـده بـودم، ولـی جـدی نخوانـده بـودم. در مجلـه 
صحبـت  زیـاد  مشـکالت  از  کـه  می دیـدم  »سـرآمد« 
می شـد. یـک سـری مشـکل کامـال واضـح وجـود دارد که 
مسـئولین فکـر می کننـد حلشـان کردنـد، ولـی اصـال این 
اتفاق نیفتاده اسـت. یکی از این مشـکالت سـربازی اسـت 
کـه مثـال بـرای خود مـن هـم وجـود دارد. من مقـداری از 
سـربازی ام را رفتـه بـودم و یـک مقداری مانده بـود که دی 
مـاه بایـد بـروم و االن واقعـا نمی دانـم چـه می شـود. چون 
اگـر بـروم کلی کار که تـا االن انجام دادیـم، از بین می رود. 
مـن هم مثـل مسـئولینی کـه قانون گذاشـته بودنـد، فکر 
می کـردم مشـکل حل شـده اسـت، ولـی االن کـه در بطن 
ماجـرا هسـتم، می بینم مشـکل بـه هیچ وجه بـرای ما حل 
نشـده اسـت، بلکـه بـرای کسـانی حـل شـده کـه بزرگ تر 
هسـتند. طرحی که مسـئوالن برای سـربازی کسانی دادند 
کـه در زمینـه شـرکت های دانش بنیـان کار می کنند، فقط 
کمـک می کنـد بزرگ هـا، بزرگ تـر شـوند ولی به کسـانی 
کـه می خواهند کارشـان را شـروع کنند، کمکـی نمی کند. 
هـدف از چنیـن طرحی ایـن بوده کـه اقتصـاد دانش بنیان 
قـوی و فضـا رقابتـی شـود و کوچک ترهـا بتواننـد بـزرگ 
شـوند و بـه وجـود بیاینـد، اما ایـن قانـون اجازه بـه وجود 
آمـدن نمی دهـد اصـال از بـه وجـود آمـدن یـک شـرکت 
از  حمایتـش  بلکـه  نمی کنـد،  حمایـت  دانش بنیـان 

شـرکت های بـزرگ اسـت.
 چرا؟

چـون می گویند بایـد شـرکت دانش بنیان تقاضـا بدهد که 
یـک فـرد از ایـن مجموعـه در شـرکت بمانـد و کار کنـد 
و ایـن مـدت بـه سـربازی اش اضافـه بشـود. امـا حـاال چه 
مشـکالتی وجـود دارد؟ امـا از آن طـرف، دانشـجویی کـه 
درسـش در دانشـگاه تمام می شـود، یک سـال فرصت دارد 
دفترچـه بفرسـتد. او بایـد در ایـن یـک سـال شـرکتش را 

ثبت کند.   
 خب اولش هم که باید به ایده ای برسد....          

نــه، اصال فــرض کنید همــه کارهــا را قبــل از فارغ التحصیلی 
کــرده اســت. البتــه فــرض غلطــی اســت. به قــول شــما باید 
بــه یــک ایــده ای برســد، امــا فــرض کنیم همــه ایــن مراحل 
را طــی کــرده اســت و حــاال در ایــن یــک ســال باید شــرکت 
را ثبــت بکنــد. ایــن خــودش چنــد مــاه طــول می کشــد. اول 
ــی بدهــد و بررســی اش براســاس  ــد تقاضــای دانش بنیان بای
چیــزی کــه می گوینــد ســه تــا چهــار مــاه طــول می کشــد. 
از ســویی دیگــر بایــد بیمه نامــه و اظهارنامــه مالیاتــی داشــته 
ــد  ــول می کش ــال ط ــک س ــودش ی ــا خ ــه این ه ــند ک باش
کــه اصــال اظهارنامــه مالیاتــی پــر بشــود. پــس اصــال امــکان 
نــدارد ایــن اتفــاق در یــک ســال بیفتــد. در نتیجــه فــردی 
ــد کارش  ــال نمی توان ــربازی، اص ــرود س ــد ب ــه می خواه ک
را شــروع کنــد. وقتــی می خواهیــم قانونــی در ایــن زمینــه 
ــازه ســنی را کــه افــراد از دانشــگاه  تصویــب کنیــم، بایــد ب
خــارج می شــوند، درســت آنالیــز کنیــم. سیســتم را بــا ایــن 
بــازار بررســی کنیــم و ببینیــم در چه ســنی خارج می شــوند 
و چــه شــرایطی در جامعــه ممکــن اســت برایشــان اتفــاق 
بیفتــد و چــه امــکان پیشــرفت هایی ممکــن اســت از آن هــا 
گرفتــه یــا بــه آن هــا داده شــود. بــازه ســنی کــه دانشــجو از 
دانشــگاه خــارج می شــود، بــازه ای اســت کــه چنــد گزینــه 
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جلــوی پــای او قــرار می گیــرد. یکــی خــروج از کشــور اســت 
کــه خــود مــن هــم داشــتم، امــا بــه دالیلــی نرفتــم. گزینــه 
دیگــر ازدواج اســت. تصــور کنیــد کــه فرد بعــد از ســربازی و 
در حالی کــه هنــوز ایــده اش را ثبــت نکــرده، ازدواج می کنــد 
و بــه ایــن ترتیــب بــه طــرز وحشــتناکی قــدرت ریســکش 
ــد  ــرود و کارمن ــت ب ــور اس ــن مجب ــد. بنابرای ــن می آی پایی
شــود. خــب بــه ایــن ترتیــب آن اقتصــاد دانش بنیانــی کــه 
مــد نظــر مســئوالن اســت، اتفــاق نمی افتــد. حــدس خــود 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــاورهای خوب ــه مش ــت ک ــن اس ــن ای م
نداشــتند. مثــال مــن در ســخنرانی ها از مســئوالن شــنیدم 
کــه می گوینــد مشــکل ســربازی را بــرای مــا حــل کرده انــد 
ــی این طــور  ــد حــل شــده اســت، ول ــر می کنن ــا فک و واقع
ــجویان و  ــان دانش ــاس می ــدم تم ــم ع ــش ه ــت. دلیل نیس
ــا  ــد ب ــتارت آپ کار می کنن ــای اس ــه در فض ــی ک بچه های
مســئوالن و مشــاوران آن هاســت. در چنیــن حالتــی یکــی از 
ســاده ترین راهکارهــا خــروج از کشــور اســت. مــن در مقطــع 
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه شــریف دســتیار آموزشــی 
اســتاد بــودم و ایــن مســئله دغدغــه خــودم هــم بــود، امــا 
مطمئــن بــودم کــه نمی خواهــم بــروم بــه خاطــر یک ســری 
ــا همیشــه از  ــود، ام ــرای خــودم مشــخص ب ــه ب ــا ک چیزه
ــی دادم،  ــه م ــن ارائ ــه م ــی ک ــیدم. درس ــا می پرس بچه ه
ــا آن زمــان دیگــر  ــود و ت ــرم آخــر بچه هــا ب جــزو دروس ت
وضعشــان مشــخص شــده بــود. باید بگویــم متاســفانه هفتاد 
درصــد بچه هــا یــا اپــالی کــرده بودنــد یــا تافــل داده بودنــد 
یــا داشــتند مــی رفتنــد ســفارت یــا داشــتند کارهایشــان 
ــا  ــی واقع ــد، ول ــه نظــر بیای ــد. شــاید مســخره ب را می کردن
ــی  ــون وقت ــر دارد چ ــای فک ــتر ج ــت و بیش ــخره نیس مس
ــه رفتــن را مــی پرســیم،  از دانشــجوها دلیــل تمایلشــان ب
می گوینــد این جــا بمانیــم چــکار کنیــم؟! ایــن خیلــی بــد 
اســت. از آن طــرف، بایــد ببینیــم چــرا ایــن اتفــاق افتــاده؟ 
آیــا واقعــا همــه تقصیرهــا بــه گــردن دانشجوســت کــه فکــر 
نکــرده در مملکــت خــودش بایــد چــکار کنــد؟ واقعیــت این 
ــی  ــر او نیســت. مســئوالن خیل ــه همــه اش تقصی اســت ک
راحــت می تواننــد جلــوی ایــن رونــد را بگیرنــد. کافی اســت 
نمونه هــای موفــق از افــرادی را نشــان بدهیــم کــه بــا همین 
قوانیــن فعلــی جلــو رفتنــد و بــه جایگاهــی بــاال رســیدند. 
ــزه  ــجو انگی ــه دانش ــد ب ــن نمی توان ــل ای ــزی مث هیچ چی
بدهــد. مــا یک ســری ابــر بــاالی ســرمان داریــم، امــا آن را 
ــی واقعــی وجــود  ــد محصول کــه نمی توانیــم بفروشــیم. بای
داشــته باشــد. وقتــی چنــد نمونــه موفــق نشــان آینــدگان 
بدهیــم، ایــن اتفــاق می افتــد. مــا نمی توانیــم بــه زور جلــوی 
رفتــن دانشــجوها را بگیریــم، ولــی وقتــی نمونه هــای موفــق 
را نشانشــان بدهیــم، در عمــل ایــن اتفــاق می افتــد و انگیــزه 
ایجــاد می شــود. الزم نیســت قانــون هــای عجیــب و غریــب 
تصویــب بشــود، مثــال وثیقــه ســربازی زیــاد شــود و... کــه 
بیشــتر نفــرت ایجــاد می کنــد. شــما همیــن »کافــه بــازار« 
ــای  ــن نمونه ه ــت تا از ای ــا بیس ــر م ــد. اگ ــر بگیری را در نظ
موفــق را بــه دانشــجوها نشــان دهیــم، انگیزه شــان خیلــی 
بیشــتر می شــود. یکــی دیگــر از مشــکالت مــا هــم مســئله 

ــه  ــور کاری ک ــه فراخ ــراد ب ــه اف ــت ک ــن اس ــوز گرفت مج
ــازمان های  ــه س ــت ب ــن اس ــد، ممک ــان می کن استارت آپش
ــا  ــد. مــن واقع ــرای گرفتــن مجــوز رجــوع کنن مختلفــی ب
قانونــی در ایــن زمینــه ندیــدم. یــک شــرکت بــزرگ خیلــی 
ــی  ــا وقت ــی رود، ام ــو م ــرد و جل راحــت مجــوزش را می گی
بــه یــک اســتارت آپ می رســند کــه کال فرصــت حضــورش 
ــاه  ــه م ــط ن ــت، فق ــاه اس ــش م ــتاب دهنده ش ــک ش در ی
پروســه گرفتــن مجــوز طــول می کشــد! انتظــار داریــد ایــن 
اســتارت آپ زنــده بمانــد؟! خــود مــن چنــد نمونــه از ایــن 

ــدند. ــل ش ــه نیمه تعطی ــدم ک ــتارت آپ ها دی اس
 کسـی که در فضـای اسـتارت آپ کار می کند باید 

چه ویژگی هایی داشـته باشد؟  
یک بـار در سـخنرانی کسـی کـه خـودش در ایـن زمینـه 
تجربـه زیـادی داشـت، شـنیدم کـه می گفـت مهم تریـن 
نکتـه برای موفقیت در اسـتارت آپ این اسـت که پاکباخته 
باشـید. ایـن خیلـی تفسـیر دارد. پاکباختـه بـودن یعنـی 
آماده باشـید بـرای مدت خیلـی زیادی هیچ پولی نداشـته 
باشـید، مـدت طوالنی تالش کنید و احتمـال خیلی زیادی 
هـم وجـود دارد کـه آخـر کار موفـق نشـوید، چـون آمارها 
نشـان می دهنـد اغلـب اسـتارت آپ ها شکسـت می خورند.
 حضـور در شـتاب دهنده چقـدر بـه رشـد شـما 

کرد؟ کمـک 
حضـور در شـتاب دهنده خیلـی خوب بـود. البتـه ماجرای 
آمـدن ما به شـتاب دهنده، خودش داسـتانی طنزی اسـت. 
ماجـرا این طـوری بـود کـه اردیبهشـت سـال 94، داشـتم 
ایمیل هـای دانشـگاه را کـه خیلی وقت ها هم اسـپم اسـت، 
پیـدا می کـردم. ایمیلـم هم سیسـتم مارکر نداشـت و باید 
یکی یکـی تیـک مـی زدم و دیلیـت می کـردم. دسـتم روی 
یکـی از ایمیل هـا خـورد و اشـتباهی بـاز شـد کـه مربـوط 
بـه برنامـه دانشـگاه ام بـی ای بـرای بازدید از پـارک فناوری 
اصفهـان بـود. چنـد نفر جـای خالـی وجود داشـت و گفته 
بودنـد رزومـه بفرسـتید و دلیلتـان را بـرای آمـدن توضیح 
بدهید و... من هم رزومه فرسـتادم و پذیرفته شـدم. در آن 
سـفر با مدیر شـتاب دهنده شـریف آشـنا شـدم و یک سری 
اطالعات به دسـت آوردم کـه چکار می کنند و چه خدماتی 
می دهنـد و... خالصـه اپـالی کردیـم و پذیرفته شـدیم. در 
جـواب این سـوال کـه چقـدر حضورمان در ایـن فضا مفید 
بـود باید بگویم بسـیار زیـاد. شـتاب دهنده مزیت هایی دارد 
کـه ممکـن اسـت بـه فراخـور کار هر تیـم، متفاوت باشـد، 
امـا چنـد ویژگـی خیلـی بـارز دارد. اول این کـه هزینـه ای 
بـه عنـوان کمک بالعوض تا سـقف بیسـت و پنـج میلیون 
کاری  فضـای  این کـه  دوم  می دهنـد.  تیم هـا  بـه  تومـان 
مشـترک بیـن اسـتارت آپ ها به وجـود می آورنـد، خدمات 
مشـاوره ای دارنـد و امـکان یافتـن سـرمایه گذار برایمـان 
فراهـم می کننـد. مثال ما هـر دو هفته، یک بار، برنامه شـام 
داریـم که بـا حضـور سـرمایه گذارها برگزار می شـود و این 
امـکان را فراهـم می کنـد کـه در فضـای دوسـتانه صحبت 
کنیـم و از ایده مـان بگوییـم و... مـا هم سـرمایه گذارمان را 

.بـه این شـکل پیـدا کردیم
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�ب �ایت یم شود و �ب توسعه تکنولوژی هولوگرام   و عیل �ب
گ

ک�ت که توسط گو� رسش

ازی که ومهی از واقعیت را در ذهن بیننده متوا�ت یم سازد.  ی حمب متمرکز است؛ تصاو�ی

ب بیاورد؟ نه ای آغاز شود، آ�ی اپل یم تواند �ت دازش را�ی گر دوره ای جدید از �چ ا

 روزانه است، ما عالقه ندار�ی در 
گ

 از آن جا که خودرو قسمت همیم از زند�

ن بالفاصهل  ، اما ا�ی یتال جدا شو�ی ب ن یم نشین�ی از دنیای د�ی مد�ت که در ماش�ی

ما را �ب مشیلک رو به رو یم سازد

ن اسید چرب )FAS(، موفق  ن سن�ت ا حمققان �ب توسعه یک سیس�ت جایگز�ی اخ�ی

ن اسید  کیب سن�ت یق �ت فته شده اند. آن ها از طر به تولید مواد شیمیا�ی توسعه �ی

شیده اند ن بود �ب م E. coli ظرفیت میکرو�ب را �ب ی به �ن ک�ت چرب �ب نویع �ب

ند قابل  یتایل، نویع چ�ش هومسش ب ن د�ی دیک و �ب توسعه ل�ن ن در آینده �ن

ی به جای چ�ش طبییع آدیم ابداع خواهد شد به اکرگ�ی

ه سنت جرج 
گ

رستان دانش� تولوژیست ب�ی ول اکلینسون، �چ به گفته دک�ت �چ

ر را  ستان، آغاز رسیع درمان در حلظه و در زمان حادثه یم توان جان ب�ی
گ

انلک

ات دهد ب
ن

�

فناوری های فردا
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پیشتازان نوآوری
 بابک جمالی

رقبای اپل در ارائه فناوری های فردا

آیا اپل هنوز هم ابداعات خیره کننده ای به بازار عرضه می کند؟ 
هرگاه قرار است گوشی هوشمند جدیدی توسط مدیر عامل 
سیب گاز  زده به عالقه مندان ارائه شود با این پرسش رو به رو 
می شویم: فقط همین؟ وقتی درباره تلفن های هوشمند بحث 
می شود به باور خیلی ها اپل به انتهای خالقیت خود رسیده 
است. ممکن است اپل ارزشمندترین شرکت دنیا باشد، اما 
سرعت تغییرات فناوری به صورت غیرقابل تصوری باالست 
و سهم رقبا ممکن است آب برود. دنیای دیجیتال پر است 
از نام های بزرگی که به مرور و آهستگی در دنیای تلفن های 
هوشمند محو شدند. شاید مهم ترین مثال در این زمینه نوکیا 
همراه  تلفن های  تولید کننده  معروف ترین  زمانی  که  باشد 
بود ولی بعدا به مایکروسافت فروخته و در تیر ماه امسال 
به فاکس کان )Foxconn( منتقل شد. اما آیا اپل، با دویست 
میلیارد دالر ثروت و نقدینگی در بانک ممکن است به چالشی 
تئوری های  می خوانید  ادامه  در  آنچه  شود؟  کشیده  مشابه 

خیال پردازانه ای برای پاسخ به این پرسش است.

)Magic Leap( مجیک لیپ
در آینده نزدیک که نقش سخت افزارها کمرنگ شوند و جای 
خود را به واقعیت مختلط یا Mix reality )ادغام دنیای مجازی 
و واقعیت فیزیکی درکنار هم، جایی که اشیای حقیقی و مجازی 
در کنار یکدیگر وجود دارند( بدهند، هدست ها یا حتی صفحات 
نمایش شبکه  چشمی ما را قادر می سازند با کامپیوترها بدون 
استفاده از تبلت، گوشی یا لپ تاپ ارتباط متقابل داشته باشیم. 
این رویای مجیک لیپ است؛ شرکتی که توسط گوگل و علی 
بابا حمایت می شود و بر توسعه تکنولوژی هولوگرام متمرکز 
است؛ تصاویری مجازی که وهمی از واقعیت را در ذهن بیننده 
متواتر می سازد. اگر دوره ای جدید از پردازش رایانه ای آغاز شود، 
آیا اپل می تواند تاب بیاورد؟ عده ای پاسخ منفی می دهند. اپل یا 
باید به این ایده نوآورانه بخندد یا این که خودش فناوری مشابهی 
بسازد، در غیر این صورت مجیک لیپ به تهدیدی برای سیب 

گاز زده استیو جابز مرحوم تبدیل می شود.
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عقـب بیفتد. سیسـکو )Cisco( بـرای سـال 2020 میالدی 
11/6 میلیـارد وسـیله موبایـل و ارتباط ماشـین به ماشـین 
می زنـد  تخمیـن  گارتنـر  و  اسـت  نمـوده  پیش بینـی  را 
اینترنـت اشـیا تنهـا در سـال جـاری )2016( پنجـاه درصد 
رشـد داشـته باشـد. اپـل در کجـای ایـن معادله اسـت؟ آیا 
موفـق می شـود بـه ایـن پدیـده جدید تسـلط یابـد؟ به نظر 
نمی رسـد، امـا شـرکت ای آر ام وابسـته به دانشـگاه کمبریج 
شـاید بتواند. این شـرکت توانسته وابسـتگی خود را به تولید 
تلفن هـای هوشـمند  بـرای سـاخت  نیمه هادی هایـی کـه 
بـه کار مـی رود، به میزان پنجـاه درصد بکاهـد و در عوض به 
سـمت سـاخت ترانسـمیتر و نیمه هادی هـای کوچـک قابل 
کاربـرد در ابزارآالت هوشـمند متصل به اینترنت اشـیا رفته 
اسـت. اگرچـه ای آر ام یکـی از جدی تریـن رقبـای اپـل در 
موفقیت هـای مالـی آینده اسـت، باید توجه کـرد که تمامی 
آیفون هـا از پردازنده هـای سـاخت ایـن شـرکت اسـتفاده 

می کننـد و احتمـاال اپـل ای آر ام را می خـرد.

فاکس کان
چین  در  را  آیفون  گوشی های  فاکس کان  تایوانی  شرکت 
اپل   برای  را هم  از آن ها   مونتاژ می کند و قطعات کوچکی 
می سازد. اما فاکس کان قصد دارد از این حد و مرز باالتر برود 
بدل شود. خریداری  فناوری  به سازنده  مونتاژ  کار  از یک  و 
شرکت شارپ الکترونیکس )Sharp Electronics( سازنده 
اپل و همچنین  صفحات نمایش OLED برای گوشی های 
نوکیا از مایکروسافت نشان دهنده بلندپروازی فاکس کان در 
تحقق رویاهای خود است. شاید اگر اپل یک برند برای فروش 
بود، فاکس کان برای به دست آوردن آن پول خوبی پرداخت 

می کرد.

هوآوی
شعار اپل »طراحی شده در کالیفرنیا است«، اما همه می دانند 
که اپل در واقع ساخت چین است. تمام قطعات الکترونیکی 
آیفون از شنژن چین می آید که اتفاقا مرکز هوآوی هم هست؛ 
برندی که امروز پس از اپل و سامسونگ سومین بازیگر مهم 
دنیای تلفن های هوشمند است. این شرکت چینی تنها در 
سال گذشته 9/2 میلیارد دالر برای تحقیق و توسعه هزینه 
کرده که یک میلیارد دالر بیشتر از سیب گاز زده است و 
در طی سال گذشته میالدی )2015( فروش گوشی هایش 
تنها در اتحادیه اروپا دو برابر شده است. هوآوی برند بسیار 
پرقدرتی در بازار تلفن های هوشمند است که توسط دولت 
چین هم پشتیبانی می شود، اما از آن جا که در درازمدت از 
به سمت  این تجهیزات هم کاسته می شود و دنیا  اهمیت 
تکنولوژی های جدیدتر می رود، شاید رشد هوآوی و نزول اپل 
در ساخت تلفن های هوشمند سبب بی خوابی های زیاد در 

 !کالیفرنیا نشود

تسال
آینده متعلق به اتومبیل های متصل به هم است. بنابراین اگر 
اپل آستین هایش را برای ورود به ارتباطات اتومبیلی باال نزند، 
کارش تمام است. خودروهای کامال اتوماتیک بدون نیاز به 
راننده که دائما به یکدیگر و اینترنت متصل اند، از کاالهای 
این  که  می شود  پیش بینی  است.  آینده  بازار  پرمشتری 
محصوالت از دیدگاه اهمیت تولید برای شرکت های تکنولوژی 
از گوشی های هوشمند هم مهم تر باشند و احتماال بازار این 
اتومبیل ها ده تا بیست برابر بازار تلفن های هوشمند خواهد 
بود. آیا اپل باز هم به دنبال ساخت نوعی سیستم عامل بسته 
مانند آی او اس برای خودروسازان می رود؟ اگر این گونه باشد 
بعدا از این تصمیم خود پشیمان می شود. آن گونه که الون 
ماسک، مدیر عامل تسال، می گوید درباره یک چیز می توانیم 
اطمینان داشته باشیم. اپل حتما وارد گود خودروهای متصل 

تمام خودکار خواهد شد.

فیس بوک
هیچ کس تالش های اپل را در زمینه شبکه های اجتماعی را 
نادیده نمی گیرد، اما بازی عوض شده است؛ زوکربرگ و شرکا 
این روزها به دنبال واقعیت مجازی اند، به ویژه از زمانی که 
حقوق اکولوس ریفت )Oculus Rift( را هم  خریداری کردند 
)یک هدست واقعیت مجازی است که توسط آکیولوس وی آر 
برای  این شرکت  بازار عرضه شد.  به  در 28 مارس 2016 
توسعه ریفت 22/4 میلیون دالر امریکا بودجه گردآوری کرد و 
در نهایت توسط فیس بوک خریداری شد(. بر اساس شنیده ها 
اپل هم به دنبال واقعیت مجازی است، اما با در دست داشتن 
کاربر،  میلیارد   1/65 و  عظیم  پلت فرم  یک  و  سخت افزار 
فیس بوک، ستاره قطبی واقعیت مجازی است. این شرکت 
در حال گسترش نرم افزار پیام رسان خود است تا ویچت و 
اپ های مشابه را به چالش بکشد. آی مسنجر اپل در همین 
تحوالت هم قدیمی به نظر می آید. همگان تصور می کردند 
فیس بوک قادر نخواهد بود پا به دنیای تلفن های هوشمند 
بگذارد اما این یک حقیقت است که سود قابل توجهی از این 
تجارت به جیب زوکربرگ رفته و با توجه به این موفقیت ها، 
فیس بوک مصمم است تالش هایش را در این زمینه گسترش 
دهد. تا چندی قبل کمترکسی فکر می کرد لینکد این یا توییتر 
موفقیتی در دنیای مجازی بیابند. البته ناگفته نماند که اپل به 
فکر گسترش پلت فرم آی مسنجر به صورت مشابه فیس بوک 

است و برنامه هایی برای واقعیت مجازی دارد.

)ARM( ای  آر ام
اینترنـت اشـیا در راه اسـت و اپـل ممکـن اسـت از مسـابقه 
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جاده ها آنالین می شوند
 مهدی جهان دیده

ای مهیشه تغی�ی یم دهند؟  را �ب
گ

چگونه داده ها رانند�

تلفن های هوشمند را فراموش کنید. اتومبیل ها با سرعتی 
باورنکردنی در حال تغییر و تحول اند و به وسایلی هوشمند 
و متصل به شبکه داده و اینترنت تبدیل می شوند که به لطف 
تلفیق  و  ترافیک  مدیریت  به  یافته  بهبود  امکان دسترسی 
اطالعات خودروها ممکن شده یا به زودی خواهد شد. در 
با  اتومبیل ها  ارتباط  چگونگی  شناخت  هدف،  نوشتار  این 
الگوی رانندگی و زندگی  بر  این فناوری ها  تاثیر  یکدیگر و 
مرسدس  مشتریان  ارتباطات  کارشناس  گفته  به  ماست. 
بنز، جورج مسینگ، تجربه کار با گوشی های هوشمند، این 
انتظار را در مشتریان پدیدار آورده است که به صورت مستمر 
هر بیست و چهار ساعت شبانه روز و تمام روزهای سال به 

اینترنت متصل بمانند. از آن جا که خودرو قسمت مهمی از 
زندگی روزانه است، ما عالقه نداریم در مدتی که در ماشین 
می نشینیم از دنیای دیجیتال جدا شویم، اما این بالفاصله ما 
از اتومبیل،  را با مشکلی رو به رو می سازد؛ در محیط خارج 
می توانیم با یک گوشی، تبلت یا موارد مشابه تقریبا همیشه 
به اینترنت وصل باشیم، ولی آیا در اتومبیل هم چنین امکانی 
در دسترس است؟ مسلما، منظور زمانی است که پشت فرمان 
قرار می گیریم. استفاده از تلفن هوشمند در زمان رانندگی 
می تواند بسیار خطرناک باشد و البته جرم محسوب می شود. 
راه حل از دیدگاه مرسدس بنز، یافتن روش های جدید برای 
اینترنتی خودرو  اتصال  امکان  و  تلفن های هوشمند  تلفیق 
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شرایط آن برای راننده فرستاده می شود و عملکرد ترافیکی و 
یافتن بهترین راه ها باالتر می رود. از این ارتباطات مداوم بین 
اتومبیل ها نه تنها انواع مجهز و به روز که انواع قدیمی هم سود 
می برند، زیرا وضعیت بهبودیافته ترافیک در نهایت به نفع همه 
است. مثال تعداد کمتر ماشین هایی که در مرکز شلوغ شهر به 
دنبال جای پارک می گردند، مسلما به معنای ترافیک سبک تر 
car�to�X con� )خواهد بود. امکان اتصال خودرو به ایکس 

nectivity( به معنای ارتباط دائم اتومبیل با ابر داده از مواردی 
است که توسط مرسدس بنز پیگیری می شود. این تکنولوژی 
در حال حاضر در ابعاد و اندازه کوچک است، اما در آینده 
نزدیک به صورت تصاعدی گسترش می یابد. در آلمان، اتریش 
داده  سیستم های  در  راهداری  کارکنان  جا به جایی  هلند  و 
ترافیکی ثبت می شود. بنز امیدوار است با آپشن جدید خود 
به این داده ها دسترسی پیدا کند. مثال دیگر، دانستن مسیر 
حرکت خودروهای خدمات اضطراری در جاده هاست. در حال 
حاضر، راننده ها اطالعی ندارند که آمبوالنس یا آتش نشانی از 
کدام جهت به سمت آن ها می آید و تنها با گوش کردن به 
صدای آژیر مکان آن ها را حدس می زنند، اما اگر این امکان در 
دسترس باشد تا جایگاه و سرعت اتومبیل خدمات اضطراری 
با دیگر خودروها به اشتراک گذاشته شود، امکان اختالل و 
حرکت برای همگان راحت تر و سریع تر خواهد شد. چنین 
آپشنی، یعنی دریافت داده از سایر خودروها به ویژه آمبوالنس 
یا آتش نشانی و پلیس، در اتومبیل های مرسدس بنز تعبیه 
می شود تا به محض فعال سازی این خدمات، صاحبان این 
برند آلمانی اولین ها در دنیا باشند که از آن استفاده می  کنند. 
همچنین بنز آینده ای را پیش بینی می کند که محصوالتش 
با هم و شبکه های اجتماعی مرتبط باشند. به عبارت دیگر 
می توان انتظار داشت خودرو بهتر از راننده اطالع داشته باشد 
کجا قرار است برود زیرا قبال صاحب اتومبیل در شبکه های 
یادداشتی  هوشمندش  گوشی  تقویم  در  یا  خود  اجتماعی 
آیا  می دهد.  نشان  را  خود  دیگر  هفته  مقصد  که  گذاشته 
تا  اتومبیلشان  که  بود  خواهند  عالقه مند  آینده  خریداران 
کند؟  فضولی  آن ها  دیجیتالی  پروفایل های  در  اندازه  این 
این پرسشی است که گذر زمان آن را روشن می کند، اما به 
هرحال این موارد آپشن هایی در اتومبیل های آینده و کلیدی 
برای فروش و جذب مشتری بیشتر خواهد بود. اتومبیل ها 
هر روز داده های بیشتری را رد و بدل خواهند کرد تا درباره 
به  بیشتری  اطالعات  مشکالت،  و  خطرات  جاده،  وضعیت 
سرنشینان بدهند. همچنین آن ها قبل از شما و بهتر به یاد 
می آورند که کجا قرار است بروند و هوشمندانه از طرف شما 
با مقصد مکاتبه می کنند. اگر اندکی پیش تر برویم و امکان 
حرکت بدون نیاز به راننده را هم به این موارد اضافه کنیم، 
یکی از نتایج، پایان دوره راه بندان ها است. پژوهشگران نشان 
داده اند که بین یک راه پر اتومبیل، اما روان و خیابان بند آمده 
مرز بسیار کوچکی وجود دارد. اگر حداقل برخی از ماشین ها 
پیشرفته  سیستم  یک  وسیله  به  و  باشند  اتوماتیک  کامال 
هدایت شوند، ترافیک روان و از حوادث جلوگیری می شود و 
این به تنهایی برای ساخت اتومبیل های پیشرفته بدون نیاز به 

.راننده و متصل به شبکه داده ها کافی است

است. به عنوان مثال اتومبیل مرسدس بنز کالس ای 2016 
به امکان نمایش داده ها روی شیشه جلوی اتومبیل در برابر 
راننده و همچنین نوعی ابزار مشابه ماوس روی فرمان مجهز 
شده است. در این اتومبیل های جدید مرسدس همزمان با 
رانندگی و چشم دوختن به جاده، راننده می تواند بین لیست 
داده ها روی شیشه جلوی اتومبیل باال و پایین برود و آنچه 
این  بنز،  اعالم شرکت  بر  بنا  انتخاب کند.  نظر دارد،  را در 
خودروسازی با غول های دیجیتالی مانند گوگل و اپل همکاری 
می کند تا از نوعی تلفیق همه جانبه و کامل تلفن هوشمند 
و اتومبیل اطمینان حاصل شود و استانداردهای متداول در 
مورد امکان ایجاد حواس پرتی راننده در صورت استفاده از این 
فناوری ها سنجیده می شوند. بنابراین خودروسازان به مسئله 
امنیت خودروهای متصل هم آگاهند. اما وضعیت ارتباطات 
اتومبیل ها دردنیای امروز چگونه است و فناوری به چه صورت 
الگوی رانندگی ما را در آینده تغییر می دهند؟ اندرو فرس 
متخصص فناوری ب ام و در دفتر انگلستان می گوید، تاریخچه 
ارتباطات  ب ام و  به سال 1972 و مفهوم توربو باز می گردد. در 
سال 1999 این خودروساز اولین اتومبیل را با امکان ارتباط 
از راه دور به کمک سیستم های ویژه  ب ام و به بازار ارائه کرد. 
از سال 2014 سیم کارتی در تمام خودروهای این شرکت 
کار گذاشته شده و نود درصد محصوالت این غول آلمانی 
امکان ارتباط اتصال اینترنتی 4G دارند. امکان اتصال به شبکه 
جهانی داده، نه تنها مشتریان را قادر می سازد از فناوری های 
موجود مانند به روز رسانی اطالعات ترافیک جاده ای یا استفاده 
از اپ های گوشی های هوشمند برای باز و بسته کردن درها 
یا مکان یابی اتومبیل استفاده کنند، بلکه همزمان راه را برای 
باز  به هم  اشیا  تمامی  اتصال  امکان  و  نه چندان دور  آینده 
IFT�  می کند.  ب ام و اولین اتومبیل سازی است که از پروتکل

TT connectivity پشتیبانی می کند که برای شبکه اینترنت 
اشیا به کار خواهد رفت. با داشتن این ویژگی امکان باز و بسته 
کردن در پارکینگ زمانی که خودرو نزدیک خانه باشد به 
صورت اتوماتیک یا ارسال پیامک به بچه ها در مدرسه برای 
اعالم زمان دقیق رسیدن ماشین پدر یا مادر ممکن می شود. 
کمپانی فورد مشغول همکاری با آلکسا )متعلق به آمازون( 
است تا آپشن مشابهی را به محصوالت خود بیفزاید. به این 
ترتیب می توانید در راه خانه به اتومبیل خود به صورت کالمی 
دستور بدهید که چراغ ها و بخاری  هال را روشن کند. اتومبیل 
هم به کمک اتصال اینترنتی به سنسورهای هوشمند خانه، 
دستورات الزم را ارسال می کند. کجا هستیم؟ یک مثال خوب 
از امکان ارتباط دائم، ناوبری جاده ای است. در حال حاضر 
برخی از محصوالت  ب ام و به این سیستم مجهز ند و با دستور 
کاربر درخواستی را به سرورهای خود می فرستند تا بهترین 
راه با کمک داده های به روز و لحظه ای ترافیک برای رسیدن 
به مقصد محاسبه شود. نتیجه برای راننده ارسال می شود 
آن قدر سریع صورت می گیرد  داده  بدل شدن  و  رد  این  و 
که سرنشینان اصال متوجه رفت و آمد درخواست و نتیجه 
آن نمی شوند. در آینده جزئیات این تبادل بیشتر می شود 
و  ب ام و به صورت محسوسی داده های بیشتری به سرورها 
ارسال می کند و به این ترتیب تصویر بسیار واضح تر از جاده و 
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تقویت باکتری ها
برای تولید سوخت زیستی

 مهدیس ناموری

E. coli به مکک حمققان یم آید
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در سال های  که  پاک  انرژی های  منابع  مهم ترین  از  یکی 
اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، 
زیست توده ها هستند؛ این منابع که به مقدار قابل توجهی 
در دسترس بشر قرار دارند، می توانند به سوخت زیستی و 
پاک تبدیل شوند. در همین راستا، محققان از طریق ترکیب 
سنتز اسید چرب با یک باکتری موجود در بدن موجودات 
زیستی  سوخت  تولید  به  قادر  اشریشیاکلی،  نام  به  زنده 
شدند. این فرایند قدمی نوین در تولید سوخت های زیستی 
از  بر زیست توده های گیاهی،  محسوب می شود که عالوه 
زیست توده های حیوانی نیز به صورت گسترده ای در تولید 

سوخت زیستی، سود می برد.
اخیـرا محققـان با توسـعه یـک سیسـتم جایگزین سـنتز 
اسـید چـرب )FAS(، موفـق بـه تولیـد مـواد شـیمیایی 
توسـعه یافته شـده اند. آن ها از طریق ترکیب سـنتز اسـید 
چـرب با نوعـی باکتری به نـام E. coli ظرفیـت میکروبی 
را بهبـود بخشـیده اند. ایـن باکتـری کـه نـام علمـی آن 
اشریشـیاکلی اسـت، در کنـار سـنتز اسـید چـرب مـواد 
شـیمیایی بـاارزش و در نهایـت سـوخت  زیسـتی تولیـد 
می کنـد. اشریشـیاکلی نوعـی باکتـری اسـت که بـه طور 
شـایع در روده جانـوران خونگـرم وجـود دارد و می توانـد 
در تولیـد مـواد شـیمایی ماننـد مـواد شـوینده و گریـس 
کاربـرد داشـته باشـد. این باکتـری در تولیـد متیل کتون 
نیـز بـه کار مـی رود کـه دارای خـواص سـوختی اسـت. 
جالـب اسـت بدانیـد متیـل کتـون یـک ترکیب پایـدار با 
نقطـه جـوش پاییـن و اشـتعال پذیر اسـت و همین قدرت 
اشـتعال پذیری ایـن مـاده اسـت که مـورد توجـه محققان 

قـرار گرفتـه و آن هـا را به فکر ترکیب سـنتز اسـید چرب 
و باکتـری E. coli، انداختـه اسـت و منجر بـه تولید نوعی 

سـوخت زیسـتی شـده است.
که  قبلی  میکروبی  تولید  روش های  مقابل  در  روش  این 
نشان  را  بیشتری  کارایی  داشتند،  محدودی  عملکرد 
می دهد. اگرچه می توان الکل های چرب را از مواد دیگری 
مانند نفت، گیاه و منابع حیوانی نیز تولید کرد، اما سنتز 
را  پایدارتری  تولید  مسیر  شیمیایی  مواد  این  میکروبی 
پشت سر می گذارد و با بهینه سازی این سیستم می توان 

فرایند تبدیل زیست توده به سوخت را کارآمدتر کرد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــرب )FAS( ب ــید چ ــنتز اس ــد س فراین
عنصــر حیاتــی از ســوخت و ســاز بــدن، به شــدت قابلیت 
تنظیــم در باکتــری را دارد و محققــان نیــز چندیــن 
 E. ــری ــا باکت ــوازی ب ــه صــورت م ــه ب ــم FAS را ک آنزی
ــه در  ــتند ک ــت واداش ــه فعالی ــد، ب ــل می کردن coli عم
نهایــت ایــن فراینــد منجــر بــه تولیــد الکل هــای چــرب 

ــد. ــوی ش ــای ق ــل  کتون ه و متی
و  آنزیم ها  باالی  قابلیت  نشان دهنده  مذکور  فرایند 
منظور  به  زنده  موجودات  بدن  در  موجود  باکتری های 
به  منجر  نهایت  در  که  است  زیستی  سوخت های  تولید 
بهبود فرایند تبدیل زیست توده خواهد شد. تاکنون بیشتر 
زیستی  سوخت های  ایجاد  جهت  در  که  آزمایش هایی 
اما  بود،  استوار  گیاهی  زیست توده های  بر  می شد،  انجام 
این فرایند نشان می دهد که از زیست توده های موجود در 
بدن انسان ها و حیوانات نیز می توان به تولید سوخت های 

 .زیستی پرداخت
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چشم دیجیتالی گوگل
ن عدیس چ�ش انسان ونییک جانش�ی ن الک�ت ل�ن

 بابک جمالی
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دیجیتـــال،  دنیـــای  غـــول  گـــوگل،  شـــرکت 
چشـــم  نوعـــی  ســـاخت  بـــرای  برنامه هایـــی 
ــمند  ــای هوشـ ــده لنزهـ ــه از ایـ ــی دارد کـ دیجیتالـ
ــی  ــی، طراحـ ــدف نهایـ ــی رود. هـ ــر مـ ــیار فراتـ بسـ
نوعـــی لنـــز الکترونیـــک اســـت کـــه می توانـــد 
جایگزیـــن لنـــز طبیعـــی چشـــم آدمـــی شـــود. بـــا 
چنیـــن وســـیله ای، امـــکان حـــل مشـــکالت مرتبـــط 
ــی  ــود و نوعـ ــر می شـ ــی میسـ ــی به راحتـ ــا بینایـ بـ
جایگزیـــن بـــرای کارکردهـــای لنـــز طبیعـــی چشـــم 

در دســـترس پزشـــکان قـــرار می گیـــرد. 
در آینـــده نزدیـــک و بـــا توســـعه لنـــز دیجیتالـــی، 
ــه  ــری بـ ــل به کارگیـ ــمند قابـ ــم هوشـ ــی چشـ نوعـ
جـــای چشـــم طبیعـــی آدمـــی ابـــداع خواهـــد شـــد. 

ـــی  ـــه پژوهش ـــای موسس ـــه پژوهش ه ـــر پای ب
ـــه ای از  ـــدن باریک ـــا تابان ـــاید، ب ـــت س کالین
ـــک  ـــه کم ـــار و ب ـــرد بیم ـــم ف ـــه چش ـــزر ب لی
معیـــوب  لنـــز  فراصوتـــی،  ارتعاشـــات 
ـــن  ــک ساکش ـــا کمـ ــرد و ب ــی خـ طبیعـ
بیـــرون کشـــیده می شـــود و ســـپس لنـــز 
دیجیتـــال بـــه درون منطقـــه مناســـب 
ســـاختار  می شـــود.  تزریـــق  چشـــم 
ــه  ــت کـ ــه ای اسـ ــه گونـ ــیمیایی آن بـ شـ
ــود  ــکان خـ ــن در مـ ــرار گرفتـ ــس از قـ پـ
در چشـــم بـــه حالـــت جامـــد تبدیـــل 
حاصـــل  آنچـــه  نهایـــت  در  می شـــود. 
می شـــود نوعـــی لنـــز جدیـــد الکترونیـــک 
اســـت کـــه می توانـــد شـــکل خـــود را بـــه 
گونـــه مناســـب تنظیـــم کنـــد تـــا امـــکان 
ــار  ــه بیمـ ــاره بـ ــی را دوبـ ــی طبیعـ بینایـ
بازگردانـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب، مشـــکالتی 

ــد را  ــدان دیـ ــش میـ ــا کاهـ ــی یـ ــد نزدیک  بینـ ماننـ
می تـــوان حـــل کـــرد. 

بـــا اســـتفاده از فناوری هایـــی ماننـــد کریســـتال های 
آینه هـــای میکـــرو و پمپ هـــای شـــناور  مایـــع، 
میکـــرو ایـــن چشـــم دیجیتالـــی شـــکل خـــود 
ــار  ــد بیمـ ــدان دیـ ــا میـ ــا بـ ــد تـ ــم می کنـ را تنظیـ
ـــردن  ـــه کار ب ـــا ب ـــب و ب ـــن ترتی ـــه ای ـــود. ب ـــم ش تنظی
لنزهـــای اضافـــی، مشـــکالتی مثـــل آستیگماتیســـم 
ــت  ــن ایمپلنـ ــود. ایـ ــان می شـ ــی درمـ و نزدیک بینـ
ــه  ــی را بـ ــورت وایرلـــس داده هایـ ــه صـ ــد بـ می توانـ
تلفـــن هوشـــمند، تبلـــت یـــا لپ تاپـــی کـــه ارتبـــاط 
اینترنتـــی داشـــته باشـــد، بفرســـتد و بـــه ایـــن 
ـــم  ـــرد چش ـــا و کارک ـــه داده ه ـــک ب ـــب چشم پزش ترتی
بیمـــارش بـــه صـــورت لحظـــه ای دسترســـی داشـــته 
ــا  ــر از ایـــن، چشم پزشـــک می توانـــد بـ ــد. فراتـ باشـ
فرســـتادن دســـتورهایی کارکـــرد چشـــم دیجیتالـــی 
ــورت وایرلـــس  ــه صـ ــی بـ ــد و حتـ ــود ببخشـ را بهبـ

ــد.  ــانی کنـ ــمی را به روزرسـ ــز چشـ لنـ
ـــز  ـــن لن ـــم، ای ـــرد چش ـــه کارک ـــان از ادام ـــرای اطمین ب

ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــز خواه ـــم مجه ـــن ه ـــی ریزآنت ـــه نوع ب
انـــرژی مـــورد نیـــازش را از منابـــع انـــرژی نزدیـــک 
بـــه خـــود دریافـــت می کنـــد. ایـــن منبـــع انـــرژی 
ــل  ــد قابـ ــا گردنبنـ ــتر یـ ــک انگشـ ــورت یـ ــه صـ بـ
اســـتفاده خواهـــد بـــود یـــا این کـــه در زمـــان 
ــود.  ــارژ می شـ ــز شـ ــری لنـ ــار باتـ ــتراحت بیمـ اسـ

مهم تریـــن کاربـــرد ایـــن ایمپلنـــت دیجیتالـــی بـــه 
ـــی  ـــای تماس ـــاخت لنزه ـــرای س ـــوگل ب ـــای گ برنامه ه
کارکردهـــای  از  یکـــی  بازمی گـــردد.  هوشـــمند 
ــزان  ــنجش میـ ــکان سـ ــی امـ ــای تماسـ ــن لنزهـ ایـ
قنـــد گلوکـــز در اشـــک افـــراد مبتـــال بـــه دیابـــت 
ــای  ــت. کارکردهـ ــور اسـ ــی سنسـ ــک نوعـ ــه کمـ بـ
ــرح  ــا مطـ ــرای ایـــن لنزهـ ــم بـ هیجان انگیزتـــری هـ

ــگاه  ــا نـ ــا بـ ــدن بارکدهـ ــل خوانـ ــت، مثـ ــده اسـ شـ
کـــردن بـــه آن هـــا )شـــاید شـــما را بـــه یـــاد فیلـــم 
ترمیناتـــور بینـــدازد!(، اعـــالم میـــزان آلودگـــی 
ـــره.  ـــون و غی ـــکل خ ـــزان ال ـــدن، می ـــای ب ـــط، دم محی
در ســـال 2014 یـــک تیـــم پژوهشـــی در دانشـــگاه 
تکنولـــوژی  کـــه  کـــرد  پیش بینـــی  میشـــیگان 
ــد  ــی می توانـ ــمی حتـ ــمند چشـ ــورهای هوشـ سنسـ
ــرد  ــا فـ ــار یـ ــرای بیمـ ــب را بـ ــد در شـ ــکان دیـ امـ
اســـتفاده کننده فراهـــم آورد. البتـــه ایـــن پژوهش هـــا 
فعـــال در مرحلـــه مفهومـــی اســـت و هنـــوز روشـــن 
نیســـت کـــه آیـــا ایـــن ایده هـــا بـــه مرحلـــه اجـــرا 
ــان  ــا اطمینـ ــوان بـ ــا می تـ ــر. امـ ــا خیـ ــند یـ می رسـ
ـــای چشـــمی نقـــش  ـــده لنزه ـــوگل در آین ـــه گ ـــت ک گف
مهمـــی بـــازی خواهـــد کـــرد. همچنیـــن ایده هایـــی 
ــرفت در  ــمت پیشـ ــه سـ ــی بـ ــت قدمـ ــن دسـ از ایـ
ســـاخت اعضـــا و انـــدام دیجیتـــال و هوشـــمند 
ـــت  ـــی( اس ـــت مصنوع ـــا دس ـــا ی ـــد پ ـــی )مانن مصنوع
کـــه دنیـــا را بیشـــتر بـــه فیلم هـــا و انیمیشـــن هایی 

 .ــد ــبیه می کننـ ــی شـ ــی - تخیلـ علمـ
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پیش بینی حمله قلبی
با یک قطره خون

 مسیح فقیهی

زه زمان تشخیص �ب یک وسیهل �ت
از 60 دقیقه به 10 دقیقه اکهش پیدا کرد
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بـــه تازگـــی وســـیله آزمایشـــی بـــه دنیـــای پزشـــکی 
ــرعت  ــه سـ ــد بـ ــه می توانـ ــت کـ ــده اسـ ــی شـ معرفـ
ــن  ــد. ایـ ــی کنـ ــی را پیش بینـ ــه قلبـ ــال حملـ احتمـ
 )Mini care I�20( 20 -وســـیله کـــه مینی کـــر- آی
نـــام دارد توســـط شـــرکت فیلیپـــس و بـــرای بخـــش 
ــن  ــت و ایـ ــده اسـ ــداع شـ ــتان ها ابـ ــس بیمارسـ اوژانـ
ــا زمـــان تشـــخیص خطـــر حملـــه  قابلیـــت را دارد تـ
ــد.  ــش دهـ ــمگیری کاهـ ــورت چشـ ــه صـ ــی را بـ قلبـ
ایـــن ابـــداع می توانـــد بـــا کمـــک یـــک نمونـــه 
خـــون، تنهـــا بـــه انـــدازه یـــک قطـــره، پروتئین هـــای 
موجـــود در جریـــان خـــون را کـــه بالفاصلـــه پـــس از 
ـــه  ـــدت 10 دقیق ـــوند، در م ـــر می ش ـــی ظاه ـــه قلب حمل
ـــول  ـــار معم ـــدت انتظ ـــه م ـــد. در حالی ک ـــخیص ده تش
60 دقیقـــه  اســـت کـــه خـــود می توانـــد بـــرای بیمـــار 
ــه در  ــی کـ ــرای بیمارانـ ــد. بـ ــی باشـ ــرگ و زندگـ مـ
ــی  ــوند و از عالیمـ ــتری می شـ ــس بسـ ــش اورژانـ بخـ
ماننـــد درد در قفســـه ســـینه شـــکایت دارنـــد، ایـــن 
ــد،  ــخیصی جدیـ ــی روش تشـ ــد نوعـ ــیله می توانـ وسـ
ـــی  ـــی و بررس ـــد درمان ـــاز رون ـــا آغ ـــان ب ـــریع و هم زم س
ـــن  ـــور ای ـــوآوری مذک ـــد. ن ـــار باش ـــکی بیم ـــابقه پزش س
ــری پزشـــک  ــان تصمیم گیـ ــا از زمـ ــت را دارد تـ قابلیـ
ــد و  ــان بکاهـ ــن درمـ ــاب بهتریـ ــرای انتخـ ــج بـ معالـ
ســـبب آســـان شـــدن روابـــط دکتـــر و بیمـــار شـــود. 
پایـــه و اســـاس کارکـــرد ایـــن وســـیله، اندازه گیـــری 
 cardiac( 1 ــن ــاک تروپونیـ ــن کاردیـ ــطح پروتئیـ سـ
troponin I( اســـت؛ پروتئینـــی کـــه پـــس از حملـــه 
قلبـــی توســـط ماهیچه هـــای قلبـــی بـــه درون خـــون 
پمپـــاژ می شـــود. شـــرکت ســـازنده نشـــان داده اســـت 
ـــل  ـــان، قاب ـــل و در زم ـــیله در مح ـــن وس ـــج ای ـــه نتای ک
ـــت  ـــه اس ـــل مقایس ـــگاهی قاب ـــج آزمایش ـــا نتای ـــه و ب ارای
و راه را بـــرای مـــداوای ســـریع و بـــدون وقفـــه بیمـــار 
بـــاز می کنـــد. روش متـــداول تشـــخیصی در بیمارانـــی 
کـــه در بخـــش اورژانـــس بســـتری شـــده اند و دچـــار 
درد در ناحیـــه قفســـه ســـینه هســـتند، اســـتفاده 
از آزمایـــش خـــون اســـت؛ بـــه ویـــژه در حالتـــی 
کـــه روش الکتروکاردیوگـــرام چیـــزی را تشـــخیص 
ــول در  ــورت معمـ ــه صـ ــون بـ ــای خـ ــد. نمونه هـ ندهـ
ـــدود  ـــه ح ـــوند ک ـــز می ش ـــتان آنالی ـــگاه بیمارس آزمایش
ـــت.  ـــد داش ـــان الزم خواه ـــتر زم ـــا بیش ـــاعت ی ـــک س ی
ــت  ــون، پاتولوژیسـ ــاول کالینسـ ــر پـ ــه دکتـ ــه گفتـ بـ
بیمارســـتان دانشـــگاه ســـنت جـــرج انگلســـتان، آغـــاز 
ـــوان  ـــه می ت ـــان حادث ـــه و در زم ـــان در لحظ ـــریع درم س
ـــر  ـــه خط ـــی ک ـــد. در بیماران ـــات ده ـــار را نج ـــان بیم ج
ــا باالســـت ماننـــد کســـانی  حمـــالت قلبـــی در آن هـ
کـــه دچـــار بیماری هـــای حـــاد رگ هـــای قلبـــی 
هســـتند، شـــروع بـــه موقـــع و بـــدون تاخیـــر درمـــان 
بـــرای بهبـــود نتایـــج بیمـــار و حتـــی نجـــات جـــان 
ــا در 10  ــرام تنهـ ــت. الکتروکاردیوگـ ــروری اسـ وی ضـ
ـــاکی اند  ـــینه ش ـــه س ـــه از درد قفس ـــاران ک ـــد بیم درص

ــد و  ــکته را تشـــخیص می دهـ ــر سـ ــورت موثـ ــه صـ بـ
ـــت.  ـــگاهی اس ـــت آزمایش ـــتفاده از تس ـــر اس روش دقیق ت
ـــر  ـــدون خط ـــردن ب ـــص ک ـــرای مرخ ـــوال ب ـــکان معم پزش
ـــرای بســـتری آن هـــا در بیمارســـتان و انجـــام  ـــا ب بیمـــار ی
ــر  ــاعت صبـ ــد بیـــش از 6 سـ ــتر بایـ تســـت های بیشـ
ـــه  ـــده ب ـــاد ش ـــان ی ـــداع زم ـــن اب ـــک ای ـــا کم ـــد. ب کنن
نصـــف )3 ســـاعت( کاهـــش می یابـــد. مدیـــر عامـــل 
شـــرکت فیلیپـــس، مارســـل فـــن کاســـتل می گویـــد: 
»مینیکـــر-آی-20 بـــرای کمـــک بـــه کاهـــش زمـــان 
ـــده  ـــداع ش ـــار اب ـــردن بیم ـــص ک ـــا مرخ ـــان ی ـــاز درم آغ
ـــس  ـــش اورژان ـــلوغی بخ ـــب از ش ـــن ترتی ـــه ای ـــت. ب اس
جلوگیـــری می شـــود و هزینه هـــا هـــم کاهـــش پیـــدا 

می کنـــد.«

ــیله در  ــن وسـ ــی ایـ ــی و آنالیتیکـ ــرد کلینیکـ عملکـ
ــن  ــکاری بیـ ــروژه همـ ــگاهی در پـ ــات آزمایشـ مطالعـ
 )Lab2Go( بیمارســـتان های اروپـــا بـــه نـــام لب توگـــو
مـــورد پژوهـــش قـــرار گرفـــت و مشـــخص شـــد کـــه 
ـــن  ـــط ای ـــن cTnI  توس ـــق پروتئی ـــخیص دقی ـــان تش زم
وســـیله در حـــدود 10 دقیقـــه اســـت. هـــدف اولیـــه 
شـــرکت فیلیپـــس از توســـعه ایـــن وســـیله ســـاخت 
ـــون در  ـــزی خ ـــای آنالی ـــام آزمایش ه ـــرای انج ـــزاری ب اب
ـــارس 2015   ـــاه م ـــوده اســـت. در م ـــکان ب ـــه و در م لحظ
ــود  ــاله خـ ــن سـ ــکاری چندیـ ــروژه همـ ــس پـ فیلیپـ
را بـــا شـــرکت جانســـن فارماکوتیـــکا بـــرای توســـعه 
ایـــن ابـــزار اعـــالم کـــرد. هـــر تســـت خـــون نوعـــی 
نرم افـــزار ویـــژه بـــا یـــک کارتریـــج یک بـــار مصـــرف 
ـــای  ـــخیص مولکول ه ـــدف تش ـــا ه ـــیله ب ـــن وس دارد. ای
ـــون  ـــه خ ـــک نمون ـــن در ی ـــای پایی ـــف در غلظت ه مختل
و نشـــان دادن نتایـــج روی صفحـــه دســـتگاه در چنـــد 
ـــه  ـــروش و عرض ـــازه ف ـــت. اج ـــه اس ـــعه یافت ـــه توس دقیق
ـــد و  ـــه، هلن ـــان، فرانس ـــتان، آلم ـــیله در انگلس ـــن وس ای
بلژیـــک صـــادر شـــده امـــا بـــرای اســـتفاده از آن بـــه 
صـــورت گســـترده بـــه چندیـــن ســـال زمـــان نیـــاز 

 .اســـت
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آب، بلندگوهــای بــزرگ دارنــد، خامــوش کــرد. از آن جــا 
ــواج فشــرده اســت  ــه ای از ام ــع مجموع کــه صــدا درواق
ــک  ــرای ایجــاد اختــالل در هــوای اطــراف ی ــد ب می توان
آتش ســوزی و قطــع جریــان اکســیژن و در نهایــت 
خاموشــی آتــش اســتفاده شــود. بــا بــه کار بــردن 
فرکانــس مناســب، آتــش بــه ســادگی خامــوش می شــود. 
ــگاه  ــه در دانش ــن زمین ــی در ای ــی پژوهش های ــه تازگ ب
جــرج میســون در ایالــت ویرجینیــای آمریــکا انجام شــده 
ــری از  ــر بهت ــم اث ــای ب ــه نظــر می رســد صداه اســت. ب

ــند. ــته باش ــر داش ــای زی صداه
پهپادهای فضایی

ناســا طراحــان عالقه منــد بــه فضانــوردی را بــرای 
طراحــی نوعــی پهپــاد کــه بتوانــد در درون یــک ایســتگاه 
فضایــی کار کنــد بــه چالــش کشــیده اســت. آرشــنوبیی آ 
ــه  ــود ک ــش ب ــن چال ــده ای )ArachnoBeeA( طــرح برن
ــود را در  ــزر، راه خ ــاوری لی ــا و فن ــک دوربین ه ــا کم ب
ــد.  ــاز می کن ــی ب ــتگاه فضای ــک ایس ــدود ی ــای مح فض

هوش مصنوعی
سـر کـرم پهـن را قطع کنید، سـر جدیدی رشـد می کند؛ 
از وسـط آن را نصـف کنیـد، تبدیـل بـه دو کرم می شـود؛ 
آن را تحـت تاثیـر تشعشـعات قـرار بدهیـد، خـودش را 
ترمیـم می کنـد. دانشـمندان به دنبـال یافتـن راهی برای 
درک ایـن مکانیسـم ها هسـتند. برنامـه هـوش مصنوعـی 
دانشـگاه توفتـس ماساچوسـت، بـا 42 سـاعت محاسـبه 
آن هـا،  بیـان  بی شـمار  سـناریو های  و  ژنـی  الگوهـای 
چگونگـی باز رشـد و ترمیـم کرم هـای پهـن، مـدل جامـع 
ایـن بازایی را ترسـیم کرد. این تنها اشـاره بسـیار کوچک 
و مختصـر بـه قابلیت هـای هـوش مصنوعی اسـت. اگرچه 
پژوهش هـا در مـورد هـوش مصنوعـی ادامـه دارد و بـرای 
سـالیان آینـده هـم ایـن رونـد پیگیـری خواهـد شـد امـا 
می تـوان بـا اطمینـان گفـت بـه مـرور و قـدم بـه قـدم به 
سـاخت یـک کامپیوتـر هوشـمند همـه کاره و مسـتقل از 

مدیریـت انسـانی نزدیـک می شـویم.
بالون فضایی

سـاده ترین  شـاید  کنیـد،  فضانـوردی  بخواهیـد  اگـر 
شـرکت باشـد.  بالـون  از  اسـتفاده  راه  سـریع ترین   و 

کمـک  بـه  دارد  قصـد   World View Enterprises
 32 ارتفـاع  بـه  را  توریسـت ها  داغ،  هـوای  بالون هـای 
کیلومتـری از جـو زمیـن و بـه الیه استراتوسـفر بفرسـتد. 
از لحـاظ تکنیکـی، فضـا بـه ارتفـاع 100 کیلومتـری از 
سـطح دریـا گفتـه می شـود امـا بـا دور شـدن از سـطح 
زمیـن بـه انـدازه 32 کیومتـر می توان انحنـای کره خاکی 
را مشـاهده کـرد. این شـرکت قصـد دارد بلیت هایی برای 
مسـافرت های محـدود فضایـی بـا بالـون را بـرای امسـال 
یـا سـال آینـده بـا قیمـت 75 هـزار یـورو بـرای هـر نفـر 

کند. عرضـه 

ــم  ــار فیل ــم بی اختی ــر می کن ــده فک ــه آین ــه ب ــی ک زمان
ــی- ــر علم ــی در ژان ــی آورم؛ فیلم ــاد م ــه ی ــه« را ب »م

تخیلــی و وحشــت بــه کارگردانــی فرانــک دارابونــت کــه 
براســاس داســتان »مــه« اثــر اســتیون کینــگ در ســال 
ــن  ــر ای ــم ب ــتان فیل ــت. داس ــده  اس ــاخته ش 2007 س
اســاس اســت کــه آزمایش هایــی ســبب بــاز شــدن 
ــده اند  ــوازی ش ــی م ــا و جهان ــای م ــن دنی ــی بی ارتباط
ــه  ــا ب ــظ از آن دنی ــه غلی ــک م ــه آن ورود ی ــه نتیج ک
ــا  ــان آن دنی ــا ارمغ ــه تنه ــن م ــه ای ــان ماســت؛ البت جه
ــا و موجــودات ترســناک  ــه ای از هیواله نیســت! مجموع
هــم راه خــود را بــه دنیــای مــا بــاز می کننــد کــه بــرای 
ــد.  ــون میخکــوب کنن ــای تلویزی ــده را پ دو ســاعت بینن
آینــده ماننــد ایــن مــه شــگفت انگیز اســت امــا بــا یــک 
تفــاوت اساســی؛ بــه لطــف پیشــرفت فنــاوری بــه جــای 
موجــودات مهلــک و مرگبــار فیلــم »مــه«، نوآوری هایــی 
ــی  ــه جای ــا را ب ــه دنی ــد ک ــا می گذارن ــای م ــه دنی ــا ب پ
این جــا  بــرای زندگــی تبدیــل می کننــد. در  بهتــر 
ــه  ــه فناوری هایــی کــه در آینــده ن ــم ب نگاهــی می اندازی
ــا وارد  ــان م ــه جه ــوژی ب ــه تکنول ــدان دور از دریچ چن
می شــوند و  بــه کمــک آن هــا زندگــی راحت تــری 
خواهیــم داشــت و از زندگــی لــذت بیش تــری خواهیــم 

بــرد.
ــاالی 1000  ــرعت ب ــا س ــی ب قطارهای

ــاعت ــر س ــر ب کیلومت
ــاری  ــافر قط ــد مس ــور کنی ــد؟ تص ــر داری ــفر تنف از س
ــا  ــت از درون تونل ه ــک ج ــرعت ی ــا س ــه ب ــید ک باش
ــده  ــن ای ــاند. ای ــد می رس ــه مقص ــما را ب ــذرد و ش می گ
و آرزوی الــون ماســک، مدیرعامــل پی پــل، تســال و 
ــوپ  ــای  هایپر ل ــت. قطاره ــس اس ــپیس ایک ــروژه اس پ
ــالء  ــتم خ ــه سیس ــز ب ــای مجه ــی لوله ه ــک نوع ــا کم ب
ــر روزی  ــد. اگ ــت می کنن ــوا حرک ــار ه ــای فش و موتور ه
ــفر  ــان س ــد زم ــوند، می توانن ــردی ش ــا کارب ــن قطاره ای
ــان  ــه زم ــانزدهم نســبت ب ــک ش ــا ی ــن دو شــهر را ت بی

ــد. ــش دهن ــی کاه فعل
انرژی قهوه ای

ــا هــر ســال بیــش از  صنعــت قهــوه در پایتخــت بریتانی
ــه قهــوه تولیــد می کنــد  200 هــزار تــن ضایعــات و تفال
ــن  ــا ای ــه رو می ســازد: ب ــن پرســش روب ــا ای ــا را ب ــه م ک
ــوان کــرد؟ آرتــور کــی،  ــه قهــوه چــه کار می ت کــوه تفال
کارآفریــن، ایــده بزرگــی بــرای شــرکتش در ذهــن دارد؛ 
ــه ســوخت زیســتی  ــن ضایعــات ب تبدیــل 85 درصــد ای

ــرای تولیــد انــرژی و گرمــا.  ب
ــگل  ــوزی جن ــردن آتش س ــوش ک خام

بــا کمــک صــدا
را  جنــگل  آتش ســوزی  کــه  می رســد  فــرا  روزی 
ــه جــای مخــازن  ــی کــه ب ــا کمــک پهپادهای ــوان ب می ت
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بـــا  جدیـــد  آنتی بیوتیک هـــای 
ــا ــک آب دریـ کمـ

از  دادن چند جرعه  قورت  اما  است  تلخ  و  دریا شور  آب 
پروژه ای  اجتناب ناپذیر است. در  آن در زمان موج سواری 
دنبال  به  پژوهشگران   )Beach Bums( بام  بیچ  نام  به 
آنتی بیوتیک های جدید  در سنتز  کلیدی  ترکیبات  یافتن 
این مطالعه  به کمک مخاط دهانی موج سواران هستند. 
یافت  ترکیباتی  دریا  در آب  است که  استوار  ایده  این  بر 
می شود که می تواند ویژگی های آنتی بیوتیکی داشته باشد. 
نسل های  به  مقاوم  باکتری های  با  ترتیب می توان  این  به 

قبلی آنتی بیوتیک ها مبارزه کرد.

روبات های دارای شخصیت
دارای  روبات هـای  ابـداع  بـرای  اختـراع  حقـوق  گـوگل 
بـه  اسـت.  رسـانده  ثبـت  بـه  بـرای خـود  را  شـخصیت 
امـور  زمـام  می تـوان  آینـده  دهه هـای  در  ترتیـب  ایـن 
شـخصیت های  دارای  کـه  سـپرد  روبات هایـی  بـه  را 
آن هاسـت.  اسـاس سـلیقه صاحـب  بـر  و  منحصربه فـرد 
پـس شـاید بتوان بـه یکی از عزیزان درگذشـته به شـکل 
مصنوعـی جـان دوبـاره بخشـید یـا یک سـتاره سـینما یا 
موسـیقی مـورد عالقـه را در خانـه بـه خدمـت گرفـت.

برچسب های هوشمند غذایی
مردم  آنچه  درصد   50 تا   30 سالیانه  انگلستان  در  تنها 
از  یکی  می شود.  ریخته  دور  می خرند،  سوپرمارکت ها  از 
راهنماهای خرید محصوالت غذایی برچسب تاریخ مصرف 
و انقضای آن هاست که در بسیاری از موارد بر اساس سود 
اخیرا  می شوند.  دستکاری  عرضه کننده ها  و  تولیدکننده 
افراد  برای   Bump Mark نام  به  نوعی برچسب هوشمند 
نابینا ابداع شده که بر اساس کیفیت محصول عرضه شده 
از صاف )تازه( به زبر )فاسد( تغییر می کند. به این ترتیب 
محصوالت  روی  چاپی  برچسب های  از  دقیق تر  بسیار 

می توان به تازه یا فاسد بودن خوراکی ها پی  برد.
کامیون های خودکار

راننده عادت  به  نیاز  اتومبیل های بدون  ایده  به  تقریبا  ما 
این خودرو ها را در خیابان  از  این که یکی  کرده ایم بدون 

کامیون های  احتماال  که  است  این  واقعیت  باشیم.  دیده 
بدون نیاز به راننده را بیشتر خواهیم دید، زیرا محاسبات 
این  جابه جایی  و  راندن  می کنند؛  پیش بینی  این گونه 
و  بود  خواهد  ارزان تر  متداول  انواع  به  نسبت  ماشین ها 
سوخت مصرفی آن ها هم کاهش قابل مالحظه ای می یابد. 
کامپیوتر ها نیازی به استراحت ندارند، دچار خواب آلودگی 
را  طوالنی  راه های  و  نمی خورند  ناهار  و  شام  نمی شوند، 
پلوتون  و  بنز  مرسدس  شرکت های  می پیمایند.  سریع تر 
چنین  ساخت  روی  پژوهش  مشغول  حاضر  حال  در 
این  از  نقل  و  حمل  شرکت های  و  هستند  کامیون هایی 
در  منفی  نکته  یک  البته  کرده اند.  استقبال  بسیار  ایده 
بیکاری راننده ها است!  امکان  این میان وجود دارد و آن 
عملکرد  مدیریت  برای  سرپرست  نوعی  همواره  اگرچه 
سالم  از  اطمینان  برای  راننده  به  نیاز  بدون  کامیون های 

رسیدن محموله ها نیاز است.
برداشتن بدون درد خالکوبی ها

بسـیاری از افـراد، بـه ویـژه جوانـان، تصمیـم بـه داشـتن 
وجـود  از  مدتـی  از  پـس  کـه  خالکوبی هایـی می گیرنـد 
آن ها پشـیمان می شـوند. به زودی راه های سـاده، ارزان و 
البتـه بـدون درد بـرای پاک کـردن اشـتباهات قبلی مهیا 
می شـود. یکـی از ایده هـا کـه درحـال حاضـر پژوهش هـا 
روی آن ادامـه دارد شـامل اسـتفاده از قـدرت دسـتگاه 
ایمنـی اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب کـه بـا کمـک داروهایـی 
سـلول های ماکروفـاژ را مجبـور می کننـد جوهـری را کـه 
در پروسـه خالکوبـی بـرای حفاظـت از پوسـت بـه خـود 
جـذب کـرده بودنـد دوبـاره آزاد کننـد تـا بتـوان آن ها را 

حـذف و خالکوبـی را محـو کـرد.
خواب در پتری دیش

از داشـتن خـواب عمیـق و  از 30 درصـد مـردم  بیـش 
طوالنـی محـروم هسـتند. مطالعاتـی در دانشـگاه ایالتـی 
مسـئول  نورونـی  سـت های  کـه  شـد  انجـام  واشـنگتن 
خواب را در آزمایشـگاه شناسـایی کـرد و در محیط پتری 
دیـش بـه صـورت مصنوعـی بـه خـواب القایـی فـرو برد. 
مطالعاتـی از ایـن دسـت بـرای حـل مشـکالت خـواب و 
بی خوابـی بسـیار مفیـد خواهـد بـود و احتمـاال در آینـده 

می تـوان خوابـی آرام را بـرای همـگان محقـق کـرد. 
پسوردهای اختصاصی

تیمـی از پژوهشـگران در دانشـگاه بینگ همتون در شـهر 
زمـان  در  را  داوطلـب  عـده ای  مغـزی  امـواج  نیویـورک 
امـواج  الگـوی  شـد  مشـخص  کردنـد.  بررسـی  مطالعـه 
مغـزی ایـن افـراد اختصاصی اسـت و بـا خوانـدن کلمات 
مختلـف الگوهایـی متفـاوت ایجـاد می شـود. در مرحلـه 
دوم بـا بررسـی ایـن امـواج، فـرد مـورد نظـر بـا دقت 94 
درصـد حـدس زده شـد. بـه ایـن ترتیـب شـاید روزی بـا 
کمـک الگـوی امواج مغـزی بتوان بـه کلمات عبـور دقیق 

 .و اختصاصـی دسـت یافـت



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

93

 که در سال های اخ�ی به عنوان 
گ

ر� ن جالب است بدانید ییک از منابع �ب

�ی است دی در�ی د شناخته شده است، منابع �ب وی �ب ن�ی

ن بسیاری از مسافران هوا�ی  یدار را ن�ی �چ ایط جو �ن ید! رسش ن لذت ب�ب از سفر�ت

ال و  دهای تند از �ب شد و �ب یم که هوا اند� متالطم �ب
گ

به کرده اند؛ هن� ر ب
ت

�

یدار و  �چ ایط �ن لوط شوند و رسش ن �ب یکدیگر حمن ی�ی دهای آهسته از مست �چ �ب

اد  کنند ب متالطیم را ا�ی

ایت  ن هاست که در �ن ب�ی یق فشار به مست تور ن انتقال آب از طر ج ن�ی ن �ب روش اکر ا�ی

دی - خورشیدی، یک استوانه توخایل  ج �ب ن �ب یسیته منجر یم شود. ا�ی به تولید الک�ت

ن ها�ی که در  ب�ی موعه ای از تور یق  آب یکپارچه است و حمب ر ن بلند شامل یک سیس�ت �ت

ن به آن اضافه یم شوند دی قرار دارند ن�ی یک تونل �ب

ن بیش�ت یم شود  ات آب و هوا�ی کره زم�ی ن یک واقعیت است که هر ساهل تغی�ی ا�ی

، هر ساهل  ات آب و هوا�ی ن تغی�ی ن را در �چ دارد، به طوری که ا�ی و گرم شدن زم�ی

ن مهراه است ن به جو زم�ی کسید کر�ب ن دی ا یق حدود یس میلیارد �ت ر ن �ب �ت

انرژی های سبز

طبق نظر دانشمندان خورشیدی، روش فوق مه در گیاهان قابل 

اجراست و مه یم تواند در صفحات خورشیدی مورد استفاده 

د قرار بگ�ی
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آیا توربین های بادی می توانند خطری 
برای حیات وحش به شمار روند؟

 رونا محمودی

دی ژی های �ب چند نکته در فناوری ا�ن
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بهــره وری از نیــروی بــاد بــه عنوان یکــی از منابــع تمیز و 
پایــدار انــرژی بــرای تولید بــرق، از جمله اقدامــات مهمی 
ــر در  اســت کــه در جهــت تولیــد انرژی هــای تجدیدپذی
ــک  ــاد، ی ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــته ص ــای گذش دهه ه
ــه  ــت ک ــترس اس ــر و در دس ــراوان، پایان ناپذی ــروی ف نی
ــل  ــت تبدی ــب، قابلی ــای مناس ــتفاده از فناوری ه ــا اس ب
بــه انــرژی الکتریســیته را داشــته اســت و می توانــد 
یــک منبــع انــرژی ســبز بــه شــمار رود. تاثیــر اســتفاده 
ــت و  ــاوت اس ــف، متف ــق مختل ــاد در مناط ــروی ب از نی
ــه  ــی ک ــودن زمین های ــوار ب ــا ناهم ــوار ی ــه هم ــته ب بس
ــزان  ــوند، می ــب می ش ــا نص ــادی در آن ه ــای ب توربین ه
انــرژی تولیــد شــده نیــز متفــاوت اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــادی در مناطــق مســطح، زمین هــای  کــه توربین هــای ب
ــوار  ــا مناطــق ناهم ــد در مقایســه ب بیشــتری را می توانن
اشــغال کننــد و در نتیجــه انــرژی بیشــتری نیــز تولیــد 
خواهــد شــد. همچنیــن بــه صــورت طبیعــی در مناطــق 
همــوار و فضــای بــاز، قــدرت وزش بــاد بیشــتر اســت و در 
نتیجــه امــکان بهــره وری از آن نیــز باالتــر خواهــد رفــت. 

بادی که بر دریا می وزد
ــه در  ــی ک ــع بزرگ ــی از مناب ــد یک ــت بدانی ــب اس جال
ســال های اخیــر بــه عنــوان نیــروی بــاد شــناخته شــده 
ــر  ــالوه ب ــی ع ــت. یعن ــی اس ــادی دریای ــع ب ــت، مناب اس
ــد،  ــی کــه در ســطح خشــکی می وزن بهــره وری از بادهای
یکــی از منابــع عظیــم نیــروی بــاد نیــز در ســطح دریاهــا 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  محققــان  کــه  دارد  وجــود 
به خوبــی بــه اهمیــت آن پــی برده انــد و امــروزه بســیاری 
از کشــورهای جهــان، ســرمایه  گذاری های قابــل توجهــی 
توربین هــای  می دهنــد؛  انجــام  زمینــه  ایــن  در  را 
بزرگ تــر و فنی تــری کــه دارای پره هــای مقاوم تــر و 
ــان زمینــی خــود باشــند،  ــه همتای ــری نســبت ب بزرگ ت
از جملــه ضروری تریــن امکاناتــی اســت کــه بــرای 
ــاز  ــا نی ــطح دریاه ــادی در س ــرژی ب ــرداری از ان بهر ه ب

اســت.
همکاری خفاش ها با توربین های بادی

یکــی از نگرانی هــای محیــط  زیســتی در ارتبــاط بــا 
ــادی، اثراتــی اســت کــه اســتفاده  کاربــرد توربین هــای ب
از ایــن توربین هــا روی حیــات وحــش دارد و منجــر بــه 
مــرگ  و میــر تعــدادی از پرنــدگان می شــود کــه بــا ایــن 
ــد  ــب اســت بدانی ــا جال ــد، ام ــا برخــود می کنن توربین ه
محققــان اعــالم کرده انــد کــه میــزان مــرگ  و میــر ناشــی 
ــوده و خطــر انقــراض  از ایــن تصادفــات بســیار پاییــن ب
ــی نخواهــد داشــت.  ــوری را در پ ــی جان ــای حیات گونه ه
ــای  ــای گونه ه ــه بق ــه ب ــن زمین ــات در ای ــی تحقیق حت
ــه  ــت، ب ــرده اس ــک ک ــز کم ــدگان نی ــش پرن حیات وح
عنــوان مثــال محققــان دریافتنــد کــه فعالیــت خفاش هــا 
زمانــی کــه ســرعت بــاد کمتــر اســت، بیشــتر می شــود. 
آگاهــی از ایــن خصوصیــت خفاش هــا باعــث شــده 
هنگامــی کــه ایــن پرنــدگان در حــال فعالیــت هســتند، 

توربین هــای بــادی از حالــت آمــاده بــه کار خــارج شــوند. 
در نتیجــه هــم از میــزان مــرگ و میــر یــک گونــه حیاتی 
ــری  ــرژی کمت ــزان ان ــری خواهــد شــد و هــم می جلوگی
ــود؛  ــرف می ش ــادی مص ــای ب ــت توربین ه ــرای حرک ب
چراکــه در صــورت پاییــن بــودن شــدت بــاد، نیــازی بــه 
ــود.  روشــن بــودن توربین هــا و صــرف انــرژی نخواهــد ب
ــا و  ــب خفاش ه ــویه از جان ــاون دو س ــک تع ــن ی بنابرای
ــه در  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــای جدی تکنولوژی ه
راســتای حفــظ بقــای حیــات موجــودات زمیــن و کســب 

ــد. ــل می کن ــتر، عم ــرژی بیش ان

ــای  ــا آلودگی ه ــادی ب ــای ب توربین ه
صوتــی کمتــر در را هنــد

ــای  ــه توربین ه ــات در زمین ــی و ارتباط ــت عموم بهداش
ــه  ــادی ب ــای ب ــم فناوری ه ــکات مه ــی از ن ــادی، یک ب
شــمار مــی رود. بــه ایــن معنــا کــه اگرچــه توربین هــای 
ــکنه  ــی از س ــه خال ــیعی ک ــاز و وس ــق ب ــادی در مناط ب
در  هرحــال  بــه  امــا  می شــوند،  ســاخته  هســتند، 
مناطقــی نیــز همســایگانی در اطــراف آن هــا وجــود 
دارنــد کــه از آلودگی هــای صوتــی ایــن توربین هــا 
ــد. بنابرایــن یکــی از چالش هــای پیــش روی  ــج می برن رن
اســتفاده از توربین هــای بــادی، اصواتــی اســت کــه 
ــورد  ــا و برخ ــن توربین ه ــای ای ــت پره ه ــی ار حرک ناش
نیــروی بــاد بــا آن هاســت. بــه طــور کلــی ســرعت بــاد و 
طراحــی توربیــن، در تولیــد صــدا بســیار اهمیــت دارد و 
ــع چنیــن مشــکالتی، الزم اســت طراحی هــای  ــرای رف ب
ــا  ــن توربین ه ــدگان ای ــوی تولیدکنن ــب تری از س مناس
ارائــه شــود. ضمــن این کــه در نظــر گرفتــن مکانــی کــه 
ایــن توربین هــا قــرار اســت آن جــا نصــب شــوند و میــزان 
ســرعت بــاد آن مناطــق نیــز در ایــن طراحــی تأثیرگــذار 
ــادی  ــدگان توربین هــای ب ــرا تولیدکنن ــود. اخی خواهــد ب
بــا اســتفاده از فناوری هــای جدیــد، ســعی در بــه 
ــن  ــای توربی ــطحی پره ه ــوب س ــاندن عی ــل رس حداق
دارنــد و از طرفــی نیــز اســتفاده از مــواد جــاذب صــدا را 
ــا هــر چــه بیشــتر  ــد ت در دســتور کار خــود قــرار داده ان
بتواننــد از میــزان اصــوات تولیــد شــده جلوگیــری کننــد 

.ــانند ــل برس ــه حداق و آن را ب



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

96

آب وهوای ناپایدار
انرژی بیشتری تولید می کند

 مهرآسا عباس نژاد
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ــه  ــا مطالعـ ــگاه دالور )Delaware( بـ ــان دانشـ محققـ
مـــوردی بـــر روی یـــک مزرعـــه بـــادی - دریایـــی در 
ــدرت  ــه قـ ــیده اند کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــکا بـ آمریـ
ـــرایط  ـــه در ش ـــی ک ـــادی - دریای ـــزارع ب ـــرژی م ـــد ان تولی
ناپایـــدار جـــوی قـــرار دارنـــد، بـــه مراتـــب از مـــزارع 
ــوان  ــت و می تـ ــتر اسـ ــر بیشـ ــی دیگـ ــادی - دریایـ بـ
بـــا بهینه ســـازی ایـــن مـــزارع، بـــه میـــزان بیشـــتری 
ـــا  ـــان ب ـــن محقق ـــت. همچنی ـــت یاف ـــاک دس ـــرژی پ از ان
ـــورد  ـــاد را م ـــد ب ـــدرت تولی ـــزارع، ق ـــن م ـــق روی ای تحقی
ــوع  ــه نـ ــه چـ ــد کـ ــرار داده و در می یابنـ ــی قـ ارزیابـ
توربین هایـــی بایـــد در ایـــن مـــزارع اســـتفاده شـــوند 
و چگونگـــی نصـــب و فاصلـــه آن هـــا از یکدیگـــر نیـــز 

تعییـــن می شـــود.
قـــدرت ســـرکش بـــاد در شـــرایط 

ناپایـــدار جـــوی
ـــور  ـــی مذک ـــرج بادی-دریای ـــات، ب ـــن مطالع ـــق ای ـــر طب ب
ــت،  ــده اسـ ــع شـ ــت واقـ ــت ماساچوسـ ــه در ایالـ کـ
ـــاوت  ـــود تف ـــین خ ـــای پیش ـــر نمونه ه ـــه دیگ ـــبت ب نس
ــن  ــراف ایـ ــوی در اطـ ــرایط جـ ــمگیری دارد؛ شـ چشـ
ـــت  ـــدار اس ـــفته و ناپای ـــا آش ـــی، عمدت ـــرج بادی-دریای ب
ـــی  ـــای بادی-دریای ـــب مزرعه ه ـــا اغل ـــی ب ـــاد کامل و تض
ـــمال  ـــای ش ـــک و دری ـــای بالتی ـــه در دری ـــا دارد ک اروپ
ــادی  ــزارع بـ ــوی در مـ ــرایط جـ ــده اند. شـ ــع شـ واقـ
اروپـــا عمومـــا خنثـــی بـــوده و قـــدرت بـــاد در ایـــن 
مـــزارع، نـــه خیلـــی زیـــاد اســـت و نـــه خیلـــی کـــم. 
ـــه  ـــادی در مزرع ـــرایط ب ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــته  ـــت و بس ـــدار اس ـــیار ناپای ـــه بس ـــورد مطالع ـــادی م ب
بـــه فصل هـــای مختلـــف ســـال و حتـــی اینکـــه چـــه 
ســـاعتی از روز باشـــد، ســـرعت وزش بـــاد در آن بیـــن 

40 تـــا 80 درصـــد در نوســـان اســـت.
پایدار، ناپایدار و خنثی

در اینجـــا الزم اســـت توضیحاتـــی در مـــورد ســـه 
اصطـــالح پایـــدار، ناپایـــدار و خنثـــی داده شـــود. جـــو 
ــاف  ــاد صـ ــه وزش بـ ــت کـ ــن معناسـ ــه ایـ ــدار بـ پایـ
و آرام اســـت و ایـــن دقیقـــا همـــان تجربـــه ای اســـت 
ـــا  ـــته اند؛ آن ج ـــا داش ـــراد در هواپیم ـــیاری از اف ـــه بس ک
کـــه خلبـــان می گویـــد هـــوا صـــاف و روشـــن اســـت. 
ـــز  ـــدار را نی ـــو ناپای ـــرایط ج ـــد! ش ـــذت ببری ـــفرتان ل از س
بســـیاری از مســـافران هوایـــی تجربـــه کرده انـــد؛ 
ـــای  ـــد و باده ـــم باش ـــی متالط ـــوا اندک ـــه ه ـــی ک هنگام
ــن  ــمت پاییـ ــته از سـ ــای آهسـ ــاال و بادهـ ــد از بـ تنـ
ــدار و  ــرایط ناپایـ ــوند و شـ ــوط شـ ــر مخلـ ــا یکدیگـ بـ
ـــوی  ـــرایط ج ـــل، ش ـــد. در مقاب ـــاد  کنن ـــی را ایج متالطم
خنثـــی، بـــه وضعیتـــی اطـــالق می شـــود کـــه میـــزان 
ــدار و  ــاد در حـــد وســـط دو حالـــت پایـ و ســـرعت بـ
ـــم و  ـــطی از تالط ـــدار متوس ـــرد و مق ـــرار گی ـــدار ق ناپای

تغییـــر ســـرعت را داشـــته باشـــد.

نـــوع مـــزارع بادی-دریایـــی در 
شـــرایط ناپایـــدار جـــوی

محققـــان معتقدنـــد در شـــرایط ناپایـــدار و آشـــفته 
جـــوی، برجســـتگی های واقـــع بـــر ســـطوح توربین هـــا 
ـــدرت  ـــار و ق ـــاال فش ـــمت ب ـــه در قس ـــاد را ک ـــد ب می توان
ـــه  ـــاورد و در نتیج ـــن بی ـــمت پایی ـــه س ـــتری دارد ب بیش
ـــد  ـــه تولی ـــد. البت ـــد کن ـــتری تولی ـــار بیش ـــدرت و فش ق
ایـــن قـــدرت اضافـــی باعـــث ایجـــاد هزینه هـــای 
ـــا  ـــار توربین ه ـــدرت فش ـــردن ق ـــاال ب ـــرای ب ـــتری ب بیش
خواهـــد شـــد. همچنیـــن انتخـــاب نـــوع توربین هـــا و 
حـــدس زدن میـــزان فاصلـــه آن هـــا در ایـــن شـــرایط 
ـــور  ـــن منظ ـــه ای ـــت؛ ب ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــدار بس ناپای
ــددی و  ــازی های عـ ــتفاده از شبیه سـ ــا اسـ ــان بـ محققـ
ـــرایط  ـــن ش ـــه تعیی ـــترس، ب ـــای در دس ـــتفاده از داده ه اس
الزم بـــرای ایـــن مـــزارع و تعییـــن ارتفـــاع تیغه هـــای 
توربین هـــا می پردازنـــد. بـــرای تعییـــن دقیـــق شـــرایط 
ـــک  ـــاص ی ـــور خ ـــه ط ـــان ب ـــادی، محقق ـــزارع ب ـــن م ای
مزرعـــه بـــادی را مـــورد مطالعـــه قـــرار داده انـــد و در 
تابســـتان ســـال های 2013 و 2014 بـــا بـــه پـــرواز 
ــراف  ــار در اطـ ــرای 19 بـ ــا، بـ ــک هواپیمـ درآوردن یـ
ایـــن بـــرج، بـــاد، دمـــا و رطوبـــت آن را در شـــرایط آب  
و هوایـــی مختلـــف اندازه گیـــری کـــرده  و حســـگرهای 
جدیـــد بـــادی و موجـــی را نیـــز روی آن نصـــب کـــرده 
بودنـــد. ایـــن آزمایش هـــا در نهایـــت موجـــب بهبـــود 
ــرایط  ــی در شـ ــادی - دریایـ ــای بـ ــازی برج هـ مدل سـ
ــد.  ــادی شـ ــی - بـ ــع دریایـ ــن منابـ ــدار و تعییـ ناپایـ
ـــی و  ـــر واقع ـــک تصوی ـــاد ی ـــث ایج ـــوق باع ـــات ف مطالع
درســـت از وزش بـــاد در شـــرایط ناپایـــدار جـــو شـــده 
اســـت؛ طبـــق یافته هـــای محققـــان، جهـــت بـــاد 
ـــا  ـــودن آن ایف ـــدار ب ـــا ناپای ـــدار و ی ـــی در پای ـــش مهم نق
ـــی  ـــوب غرب ـــمت جن ـــاد از س ـــه ب ـــی ک ـــد. هنگام می کن
ـــد  ـــان می ده ـــات نش ـــه ثب ـــتری ب ـــش بیش ـــی وزد، گرای م
ـــاد  ـــه ب ـــی ک ـــل هنگام ـــری دارد؛ در مقاب ـــرایط پایدارت و ش
از ســـمت شـــمال و شـــمال غـــرب مـــی وزد، شـــرایط 
بی ثبات تـــری را باعـــث می شـــود. بـــا توجـــه بـــه 
ایـــن یافته هـــا، محققـــان می تواننـــد در ایجـــاد مـــزارع 
ـــد  ـــل کنن ـــتری عم ـــان بیش ـــا اطمین ـــی ب ـــادی - دریای ب
ــا اندازه گیـــری میـــزان قـــدرت بـــاد و جهـــت آن،  و بـ
ــا  ــه آن هـ ــری و فاصلـ ــوه قرارگیـ ــا، نحـ ــوع توربین هـ نـ
را نیـــز تعییـــن کننـــد. از همـــه مهم تـــر این کـــه بـــا 
آزمایـــش یـــاد شـــده، محققـــان دریافته انـــد اســـتقرار 
ــرایط  ــه شـ ــی کـ ــی در مناطقـ ــادی - دریایـ ــزارع بـ مـ
ناپایـــدار جـــوی داشـــته باشـــد، پتانســـیل بیشـــتری از 
ـــب  ـــزی مناس ـــک برنامه ری ـــا ی ـــت و ب ـــد داش ـــرو خواه نی
در انتخـــاب توربین هـــا و انـــدازه ارتفـــاع تیغه هـــای 
ــل  ــزارع را در مقابـ ــن مـ ــدرت ایـ ــوان قـ ــا می تـ آن هـ
ـــروی  ـــل نی ـــرد و در مقاب ـــر ب ـــدار جـــوی باالت شـــرایط ناپای

 .بیشـــتری تولیـــد کـــرد
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امـروزه طیـف گسـترده ای از محصـوالت جهانـی مطابـق 
می شـوند  تولیـد  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  فنـاوری  بـا 
دسـت  دنبـال  بـه  زیـادی  کمپانی هـای  و  شـرکت ها  و 
از  اسـتفاده  زمینـه  در  جدیـد  فناوری هـای  بـه  یافتـن 
ماننـد  انرژی هـای تجدیدپذیـری  پـاک هسـتند.  انـرژی  
نیـروی بـاد یا نیـروی خورشـید، همـه روزه در دسـترس 
باعـث هـدر  از آن هـا،  بهینـه  اسـتفاده  هسـتند و عـدم 
رفتـن بخـش عظیمـی از انـرژی جهانـی خواهـد شـد. از 

طرفی بـا اسـتفاده های فراوانی کـه از منابع 
سـوخت های فسـیلی شـده اسـت، خطـر به 
انتهـا رسـیدن ایـن منابـع نیـز وجـود دارد، 
انـرژی  بخـش  محققـان  از  بسـیاری  لـذا 
دنبـال  بـه  بـزرگ،  شـرکت های  توسـعه  و 
انـرژی   بـرای  مناسـب  جایگزینـی  یافتـن 
جهانـی هسـتند کـه عـالوه بـر صرفه جویی 
در زمینـه سـوخت های در دسـترس بشـر، 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی آن هـا را نیـز 
نداشـته باشـد. در ایـن میـان، خورشـید و 
بـاد، دو منبـع عظیـم انرژی پـاک در جهان 
هسـتند که توجه بسـیاری از دانشـمندان و 
محققـان را بـه خود جلب کـرده و به عنوان 
منابـع عظیمـی بـرای تولید انـرژی پاک در 

جهـان شـناخته شـده اند.  
اخیـرا یـک شـرکت مسـتقر در مریلنـد، بـا 
ترکیـب ایـن دو منبـع انـرژی یعنـی بـاد و 
خورشـید، توانایی سـاختن برج هایی را پیدا 
کـرده اسـت کـه از طریـق این دو انـرژی به 
تولیـد الکتریسـیته می پردازند. این شـرکت، 
از طریـق ترکیب انرژی بادی و خورشـیدی، 
سـعی در اسـتفاده بهینه تری از انرژی تولید 
شـده توسـط جریـان را هـوا دارد و بـا ابداع 
یـک بـرج بادی - خورشـیدی، روشـی نوین 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده  در  را 

پایه گـذاری کرده اسـت.
روش کار ایـن بـرج نیـز انتقـال آب از طریـق فشـار بـه 
سـمت توربین هاسـت که در نهایـت به تولید الکتریسـیته 
یـک  خورشـیدی،   - بـادی  بـرج  ایـن  می شـود.  منجـر 
اسـتوانه توخالـی بلنـد شـامل یـک سیسـتم تزریـق  آب 
یکپارچـه اسـت و مجموعـه ای از توربین هایـی که در یک 
تونـل بـادی قـرار دارنـد نیز بـه آن اضافـه می شـوند. برج 
بـا اسـتفاده از یـک سـری پمپ هـا کار می کنـد کـه کار 
اصلی شـان انتقـال آب بـه سیسـتم تزریقی آب اسـت. در 
ایـن سیسـتم، آب هـا به قطـرات ریزی تبدیـل و روی کل 
منافـذ افشـانده می شـوند. ایـن آب هـای افشـانده شـده، 
توسـط هـوای گرم و خشـک موجـود در برج تبخیر شـده 
از  و سـنگین تر  متراکم تـر  را سـردتر،  هـوا  نتیجـه  در  و 
هـوای گـرم بیـرون از بـرج می کننـد. در مرحله بعـد، این 
هـوای سـرد قبـل از این که به سـمت تونل های بـادی که 
در پاییـن بـرج به منظـور تولید بـرق قرار دارنـد، منحرف 

شـود، از طریـق سـیلندرها با سـرعتی بالغ بـر پنجاه مایل 
در سـاعت بـه پاییـن می ریـزد. همچنیـن در مناطقی که 
از شـرایط جـوی مطلـوب برخوردارنـد، می تـوان در خارج 
از بـرج نیـز پره ای بـادی عمـودی را به منظـور تولید برق 

مکمل کار گذاشـت.
رونالـد پیکـت به عنـوان مدیـر  عامـل ایـن شـرکت معتقد 
اصلـی  اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  کمپانـی  ایـن  اسـت 
اهـداف  و  پـروژه  هزینه هـای  مالـی  تامیـن  بـرای  خـود 

زیسـت  محیطی، بایـد بـه دنبـال مشـارکت بـا نهادهـای 
دیگـری از جملـه سـازمان های آب و بـرق و... باشـد. ایـن 
شـرکت در حـال حاضـر دو پـروژه در دسـت اقـدام دارد 
کـه در سـن  لوئیـس آریزونـا و سـن  لوئیـس ریـو کلـرادو 
ایالـت سـونورا در مکزیـک واقـع شـده اند. همچنیـن بـه 
دنبـال گرفتـن مجـوز ایـن پـروژه در شـیلی نیز هسـت و 
طبـق گفتـه پیکـت، این شـرکت مجوز های بالقـوه زیادی 
بـرای توسـعه خـود در دیگـر مناطـق دارد کـه بـه دنبال 

آن هاسـت.
مزیـت اصلـی ایـن برج هـای بـادی - خورشـیدی، هزینـه 
کمتـر آن هـا در پروسـه نصـب اسـت کـه بـه دنبـال خود 
کـم شـدن هزینه هـای تولیـد نیـرو را نیـز در پـی دارد 
و بـر ایـن مبنـا می توانـد یـک جایگزیـن مناسـب بـرای 
سـوخت های فسـیلی بـه شـمار رود کـه عـالوه بـر هزینه 
کمتـر، آلودگی هـای زیسـت محیطی را نیـز در پی نخواهد 

 .داشـت
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رویای بهره وری از گاز دی  اکسید کربن که به مقدار فراوانی در 
جو زمین موجود بوده و بیشتر آن نیز حاصل فعالیت های خود 
انسان است، در دست تحقق است. دانشمندان دانشگاه تورنتو، 
با استفاده از یک نانو کریستال سیلیکونی که به مقدار زیادی 
نیز در طبیعت موجود است، فرایند تبدیل دی اکسید کربن را 
به یک سوخت فراوان، پرانرژی و پاک فراهم کرده اند. اگرچه 
این روند در آغاز راه خود قرار دارد، اما گسترش و همه گیر 
شدن آن می تواند تا حد زیادی در کاهش انتشار گازهای مضر، 
مفید واقع شود، ضمن این که فرایند مذکور، کم هزینه بوده و 
با راهکارهای مقرون به صرفه خود، مزایا اقتصادی فراوانی را 
نیز در زمینه کشف منابع انرژی تجدیدپذیر در اختیار بشر 
قرار می دهد. با استفاده از این روش، گاز دی اکسید کربن  
تبدیل به سوخت شده و در سیستم های حمل و نقل مورد 
بهره برداری قرار می گیرد، ضمن این که اثرات مخرب و زیان آور 

سوخت-های فسیلی را نیز در پی نخواهد داشت.
دی اکسید کربن سوخت می شود

دانشمندان موفق شدند معمای تبدیل دی اکسید کربن 
این که سال هاست دی  با وجود  کنند.  را حل  به سوخت 
اکسید کربن حاصل از فعالیت های انسانی در فضای اطراف 
زمین متنشر شده است و محققان به دنبال تبدیل آن به 
قابل  استفاده  تجدیدپذیر هستند، هنوز  انرژی  منبع  یک 
یک  راستا  همین  در  است.  نگرفته  صورت  آن  از  تاملی 
جفری  سرپرستی  به  تورنتو،  دانشگاه  در  تحقیقاتی  گروه 
اکسید  دی  از  بهره وری  برای  راهی  یافتن  مدعی  اوزین، 
کربن موجود در هواست. با توجه به افزایش آالینده های 
اکسید کربن در سال های  تولید گاز دی  محیط  زیستی، 
این روش  و مطمئنا  است  پیدا کرده  زیادی  اخیر، حجم 
جدید می تواند کمک زیادی به دفع آالینده های محیطی 
از کره زمین داشته باشد. طبق نظر این گروه تحقیقاتی، از 
طریق سیلیکون های موجود در ذرات شن و ماسه می توان 
اکسید  تبدیل دی  قابلیت  یافت که  کاتالیزوری دست  به 
کربن را داشته باشد. به این صورت که از طریق کاتالیزور 
مذکور، چرخه خنثی سازی کربن را کشف کرده و با تبدیل 
آن به سوخت پر انرژی، منبع عظیمی از گازهای گلخانه ای 

موجود در جو را به سوخت پاک تبدیل می کنند.
تغییرات آب و هوایی  واقعیت است که هر ساله  این یک 
کره زمین بیشتر می شود و گرم شدن زمین را در پی دارد، 
به طوری که این تغییرات آب و هوایی، هر ساله با تزریق 
حدود سی میلیارد تن دی اکسید کربن به جو زمین همراه 
است. بر همه نیز روشن است که عامل اصلی انتشار چنین 
آالینده هایی خود انسان و فعالیت های وی است و به همین 
منظور نیز باید به دنبال راه حلی اساسی برای دفع چنین 
گازهای مضری بود، چرا که اگر وضع به همین منوال ادامه 
یابد، احتمال این که خود بشر عامل انقراض نسل خودش 
بر روی کره زمین شود، چندان دور از ذهن نخواهد بود. به 
همین دلیل نیز محققان انرژی های پاک، به دنبال یافتن 
راهی برای کاهش اثرات نامطلوب گازهای گلخانه ای و حتی 
استفاده بهینه از آن ها هستند. دی اکسی کربن که به مقدار 

زیادی نیز در جو زمین وجود دارد، از جمله این گازهاست 
که اگر بشر بتواند آن را مورد بهره وری قرار دهد، به یک منبع 
فراوان از انرژی های تجدیدپذیر دست خواهد یافت. محققان 
دانشگاه تورنتو نیز به دنبال یافتن یک راه حل اساسی برای 
استفاده بهینه از این گاز هستند و اخیرا موفقیت-هایی را 

در این زمینه به دست آورده اند.
این گروه از دانشمندان مدعی هستند که راهی برای تبدیل 
پیدا  به سوخت غنی در چرخه کربن  آالینده ها  این  همه 
کرده اند. به این معنا که با استفاده از یک منبع طبیعی بسیار 
فراوان به نام سیلیکون قادر به تبدیل دی اکسید کربن به 
سوختی پر انرژی خواهند شد. این ماده که به آسانی در شن 
و ماسه در دسترس است، به عنوان هفتمین عنصر فراوان در 
جهان و دومین عنصر فراوان در پوسته زمین شناخته شده 
انجام داده اند، در  است. تیم تحقیقاتی که این آزمایش را 
دانشگاه تورنتو مستقر بوده و از طریق یافته های خود نشان 
دادند که می توان از آالینده هایی مانند دی اکسید کربن نیز 

برای تولید انرژی پاک بهره برد.
البته شایان ذکر است که ایده تبدیل دی  اکسید کربن به 
کنار  دانشمندان در  و سال ها  نبوده  ایده جدیدی  انرژی، 
این که به دنبال تبدیل نور خورشید، هیدروژن و اکسیژن 
موجود در آب به انرژی بودند، دی  اکسید کربن را نیز مد 
نظر داشته  و به دنبال راهی برای تبدیل این گاز به یک 
منبع انرژی پاک بودند، اما ثبات شیمیایی موجود در دی 
اکسید کربن این راه را دشوارتر از بقیه ساخته بود و پیدا 
کردن یک راه حل عملی به منظور بهره وری از این عنصر 
کار ساده ای نبود، اما همان گونه که ذکر شد، اخیرا گروه 
تحقیقاتی دانشگاه تورنتو توانسته است گام های مفیدی در 

این زمینه بردارد.
معتقد  تورنتو  دانشگاه  شیمی  گروه  استاد  اوزین  جفری 
است که برای پیدا کردن یک راه حل شیمیایی در مقابل 
فعال  بسیار  کاتالیزور  یک  به  نیاز  هوایی  و  آب  تغییرات 
داریم که قادر به تبدیل دی اکسید کربن به سوخت بوده 
و در عین حال به عناصری نیاز داشته باشد که کم هزینه، 
و  وی  راستا  همین  در  باشند.  دسترس  در  و  غیر سمی 
را  سیلیکونی  نانو کریستال های  مقاله ای،  در  همکارانش 
پیشنهاد دادند که با معیارهای آن ها نیز همخوانی داشت. 
هیدروژن(،  با  ترکیب   ( هیدریدی  نانو کریستال های  این 
نور  جذب  قدرت  نانومتر،   5.3 متوسط  قطر  داشتن  با 
نزدیک  قرمز  مادون  موج  طول  برداشت  منظور  به  کافی 
را داشته و مرئی هستند. ضمن این که قدرت جذب طول 
موج ماوراءبنفش نور خورشید را دارند. همچنین به همراه 
یک عامل شیمیایی قدرتمند و کاهنده نیز به طور موثری 

می توانند گاز دی اکسید کربن را به سوخت تبدیل کند.
اگر فناوری مذکور در حجم وسیعی مورد استفاده قرار گیرد، 
گازهای  انتشار  کاهش  و  انرژی  ذخیره سازی  به  می توان 
گلخانه ای در جهان امیدوار بود، سوختی که از این فرایند 
به دست می آید، در سیستم حمل و نقل و سوخت رسانی آن 
موثر واقع می شود و در نتیجه یکی از منابع بزرگ انرژی های 

.پاک در حمل و نقل جاده ای محسوب خواهد شد
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بوی خوش انرژی پاک
 شکوفه قربان شمیرانی

 رز 
گ

ن از قدرت خورشیدی اپیدرم های � الگو گرف�ت
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دانشــمندان بــا تکرارپذیــری فراینــد جــذب نــور در 
ســطوح برخــی از گیاهــان، ماننــد گل رز، امــکان ســاخت 
صفحــات خورشــیدی بــا قــدرت جــذب باالتــر را فراهــم 
کرده انــد. بافــت بیرونــی گیاهــان کــه اصطالحــا اپیــدرم 
نامیــده می شــود، دارای نانوســاختارهایی اســت کــه 
قــادر بــه جــذب بیشــتر فوتون هــای نــوری اســت کــه از 
ــوان ســلول های  ــن نانوســاختارها، می ت ــرار ای ــق تک طری
ــا میــزان جــذب باالتــر از نــور را ســاخت. خورشــیدی ب

ــور خورشــید  ــا جــذب ن گلبرگ هــای گل رز می تواننــد ب
ــه  ــد. الی ــل کنن ــیدی عم ــلول خورش ــک س ــوان ی به عن
ــه ســاختن و تکــرار  ــادر ب ــی گلبرگ هــای گل رز ق بیرون
ــه  ــیدی یکپارچ ــلول های خورش ــفاف از س ــه ش ــک الی ی
ــن خصوصیــت در  ــن ای ــا یافت ــز ب اســت. دانشــمندان نی
ــن  ــن نتیجــه رســیدند کــه ای ــه ای ســطح گل هــای رز ب
ــه  ــکل دادن ب ــرای ش ــری ب ــت تکرارپذی ــطوح قابلی س
ــت  ــه قابلی ــد ک ــیدی را دارن ــاختارهای خورش میکروس

ــند. ــته باش ــا داش ــذب فوتون ه ــرای ج ــتری ب بیش
سیســتم  مشــابه  دقیقــا  فتوولتائیــک  سیســتم های 
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــد. ب فتوســنتز گیاهــان عمــل می کنن
ــوری کــه از خورشــید جــذب می شــود،  ــرژی ن مقــدار ان
می توانــد بــه اشــکال دیگــری از انــرژی تبدیــل شــود. در 
ایــن میــان گیاهــان بــا داشــتن فراینــد تکامــل طوالنــی، 
ــتند و  ــور هس ــذب ن ــه ج ــادر ب ــکل ق ــن ش ــه بهتری ب
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــید را ب ــور خورش ــف ن ــای مختل طیف ه
ــز  ــد. دانشــمندان نی ــف جــذب می کنن ــای مختل در زوای
بــا صــرف وقــت و دقــت فــراوان در فراینــد فتوســنتز، بــه 
ــور خورشــید  ــرای جــذب ن دنبــال بهتریــن شــیوه های ب

ــتند. ــود هس ــیدی خ ــتم های خورش در سیس
در همیــن راســتا، محققــان، طــی آزمایشــی نشــان 
دادنــد کــه از طریــق بیرونی تریــن بافــت گلبــرگ برخــی 
از گیاهــان کــه اصطالحــا اپیــدرم نامیــده می شــود، 
ــلول های  ــه از س ــفاف و یکپارچ ــه ش ــک الی ــوان ی می ت
ــه  ــان ب ــدا محقق ــود آورد. در ابت ــه وج ــیدی را ب خورش
ــکاس  ــر ضدانع ــر از آن، اث ــور و باالت ــواص ن ــه خ مطالع
ســلول های اپیدرمــی در گونه هــای مختلفــی از گیاهــان 
پرداختنــد کــه ایــن خــواص در گلبرگ هــای گل رز 
ــوی  ــای ق ــا رنگ ه ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ــتر ب بیش
متضــاد و افزایــش احتمــال گرده افشــانی همــراه اســت. 
ــن  دانشــمندان در بافــت الکترون هــای میکروســکوپی ای
ــم  ــاختاری نامنظ ــا س ــرخ را ب ــای گل س ــاه، اپیدرم ه گی
یافتنــد کــه از زیرســاختارهای دیگــری بــا اضــالع اضافــی 
ــورت  ــه ص ــز ب ــاختارها نی ــن س ــود. ای ــده ب ــکیل ش تش
ــتند.  ــرار داش ــم ق ــار ه ــی در کن ــاختارهای تصادف نانوس
ــع در  ــی واق ــلول های اپیدرم ــه س ــرای این ک ــان ب محقق
ــک  ــه ی ــوند، آن را ب ــرار ش ــا تک ــای رز، دقیق گلبرگ ه
پلی دی میتیل سیلوکســان  از  شــده  ســاخته  قالــب 
)polydimethylsiloxane( کــه یــک پلیمــر ســیلیکونی 
ــی  ــروه تحقیقات ــن گ ــر ای ــد. رهب ــل کردن ــت، منتق اس
ــه  ــرون  به صرف ــک روش مق ــوق، ی ــد اســت روش ف معتق

ــک میکروســاختار از عمــق و  ــرای ســاختن ی و آســان ب
ــی  ــای مصنوع ــق تکنیک ه ــه از طری ــت ک ــی اس چگال
قابــل دســتیابی اســت. در حقیقــت بــا انجــام روش فــوق، 
ــرگ گل رز روی  ــطوح گلب ــم س ــاختارهای نامنظ نانوس
یــک قالــب ســیلیکونی ریختــه و امــکان تکــرار آن روی 
ــود.  ــر می ش ــی امکان پذی ــیدی مصنوع ــات خورش صفح
بــرای ســاختن ایــن ســلول خورشــیدی جدیــد، محققــان 
ــه از  ــفافی را ک ــت ش ــوق، ماک ــد ف ــام فراین ــس از انج پ
اپیدرم هــای گل رز بــه دســت آورده بودنــد، بــه صــورت 

ــد. ــک درســت کردن ــلول خورشــیدی ارگانی ــک س ی
جالـب اسـت بدانیـد فراینـد فـوق باعـث افزایـش دوازده 
بـه صـورت  نـور خوشـید  تابـش  از  بهـره وری  درصـدی 

اولیـه  پیشـرفت  ایـن  دانشـمندان  می شـود.  عمـودی 
اپیدرم هـای  چند وجهـی  انعـکاس  ضـد  خـواص  بـه  را 
انعـکاس  می تواننـد  کـه  دادنـد  نسـبت  شـده ای  تکـرار 
سـطح را بـه مقـدار زیـر پنـج درصـد، حتـی بـرای یـک 
زاویـه نـور نزدیـک بـه هشـتاد درجـه نیـز کاهـش دهند. 
عـالوه بـر ایـن بـرای آزمایـش ایـن فراینـد از طریـق یک 
لیـزری نشـان داده شـد کـه هـر سـلول  میکروسـکوپ 
اپیدرمـی تکرارشـده به عنـوان یک میکرولنـز کار می کند؛ 
از آن جـا که میکرولنزها در جریان گسـترش مسـیر نوری 
در سـلول های خورشـدی بسـیار اثرگـذار هسـتند و باعث 
جـذب بیشـتر فوتون هـا می شـوند، سـلول های اپیدرمـی 
بـا  خورشـیدی  مصنوعـی  صفحـات  ایـن  در  تکرار شـده 
جـذب  امـکان  می تواننـد  میکرولنـزی،  قابلیـت  داشـتن 

فوتون هـای نـوری را بسـیار باالتـر ببرنـد.
طبق نظر دانشمندان خورشیدی، روش فوق هم در گیاهان 
قابل اجراست و هم می تواند در صفحات خورشیدی مورد 
آزمایش،  این  محققان  نظر  طبق  بگیرد.  قرار  استفاده 
خاصیت  و  است  متعددی  خواص  دارای  گیاهان  سطوح 
فوق یکی از آن هاست که می تواند در فرایند  سیستم های 
خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد و همان گونه که پیشتر 
نیز ذکر شد، این روش، منجر به بهره وری دوازده درصدی 
است  چیزی  همان  دقیقا  امر  این  می شود.  خورشید  نور 
آن  دنبال  به  خورشیدی  مطالعات  حوزه  دانشمندان  که 

.هستند



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

104

عصر بخار
بدون زغال سنگ!

 فهیمه خراسانی

ار ن موتورهای جدید �ب
از اکر موتورهای دیگر تغذیه یم کنند

با توجه به این که سوخت های متعدد برای رفع نیازهای انسان 
امروزی به کار می روند و در بسیاری از وسایل مورد استفاده انسان  
مانند خودروها، پمپ های آب، سیستم های تهویه و... از سوخت  
استفاده می شود، بهره برداری مجدد از این سوخت ها می تواند گامی 
مؤثر در جهت انرژی های تجدیدپذیر باشد. در همین راستا نیز، 
اخیرا یک موتور بخار اختراع شده است که می تواند از انرژی تلف 
شده موتورهای سوخت به صورت مجدد بهره برداری و آن ها را در 
قالب انرژی جنبشی بازیافت کند. در این گزارش تالش می شود تا 
خصوصیات و مزایای این موتور معرفی و جنبه ای دیگر از تالش های 
محققان در جهت ارتقای انرژی های پاک نشان داده شود. انرژی 
حرراتی تلف شده می تواند به انرژی جنبشی تبدیل شود. این 
عملکردی است که توسط یک مخترع امریکایی به نام رابرت گرین، 
تحقق یافت؛ به این صورت که یک موتور بخار، انرژی  حرارتی ناشی 
از سوخت های مختلف را به انرژی جنبشی تبدیل می کند. این موتور 
که به نام موتور بخار سبز )Green Steam Engine( شناخته 
می شود، طیف کاربردی گسترده ای دارد و می تواند به عنوان موتور 
قایق به کار رود یا این که در ژنراتور برق، پمپ هوا یا آب، دستگاه 
تقطیر آب، پمپ های حرارتی، دستگاه های تهویه و... مورد استفاده 

قرار گیرد.
مزایای موتور بخار سبز

به کارگیری انرژی های تلف شده در این فرایند یکی از نقاط قوت 
این موتور تلقی می شود که در نهایت باعث صرفه جویی در مصرف 
انرژی و بازیافت قدرت حراراتی خواهد شد. جالب است بدانید 
گرمای تلف شده از اگزوزها می تواند تبدیل به انرژی جدیدی شود 
و در سیستم های خنک کننده خودورها و پمپ ها مورد استفاده 
قرار گیرد. از آن جا که این موتور، طراحی سبک و کوچکی دارد، 
می تواند بر روی بسیاری از وسایل نقلیه و سایر سیستم ها نصب شود 
و به آسانی مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین باید گفت طراحی 
این موتور به گونه ای است که حرکت رفت و برگشتی در آن به یک 
حرکت چرخشی تبدیل می شود و این خصوصیت، همراه با طراحی 
ساده پیستون، انعطاف پذیری این وسیله را بسیار باال می برد و امکان 
نصب آن را در وسایل کاربردی زیادی امکان پذیر می کند. از دیگر 
مزایای این موتور باید به کاهش آلودگی های صوتی ناشی از آن اشاره 
کرد. ضمن این که در سرعت های پایین نیز قدرت گشتاوری آن 
باالست. از طرفی سازگاری این موتور برای تبدیل انرژی تلف شده در 
سوخت های متعدد نیز از دیگر مزایای قابل توجه آن به شمار می رود 
که قابلیت کاربردی آن را در وسایل موتوری متعدد با سوخت های 
متفاوت نشان می دهد. جالب است بدانید طول عمر موتور مذکور نیز 

به نسبت باالست و نیاز به نگهداری خاصی نیز ندارد.
نحوه عملکرد موتور بخار سبز

موتور بخار سبز از یک میل  لنگ انحصاری استفاده می کند که 
به نام »میله انتقال انعطاف پذیر« شناخته شده است. این میله 
برخالف میل لنگ های دیگر که نیاز به روغن کاری مداوم دارند، 
انعطاف زیادی دارد و این خصوصیت از نقاط قوت این موتور 
به شمار می رود، چراکه با طراحی و تولید یک میله منعطف، 
قدرت و سرعت عمل آن را باالتر برده است. از طرفی پیکربندی 
سیلندرهای این موتور نیز بسیار دقیق و در جهت محور اصلی آن 
است و در نتیجه موتور مذکور، در نوع خود، یک موتور سبک و 
جمع  و جور به شمار می رود که مونتاژ و ساختار آن نیز ساده 
و کاربردی است. عملکرد پیستون ها و سوپاپ های قرار گرفته در 
این موتور از روی یک محور انعطاف پذیر صورت می گیرد. از آن جا 
که محور مذکور، به صورت ثابت قرار داشته و نمی تواند چرخش 
داشته باشد، میله های سوپاپ ها و پیستون ها نیز به صورت متقابل 
قرار می گیرند و عملکرد آن ها به نوبت اتفاق می افتد. همچنین 
سیلندرها نیز به یک توپ چرخان متصل هستند. با توجه به 
ساختار این موتور باید گفت که موتور مذکور از بسیاری جهات 
با آنچه به عنوان یک موتور بخار معمولی می شناسیم، متفاوت 
است و البته همین متفاوت بودن و نوع خاص چرخش سیلندرها، 
سوپاپ ها و پیستون ها از محورهایشان باعث انعطاف پذیری باالتر 
و در نتیجه کارایی بیشتر این موتور شده است. ویژگی منحصر 
به فرد این موتور در تولید انرژی جنبشی، حرکت متناوبی است 
که به موجب آن جنبش سوپاپ متوقف می شود و در طول مدت 
عملکرد اگزوز، یک موقعیت باز و بسته پیدا می کند و این در حالی 
است که پیستون ها ثابت نگه داشته شده اند و سوپاپ ها در حال 
حرکت هستند. محور خروجی نیز در حالی که هنوز پیستون ها 
ثابت  هستند، به چرخش خود ادامه می دهد؛ در نهایت باید گفت 
که نتیجه چنین فرایندی افزایش بهره روری است، چراکه با توجه به 
وزن سبک قطعات متحرک و انعطاف پذیری میله های به کار رفته 
در آن، اصطکاک کلی این موتور کاهش می یابد و با کم ترین میزان 
اتالف نیرو، انرژی حاصل از سوخت به یک انرژی جنبشی کاربردی 
تبدیل می شود. موتور بخار سبز این قابلیت را دارد که با توجه به 
نوع کاربردی که خواهد داشت، در اندازه های متفاوت ساخته شود 
و تنظیمات مخصوص به خود را پیدا کند. به عنوان مثال می توان 
اندازه پیستون ها را با توجه به کاربردی که این موتور خواهد داشت، 
تغییر داد و یا این که با در نظر گرفتن میزان قدرتی که از موتور 
 .انتظار می رود، تعداد سیلندرهای آن را افزایش یا کاهش داد



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

105
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آســـترو تلـــر، مدیـــر آزمایشـــگاه های گـــوگل و یکـــی 
از مشـــهورترین و موفق تریـــن کارآفرین هـــای دنیـــا 
معتقـــد اســـت: »رویـــای بـــزرگ فقـــط یـــک خیـــال 
ـــت  ـــه حقیق ـــرای ب ـــتراتژی هایی ب ـــا اس ـــه ب ـــت، بلک نیس
پیوســـتن همـــراه اســـت.« او در یـــک ســـخنرانی تـــد 
ــاه«  ــه مـ ــاب بـ ــه پرتـ ــب »کارخانـ ــه قلـ ــما را بـ شـ
می بـــرد؛ یعنـــی همـــان جایـــی کـــه آســـترو و تیـــم 
ــی  ــردن راه حل هایـ ــدا کـ ــغول پیـ ــی اش مشـ تحقیقاتـ
کاربـــردی بـــرای بزرگ تریـــن مشـــکالت دنیـــا از 
طریـــق پرداختـــن بـــه تجربیـــات آزمایشـــی هســـتند.

در ســـال 1962، جـــان اف. کنـــدی در یـــک ســـخنرانی در 
ـــور  ـــک کش ـــرای ی ـــش ب ـــاره رویای ـــس، درب ـــگاه رای دانش
ـــره  ـــر روی ک ـــک نف ـــای ی ـــیدن پ ـــای رس ـــرف زد؛ روی ح
مـــاه در پایـــان آن دهـــه، فرســـتادن فضاپیمایـــی بـــه 

آســـمان و پـــروازی خاطره انگیـــز.
ـــدنی  ـــن کاری ش ـــال چنی ـــود اص ـــن نب ـــس مطمئ هیچ ک
ـــا  ـــه ای مشـــخص داشـــت ت ـــی او برنام ـــه، ول ـــا ن هســـت ی
ـــود  ـــه ای وج ـــن برنام ـــرای چنی ـــکان اج ـــا ام ـــد آی ببین
دارد یـــا خیـــر. رویا هـــای بـــزرگ دقیقـــا همیـــن 
شـــکلی هســـتند. رویـــای بـــزرگ فقـــط یـــک خیـــال 
ـــت  ـــه حقیق ـــرای ب ـــتراتژی هایی ب ـــا اس ـــه ب ـــت، بلک نیس

ـــت. ـــراه اس ـــتن هم پیوس
ــار بـــود کـــه بتوانـــم  ــا مـــن یـ ــاده بـ بخـــت فوق العـ
ـــه  ـــس ک ـــم. در اک ـــاه« کار کن ـــه م ـــاب ب ـــک »پرت در ی
قبـــال بـــه آن گـــوگل ایکـــس می گفتنـــد، به راحتـــی 
می توانیـــد مهنـــدس هوافضایـــی را پیـــدا کنیـــد کـــه 
ــد  ــاس کار می کنـ ــد و لبـ ــراح مـ ــک طـ ــار یـ در کنـ
یـــا یـــک ارتشـــی ســـابق کـــه بـــا متخصصـــان لیـــزر 
هم  فکـــری می کنـــد. ایـــن مخترعـــان و خالقـــان و 
مهندســـان، تکنولوژی هایـــی را بـــه وجـــود می آورنـــد 
کـــه دنیـــا را بـــه محلـــی خارق العـــاده بـــرای زندگـــی 
تبدیـــل می کنـــد. مـــا بـــرای کارمـــان از واژه »پرتـــاب 
ـــه  ـــد ک ـــان بمان ـــا یادم ـــم ت ـــتفاده می کنی ـــاه« اس ـــه م ب
خیـــاالت بـــزرگ داشـــته باشـــیم و بـــه خیال پـــردازی 
ـــم  ـــه کار می بری ـــه« را ب ـــت »کارخان ـــم و لغ ـــه بدهی ادام
ـــای  ـــم  رویاه ـــه می خواهی ـــم ک ـــه داری ـــر نگ ـــا در خاط ت
ـــفت  ـــی س ـــیم؛ برنامه های ـــته باش ـــی داش ـــم و واقع محک

ـــت. ـــه واقعی ـــدن ب ـــل ش ـــرای تبدی ـــخت ب و س
ـــت:  ـــن اس ـــاه ای ـــه م ـــاب ب ـــرای پرت ـــا ب ـــی م ـــه اصل برنام
ـــزرگ  ـــی ب ـــکالت خیل ـــی از مش ـــم یک ـــا می خواهی 1- م
ــر  ــر را تحت تاثیـ ــا نفـ ــی میلیون هـ ــه زندگـ ــا کـ دنیـ
قـــرار می دهـــد، پیـــدا کنیـــم. 2- قصـــد داریـــم یـــک 
ـــکل بیابیـــم و  ـــل ایـــن مش ـــی بـــرای ح راه حـــل اساس
ـــم  ـــه بپذیری ـــد ک ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــد دالیل 3- بای
ــه آن  ــرای حـــل ایـــن مشـــکل بـ ــه بـ ــوژی کـ تکنولـ
احتیـــاج داریـــم، قابـــل ســـاختن و بـــه اجـــرا درآوردن 

است.  
می خواهـــم رازی را بـــا شـــما در میـــان بگـــذارم. 
کارخانـــه »پرتـــاب بـــه مـــاه«  جـــای خیلـــی عجیـــب 

ــای  ــه جـ ــا بـ ــا مـ ــت، امـ ــفته ای اسـ ــب و آشـ و غریـ
ـــی  ـــم و برهم ـــفتگی و در ه ـــن آش ـــم از ای ـــه بخواهی این ک
ـــزی  ـــن چی ـــه چنی ـــم ک ـــود می کنی ـــم، وانم ـــاب کنی اجتن
اصـــال آن جـــا وجـــود نـــدارد و ســـعی می کنیـــم ایـــن 
مســـئله نقطـــه قوتمـــان باشـــد. مـــا بیشـــتر وقتمـــان 
را بـــرای شکســـتن چیزهـــای مختلـــف ســـپری و 
ســـعی می کنیـــم ثابـــت کنیـــم کـــه داریـــم اشـــتباه 
می کنیـــم. بلـــه، ایـــن راز مـــن بـــود. اول ســـخت ترین 
بخش هـــای یـــک مســـئله را حـــل کـــن و بعـــد 
هیجـــان زده شـــو و بـــا خـــودن فریـــاد بـــزن: »هـــورا! 
امـــروز چطـــوری می تونیـــم پروژمـــون رو نابـــود 

کنیـــم؟«
می خواهـــم نمونـــه ای از پروژه هایمـــان را کـــه مجبـــور 
ـــما  ـــه ش ـــم، ب ـــرش بریزی ـــاق ب ـــف ات ـــا را ک ـــدیم آن ه ش
نشـــان دهـــم و در مـــورد پروژه هـــای گرانبهایـــی 
صحبـــت کنـــم کـــه نه تنهـــا توانســـتند از ایـــن رونـــد 
جـــان ســـالم بـــه در ببرنـــد، بلکـــه بـــه ایـــن شـــیوه 
ـــد. ـــد و رشـــد کنن ـــق شـــدند شـــتاب بیشـــتری بگیرن موف
ســـال گذشـــته ما یکـــی از پروژه هایمـــان را در زمینـــه  
ـــم. از هـــر 9  کشـــاورزی عمـــودی اتوماتیـــک از بیـــن بردی
ـــان  ـــک نفرش ـــد، ی ـــی می کنن ـــا زندگ ـــه در دنی ـــری ک نف
ـــن  ـــه ای ـــن ب ـــس پرداخت ـــرد. پ ـــج می ب ـــوءتغذیه رن از س
ـــاه   ـــه م ـــاب  ب ـــای پرت ـــان پروژه ه ـــی از هم ـــوع یک موض
بـــود کـــه بایـــد بـــه تحقـــق می پیوســـت. کشـــاورزی 
عمـــودی در مقایســـه بـــا شـــیوه ســـنتی کشـــاورزی، 
10 برابـــر کمتـــر آب مصـــرف می کنـــد و بـــه فضایـــی 
ـــن روش  ـــه ای ـــه ب ـــا ک ـــاز دارد. از آن ج ـــر نی ـــیار کمت بس
ـــه  ـــک ب ـــی نزدی ـــاز را در فضای ـــورد نی ـــذای م ـــوان غ می ت
مصرف کننـــدگان پـــرورش دارد، بنابرایـــن نیـــازی بـــه 
ـــم  ـــک ه ـــاط دور و نزدی ـــه نق ـــول ب ـــل محص ـــل و نق حم
وجـــود نـــدارد. مـــا در زمینه هـــای زیـــادی همچـــون 
ـــه پیشـــرفت های  ـــه ب ـــی بهین برداشـــت خـــودکار و نورده
خوبـــی دســـت پیـــدا کردیـــم، ولـــی متاســـفانه نتوانســـتیم 
ـــورد  ـــی م ـــن سیســـتم محصـــوالت اصل ـــتفاده از ای ـــا اس ب
ـــم و  ـــرورش دهی ـــالت را پ ـــایر غ ـــج و س ـــی برن ـــاز یعن نی
ـــم. ـــود کردی ـــروژه را ناب ـــن پ ـــم ای ـــر ه ـــن خاط ـــه همی ب
ایـــن هـــم یـــک مشـــکل بـــزرگ دیگـــر اســـت. مـــا 
هزینـــه  زیـــادی بـــرای دســـتیابی بـــه منابـــع انـــرژی 
می پردازیـــم و بـــه محیـــط زیســـت آســـیب می زنیـــم 
ـــواع و اقســـام کاالهـــا را در سراســـر جهـــان  ـــا بتوانیـــم ان ت
جابه جـــا کنیـــم. پیشـــرفت اقتصـــادی در کشـــورهایی 
کـــه در خشـــکی محصـــور هســـتند بـــه دلیـــل عـــدم 
دسترســـی بـــه سیســـتم حمـــل و نقـــل دریایـــی، محـــدود 
ـــک  ـــکال چیســـت؟ طراحـــی ی شـــده اســـت. راه حـــل رادی
کشـــتی بـــاری بـــا خاصیـــت شـــناوری متغیـــر کـــه از هـــوا 
ســـبک تر باشـــد. چنیـــن پـــروژه ای ایـــن پتانســـیل را دارد 
کـــه حداقـــل در مجمـــوع هزینه هـــای حمـــل و نقـــل 
کاال را در جهـــان کاهـــش دهـــد و هزینه هـــای زمانـــی 
و ردپـــای آالیندگـــی کربنـــی کشـــتی ها را پاییـــن 
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ــرفته  ــای پیشـ ــه ای از فناوری هـ ــا مجموعـ ــاورد. مـ بیـ
ــتند  ــه می توانسـ ــم کـ ــی کردیـ ــمندانه را طراحـ هوشـ
بـــه انـــدازه کافـــی باعـــث کاهـــش هزینه هـــا شـــوند و 
ــت ارزان  ــا می توانسـ ــاال واقعـ ــم بـ ــان در حجـ تولیدشـ
ـــم  ـــدر ه ـــر ق ـــه ه ـــود ک ـــن ب ـــی ای ـــئله اصل ـــد. مس باش
ســـاخت ایـــن کشـــتی ها در حجـــم انبـــوه ارزان تمـــام 
می شـــد، امـــا طراحـــی و ســـاخت اولیـــن نمونـــه آن 

ـــت. ـــاز داش ـــرمایه نی ـــون دالر س ـــه 200 میلی ب
ـــه  ـــا ک ـــت. از آن ج ـــاد اس ـــی زی ـــون دالر خیل 200 میلی
ایکـــس بـــر ایـــن اســـاس بنـــا شـــده کـــه »اشـــتباه 
ـــا  ـــم«، م ـــی کنی ـــاره طراح ـــم و دوب ـــم، درس بگیری کنی
نمی توانیـــم 200 میلیـــون دالر خـــرج کنیـــم تـــا بـــه 
ـــتی را  ـــه راه درس ـــم ک ـــم و بفهمی ـــه برگردی ـــه اولی نقط
ــنه  ــا، پاشـ ــی از پروژه هـ ــر یکـ ــه. اگـ ــا نـ ــم یـ می رویـ
آشـــیلی دارد، می خواهیـــم آن را »همیـــن االن« پیـــدا 
ـــه  ـــی ب ـــه وقت ـــتیم ن ـــدای راه« هس ـــه در »ابت ـــم ک کنی
ـــم کار روی  ـــر ه ـــن خاط ـــه همی ـــیدیم. ب ـــان راه رس پای

ـــم. ـــف کردی ـــروژه را متوق ـــن پ ای
ـــروژه،  ـــک پ ـــزرگ در ی ـــی ب ـــکال خیل ـــردن اش ـــدا ک پی
ــروژه  ــر آن پـ ــالن بـ ــط بطـ ــی خـ ــه معنـ ــه بـ همیشـ
ـــمت  ـــه س ـــا را ب ـــاق م ـــن اتف ـــی ای ـــع گاه ـــت. در واق نیس
روش هـــای ســـازنده تری هدایـــت می کنـــد. مـــا یـــک 
ـــدال  ـــان و پ ـــدون فرم ـــودکار ب ـــال خ ـــودرو کام ـــه خ نمون
ترمـــز داریـــم، در حالی کـــه وقتـــی کار روی ایـــن 
پـــروژه را شـــروع کردیـــم هدفمـــان چنیـــن چیـــزی 

ـــود. نب
بـــا وجـــود بیـــش از 1/2 میلیـــون انســـانی کـــه هـــر 
ـــد،  ـــت می دهن ـــا از دس ـــود را در جاده ه ـــان خ ـــال ج س
ـــاب  ـــان پرت ـــک، هم ـــام اتوماتی ـــودرو تم ـــک خ ـــاخت ی س
بـــه مـــاه بـــود کـــه بایـــد انجامـــش می دادیـــم. ســـه 
ســـال و نیـــم پیـــش وقتـــی خودروهـــای مجهـــز بـــه 
سیســـتم خـــودکار لکســـوس را آزمایـــش می کردیـــم، 
خیلـــی خـــوب کار می کردنـــد. بنابرایـــن آن هـــا را در 
ـــان را  ـــا نظرش ـــم ت ـــرار دادی ـــا ق ـــایر گوگلره ـــار س اختی
ـــنویم و  ـــا بش ـــن خودروه ـــا ای ـــی ب ـــه رانندگ ـــاره تجرب درب
ـــینی  ـــاخت ماش ـــرای س ـــا ب ـــده م ـــه ای ـــم ک ـــف کردی کش
کـــه همـــه کارهـــای مربـــوط بـــه هدایـــت خـــودرو را 
ـــرایط  ـــط در ش ـــد و فق ـــام ده ـــودکار انج ـــورت خ ـــه ص ب
ــه  ــا نقشـ ــد، واقعـ ــوع  کنـ ــر رجـ ــه کاربـ ــراری بـ اضطـ
بـــدی اســـت. ایـــن سیســـتم امنیـــت الزم را نداشـــت، 
ـــتی  ـــه درس ـــود را ب ـــه خ ـــودرو وظیف ـــران خ ـــون کارب چ
انجـــام نمی دادنـــد و آن قـــدر گـــوش بـــه زنـــگ باقـــی 
ـــرل  ـــد، کنت ـــش آم ـــکلی پی ـــر مش ـــه اگ ـــد ک نمی ماندن

ـــد. ـــت بگیرن ـــه دس ـــین را ب ماش
ــود  ــا بـ ــم مـ ــرای تیـ ــدی بـ ــران جـ ــک بحـ ــن یـ ایـ
و  گـــروه را پـــای میـــز طراحـــی باز گردانـــد تـــا بـــه 
نقطـــه نظـــری جدیـــد و خیلـــی زیبـــا دســـت پیـــدا 
ـــافر  ـــک مس ـــط ی ـــما در آن فق ـــه ش ـــینی ک ـــد؛ ماش کنن
هســـتید. در واقـــع شـــما فقـــط بـــه خودرویتـــان 

ــا برویـــد و دکمـــه  می گوییـــد کـــه می خواهیـــد کجـ
ـــه  ـــت ک ـــین اس ـــن ماش ـــد و ای ـــار می دهی ـــروع را فش ش

نقطه B می رســـاند. نقطه A بـــه  از  را  شـــما 
ــده  ــن ایـ ــه ایـ ــم کـ ــکر می کنیـ ــدا را شـ ــا خـ واقعـ
ــد و  ــرح شـ ــروژه مطـ ــا پـ ــاط بـ ــدر زود در ارتبـ این قـ
ـــا از  ـــه م ـــه کاری را ک ـــه هم ـــود ک ـــم ب ـــده ه ـــن ای همی
آن بـــه بعـــد انجـــام دادیـــم، شـــکل دارد. بنابرایـــن در 
ـــافتی  ـــه مس ـــم ک ـــی داری ـــا خودروهای ـــر م ـــال حاض ح
ـــودکار  ـــورت خ ـــه ص ـــل را ب ـــون مای ـــش از 1/4 میلی بی
می راننـــد و هـــر روز هـــم می توانیـــد آن هـــا را در 

خیابان هـــای کالیفرنیـــا و تگـــزاس ببینیـــد.  
گـــروه خودروهـــا، زاویـــه  دیدشـــان را تغییـــر دادنـــد و 
ـــی  ـــم. گاه ـــا در ایکـــس داری ـــه م ـــعاری اســـت ک ـــن ش ای
وقت هـــا عـــوض کـــردن زاویـــه دیـــد خیلـــی مهم تـــر 

ـــت. ـــوش باالس ـــتن ه از داش
انـــرژی بـــاد را در نظـــر بگیریـــد؛ ایـــن یکـــی از 
مثال های مـــورد عالقـــه مـــن بـــرای ایـــن اســـت کـــه 
ـــه دیدشـــان  ـــد زاوی ـــه دیگـــران نشـــان دهـــم چطـــور بای ب
ــه  ــدارد کـ ــود نـ ــچ  راهـــی وجـ ــد. هیـ را عـــوض کننـ
ـــزی  ـــه آن چی ـــری نســـبت ب ـــادی بهت ـــن ب ـــم توربی بتوانی
بســـازیم کـــه متخصصـــان ایـــن صنعـــت ســـاخته اند، 
ـــمان  ـــم در آس ـــه بتوانی ـــم ک ـــدا کردی ـــی پی ـــا راه ـــا م ام
بـــاال برویـــم و بـــه بادهایـــی دسترســـی پیـــدا کنیـــم 
کـــه ســـریع تر و پایدارتـــر هســـتند و بـــدون این کـــه 
نیـــازی بـــه انتقـــال و جابه جایـــی صدهـــا تـــن فـــوالد 

باشـــد، انـــرژی بیشـــتری تولیـــد شـــود.
ـــه  ـــاختیم، ب ـــا س ـــه م ـــرژی ک ـــی« ان ـــای »ماکان کایت ه
واســـطه چرخـــش  پره هایـــی کـــه در امتـــداد بالشـــان 
تعبیـــه شـــده اســـت، می تواننـــد از جـــای خـــود 
ـــوند. بـــا بـــاال رفتـــن کایـــت، تســـمه ای از  بلنـــد می ش
آن خـــارج می شـــود کـــه انـــرژی را بـــه ســـمت بـــاال 
ـــل  ـــال از داخ ـــار کام ـــن افس ـــی ای ـــد. وقت ـــل می کن منتق
کایـــت خـــارج می شـــود، در مســـیر دایـــره ای خـــالف 
ـــاال  ـــد و ح ـــت در می آی ـــه حرک ـــاد، ب ـــت ب ـــت حرک جه
پره هایـــی کـــه کایـــت را بـــه ســـمت بـــاال کشـــیده 
بودنـــد، آن را تبدیـــل بـــه یـــک توربیـــن پرنـــده 
ـــمه  ـــان تس ـــده از راه هم ـــد ش ـــرژی تولی ـــد و ان می کنن

بـــه ســـمت پاییـــن هدایـــت می شـــود.
ـــروژه  ـــن پ ـــردن ای ـــن ب ـــرای از بی ـــی ب ـــچ روش ـــوز هی هن
پیـــدا نکردیـــم و هرچـــه ایـــن پـــروژه بتوانـــد مـــدت 
بیشـــتری زیـــر بـــار فشـــارها دوام بیـــاورد، هیجـــان  و 
ــن  ــون ایـ ــود، چـ ــتر می شـ ــز بیشـ ــا نیـ ــتیاق مـ اشـ
ــرژی  ــه ای از انـ ــد گونـ ــرای تولیـ ــازی بـ ــد آغـ می توانـ
باشـــد کـــه ارزان تـــر از انـــرژی بـــاد اســـت و قابلیـــت 

ـــتری دارد.   ـــترش بیش گس
ــن  ــن و دیوانه کننده تریـ ــب  و غریب تریـ ــاال عجیـ احتمـ
ـــا  ـــروژه م ـــن پ ـــت. در ای ـــون« اس ـــروژه »ل ـــا پ ـــروژه  م پ
در حـــال تـــالش بـــرای راه انـــدازی اینترنـــت توســـط 
ـــه در  ـــا ک ـــبکه ای از بالن ه ـــع ش ـــتیم؛ در واق ـــن هس بال
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الیـــه استراتوســـفر قـــرار بگیرنـــد و بتواننـــد اینترنـــت 
را بـــه دورافتاده تریـــن و پرت تریـــن نقـــاط کـــره 
ـــت را در  ـــد اینترن ـــروژه می توان ـــن پ ـــانند. ای ـــن برس زمی
دســـترس چهـــار میلیـــارد انســـان دیگـــر روی کـــره زمیـــن 
ـــت  ـــا االن اصـــال اینترن ـــرار دهـــد. یعنـــی کســـانی کـــه ت ق

نداشـــته یـــا ارتباطـــی بســـیار محـــدود داشـــته اند.
ــک  ــادگی یـ ــن سـ ــه همیـ ــد بـ ــما نمی توانیـ ــا شـ امـ
بـــرج مخابراتـــی را بـــه یـــک بالـــن بچســـبانید و آن را 
ـــن  ـــه ممک ـــی ک ـــون بادهای ـــتید، چ ـــمان بفرس ـــه آس ب
اســـت از هـــر طـــرف بـــوزد آن قـــدر شـــدید هســـتند 
ـــد.  ـــن ببرن ـــل از بی ـــور کام ـــه ط ـــد آن را ب ـــه می توانن ک
ــه  ــتند کـ ــر از آن هسـ ــا باالتـ ــر بالن هـ از طـــرف دیگـ
ــاال  ــد. حـ ــرار کننـ ــاط برقـ ــن ارتبـ ــا زمیـ ــد بـ بتواننـ
ــی را  ــر کسـ ــد هـ ــه می توانـ ــیده کـ ــه ای فرارسـ لحظـ
ــای  ــه جـ ــا بـ ــر مـ ــود اگـ ــه می شـ ــد! چـ ــه کنـ دیوانـ
ایـــن کار، بالن هایمـــان را در آســـمان بـــه پـــرواز 
ــه  ــم کـ ــم کنیـ ــوری تنظیـ ــا را جـ ــم و آن هـ دربیاوریـ
بتواننـــد از نیـــروی بـــاد بـــرای رســـیدن بـــه مقصـــد 
ـــای  ـــه در فض ـــت ک ـــح اس ـــال واض ـــد. کام ـــتفاده کنن اس
ــا  استراتوســـفر بادهایـــی در جهت هـــای مختلـــف و بـ
ــتیم  ــدوار هسـ ــی وزد و امیـ ــاوت مـ ــرعت های متفـ سـ
ـــم  ـــتفاده کنی ـــمندانه اس ـــم هوش ـــن الگوریت ـــم از ای بتوانی
ـــم  ـــن ببری ـــاال و پایی ـــفر ب ـــان را در استراتوس و بالن هایم
ـــرعت های  ـــا س ـــد و ب ـــدا کنن ـــان را پی ـــاد مناسبش ـــا ب ت
مختلـــف در ســـمت های گوناگـــون بـــه حرکـــت 
در بیاینـــد. ایـــده اصلـــی ایـــن اســـت کـــه بـــه تعـــداد 
ـــا از  ـــی از آن ه ـــر یک ـــا اگ ـــیم ت ـــته باش ـــن داش ـــی بال کاف
ـــش  ـــری را جایگزین ـــم دیگ ـــد، بتوانی ـــارج ش ـــان خ دیدم

کنیـــم و بـــا کمـــک بالن هـــا اینترنـــت را انتقـــال 
ــاده  ــوی جـ ــما تـ ــه شـ ــل این کـ ــم. درســـت مثـ دهیـ
هســـتید و تلفـــن همراهتـــان بـــا برج هـــای مخابراتـــی 

ارتبـــاط دارد.
می دانیـــم ایـــن رویـــا تـــا چـــه حـــد دیوانـــه وار بـــه 
ــن  ــم همیـ ــروژه هـ ــم پـ ــال اسـ ــد و اصـ ــر می رسـ نظـ
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــادآوری می کنـ ــا یـ ــه مـ ــه را بـ قضیـ
خاطـــر هـــم از ســـال 2012 بـــه بعـــد اعضـــای تیـــم 
ــه  ــه بـ ــکل تر از همـ ــه مشـ ــی را کـ ــون برنامه هایـ لـ
نظـــر می رســـید، طبقه بنـــدی کردنـــد و کارهایـــی 
را بیشـــتر از بقیـــه می توانســـت بـــه منهـــدم کـــردن 
پـــروژه کمـــک کنـــد، مشـــخص کردنـــد. اولیـــن کاری 
ــراری  ــرای برقـ ــالش بـ ــام داد تـ ــم انجـ ــن تیـ که ایـ
ـــفر  ـــش استراتوس ـــن در بخ ـــان بال ـــیم می ـــاط بی س ارتب
و آنتنـــی بـــود کـــه روی زمیـــن قـــرار داشـــت. 
مطمئنـــم شـــما شـــرط می بســـتید ایـــن کار عملـــی 
ـــا  ـــم. آی ـــه دادی ـــان ادام ـــه راهم ـــا ب ـــن م ـــت. بنابرای نیس
می توانیـــم بالـــن را بـــه صـــورت مســـتقیم بـــه تلفـــن 
ـــن  ـــک آنت ـــه ی ـــی ب ـــر احتیاج ـــا دیگ ـــم ت ـــل کنی متص
به عنـــوان سیســـتم دریافت کننـــده حـــد واســـط 
ــد را  ــای بانـ ــم پهنـ ــا می توانیـ ــیم؟ آیـ ــته باشـ نداشـ
در یـــک بالـــن آن قـــدر بـــاال ببریـــم کـــه آن جـــا هـــم 
ـــه  ـــیم و ب ـــته باش ـــی داش ـــت واقع ـــک اینترن ـــم ی بتوانی
ایـــن ترتیـــب مـــردم بتواننـــد چیـــزی بیـــش از یـــک 
ـــای  ـــد؟ در آزمایش ه ـــت کنن ـــی دریاف ـــاده متن ـــام س پی
ـــت  ـــک مگابای ـــدازه ی ـــه ان ـــی ب ـــد حت ـــای بان ـــه پهن اولی
بـــر ثانیـــه هـــم نبـــود، امـــا در حـــال حاضـــر بـــه 15 
ــا  ــیده اســـت و ایـــن دقیقـ ــه رسـ ــر ثانیـ مگابایـــت بـ
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ـــدن  ـــرای دی ـــما ب ـــه ش ـــت ک ـــدی اس ـــای بان ـــان پهن هم
یـــک ســـخنرانی تـــد بـــه آن نیـــاز داریـــد.

ــاط  ــرای ارتبـ ــرای برقـ ــی بـ ــم راهـ ــا می توانیـ ــا مـ آیـ
ــیگنال های  ــم و سـ ــدا کنیـ ــا پیـ ــن بالن هـ ــان ایـ میـ
ــال  ــری ارسـ ــق دورافتاده تـ ــه مناطـ ــر را بـ ــورد نظـ مـ

کنیـــم؟ بلـــه، ایـــن کار انجـــام شـــده اســـت.
آیـــا می توانیـــم بالنـــی را در ابعـــاد یـــک خانـــه بـــه 
ــم،  ــه  داریـ ــناور نگـ ــمان شـ ــدت 100 روز، در آسـ مـ
ــط  ــداری آن فقـ ــاخت و نگهـ ــه سـ ــه هزینـ درحالی کـ
پنـــج درصـــد هزینـــه  ای اســـت کـــه بـــرای ســـاخت 
بالن هـــای ســـنتی بـــا عمـــر زیـــاد صـــرف می شـــود؟ 
ــه  ــم و بـ ــن کار را بکنیـ ــم ایـ ــت می توانیـ ــه، عاقبـ بلـ
شـــما اطمینـــان می دهـــم هـــر کاری را کـــه بـــه 
فکرتـــان می رســـد بـــرای اجـــرای ایـــن ایـــده، انجـــام 
داده ایـــم. بالن هـــای گـــرد نقـــره ای، بالن هـــای بالشـــی 
عظیم الجثـــه و بالن هایـــی درســـت بـــه انـــدازه یـــک 
نهنـــگ ســـاختیم و تعـــداد زیـــادی بالـــن هـــم نابـــود 

کردیـــم.
چـــون یکـــی از مهم تریـــن مســـائلی کـــه می توانســـت 
پـــروژه لـــون را نابـــود کنـــد، پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
بـــود کـــه آیـــا مـــا می توانیـــم بالن هایمـــان را در 
آســـمان هدایـــت کنیـــم یـــا نـــه، بنابرایـــن یکـــی از 
مهم تریـــن تجربیـــات مـــا در ایـــن مـــدت ایـــن بـــود 
ـــم.  ـــر بگذاری ـــن دیگ ـــل بال ـــی را داخ ـــم بالن ـــه بتوانی ک
ـــی  ـــود دارد: یک ـــی وج ـــئله اصل ـــا دو مس ـــس در این ج پ
ـــپ  ـــن پم ـــل بال ـــه داخ ـــوا ب ـــوم. ه ـــری هلی ـــوا و دیگ ه
ــوا از  ــا هـ ــود یـ ــنگین تر شـ ــن سـ ــا بالـ ــود تـ می شـ
ـــد  ـــن بیای ـــش پایی ـــا وزن ـــود ت ـــارج می ش ـــل آن خ داخ
ـــازه  ـــن اج ـــه بال ـــرات وزن ب ـــن تغیی ـــود. ای ـــبک ش و س
ــن  ــرود و همیـ ــاال بـ ــا بـ ــن یـ ــد پاییـ ــد بتوانـ می دهـ
حـــرکات ســـاده درواقـــع سیســـتم هدایت کننـــده 
ـــن  ـــاال و پایی ـــم ب ـــن جس ـــع ای ـــت. درواق ـــن اس ـــک بال ی
مـــی رود و بـــه ایـــن امیـــد کـــه بـــادی بـــا ســـرعت و 
ـــود. ـــناور می ش ـــوا ش ـــد، در ه ـــدا کن ـــب پی ـــت مناس جه

امـــا آیـــا ایـــن بالن هـــا آن قـــدر خـــوب هســـتند کـــه 
ـــد؟  ـــت کنی ـــا هدای ـــر دنی ـــد آن را در سراس ـــما بتوانی ش
ـــا  ـــا ب ـــود، ام ـــاد نب ـــا زی ـــکان آن قدره ـــن ام ـــدا ای در ابت
گذشـــت زمـــان اوضـــاع بهتـــر شـــد و امـــروز آخریـــن 
بالـــن مـــا در یـــک مســـیر عمـــودی 3 کیلومتـــری در 
آســـمان قابـــل هدایـــت اســـت و شـــما می توانیـــد از 
ـــالف  ـــا اخت ـــر، آن را ب ـــر دورت ـــزار کیلومت ـــه ای 20 ه نقط
ـــانید. ـــت، برس ـــان اس ـــه هدفت ـــه ای ک ـــه نقط ـــر ب 500 مت

ــد  ــر بایـ ــال حاضـ ــه در حـ ــده کاری کـ ــش عمـ بخـ
ــن   ــتم و پاییـ ــازی سیسـ ــم، بهینه سـ ــه آن بپردازیـ بـ
آوردن هزینه هایمـــان اســـت. ســـال گذشـــته یکـــی از 
ـــاخته  ـــم س ـــیار ک ـــه ای بس ـــا هزین ـــه ب ـــا ک ـــای م بالن ه
ـــا  ـــار دنی ـــی 187 روز، 19 ب ـــد ط ـــق ش ـــود، موف ـــده ب ش
ــه  ــیرمان ادامـ ــه مسـ ــان بـ ــا همچنـ ــد و مـ را دور بزنـ

می دهیـــم.

امـــروز ایـــن بالن هـــا تقریبـــا هـــر کاری را کـــه یـــک 
سیســـتم کامـــل الزم دارد، انجـــام می دهنـــد و در 
ــرکت های  ــا شـ ــره بـ ــغول مذاکـ ــر مشـ ــال حاضـ حـ
ـــال  ـــتیم. امس ـــان هس ـــر جه ـــی در سراس ـــزرگ مخابرات ب
قـــرار اســـت بـــر فـــراز مناطقـــی ماننـــد بخش هایـــی 
از کشـــور اندونـــزی، آزمایش هایـــی را در ایـــن زمینـــه 

انجـــام دهیـــم.
ـــه  ـــت ک ـــر از آن اس ـــی بهت ـــه خیل ـــن قضی ـــاال ای احتم
حقیقـــت داشـــته باشـــد. حـــق بـــا شماســـت. جســـور 
ــزرگ  ــائل بـ ــه مسـ ــن بـ ــودن و پرداختـ ــروا بـ و بی پـ
و پرخطـــر، باعـــث می شـــود کـــه آدم هـــا در مواجـــه 
ــما  ــی نکنند. شـ ــاس راحتـ ــی احسـ ــا خیلـ ــا آن هـ بـ
ــد  ــید و بعـ ــاد بکشـ ــران فریـ ــر دیگـ ــد سـ نمی توانیـ
ـــد  ـــت بخورن ـــر شکس ـــه زودت ـــر چ ـــد ه ـــان کنی وادارش
بـــار  زیـــر  و  مقاومـــت می کننـــد  قطعـــا  چـــون 
نمی رونـــد. آن هـــا نگراننـــد کـــه: »وای اگـــر شکســـت 
ـــران  ـــد دیگ ـــد؟ نکن ـــم می افت ـــی برای ـــه اتفاق ـــورم چ بخ

بـــه مـــن بخندنـــد یـــا اخـــراج  شـــوم؟«
بحـــث را بـــا افشـــای یـــک راز شـــروع کـــردم و حـــاال 
می خواهـــم صحبـــت را بـــا گفتـــن این کـــه مـــا 
چطـــور ایـــن کار را می کنیـــم، تمـــام کنـــم: تنهـــا راه 
ـــت  ـــد دس ـــران را وادار کنی ـــد دیگ ـــه بتوانی ـــرای این ک ب
ــای  ــد و ایده هـ ــر بزننـ ــزرگ و پرخطـ ــای بـ ــه کارهـ بـ
متهورانـــه داشـــته باشـــند و آن هـــا را مجبـــور کنیـــد 
ــکالت کار  ــائل و مشـ ــخت ترین مسـ ــه اول روی سـ کـ
ـــن  ـــا کمتری ـــیر را ب ـــن مس ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــد، ای کنن

مقاومتـــی برایشـــان همـــوار کنیـــد.    
مـــا در ایکـــس خیلـــی ســـخت کار می کنیـــم تـــا 
ـــم.  ـــن کنی ـــن و ایم ـــی ام ـــه اتفاق ـــل ب ـــت را تبدی شکس
در آن جـــا هـــر تیمـــی ایده هایـــش را پـــس از این کـــه 
توانســـت شـــواهد کافـــی در مـــوردش پیـــدا کنـــد، از 
ــرای  ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــش ایـ ــرد و علتـ ــن می بـ بیـ
ــتان و  ــرف دوسـ ــرد و از طـ ــاداش می گیـ ــن کار پـ ایـ
ــه  ــن کـ ــی مـ ــود و حتـ ــویق می شـ ــش تشـ همکارانـ
ـــف  ـــان ک ـــم! برایش ـــان می کن ـــتم، بغلش ـــان هس مدیرش
ـــه  ـــد ب ـــن کار را بکنن ـــته اند ای ـــون توانس ـــم و چ می زنی
آن هـــا ترفیـــع می دهیـــم. مـــا بـــرای همـــه اعضـــای 
پـــروژه ای کـــه توانســـته اند کار خـــود را تمـــام کننـــد، 
ــم دو  ــک تیـ ــه یـ ــم، چـ ــر می گیریـ ــی در نظـ پاداشـ

ــی نفره. ــه سـ ــند و چـ ــره باشـ نفـ
ـــم،  ـــا معتقدی ـــه روی ـــاه« ب ـــه م ـــاب ب ـــه »پرت در کارخان
ـــاد  ـــه ایج ـــبت ب ـــه نس ـــوقی ک ـــور و ش ـــم ش ـــا مطمئنی ام
ـــم،  ـــم، داری ـــام می دهی ـــه انج ـــد در کاری ک شـــک و تردی
ــان  ــد و مرزمـ ــی بی حـ ــا خوش بینـ ــی بـ ــچ منافاتـ هیـ
ـــرای  ـــده آل ب ـــی ای ـــد همراه ـــک و تردی ـــن ش ـــدارد. ای ن
خوش بینـــی اســـت و پتانســـیل های بالقـــوه ای را کـــه 
ــن  ــاید. بنابرایـ ــود دارد، می گشـ ــده ای وجـ ــر ایـ در هـ
ــروز در  ــه امـ ــم کـ ــم بزنیـ ــده ای را رقـ ــم آینـ می توانیـ

.ــم ــان آن را می بینیـ رویایمـ
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اري سازي فناوري در حوزه  ب
ت

ن اکرگروه �ایت از توسعه و � هدف اصیل ا�ی

ه  ش کت های خصویص به و�ی فته است. توسعه یمک و کی�ن رسش مواد و ساخت پی�ش

دهاي  فته از راه�ب کت های دانش بنیان فعال در حوزه مواد و ساخت پی�ش رسش

ن اکرگروه است حموري ا�ی

دب�ی ستاد توسعه فرهنگ عمل، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت عیمل  

ن  تلف در ا�ی �ت رشته های حمن ن �ب ن راستا، دانشجو�ی ادامه داد: »در مه�ی

کت در مسابقه، �ب ذوق شاعرانه شعر  ن رسش فته اند و در جر�ی مه حضور �ی �ن �ب

دازند ن یم �چ یم رسایند و به رقابت �ب سا�ی دانشجو�ی

. مرکز رشد  وان دار�ی نورد و ش�ی ب ، �ب ن ر های اسفرا�ی  ما سه مرکز رشد در �ش

ن روی حوزه های متالوژی و صنع�ت – معد�ن فعال است، مرکز رشد  اسفرا�ی

، کشاورزی،  ، آی یس �ت هل آی �ت ایم رشته ها از �ب
ت
نورد، جامع است و در � ب �ب

، خدمات و... فعالیت یم کند صنایع غذا�ی

ورند که غ�ی واقیع بودن قیمت ارز  ن �ب ش تولید �ب ا�ی ن بسیاری از دست اندراکران �ب

ا�ب رقبای خود نتوانند  سبب شده �ت تولید اکالی داخیل به رصفه نباشد و آن ها در �ب

دازند زار داخیل به رقابت ب�چ ح�ت در �ب

گزارش
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پیشرفت فناوری در گروه دسترسی
به مواد پیشرفته

 نفیسه کرمی

فته  ستاد فناوری های مواد و ساخت پی�ش
ن

معر�

مـواد پیشـرفته کلیـد توسـعه فنـاوری و تولیـد ثـروت در 
کشورهاسـت. حـوزه فناوري هـاي مـواد پیشـرفته شـامل 
فلـزات، سـرامیک ها، پلیمرهـا و کامپوزیت هـاي پیشـرفته 
و فرایندهـاي سـاخت و تولیـد آن هاسـت. توسـعه اغلـب 
انرژي هـاي  هوافضـا،  قبیـل  از  پیشـرفته  فناوري هـاي 
تجدیدپذیـر، میکروالکترونیـک، زیسـت فناوري و...، در گـرو 
دسترسـي بـه مـواد پیشـرفته و فناوري هـاي مرتبـط بـا آن 
اسـت. نگاهـي به محدودیت های سـال هاي گذشـته کشـور 
در دسـتیابی بـه برخـی از این مـواد، به خوبـي مبین اهمیت 
کلیـدي ایـن حوزه اسـت. با توجـه به اهمیت ایـن موضوع و 
اهتمـام معاونت علمی و فناوری، سـتاد توسـعه فناوری های 
مـواد و سـاخت پیشـرفته بـا هـدف سـاماندهي، کمـک بـه 
ارتقـای وضعیـت تولیـد، تجاری سـازی، توسـعه فنـاوری و 
زیرسـاخت های مرتبـط بـا تولیـد مواد و سـاخت پیشـرفته 

تشـکیل شـده است.
انجـام ماموریت هـای خـود، سـه  ایـن سـتاد در راسـتای 
و  فنـاوری  از  کارگـروه تشـکیل داده اسـت کـه عبارتنـد 

سیاسـت گذاری. و  توسـعه  و  برنامه ریـزی  نـوآوری، 

کارگروه فناوری و نوآوری
هـدف اصلی این کارگروه حمایت از توسـعه و تجاري سـازي 
فنـاوري در حـوزه مـواد و سـاخت پیشـرفته اسـت. توسـعه 
کمـی و کیفـی شـرکت های خصوصـی به ویژه شـرکت های 
دانش بنیـان فعـال در حـوزه مـواد و سـاخت پیشـرفته از 
راهبردهـاي محـوري این کارگروه اسـت. در ایـن کارگروه از 
طرح هـای نوآورانـه با سـطح آمادگي فناورانه متوسـط و باال 

بـراي ورود بـه صنعـت حمایت خواهد شـد.
ایـن کارگـروه بـا رویکـردي کامـال ماموریت محـور وظیفـه 
حمایـت از نوآوري هـاي داخلـي و نیـز انتقـال فناوري هـاي 
مـورد نیاز در حوزه مواد و سـاخت پیشـرفته را جهت تحقق 
اقتصـاد مقاومتـي دنبال خواهـد کرد. رئـوس برنامه هاي این 

کارگروه عبارتسـت از:
-تعامـل بـا متقاضیـان مـواد و تجهیـزات پیشـرفته جهـت 

شناسـایي نیازهـاي گلوگاهـي و اولویت بنـدي آن هـا
-توسـعه کمي و کیفي شـرکت هاي دانش بنیان حـوزه مواد 

و سـاخت پیشرفته از طریق:
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6-فناوری سطح
7-کاتالیست های صنعتی

8-کربن
9-کامپوزیت

کارگروه برنامه ریزی و توسعه
وظیفه این کارگـروه طراحی و تدوین برنامه های اجرایی برای 
ارتقـاء و افزایـش ظرفیت های نرم افزاری و سـخت افزاری مورد 
نیـاز برای توسـعه حـوزه ماموریت سـتاد شـامل ظرفیت های 
نـوآوری، زیرسـاخت های پژوهـش و تحقیقـات، فناوری هـای 
کلیدی، تجاری سـازی دسـتاوردهای فناورانه در قالب توسـعه 
شـرکت های دانش بنیـان، تقویـت تحقیق و توسـعه بنگاهی، 

تامیـن مالی، صـادرات و انتقال فناوری اسـت. 
رئوس برنامه های این کارگروه عبارتند از: 

-ارتقاء ظرفیت های نوآوری
-توسعه فناوری های کلیدی

مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  پژوهشـی  ظرفیت هـای  -ارتقـاء 
پژوهشـی و جهت دهـي آن هـا بـه سـمت نیازهاي جـاري و 

کشـور آتي 
-افزایـش ظرفیـت تحقیـق و توسـعه در بنگاه هـای  صنعتی 

ایـن حوزه
-برنامه ریـزی برای توسـعه صادرات محصـوالت دانش بنیان 

ایـن حوزه
-توسعه بخش از طریق جلب سرمایه گذار خارجي

کارگروه سیاست گذاری و مطالعات راهبردی
وظیفـه این کارگروه عبارتسـت از تجزیه و تحلیل واقعیت هاي 
موجود، شناسـایي چالش ها و مشکالت بخشـي، گردآوري آمار 
و ایجـاد بانک هـاي اطالعاتـي مورد نیاز جهت سیاسـت گذاري 
موثـر، پایش تحوالت و روندهـاي داخلي و بین المللي در حوزه 
مـواد و سـاخت پیشـرفته، بررسـي تجـارب سیاسـت گذاري 
کشـورهاي پیشـرو و تدویـن برنامه هاي راهبـردي و بلندمدت 
برای توسـعه بخش مواد در کشـور متناسـب با نیازهاي جاري 
و آتي که الزمه پیاده سـازي سیاسـت هاي اقتصـاد مقاومتي در 
ایـن بخـش هسـتند. این وظایـف در قالـب رئـوس برنامه هاي 

پیشـنهادي زیر پیگیري خواهند شـد:
مـواد  بخـش  در  صنعتـی  توسـعه  چالش هـای  -بررسـی 

پیشـرفته
-تدوین درخت فناوري هاي حوزه مواد و ساخت پیشرفته

-تدوین سند توسعه این بخش
-آینده نگاری فناوری های این حوزه

-تدویـن نقشـه راه فناوري هاي مواد و سـاخت پیشـرفته در 
افـق بلندمدت

در  مـواد  توسـعه  بـا  مرتبـط  قوانیـن  تطبیقـی  -بررسـی 
ایـران و  پیشـرفته  کشـورهای 

-اجـراي برنامه رصـد و پایش فناوري هاي نوظهـور در حوزه 
مواد و سـاخت پیشرفته

-ایجـاد بانـک اطالعاتي محققـان، شـرکت هاي دانش بنیان، 
 نیازهـا و تولیدات در ایـن حوزه

و متوسـط  ترغیـب شـرکت های کوچـک  و  1-شناسـایی 
توانمنـد جهـت ورود بـه جرگـه شـرکت هاي دانش بنیـان و 
برخـورداري از مزایـاي قانونـي آن به ویژه از طریـق ارتباط با 

پارک هـا، مراکـز رشـد و شـتاب دهنده های موجـود
2-شناسـایی شـرکت های بـزرگ صنعتـی مسـتعد بـرای 

صنعتـی دانش بنیـان  شـرکت های  به عنـوان  شناسـایی 
3-ترغیب شـرکت هاي بزرگ صنعتي جهت سـرمایه گذاري 

در مواد پیشـرفته مورد اسـتفاده در زنجیره ارزششان
4-معرفـي و ترازیابي شـرکت هاي بین المللي با شـرکت هاي 

داخلي جهت توسـعه فنـاوري و صادرات
5-حمایـت از شـرکت هاي دانش بنیان حوزه مواد پیشـرفته 
جهـت توسـعه ظرفیـت و نیـز تعریـف پروژه هـاي نوآورانـه 
جدیـد بـا هـدف بومي سـازي مـواد و تجهیـزات مـورد نیـاز 

داخلـي یـا صـادرات مـوارد مزیت دار
6-تالش براي رسـوخ فناوري هاي مواد و سـاخت پیشـرفته در 
بنگاه هـاي بزرگ صنعتي در قالـب مدل هاي مختلف حمایتي

7-توانمندسـازي شـرکت هاي دانش بنیـان از طریـق کمک 
بـه توسـعه بازار، اخـذ اسـتانداردها، اصالح سـاختار و...

طرح هـای  در  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  از  8-حمایـت 
مـورد نیـاز بـرای تکمیـل زنجیـره ارزش، زنجیـره تامیـن یا 

مبتنـی بـر مزیت هـای کشـور 
9-حمایـت از همکاري هاي فناورانه بین المللي شـرکت هاي 

دانش بنیان
مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  نوآورانـه  فعالیت هـاي  -رصـد 
تحقیقاتـي؛ شناسـایي، انتخـاب و حمایـت از پروژه هـاي بـا 
آمادگـي تجاري سـازي بـاال در قالب حمایت از نمونه سـازي، 

تولیـد پایلـوت و تاسـیس شـرکت هاي زایشـي
و  کلیـدی  فناوری هـای  پروژه هـای  اجـراي  از  -حمایـت 

مـواد عرصـه  در  نوظهـور  فناوری هـای 
بـرای توسـعه فنـاوری مـواد پیشـرفته، پنل هـای تخصصی 
موضوعـی بـا اهـداف ذیـل در کارگـروه فنـاوری و نـوآوری 

سـتاد شـکل گرفته اسـت:
1-اسـتفاده از افراد متخصص و دارای سـابقه کار حرفه ای و 

صنعتـی به عنـوان مدیر پنل
2-ترسـیم درخت فنـاوری در هر پنل و شناسـایی بازیگران 
متقاضیـان  و  تولیدکننـدگان  فنـاوران،  شـامل  آن  اصلـی 

صنعتی
3-برگـزاری جلسـات همفکـری بـا حضـور فعـاالن بخـش 

صنعـت، شـرکت ها، پژوهـش و متولیـان دولتـی
و  صنعتـی  توسـعه  چالش هـای  و  نیازهـا  4-الویت بنـدی 

اقتصـاد دانش بنیـان در هـر بخـش
5-تعریـف پروژه هـای توسـعه دانش فنی و حمایـت از آن با 

تعامل مسـتقیم فنـاوری و متقاضی صنعتی
عناوین این پنل ها عبارتند از:

Additive Manufacturing  1-فناوری تولید افزایشی
2-بازیافت ضایعات قطعات الکتریکی و الکترونیکی

3-بازیافت پسماند حاصل از فرآوری مواد معدنی
4-آلومینیوم

5-سرامیک های ساختاری
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نگاه ویژه به دانش بنیان
در »دات آی آر« شبکه دو

 ساقی احتشام زاده

�ب �ایت معاونت عیمل صورت گرفت

اقتصــاد  بــه  ویــژه  نــگاه  بــا  آر«  آی  »دات  برنامــه 
ســیما  دو  شــبکه  از  هفتــه  در  روز  دو  دانش بنیــان 
در حــال پخــش اســت. همچنیــن برنامــه مشــاعره 
ــد  ــا هــدف فرهنگســازی و پیون دانشــجویی »چکامــه« ب
ــات  ــا ادبی ــی ب ــی و مهندس ــته های فن ــجویان رش دانش
ــگ  ــعه فرهن ــتاد توس ــت س ــا حمای ــی و ب ــن فارس که
ــت علمــی و  ــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاون عل
بنیــاد ملــی نخبــگان روی آنتــن شــبکه آمــوزش ســیما 

ــی رود. م
مطابــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری، در قضیــه 
ــم و  ــئله عل ــم، مس ــاج داری ــا احتی ــاوری واقع ــم و فن عل
فنــاوری تبدیــل بــه مســئله مهــم کشــور شــود. از ایــن 
ــازی و  ــه فرهنگس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــش می ت فرمای
ــد  ــی بای ــر طریق ــور از ه ــش در کش ــم و دان ــج عل تروی
ــا شــاهد گفتمــان ســازی و پیشــرفت در  انجــام شــود ت
ــان باشــیم. پخــش برنامه هــای  عرصــه اقتصــاد دانش بنی

ــی  ــا مســائل علم ــردم ب ــوم م ــنایی عم ــی و آش تلویزیون
بــه صــورت ناخــودآگاه در ایــن زمینــه بســیار تاثیرگــذار 
اســت. برنامــه هــای موفقــی از جملــه »نســیم دانــش«، 
»دات آی آر«، »مجلــه فنــاوری« و اکنــون مشــاعره 
ــن راســتا توســط ســتاد  ــه« در همی دانشــجویی »چکام
ــان  ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن توس
ــد  ــرای تولی ــزی و ب ــی طراحــی و برنامه ری ــت علم معاون
ــده اند. ــت ش ــی حمای ــبکه های تلویزیون ــش از ش و پخ
ــان  ــاد دانش بنی ــه اقتص ــژه ب ــی وی »دات آی آر« و نگاه
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی بــا 
ــه »دات آی آر« در  ــاری برنام ــاه ج ــه از م ــالم این ک اع
روزهــای سه شــنبه و چهارشــنبه، پخــش خــود را از 
شــبکه دو ســیما آغــاز کــرده اســت، توضیــح داد: »پیــرو 
تفاهمنامــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
برنامه ســازی  بــر  و ســازمان صــدا و ســیما مبنــی 
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بــه مــدت ده روز از ســاعت 22 از شــبکه آمــوزش پخــش 
می شــود.«

وی ادامــه داد: »در دو ســال گذشــته اســتعدادهای برتــر 
دانشــگاه صنعتــی شــریف و ســپس دانشــگاه تهــران در 
ــاعره  ــد مش ــری جدی ــد. س ــرکت کرده ان ــه ش ــن برنام ای
دانشــجویی »چکامــه« بــا حضــور دانشــجویان برتــر 
اســتان اصفهــان در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان تولیــد و 
ضبــط شــده و در حــال پخــش اســت. در تــالش هســتیم 
کــه برنامه هــای ایــن چنینــی فقــط در تهــران نباشــد و 

ــه دیگــر شــهرها نیــز بپردازیــم.« بتوانیــم ب
و  مهندسی  فنی،  دانشجویان  پیوند 

پزشکی با ادبیات
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا بیــان 
این کــه پخــش ایــن برنامــه بــا هــدف پیونــد دانشــجویان 
رشــته های فنــی و مهندســی و پزشــکی بــا ادبیــات 
ــه  ــن برنام ــرای ای ــت: »در اج ــت، گف ــی اس ــن فارس که
نــگاه بــر ایــن بــود کــه فضــای یکنواخــت در دانشــگاه ها 
بــه گونــه ای عــوض شــود و در واقــع ادبیــات و مشــاعره 

ــد.« ــا باش ــن فض ــده ای ــی ترمیم کنن ــه نوع ــد ب می توان
پرویـز کرمـی همچنیـن بیـان کـرد: »در واقـع برنامـه، 
زمینه سـاز ایـن مسـئله می شـود کـه دانشـجویان فنـی، 
مهندسـی و پزشـکی بـا فرهنـگ و ادبیـات کشـور که در 
شـعر نمـود پیـدا می کند، بیشـتر مأنـوس شـوند و ترویج 
زبـان فارسـی بـرای گروهـی که به طور مسـتقیم بـه زبان 
و ادبیـات فارسـی نمی پردازند، فراهم شـود. عـالوه بر این 
بـا پخش آن دانشـجویان دیگـر نیز ترغیب بـه فعالیت در 

ایـن زمینـه می شـوند.«
پیوند عمیق با هویت ملی

ــاوری و اقتصــاد  ــم، فن ــگ عل ــر ســتاد توســعه فرهن دبی
دانش بنیــان معاونــت علمــی  ادامــه داد: »در همیــن 
در  مختلــف  رشــته های  برتــر  دانشــجویان  راســتا، 
ایــن برنامــه حضــور یافته انــد و در جریــان شــرکت 
ــه  ــرایند و ب ــعر می س ــاعرانه ش ــا ذوق ش ــابقه، ب در مس
ــه  ــن برنام ــد. ای ــایر دانشــجویان می پردازن ــا س ــت ب رقاب
نشــان می دهــد دانشــجویان فنــی و مهندســی، آن هــم 
ــرار  ــور ق ــی کش ــه علم ــن مرتب ــه در باالتری ــانی ک کس
ــم  ــر مه ــه از عناص ــات ک ــعر و ادبی ــا از ش ــد، نه تنه دارن
هویــت ملــی اســت، دور نیســتند، بلکــه بــا آن پیونــدی 

ــد.« ــق دارن عمی
ــجویی  ــاعره دانش ــه مش ــی، برنام ــز کرم ــه پروی ــه گفت ب
»چکامــه« تنهــا بــه شــعرخوانی اختصــاص نــدارد، 
دربــاره  برتــر  دانشــجویان  برنامــه  ایــن  در  بلکــه 
دســتاوردهای علمــی و اختراعــات خــود نیــز توضیحاتــی 
ــز در حــوزه  ــن ســواالتی نی ــد و همچنی ــه می دهن را ارائ
ــان پاســخ داده مــی شــود  ــه آن فرهنگســازی مطــرح و ب
ــم،  ــج عل ــق شــاهد فرهنگســازی و تروی ــن طری ــا از ای ت
 .ــیم ــه باش ــان در جامع ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص فن

مشــترک بــا رویکــرد علمــی و فنــاوری در صــدا وســیما، 
ــن طراحــی و  ــا همیــن عناوی ــی ب ــه تلویزیون ــد برنام چن
تولیــد شــد و برنامــه »دات آی آر« نیــز بــا همیــن هــدف 
ــاوری و  ــم، فن ــگ عل ــتاد توســعه فرهن ــت س ــا حمای و ب
ــبکه دو  ــرای ش ــی ب ــت علم ــان معاون ــاد دانش بنی اقتص

ســاخته شــده اســت.«
مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان افــزود: »بــا توجــه به 
ــواده محــور و اجتماعــی  این کــه رویکــرد شــبکه دو، خان
ــا  ــه ب ــه علمــی و فناوران ــک برنام ــالش شــده ی اســت، ت
ــان  ــی جوان ــی و در معرف ــات اجتماع ــت موضوع محوری
کارآفریــن کــه در اســتارت آپ ها فعالیــت می کننــد، 
تولیــد شــود. در اصــل برنامــه »دات آی آر« بــا مضمونــی 
ــرای معرفــی اســتارت آپ ها  کامــال عمومــی و همگانــی ب

ــت.« ــده اس ــد ش ــان تولی ــرکت های دانش بنی و ش
بــه گفتــه پرویــز کرمــی، »دات آی آر« یک برنامــه علمی 
- اجتماعــی اســت کــه از طرفــی بــه معرفی اســتعدادهای 
برتــر می پــردازد و بــا تکیــه بــر ســبک زندگــی اســالمی 
و ایرانــی، اهرمــی بــرای تشــویق جامعــه بــه قــدم زدن در 
محیــط علــم و فنــاوری و تولیــد ثــروت از علــم و تبدیــل 

ایــده بــه محصــول بــه شــمار مــی رود.
وی هــدف از تولیــد ایــن برنامــه را بــه تصویــر کشــیدن 
اقتصــاد دانش بنیــان و ترویــج اســتفاده از ایده هــای 
برتــر بــرای کســب موفقیــت در فضــای کارآفرینــی 
ــا  ــن راســتا کســانی کــه ب ــوان کــرد و گفــت: »در ای عن
وجــود محدودیت هــای گوناگــون، راه هــای نوینــی بــرای 
ــه  ــد، ب ــق ایده هــای کارآمــد یافته ان کســب درآمــد و خل

ــوند.« ــوت می ش ــه دع ــن برنام ای
ــاوری و اقتصــاد  ــم، فن ــگ عل ــر ســتاد توســعه فرهن دبی
کارآفرینــی،  برنامــه  »ایــن  داد:  ادامــه  دانش بنیــان 
ــتغالزایی در  ــت از اش ــاوری و حمای ــی و خودب خوداتکای
خــود  کار  رأس  در  را  دولتــی  اســتخدام های  مقابــل 
قــرار داده اســت و بــه معرفــی افــراد حقیقــی و حقوقــی 
موفــق و کارآفریــن در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان و 
اســتارت آپ ها و تبدیــل علــم بــه ثــروت می پــردازد 
ــه  ــان را ب ــی ایش ــا منف ــت ی ــای مثب ــتان تجربه ه و داس

می کشــد.« تصویــر 
مشاعره دانشجویی چکامه

وی همچنیــن دربــاره برنامــه تلویزیونــی »چکامــه« 
توضیــح داد: »رونــد تولیــد ایــن برنامــه بــا حمایــت بنیاد 
ملــی نخبــگان و ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری 
و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی و همــکاری صــدا 
ــاز  ــش آغ ــال پی ــوری اســالمی از دو س ــیمای جمه و س
ــن برنامــه در ســال گذشــته نشــان داد،  شــد. پخــش ای
ــر  ــای دیگ ــا فعالیت ه ــتا ب ــی هم  راس ــای فرهنگ برنامه ه
ــز  ــال نی ــد. امس ــش باش ــمگیر و ثمربخ ــد چش می توان
ــون  ــه« همچ ــوان »چکام ــا عن ــجویی ب ــاعره دانش مش
ســال گذشــته بــا حضــور دانشــجویان دانشــگاه های 
ــماعیل آذر  ــرای اس ــا اج ــت و ب ــه اس ــکل گرفت ــی ش فن
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پنج نمایشگاه داخلی و بین المللی
را مدیریت کردیم

 المیرا حسینی

گفت و گو �ب عیل اصغر پیهل ور
یل رک عمل و فناوری استان خراسان �ش رئیس �چ
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تنها 12 سال از عمر ایجاد استان 
خراسان شمالی می گذرد و 5 سال است 
صاحب پارک علم و فناوری شده، اما 
در همین مدت کوتاه هم پیشرفت های 
خوبی در زمینه فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در این استان به دست 
آمده است. همه این موفقیت ها هم در 
حالی است که به گفته دکتر علی اصغر 
پیله ور، رئیس پارک علم و فناوری 
استان خراسان شمالی، این استان 
همچنان دچار ضعف در زیرساخت های 
آموزش عالی و فناوری است و این 
پارک در تالش است تا در درجه اول 
به ایجاد این زیرساخت ها کمک کند.

 چـه تعـداد شـرکت دانش بنیـان در پـارک علم و 
فنـاوری اسـتان خراسـان شـمالی فعال هسـتند؟ از 
این تعـداد، چنـد شـرکت به مرحلـه تجاری سـازی 

رسـیده اند؟
قبـل از هـر چیـز الزم اسـت یـادآوری کنـم کـه پـارک علم 
و فنـاوری اسـتان خراسـان شـمالی، نوپاسـت. در راسـتای 
سیاسـت های وزارت علـوم مبنـی بـر این کـه همـه اسـتان ها 
بایـد پـارک علـم و فنـاوری داشـته باشـند، پارک هـا از اوایل 
دهه 80 به مرور تاسـیس شـدند. در حال حاضر ما در کشـور 
36 پـارک علـم و فنـاوری داریـم و حـدود 160 مرکـز رشـد 
فعال. مجوز تاسـیس پارک خراسـان شـمالی هم در سال 89 
اعطـا شـد و از سـال 90 فعالیت خود را شـروع کـرد. در حال 
حاضـر و پس از گذشـت 5 سـال، ما 58 شـرکت فنـاور، نوآور 
و دانش بنیـان داریـم کـه 6 شـرکت بـه مرحله تجاری سـازی 
رسـیده اند و در حالـت نیمه صنعتـی قـرار دارنـد. حتـی ایـن 
شـرکت ها فـروش ارزی هـم داشـته اند و تـا پایـان سـال 94 
مبلغ 152 هزار دالر صادرات به کشـورهای افغانسـتان، عراق، 

ایتالیـا، ترکمنسـتان و اسـترالیا صورت گرفته اسـت.
 مرکز رشد هم دارید؟

بلـه، مـا سـه مرکـز رشـد در شـهر های اسـفراین، بجنـورد و 
شـیروان داریم. مرکز رشـد اسـفراین روی حوزه های متالوژی 
و صنعتـی – معدنی فعال اسـت، مرکز رشـد بجنـورد، جامع 
اسـت و در تمامـی رشـته ها از جملـه آی تـی، آی سـی تی، 
کشـاورزی، صنایـع غذایـی، خدمـات و... فعالیـت می کنـد و 
مرکـز رشـدی کـه در شـیروان داریـم به طور تخصصـی روی 
حـوزه کشـاورزی کار می کنـد چـون در آن جـا مـزارع علمی 
و پژوهشـی وجـود دارد. در اصـل مـا طـی چنـد سـالی که از 
فعالیـت پارک خراسـان شـمالی می گـذرد، بیـش از هر چیز 
روی زیرسـاخت ها کار کردیـم. حـدود 800 میلیـون تومـان 
کمـک مسـتقیم و غیرمسـتقیم )به صورت تشـکیل کارگاه ها 
و کمـک بـه حضـور شـرکت ها در نمایشـگاه های داخلـی و 
بین المللـی( به این شـرکت ها داشـتیم و نزدیک بـه 210 نفر 
اشـتغال مسـتقیم توسـط این شـرکت ها ایجاد شـده اسـت.

جالـب اسـت بدانید که این پـارک در عمر نسـبتا کوتاه خود، 
مدیریـت 5 نمایشـگاه ملـی و بین المللـی را بـر عهده داشـته 

است.
 این نمایشگاه ها چه بوده اند؟

ببینید ما 270 کیلومتر مرز مشـترک با کشـور ترکمنسـتان 
داریـم و در واقـع ایـن کشـور دروازه ورود مـا بـه بازار آسـیای 
میانـه اسـت. ما پـارک پایلـوت و نمونـه بودیم که فنـاوری و 
نوآوری را به آسـیای میانه ببریم. به همین دلیل نمایشـگاهی 
برگـزار کردیم و زمینه حضور چندین شـرکت دانش بنیان در 
این نمایشـگاه ایجاد شـد. همچنین مدیریت 3، 4 نمایشـگاه 
ملـی کـه در تهـران و در حـوزه کشـاورزی برگزار می شـد، بر 
عهـده پارک خراسـان شـمالی بـود. بـا مدیریت مـا، تعدادی 
از شـرکت ها از طریق همین نمایشـگاه ها توانسـتند صادرات 
داشـته باشند و زمینه سـاز ورود ارز شـوند. این بهترین حالت 
بـرای جـا افتـادن یـک پـارک تـازه تاسـیس اسـت. در نظـر 
داشـته باشـیم که راه نجـات اقتصاد ایران توجه بـه درون زایی 
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و ظرفیت هایی اسـت که توسـط این شـرکت های دانش بنیان 
ایجـاد می شـود. باید کمک کنیم که اقتصادمان درون زا شـود 
و خلـق مزیـت کنـد. این رویکـرد کلیه پارک هاسـت و ما هم 
بـه نوبـه خود به عنوان یک اسـتان کوچک در تالش هسـتیم 
بـا ظرفیت هـا و توانمندی هایـی کـه داریـم در ایـن راه قـدم 

برداریم.
 نکتـه ای کـه همـواره روی آن تاکید می شـود، این 
اسـت که پارک هـا و شـرکت های دانش بنیـان در هر 
اسـتان در درجـه اول روی توانمندی هـا و مشـکالت 
خـود تمرکـز کننـد و راهـی بیابنـد کـه از طریـق 
ظرفیت هـای موجود در اسـتان، مشکالتشـان را حل 
کنند. شـما چـه ظرفیت هـا و مشـکالتی در اسـتان 
خراسـان شـمالی داریـد و آیـا توانسـته اید در ایـن 

راسـتا قـدم بردارید؟
در  بیشـتر  شـمالی  خراسـان  اسـتان  در  مـا  ظرفیت هـای 
حـوزه کشـاورزی و صنایـع غذایـی اسـت و بـه همیـن دلیل 
شـرکت های دانش بنیانـی را حمایـت کردیـم کـه در ایـن 
مسـیر کار می کننـد. مثال شـرکت هایی را داریم کـه در حوزه 
کودهـای بیولوژیـک فعـال هسـتند. همچنیـن مـا در بخش 
آی تـی و خدمـات و صنعـت و معدن، ظرفیت هایـی داریم که 
از آن هـا اسـتفاده کرده ایـم. معانـت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری بـه تعـدادی از این شـرکت های دانش بنیان کمک 
کـرده و در مجمـوع با ارائه تسـهیالتی به مبلـغ 600 میلیون 
تومـان کمـک کرده تا این شـرکت ها روی پای خود بایسـتند 
و بتوانند مشـکالت اسـتان را حل کنند. اما متاسقانه تعدادی 
از شـرکت ها نتوانسـته اند از ظرفیت هـای معاونـت اسـتفاده 

. کنند
 چرا؟

مثال واحدهای فناور داریم که دانش بنیان نیسـتند، در نتیجه 
معاونـت هم نمـی تواند به آن ها کمک کنـد. اگر بتوانیم برای 
شـرکت ها جـا بیندازیـم کـه حرکـت بـه سـمت دانش بنیان 
می شـود.  بهتـر  اوضـاع  اسـت،  خودشـان  نفـع  بـه  شـدن 
اسـتان هایی مثـل خراسـان شـمالی را کـه زیرسـاخت های 
نـوآوری و آمـوزش عالـی در آن ضعیـف اسـت، نمی تـوان بـا 
اسـتان هایی مثـل آذربایجـان غربـی و اصفهان مقایسـه کرد. 
مـن در فکر سـاختمان نوآوری و تشـکیل کارگاه هسـتم، اما 
در اسـتان اصفهـان به حضـور در عرصه هـای بین المللی فکر 

می کننـد.
 بـا توجـه بـه این کـه در پـارک خراسـان شـمالی 
بـا شـرکت های زیـادی در ارتبـاط هسـتید، عمـده 

مشـکالت آن هـا را چـه می دانیـد؟
چند مشـکل کالن در کشـور وجود دارد. در درجه اول ارزش 
ارزی بسـیاری از محصوالت دانش بنیان مشـخص نیسـت. ما 
برای محصول دانش بنیانمان اسـتاندارد مورد نیاز را ننوشـتیم 
و قیمت گـذاری درسـتی انجام نداده ایم. راهش هم این اسـت 
کـه یـک شـبکه سراسـری قیمت گـذاری و استانداردسـازی 

شود. تشکیل 
در درجه بعدی، مشـکل این جاسـت که بسـیاری از شرکت ها 
بـا قاعـده  بـازار و کسـب و کار آشـنا نیسـتند و ایـن باعـث 

می شـود کـه نتواننـد محصـول تولیـدی خـود را در بـازار به 
فـروش برسـانند و ورشکسـت و از گردونـه خارج شـوند. این 
اتفاق طبیعی اسـت چون کسـی که محصـول را تولید کرده، 
تنهـا یـک نخبـه یـا اسـتاد دانشـگاه اسـت و چیـزی از بـازار 
نمی دانـد. از طرفـی محصولی را به جامعـه عرضه می کند که 
تـازه اسـت و احتماال بـازار توانایی هضم آن را نـدارد. بنابراین 
بایـد کار فروش و بازاریابی به کسـانی سـپرده شـود کـه بازار 
را می شناسـند و نبـض بـازار در دستشـان اسـت، نه کسـانی 
کـه تنهـا بـا تسـلط علمـی خـود موفق بـه خلـق محصولی 
شـده اند. مـا سـعی می کنیـم در پـارک خراسـان شـمالی در 
قالب مشـاوره های بازاریابـی، حقوقی، قراردادها و... شـرکت ها 

را نسـبت به ایـن موضـوع آگاه کنیم.
از طرفـی متاسـفانه جامعـه مـا هنـوز بـه سـمت اسـتفاده از 
محصـوالت دانش بنیـان جلـب نشـده اسـت و مـا همچنـان 
واردکننـده هسـتیم. ارتباط ضعیـف صنعت و دانشـگاه که از 
گذشـته وجـود داشـته، هنوز هـم وجـود دارد و پارک هـا قرار 
اسـت نقـش حلقـه واسـط را بـازی کنند، امـا ما هنـوز هم با 
ایـن چالـش مواجه هسـتیم که صنایـع مادر و حتـی صنایع 
کوچـک و متوسـط نمی تواننـد روی محصـوالت دانش بنیان 
داخلـی حسـاب بـاز کننـد. خریـد و فـروش محصـوالت بـه 
صورت سـنتی انجام می شـود و نیاز به تبلیغات و پشـتیبانی 
داریـم که فرهنگ اسـتفاده از محصوالت داخلـی را در جامعه 
گسـترش دهیـم. بایـد این بـاور را در مـردم ایجـاد کنیم که 
فنـاوری نویـن می توانـد ارزش افـزوده فراوان در کشـور ایجاد 
و از خـروج ارز جلوگیـری کنـد. بـرای رسـیدن بـه این مهم، 
الزم اسـت شبکه سـازی پارک هـا در دسـتور کار قـرار بگیرد. 
چـون در حـال حاضـر پارک هـای کشـور بـا یکدیگـر ارتباط 
چندانـی ندارنـد و هـر کـس سـاز خـودش را می زند. بـه این 
شـکل اسـت که می توانیم به سـمت تولید محصوالتی برویم 
کـه نه تنهـا ارزآوری زیادی دارند، بلکه سـرمایه چندانی را هم 

نمی کنند. طلـب 
 به طـور خـاص مشـکالت پـارک علـم و فنـاوری 

خراسـان شـمالی چـه چیزهایـی اسـت؟
ما بیشـتر مشـکالت سـاختاری داریم. از زمان ایجاد اسـتان 
خراسـان شـمالی، تنهـا 12 سـال می گـذرد و ایـن بدیـن 
معنی اسـت که زیرسـاخت های آمـوزش عالی و فنـاوری ما 
در اسـتان ضعیـف اسـت. ما حتی سـاختمان و فضـای الزم 
نداریـم کـه در ختیاز شـرکت ها قرار دهیـم در حالی که این 
یکـی از خدماتـی اسـت کـه پارک ها به شـرکت ها می دهند. 
بـرای این که اسـتان خراسـان شـمالی هـم بتواند با سـرعت 
بیشـتری پیشـرفت کنـد، الزم اسـت که سـهم اسـتان های 
ضعیـف، جـدا مشـخص شـود و مـا را در تیم اسـتان تهران 
قـرار ندهنـد. بـرای این کـه شـرکت های مـا بتواننـد کم کم 
رمـق پیـدا کننـد و وارد عرصه رقابت شـوند، الزم اسـت که 
در ابتـدا، سـهم خاصـی برایشـان در نظـر گرفته شـود و در 
مقولـه اعتبـارات هم دسـتمان برای کمک به این شـرکت ها 
بازتـر باشـد. بایـد خودمـان را جای ایـن شـرکت ها بگذاریم 
و ضوابـط و قوانیـن را به سـمتی ببریـم که کار را بـرای این 

.افراد تسـهیل کند
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بازگشت تورم به سراشیبی
 علیرضا بهداد

بستان ان در ماه آخر �ت چند س�نس از اقتصاد ا�ی

اقتصاد ایران در حالی شش ماه نخست سال جاری را پشت سر 
گذاشت که نرخ تورم به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های 
اقتصاد کالن در ماه گذشته به 8/3 درصد رسید که این رقم بیانگر 
درمان درد تورم که یکی از دردهای ریشه دار اقتصاد کشور است، 

اهمیت باالیی دارد.
بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران اعالم کرده، نرخ تورم در 12 
ماه منتهی به شهریور 95، به 8/3 درصد رسیده که نسبت به 12 
ماه منتهی به مرداد ماه از کاهش 0/4 واحد درصدی برخوردار 
بوده است. تورم ماهانه نیز که در ماه گذشته به حدود 1/5 درصد 
رسیده بود طی شهریور ماه گذشته به 0/2 درصد کاهش یافت 
که این رقم نشان می دهد افزایش قیمت انواع کاال و خدمات 
در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه گذشته تنها 0/2 واحد درصد 
افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که بیانگر میزان 
تورم در ماه مشابه سال قبل است در شهریور 95 به 6/7 درصد 
رسید که نسبت به شهریور 94 حدود 0/7 واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. مجموعه این ارقام نشان می دهد که اقتصاد ایران 
در سراشیبی تورم قرار گرفته است و اگر نرخ ماهانه به همین 
میزان ادامه یابد تا پایان سال جاری تورم در کشور به زیر 8 درصد 
هم خواهد رسید. بسیاری از اقتصاددانان کشور بر این باورند که 
بهتر است با توجه به روند نزولی نرخ تورم طی ماه های گذشته، 
سیاست گذار برای مهار نرخ تورم و حفظ این دستاورد برای زیر 
5 درصد نرخ تورم را هدف گذاری کند و پس از آن با اصالحات 
اساسی در ساختار اقتصاد ایران، بازار به سمت رقابتی شدن انواع 
کاال و خدمات پیش رود. فعاالن اقتصادی کشور و سیاست گذاران 
دولت بر این باورند که بهتر است به مرور زمان از درجه دخالت 
دولت در اقتصاد کاسته شود چرا که این حضور بیش از آن که به 
نظارت بر اقتصاد منتهی شود، سبب ساز برخی از رانت ها و فساد ها 

در بدنه اقتصادی کشور شده است.

از نظر برخی اقتصاددانان، اقتصاد ایران نیازمند جراحی هایی 
اساسی در بدنه خود است که این جراحی ابتدا بهتر است در ذهن 
مدیران دولتی نقش بربندد و آن گاه اجرایی شود؛ تا آنان به این باور 
نرسند که اقتصاد نیازمند جراحی است، سیاست گذار نمی تواند 
به راحتی اهداف خود را محقق کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران 
از فهم نادرست و درک اشتباه برخی از مفاهیم رنج می برد که با 
اصالح این مفاهیم در ذهن مدیران میانی، می توان جراحی های 
عمیق در اقتصاد را به پیش برد. به نظر می رسد وقت آن رسیده 
که سیاست گذاران تکلیف اقتصاد را با پنج موضوع واقعی کردن 
قیمت ارز، حرکت به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت، تعرفه های 
پایین، کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری و استراتژی صنعتی، 

زمینه را برای رقابتی کردن اقتصاد ایران به وجود آورد.
واقعی کردن قیمت ارز

بسیاری از دست اندرکاران بخش تولید بر این باورند که غیر 
واقعی بودن قیمت ارز سبب شده تا تولید کاالی داخلی به صرفه 
نباشد و آن ها در برابر رقبای خود نتوانند حتی در بازار داخلی به 
رقابت بپردازند. از نظر آنان سیاست گذار بهتر است تا با واقعی 
کردن قیمت ارز که فرمول شناخته شده ای دارد و می توان با 
در نظر گرفتن نرخ تورم داخلی و میانگین جهانی به محاسبه 
آن پرداخت، یکی از زمینه های حرکت اقتصاد ایران به سمت 
بازار رقابتی را فراهم آورد. براساس برخی محاسبات صورت گرفته 
و با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، قیمت واقعی دالر در 
اقتصاد ایران چیزی حدود چهار هزار و پانصد تومان است که اگر 
سیاست گذاران پولی و بانکی اجازه دهند تا دالر به قیمت واقعی 
خود برسد و از مصنوعی نگه  داشتن آن جلوگیری کنند، آن گاه 
تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود تا کاالیی رقابتی را به تولید 
برسانند و روانه بازار داخلی کنند. واقعی سازی قیمت ارز یکی از 
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اقدامات مهم و فوری دولت به شمار می رود که بررسی عملکرد 
تیم اقتصادی نشان می دهد، این حرکت آغاز شده و قیمت ارز 
در کشور با توجه به سیاست تولید برای صادرات در مسیر واقعی 

شدن قرار خواهد گرفت.
برنامه ریزی کوتاه مدت

یکی دیگر از اقداماتی که برای پیشبرد اقتصاد کشور در مسیر 
اقتصاد مقاومتی و رقابت پذیر کردن تولید کاال و خدمات پیشنهاد 
می شود، حرکت دولت به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت و 
منعطف است. اقتصاددانان و کارشناسان نظام برنامه ریزی بر این 
باورند که بهتر است توان کارشناسی کشور در برنامه ریزی های 
بلندمدت صرف نشود که تحقق اهداف آن در  هاله ای از ابهام قرار 
دارد و کشور به جای برنامه های پنج ساله به برنامه های دو ساله 
روی آورد تا هم از عدم قطعیت ها در اقتصاد بکاهد و هم این که 
برنامه ها به اهداف خود دست یابند. دولت یازدهم در طول سه 
سالی که از فعالیتش گذشته، نمونه هایی موفق از برنامه ریزی های 
کوتاه مدت را به اجرا رساند و توانست قطار اقتصاد کشور را به ریل 
اصلی خود بازگرداند. کاهش تورم و خروج از رکود دو نمونه موفق 
در برنامه ریزی های کوتاه مدت اقتصاد ایران است که از سوی تیم 
اقتصاد دولت اجرایی شده و به اهداف خود دست یافته است. از 
این رو شرایط اقتصاد ایران و باال رفتن سرعت تغییر تکنولوژی در 
دنیا اقتضا می کند که کشور به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت 
حرکت کند که رسیدن به اهداف مشخص شده در آن هم 
ملموس تر است و هم این که دولت و مجلس واحد با انسجام 

باالتری آن را اجرایی خواهند کرد
تغییر در نظام تعرفه گذاری

نظام تعرفه گذاری در کشور یکی از حیاتی ترین نظام هایی است 
که بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد، چون منشاء قاچاق، انحصار 
تولید، غیر رقابتی بودن بازار و رانت ناشی از وضع کردن تعرفه های 
باال برای برخی از صنایع به شمار می آید. در حال حاضر برخی 
مدیران بر این باورند که می توانند با وضع کردن تعرفه های باال از 
تولید حمایت کنند و محصوالت ساخت داخل را در برابر سایر 
رقبای خارجی در امان نگه دارند، غافل از این که در چنین فضایی 
نه رقابت کامل شکل می گیرد و نه مصرف کننده از آن نفعی 
می برد. تعرفه گذاری باال برای واردات برخی از کاالها سبب شده 
است بازاری انحصاری و غیر رقابتی در اختیار برخی صنایع قرار 
داده شود که در بلندمدت نه تولید کننده و نه مصرف کننده نفعی 
از آن نخواهند برد. در این زمینه بهتر است دولت برای باال بردن 
سطح رقابت و ایجاد انتفاع برای مصرف کنندگان، تعرفه گذاری را 
فقط برای صنایعی انجام دهد که در دوره نوزادی به سر می برند 
و طی یک برنامه زمان بندی شده از میزان آن بکاهد. حیات یک 
صنعت در سایه تعرفه های باال سبب می شود آن صنعت به نوعی 
رخوت دچار شود و نتواند راه مستقل خود را در پیش گیرد. صنایع 
بزرگ کشور در حال حاضر دچار مریضی تعرفه هستند و مادامی 
که تعرفه گذاری ها باال در آن ها صورت می گیرد قادر نخواهند بود در 
مسیر رقابتی شدن گام بردارند. از این رو برخی کارشناسان اقتصادی 
به دولت توصیه می کنند که با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرایی کردن سند 

اقتصاد مقاومتی، به یک نتیجه برای منطقی کردن تعرفه ها بپردازد و 
از وضع کردن تعرفه های باال برای صنایع بزرگ و کوچک خودداری 
کند. قاچاق در سایه تعرفه های باال به وجود می آید، به گونه ای که 
حتی واردات رسمی هم برای واردکنندگان صرف نمی کند و بازار 
قاچاق داغ می شود. در تعرفه های پایین و متنوع نیز رانت برای 
برخی واردکنندگان شکل می گیرد که این موضوع نشان می دهد 
متمایل کردن نظام تعرفه گذاری به سمت صفر کردن تعرفه ها شاید 
منطقی ترین تصمیم باشد تا هم بتوان تولیدکنندگان داخلی را به 
سمت تولید رقابتی پیش برد و هم این که در سایه رقابتی شدن 
بازار، مصرف کنندگان با طیفی از انتخاب های باال مواجه شوند و 

کاالی مطلوبی را برای مصرف خود خریداری کنند.
دولت و قیمت گذاری

دخالت برخی از نهادهای دولتی در قیمت گذاری کاالها سبب 
شده است تا برخی از تولیدکنندگان نتوانند با قیمتی رقابتی 
محصوالت خود را روانه بازار کنند. این موضوع باعث شده برخی 
از تولیدکنندگان قادر نباشند محصوالت خود را با قیمت واقعی 
به فروش برسانند که در این صورت یا با کاهش هزینه های تولید 
یا با کم کردن کیفیت محصوالت خود مجبورند در بازاری که 
قیمت ها سرکوب می شوند، رقابت کنند. در این میان کارشناسان 
توصیه می کنند دولت به جای دخالت در قیمت گذاری به نظارت 
در بازارها بپردازد و کاالها را از نظر کیفی و درجه رقابت پذیری 
مورد ارزیابی قرار دهد، نه این که مدام از تولیدکنندگان بخواهد در 
قیمت کاالهای خود تجدیدنظر کنند و آن را در سطح مشخصی 
نگه دارند. این موضوع نه تنها به مصرف کننده هیچ نفعی نخواهد 
رساند، بلکه آنان را از محصوالت متنوع و باکیفیت محروم خواهد 
کرد. به نظر می رسد که دولت بهتر است برای یک بار تکلیف 
خود را با قیمت گذاری مشخص کند، چراکه در بستر رقابت نه 
قیمت گذاری دولتی و نه تعرفه های باال، کمکی به حمایت از 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نخواهد کرد.
استراتژی صنعتی

یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران ماندن در 
مفاهیم تئوریک و ایدئولوژیک است، به طوری که اقتصاددانان و 
برنامه ریزان قادر نیستند برای توسعه کشور سندی قابل اجرا را 
تدوین کنند و بخش تولید را به پیش ببرند. این موضوع سبب 
شده تا تولیدکنندگان در فضایی مه آلود به تولید بپردازند و 
قادر نباشند براساس یک استراتژی کالن تکلیف خود را بدانند. 
آن  در  و  شود  نگاشته  کشور  استراتژی صنعتی  اگر  طبیعتا 
سیاست گذاری های کالن کشور در بلندمدت قابل پیش بینی 
باشد، آن گاه سرمایه گذاران داخلی می توانند به برنامه ریزی های 
کالن بیندیشند و رفته رفته سهم خود را در بازار باال ببرند. گویا 
الزم است سند استراتژی صنعتی کشور که از سوی مسعود نیلی 
و همکارانش در سال 82 تدوین شده، مورد بازبینی قرار گیرد و 
بخش تولید کشور خود را صاحب یک استراتژی بر اساس شرایط 

روز اقتصاد ایران بداند.
دولت یازدهم می تواند با انجام سیاست گذاری های کالن و فاصله 
گرفتن از سیاست گذاری های خرد، اقتصاد کشور را رقابتی کند و 
 .با آزادسازی فعالیت های اقتصادی کشور را رشد و توسعه دهد
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فناوری های ساخت ایران
 

گ
ی اکنون های مهاهنیک اری سازی فناوری معاونت عیمل، شلک گ�ی ب

ت
معاون نوآوری و �

ن  ی و مه افزا�ی ب�ی ت افزایش مهگرا�ی زار را فرص�ت مناسب �ب دانش، صنعت و �ب

ادهای عرضه و تقاضاي فناوري دانست گذار و تعامل میان �ن ث�ی عنارص �ت
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توســـط شـــرکت کاشـــفان نیکنـــام 
اجرایـــی شـــد

طراحـــی و ســـاخت بزرگ تریـــن پکیـــج 
ــور ــهری کشـ ــالب شـ ــه فاضـ تصفیـ

شـــرکت کاشـــفان نیکنـــام موفـــق شـــد بـــا طراحـــی 
و ســـاخت بزرگ تریـــن پکیـــج تصفیـــه فاضـــالب 
شـــهری کشـــور، گام بلنـــدی در جهـــت صرفه جویـــی 
ــک  ــه کمـ ــی بـ ــکالت عمومـ ــل مشـ ــا و حـ هزینه هـ

فنـــاوری بـــردارد.
ــا  ــرکت بـ ــن شـ ــل ایـ ــان، مدیرعامـ ــین فرهادیـ حسـ
ــج  ــن پکیـ ــاخت بزرگ تریـ ــی و سـ ــه طراحـ ــاره بـ اشـ
ـــد مجلســـی  ـــه فاضـــالب شـــهری در در شـــهر جدی تصفی
اصفهـــان گفـــت: »ایـــن پکیـــج تصفیـــه بـــا ظرفیـــت 
ـــت  ـــی تح ـــبانه روز، دارای توانای ـــب در ش 1700 مترمکع

پوشـــش قـــرار دادن 9 هـــزار نفـــر اســـت.«
وی ادامـــه داد: »برخـــورداری از فضـــای مفیـــد کمتـــر 
از 700 متـــر مربـــع، مصـــرف انـــرژی بســـیار مناســـب 
ــای  ــتفاده از فناوری هـ ــو وات( و اسـ ــر از 50 کیلـ )کمتـ
تصفیـــه نویـــن فاضـــالب از ویژگی هـــای منحصـــر بـــه 

ـــت.« ـــتم اس ـــن سیس ـــرد ای ف
فرهادیـــان، قابلیـــت نصـــب در مناطـــق مختلـــف آب 
و هوایـــي، کاهـــش ســـرمایه گذاري اولیـــه و افزایـــش 
بهـــره وري را از مزایـــای پکیـــج نویـــن تصفیـــه تولیـــد 
داخـــل برشـــمرد و افـــزود: »ایـــن شـــرکت پکیج هـــا 
ــتفاده از  ــا اسـ را به صـــورت فلـــزي و پلـــی اتیلنـــی بـ
نوین تریـــن تکنولـــوژی تصفیـــه فاضـــالب مبتنـــی بـــر 
ـــج  ـــت پکی ـــده اس ـــق ش ـــرده و موف ـــف ک ـــرایط تعری ش
ــاوره،  ــاد مشـ ــم، متوســـط و زیـ ــار آلودگـــی کـ ــا بـ بـ

طراحـــي و اجـــرا  کنـــد.«
وی افـــزود: »فاضالب هـــای آلـــوده و بیمـــاری زا پـــس 
ـــف  ـــل مختل ـــی مراح ـــتم و ط ـــن سیس ـــه ای ـــت ب از هدای
ـــواد  ـــاری از م ـــو و ع ـــدون ب ـــابی زالل ب ـــه پس ـــه ب تصفی

معلـــق پاالیـــش می شـــوند.«
فرهادیـــان، بـــا اشـــاره بـــه ثبـــت اختراعـــات و 
فعالیت هـــای گوناگـــون ایـــن شـــرکت در حـــوزه 
تصفیـــه فاضالب هـــای شـــهری گفـــت: »ســـاخت 
پکیج هـــاي نویـــن تصفیـــه بیولوژیکـــي فاضـــالب بـــه 
ــورد  ــام مـ ــق نیلفـ ــه معلـ ــي، آکنـ ــد تلفیقـ روش رشـ
فاضـــالب  و  آب  تصفیه خانه هـــاي  در  اســـتفاده 
و ســـاخت پکیج هـــاي نویـــن تصفیـــه شـــیمیایي 
فاضالب هـــاي صنعتـــي از اختراعـــات ثبت شـــده ایـــن 

شـــرکت بـــه شـــمار می رونـــد.«
ایـــن فعـــال فنـــاور بـــا اشـــاره بـــه توانمنـــدی ایـــن 
ـــالب  ـــت آب و فاض ـــه صنع ـــدات فناوران ـــرکت در تولی ش
گفـــت: »طراحـــی و اجـــرای شـــبکه های جمـــع آوری 
فاضـــالب، پکیج هـــای نویـــن تصفیـــه بیولوژیکـــی 
پکیج هـــای  صنعتـــی،  و  بهداشـــتی  فاضالب هـــای 
نویـــن تصفیـــه شـــیمیایی فاضالب هـــای صنعتـــی، 
ــاي  ــاز در تصفیه خانه هـ ــورد نیـ ــزات مـ ــواع  تجهیـ انـ
ــری،  ــن چربی گیـ ــتم های نویـ ــالب و سیسـ آب و فاضـ
از طرح هـــای اجرایـــی شـــده توســـط فنـــاوران ایـــن 

می رونـــد.« به شـــمار  شـــرکت 
معـــاون نـــوآوری و تجاری ســـازی 

فنـــاوری مطـــرح کـــرد:
ـــش،  ـــی دان ـــای هماهنگ ـــت کانون ه ـــکان  ثب ام
ــرکت ها و  ــت شـ ــازار در اداره ثبـ ــت و بـ صنعـ

ـــاری ـــات غیرتج موسس
معـــاون نـــوآوری و تجاری ســـازی فنـــاوری بـــا اعـــالم 
کانون هـــای  جدیـــد  اساســـنامه  تصویـــب  خبـــر 
هماهنگـــی دانـــش، صنعـــت و بـــازار، بـــه امکان پذیـــر 
ــرکت ها و  ــت شـ ــا در اداره ثبـ ــت کانون هـ ــدن ثبـ شـ

ــاره کـــرد. موسســـات غیرتجـــاری نیـــز اشـ
شـــیخ  محمـــود  دولـــت،  هفتـــه  بـــا  همزمـــان 
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ـــت و  ـــاخته اس ـــر س ـــاری را امکان پذی ـــات غیرتج مؤسس
ـــت  ـــش، صنع ـــی دان ـــای هماهنگ ـــس کانون ه ـــن پ از ای
و بـــازار بـــه عنـــوان تشـــکل حقوقـــی شناســـنامه دار و 
ـــه  ـــد ب ـــتقل می توانن ـــی مس ـــاختار اداری و مال دارای س
ـــن  ـــی ای ـــدف اصل ـــد. ه ـــه دهن ـــود ادام ـــای خ فعالیت ه
کانون هـــا بهبـــود کســـب و کارهـــای مهـــم در کشـــور 
ــویق  ــد و تشـ ــای جدیـ ــری فناوری هـ ــه کارگیـ ــا بـ بـ

نـــوآوری در آن هاســـت.«
بـــه همـــت شـــرکت توربو ژنراتـــور 

ـــت: ـــورت گرف ـــاهرود  ص ش
ــا  ــی توربین هـ ــاخت و طراحـ ــازی سـ بومی سـ

ـــور ـــی در کش ـــای صنعت و الکتروموتوره
طراحـــی  بـــا  شـــاهرود  توربوژنراتـــور  شـــرکت  
بازســـازی  القایـــی،  الکتروموتورهـــای  ســـاخت  و 
ســـاخت  و    )DC(مســـتقیم جریـــان  ماشـــین های 
ژنراتورهـــای صنعتـــی، چالـــش کشـــور دربـــاره واردات 
ـــت. ـــرده اس ـــرف ک ـــزات را برط ـــن تجهی ـــازی ای  و بازس
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــرکت ب ـــن ش ـــل ای ـــح، مدیرعام ـــیه فات آس
بهره منـــدی از ماشـــین آالت فنـــاور و نیـــروی انســـانی 
توانمنـــد بـــرای ســـاخت و بازســـازی الکتریکـــي و 
ـــفورماتور،  ـــور، ترانس ـــور، ژنرات ـــواع الکتروموت ـــي ان مکانیک
جداکننده هـــاي  و  الکتریکـــي  مگنت هـــاي 
الکتروموتورهـــای  »ســـاخت  گفـــت:  مغناطیســـي، 
ــین های  ــازی ماشـ ــی، باالنـــس دینامیـــک، بازسـ القایـ
جریـــان مســـتقیم)DC( و ژنراتورهـــای نیروگاهـــی 
ـــن  ـــان ممک ـــرق جه ـــت ب ـــگامان صنع ـــا پیش ـــگام ب هم

شـــده اســـت.«
ـــی  ـــای القای ـــاخت الکتروموتوره ـــدی س ـــه توانمن ـــح، ب فات
ــاره  ــتریان اشـ ــاز مشـ ــاوری روز و نیـ ــا فنـ ــق بـ مطابـ
کـــرد و گفـــت: »بـــا توانمنـــدی طراحـــي و ســـاخت 
الکتروموتورهـــاي AC  از نـــوع فشـــار ضعیـــف و فشـــار 

تجاری ســـازی  و  نـــوآوری  معـــاون  زین الدیـــن، 
ـــد  ـــنامه جدی ـــب اساس ـــی از تصوی ـــت علم ـــاوری معاون فن
کانون هـــای هماهنگـــی دانـــش، صنعـــت و بـــازار 
ـــش،  ـــی دان ـــای هماهنگ ـــون ه ـــت: »کان ـــر داد و گف خب
ــش  ــد »ب« از بخـ ــتناد بنـ ــه اسـ ــازار بـ ــت و بـ صنعـ
اول و بنـــد »2« از بخـــش دوم فصـــل پنجـــم نقشـــه 
جامـــع علمـــی کشـــور و براســـاس مصوبـــه شـــورای 
عالـــی انقـــالب فرهنگـــی تاســـیس می شـــوند. پـــس 
ـــت گذاری  ـــورای سیاس ـــه ش ـــومین جلس ـــزاری س از برگ
ــازار و  ــت و بـ ــش، صنعـ ــی دانـ ــای هماهنگـ کانون هـ
ـــورا،  ـــای ش ـــنهادهای اعض ـــرات و پیش ـــال نظ ـــذ و اعم اخ
ـــه اعضـــای  ـــب کلی ـــه تصوی ـــری شـــد و ب اساســـنامه بازنگ

شـــورا رســـید.«
ــت  ــاوری معاونـ ــازی فنـ ــوآوری و تجاری سـ ــاون نـ معـ
علمـــی، شـــکل گیری کانون هـــای هماهنگـــی دانـــش، 
ـــش  ـــت افزای ـــب جه ـــی مناس ـــازار را فرصت ـــت و ب صنع
ــذار و  ــر تاثیرگـ ــن عناصـ ــی بیـ ــي و هم افزایـ همگرایـ
تعامـــل میـــان نهادهـــای عرضـــه و تقاضـــاي فنـــاوري 
دانســـت و ادامـــه داد: »کانون هـــا در تدویـــن و ارائـــه 
ـــت  ـــعه صنع ـــع توس ـــع موان ـــت رف ـــای الزم جه راهکاره
و بـــازار بـــا هـــدف توســـعه اقتصـــاد دانش بنیـــان 
ــزایی  ــش به سـ ــود نقـ ــت خـ ــورد فعالیـ ــوزه مـ در حـ

خواهنـــد داشـــت.«
ــور  ــه منظـ ــا بـ ــاختاری در کانون هـ ــرات سـ وی تغییـ
چابک ســـازی آن هـــا، محوریـــت دادن بـــه بخـــش 
خصوصـــی در ســـاختار و اداره کانون هـــا و امـــکان 
بهره گیـــری از افـــراد صاحب نظـــر و خبـــره دانشـــگاهی 
را  کانـــون  در  تخصصـــی  کارگروه هـــای  قالـــب  در 
ــوان  ــد عنـ ــنامه جدیـ ــای اساسـ ــن ویژگی هـ مهم تریـ

کـــرد.
اساســـنامه  افـــزود: »تصویـــب  زین الدیـــن  شـــیخ 
ــرکت ها و  ــت شـ ــا در اداره ثبـ ــت کانون هـ ــد، ثبـ جدیـ



دانش بنیان  شماره دهم  مهرماه 1395

124

قـــوي طبـــق ســـفارش نیـــاز مبـــرم بـــازار بـــه ایـــن 
ـــاي  ـــرا الکتروموتوره ـــت، زی ـــده اس ـــرف ش ـــول برط محص
ـــاب  ـــا نای ـــاب ی ـــي کمی ـــاي داخل ســـاخته شـــده در بازاره
ـــردن  ـــاد، وارد ک ـــواری های زی ـــل دش ـــه دلی ـــتند و ب هس
آن هـــا از خـــارج کشـــور مقـــرون به صرفـــه نیســـت.«

ـــت  ـــاال، قابلی ـــدازي ب ـــتاور راه ان ـــاور، گش ـــال فن ـــن فع ای
اســـتفاده از رتورهـــاي قفـــس ســـنجابي یـــا رتورهـــاي 
ـــاژ و  ـــاس ولت ـــي بر اس ـــوع در طراح ـــگ و تن ـــلیپ رین اس
فرکانـــس مـــورد نیـــاز مشـــتري به عنـــوان مزیت هـــای 
ـــا  ـــق کاري ب ـــتم عای ـــت: »داراي سیس ـــن محصـــول گف ای
مقاومـــت بســـیار بـــاال و اســـتفاده از تکنیـــک رزیـــن 
ــای  ــار ویژگی هـ ــار در کنـ ــالء و فشـ ــت خـ کاري تحـ
ـــاد در  ـــات زی ـــه دفع ـــتارت ب ـــت اس ـــون قابلی ـــری چ دیگ
طـــول ســـال و قابلیـــت اســـتفاده به صـــورت عمـــودي 
یـــا افقـــي از مزیت هـــای ایـــن محصـــول فنـــاور بـــه 

ــد.« ــمار می رونـ شـ
مدیرعامـــل توربوژنراتـــور شـــاهرود بـــه توانمنـــدی 
ــا  ــزود: »بـ ــرد و افـ ــاره کـ ــوالت اشـ ــازی محصـ بازسـ
به کارگیـــري ماشـــین آالت و تجهیـــزات مخصـــوص 
و پیشـــرفته و بـــا اســـتفاده از تکنولـــوژي روز، صدهـــا 
نمونـــه از ماشـــین هاي جریـــان مســـتقیم  )DC(و 
ـــت  ـــزي تح ـــکل موفقیت آمی ـــه ش ـــن ب ـــاي تراکش موتوره
عملیـــات بازســـازي قـــرار گرفته انـــد و تـــالش شـــده 
 )DC( ـــتقیم ـــان مس ـــین هاي جری ـــرات ماش ـــت تعمی اس

بـــا کیفیـــت باالیـــي صـــورت بگیـــرد.«
وی افـــزود: »ســـیم پیچي انـــواع آرمیچـــر، ســـیم پیچي 
قطب هـــاي اســـتاتور، بازســـازي یـــا ســـاخت قطعـــات 
ــه  ــرویس هایي کـ ــی از سـ ــوان بخشـ ــي به عنـ مکانیکـ
بـــر روي ماشـــین هايDC ، موتورهـــاي تراکشـــن و 
ـــل  ـــع حم ـــتفاده در صنای ـــورد اس ـــین هاي م ـــایر ماش س

ـــی رود.« ـــمار م ـــه ش ـــي ب ـــل ریل و نق

ـــورت  ـــا ص ـــرکت کیاس ـــالش ش ـــا ت ب
ـــت گرف

ــه  ــه واردات سـ ــور بـ ــتگی کشـ ــع وابسـ قطـ
ــت و گاز ــوزه نفـ ــاور حـ ــول فنـ محصـ

شـــرکت کیاســـا  کـــه در حـــوزه نفـــت، گاز و پتروشـــیمی 
فعالیـــت دارد، موفـــق شـــد بـــا تولیـــد انبـــوه و 
ــیرهای  ــو، شـ ــریع  بازشـ ــای سـ ــازی درب هـ تجاری سـ
ـــاز  ـــت و گاز، نی ـــزرگ نف ـــیرهای ب ـــر ش ـــان و عملگ اطمین
کشـــور را بـــه واردات عمـــده ایـــن محصـــوالت رفـــع 

کنـــد.
ـــه  ـــرکت ب ـــن ش ـــل ای ـــوش، مدیرعام ـــین زرن محمدحس
ـــوه  ـــد انب ـــا تولی ـــه واردات خارجـــی ب ـــاز کشـــور ب ـــع نی رف
ـــرد  ـــاره ک ـــو اش ـــریع بازش ـــای س ـــازی درب ه و تجاری س
ـــت، گاز  ـــال نف ـــوط انتق ـــا در خط ـــن درب ه ـــت: »ای و گف
ـــه واردات  ـــد ک ـــی دارن ـــای فراوان ـــیمی کاربرده و پتروش
خارجـــی آن همـــواره بـــا چالش هـــای جـــدی همـــراه 
ـــروژه   ـــور پ ـــاوران کش ـــالش فن ـــا ت ـــا ب ـــت، ام ـــوده اس ب
ســـاخت ایـــن درب هـــا بـــا بومی ســـازی و تولیـــد 

ـــد.« ـــق ش ـــور محقق ـــه در کش ـــه قطع ـــل س کام
ـــی،  ـــه واردات خارج ـــاز ب ـــدون نی ـــون ب ـــزود: »اکن وی اف
ـــا  ـــور ت ـــاوران کش ـــط فن ـــو توس ـــریع  بازش ـــای س درب ه
ـــادل  ـــاری مع ـــل فش ـــی تحم ـــچ و توانای ـــایز 156 این س

700 بـــار ســـاخته می شـــوند«
ـــار  ـــان فش ـــیرهای اطمین ـــوه ش ـــد انب ـــه تولی ـــوش، ب زرن
ــا  ــاره کـــرد و گفـــت: »بـ )Pressure safety valve( اشـ
ــان در  ــیرهای اطمینـ ــاالی شـ ــه اهمیـــت بـ ــه بـ توجـ
ـــور  ـــول را در کش ـــن محص ـــد ای ـــت گاز، تولی ـــع نف صنای
ـــه از  ـــزار نمون ـــار ه ـــش از چه ـــون بی ـــم و اکن ـــاز کردی آغ
ـــتند.« ـــال هس ـــت و گاز فع ـــع نف ـــیرها در صنای ـــن ش ای
وی افـــزود: »ایـــن شـــیرهای اطمینـــان فشـــار تولیـــد 
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ـــون  ـــی چ ـــرکت در مگاپروژه های ـــن ش ـــط ای ـــده توس ش
پـــارس جنوبـــی حضـــور دارنـــد و ایـــن تولیـــدات بـــه 
ـــز  ـــا مجه ـــده اند. ب ـــدل ش ـــده ب ـــناخته ش ـــد ش ـــک برن ی
ـــد  ـــزان تولی ـــن، می ـــین آالت نوی ـــه ماش ـــرکت ب ـــدن ش ش
ـــرکت  ـــن ش ـــوالت ای ـــن محص ـــازی ای ـــوه  و تجاری س انب

ـــت.« ـــه اس ـــش یافت ـــر افزای ـــزان دو براب ـــا می ت
ـــت و گاز را از  ـــیرهای نف ـــر ش ـــاور، عملگ ـــال فن ـــن فع ای
ـــرد  ـــوان ک ـــرکت عن ـــن ش ـــدی ای ـــوالت تولی ـــر محص دیگ
و افـــزود: »عملگرهـــای شـــیرهای بـــزرگ نفـــت و گاز 
ـــی  ـــی و الکتریک ـــی، هیدرولیک ـــت پنوماتیک ـــه حال در س
تولیـــد می شـــوند کـــه در حـــال حاضـــر دو نـــوع 
پنوماتیکـــی و هیدرولیـــک ایـــن عملگرهـــا در داخـــل 

ــوند.« ــد می شـ ــور تولیـ کشـ
ــن  ــی ایـ ــوع برقـ ــاخت نـ ــدی سـ ــزود: »توانمنـ وی افـ
عملگرهـــا نیـــز وجـــود دارد، امـــا رســـیدن بـــه 
ــت و  ــد حمایـ ــای آن نیازمنـ ــتانداردها و تاییدیه هـ اسـ
همـــکاری از ســـوی حامیـــان و متولیـــان ایـــن حـــوزه 
امـــری ضـــروری اســـت. زیـــرا تولیـــد ایـــن عملگرهـــا 
ـــل  ـــش قاب ـــی، بخ ـــرکت های داخل ـــک از ش ـــط هری توس
ـــزات را  ـــن تجهی ـــش کشـــور در واردات ای ـــی از چال توجه
ـــراه  ـــه هم ـــروج ارز را ب ـــش خ ـــد و کاه ـــرف می کن برط

خواهـــد داشـــت.«
ــدی  ــه توانمنـ ــان این کـ ــا بیـ ــا، بـ ــل کیاسـ مدیرعامـ
کشـــور در تولیـــد محصـــوالت یادشـــده کشـــور را 
و  اروپایـــی  شـــرکت های  از  واردات  بـــه  نســـبت 
ـــه  ـــر س ـــزود: »ه ـــت، اف ـــاخته اس ـــاز س ـــی بی نی امریکای
محصـــول یـــاد شـــده توانســـتند در کنـــار تولیـــدات 
ــازار  ــی از بـ ــل توجهـ ــش قابـ ــرکت ها، بخـ ــر شـ دیگـ

ــد.« ــرار دهنـ ــت پوشـــش قـ ــور را تحـ کشـ
تولیـــد  در مســـیر  »تـــالش کردیـــم  افـــزود:  وی 
ــق  ــرای تحقـ ــم. بـ ــک گام برداریـ ــوالت  های تـ محصـ

ایـــن امـــر، تحقیـــق و توســـعه را  اولویـــت جـــدی کار 
خـــود قـــرار دادیـــم، بـــه طوری کـــه واحـــد تحقیـــق و 
ـــتری  ـــدرت بیش ـــتاب و ق ـــا ش ـــرکت ب ـــن ش ـــعه ای توس

نســـبت بـــه دیگـــر واحدهـــا گســـترش یافـــت.«
زرنـــوش، بـــا تاکیـــد بـــر حرکـــت شـــرکت های فنـــاور 
در مســـیر تحقیـــات و ارتبـــاط بـــا دانشـــگاهیان و 
ـــن  ـــه ای ـــور ب ـــع کش ـــاز صنای ـــزود: »نی ـــگران اف پژوهش
ـــرای  ـــوه ب ـــد انب ـــود دارد و تولی ـــواره وج ـــوالت هم محص
ــت از  ــد حمایـ ــدی واردات آن نیازمنـ ــع صددرصـ قطـ

ــوزه اســـت.« ــن حـ ــاور ایـ ــرکت های فنـ شـ
ـــت  ـــرژی صنع ـــرکت ان ـــت ش ـــا هم ب

ـــد ـــق ش ـــه محق خاورمیان
ــی  ــه واردات خارجـ ــور بـ ــاز کشـ ــع نیـ رفـ

CNG  مخـــازن تحـــت فشـــار
شـــرکت انـــرژی صنعـــت خاورمیانـــه بـــا بومی ســـازی 
ـــور  ـــت کش ـــار CNG، ظرفی ـــت فش ـــازن تح ـــاوری مخ فن
ـــد  ـــاالنه ص ـــزان س ـــا می ـــول را ت ـــن محص ـــد ای در تولی

ـــت. ـــش داده اس ـــزن افزای ـــزار مخ ه
مجیـــد ایـــزدي، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت بـــا اشـــاره 
بـــه تولیـــد مخـــازن تحـــت فشـــار CNG گفـــت: »بـــا 
توجـــه بـــه در دســـترس نبـــودن و گـــران بـــودن 
فنـــاوری تولیـــد ایـــن مخـــازن، بومی ســـازی فنـــاوری 

هـــدف اصلـــی شـــرکت قـــرار گرفـــت.«
ـــوزه مخـــازن  ـــاز کشـــور در ح ـــع نی ـــه رف ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــن  ـــال ای ـــرکت های فع ـــر ش ـــد دیگ ـــار تولی CNG در کن
ـــت CNG در  ـــترش صنع ـــا گس ـــرد: »ب ـــوان ک ـــوزه عن ح
ایـــران و افزایـــش تقاضـــای شـــرکت های خودروســـاز 
جهـــت مخـــازن CNG، عملیـــات اجرایـــی طراحـــی و 
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــول ب ـــن محص ـــد ای ـــط تولی ـــعه خ توس

ـــید.« رس
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ــازن  ــای مخـ ــی بخش هـ ــاخت تمامـ ــه سـ ــزدی بـ ایـ
ـــاره  ـــی اش ـــر بین الملل ـــتانداردهای معتب ـــا اس ـــق ب مطاب
ــه  ــن کارخانـ ــر ایـ ــال حاضـ ــزود: »در حـ ــرد و افـ کـ
ـــال  ـــزار مخـــزن در س ـــت ســـاخت صـــد و بیســـت ه قابلی
ـــزار  ـــیصد ه ـــت س ـــا ظرفی ـــعه ب ـــد توس ـــه قص را دارد ک
ـــن  ـــی ای ـــداف کم ـــزو اه ـــی و ج ـــت اصل ـــزن در اولوی مخ

شـــرکت قـــرار دارد.«
ـــزن  ـــی مخ ـــاس س ـــر اس ـــازن ب ـــد مخ ـــزود: »تولی وی اف
در ســـاعت طراحـــی شـــده اســـت کـــه در برنامه هـــای 
ـــر  ـــه براب ـــزان س ـــا می ـــداد ت ـــن تع ـــعه ای ـــق و توس تحقی

ـــت.« ـــد یاف ـــش خواه افزای
وی بـــا اشـــاره بـــه بهره گیـــری از  ماشـــین آالت 
ـــک  ـــام اتوماتی ـــه صـــورت تم ـــد ب پیشـــرفته در خـــط تولی
و باالتریـــن تعـــداد ماشـــین آالت تســـت، گفـــت: 
ـــرکت  ـــن ش ـــازن در ای ـــاخت مخ ـــی و س ـــاوری طراح »فن
از نـــوع Type 1 بـــا مـــواد اولیـــه لولـــه بومـــی شـــده 
ـــت  ـــازن تح ـــد مخ ـــت تولی ـــرکت قابلی ـــن ش ـــت و ای اس
فشـــار از قطـــر 232 تـــا 406 میلی متـــر را داراســـت.«
رهـــروان  دانش بنیـــان  شـــرکت 

ــرد ــق کـ ــه محقـ ــپهر اندیشـ سـ
ـــا  ـــع ب ـــرف مناب ـــه مص ـــت بهین ـــرل و مدیری کنت

ـــل ـــاخت داخ ـــمند س ـــای هوش کنتوره
اندیشـــه  ســـپهر  رهـــروان  دانش بنیـــان  شـــرکت 
بـــرق و  و  تولیـــد کنتورهـــای هوشـــمند آب  بـــا 
ـــری  ـــی، اندازه گی ـــای قدیم ـــا کنتوره ـــازی ب جایگزین س
ـــه  ـــرل بهین ـــت و کنت ـــرف و مدیری ـــزان مص ـــر می دقیق ت

ــد. ــق می کنـ ــی محقـ ــوزه عمومـ ــع را در حـ منابـ
حســـین نظربلنـــد، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت، از 
ـــر  ـــرق خب ـــمند آب و ب ـــور هوش ـــد کنت ـــدی تولی توانمن
داد و گفـــت: »طراحـــی و توســـعه ایـــده اندازه گیـــری 
مصـــرف آب بـــا روشـــی متفـــاوت و خالقانـــه، هـــدف 
اصلـــی ایـــن شـــرکت بـــوده اســـت و در نهایـــت ایـــن 

ـــرق در  ـــمند آب و ب ـــای هوش ـــد کنتوره ـــه تولی ـــدف ب ه
ابعـــاد گوناگـــون منجـــر شـــد.«

نظربلنـــد، بـــا اشـــاره بـــه تولیـــد صنعتـــی محصولـــی 
متمایـــز از کنتورهـــای موجـــود گفـــت: »ضمـــن 
ــه  ــا تکیـ ــی بـ ــی و بین المللـ ــازار داخلـ ــنجی بـ نیازسـ
بـــر مهارت  هـــای فنـــی و مهندســـی تـــالش کردیـــم 
ــارت و  ــرای نظـ ــان و کارا بـ ــل اطمینـ ــی قابـ محصولـ

ــود.« ــد شـ ــی تولیـ ــع آب زیرزمینـ ــت منابـ مدیریـ
وی بـــا بیـــان این کـــه شـــرکت رهـــروان ســـپهر 
ــاري  ــده انحصـ ــر تولیدکننـ ــال حاضـ ــه در حـ اندیشـ
کنتـــور هوشـــمند آب و بـــرق در دنیـــا و پیشـــرو 
تکنولـــوژي کنتـــور الکترونیکـــي دیجیتـــال در ایـــران 
اســـت، افـــزود: »ضمـــن تولیـــد کنتورهـــا در دو نـــوع 
آب و بـــرق، نرم افزارهـــا و ضمائـــم مرتبـــط بـــا ایـــن 

تجهیـــزات نیـــز تولیـــد می شـــود.«
ایـــن فعـــال فنـــاور، بـــه تولیـــد کنتورهـــاي هوشـــمند 
و    IWM12، IWEM205 مـــدل  ســـه  در  بـــرق  و  آب 
ــمند  ــور هوشـ ــزود: »کنتـ ــرد و افـ ــاره کـ IWEM20اشـ
آب و بـــرق،  یـــک کنتـــور دیجیتـــال چنـــد منظـــوره 
ــزان  ــت میـ ــري و ثبـ ــن اندازه گیـ ــه در ضمـ ــت کـ اسـ
ــم  ــر حجـ ــري نظیـ ــاي دیگـ ــي، پارامترهـ ــرق مصرفـ بـ
پایـــش مي کنـــد.« نیـــز  را  دبـــي آب مصرفـــي   و 
ـــاي  ـــد کنتوره ـــد نســـل جدی ـــه تولی ـــا اشـــاره ب ـــد ب نظربلن
 SWEM ـــوان ـــت عن ـــمند تح ـــرق هوش ـــمند آب و ب هوش
 SWEM (Smart گفـــت: »کنتـــور هوشـــمند آب و بـــرق
Water and Energy Meter( نســـل جدیـــدی از کنتورهـــای 
IWEM (Intelligent Water and Energy Me� دهوشـــمن

ـــات  ـــه اطالع ـــت ارائ ـــه قابلی ـــود ک ـــوب می ش ter)  محس
ـــر دقیقـــي  ـــوان تصوی ـــه کمـــک آن مي ت لحظـــه اي دارد و ب
ـــي در تمـــام طـــول شـــبانه روز  ـــرق مصرف ـــزان آب و ب از می
بـــه دســـت آورد؛ همچنیـــن کنتـــور الکترونیکـــي ســـه 
ـــم  ـــي و الگوریت ـــط هاي مخابرات ـــامل واس ـــاز SWEM ش ف

اندازه گیـــري هوشـــمند اســـت.«؟
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ید، �ب مکتوب  ن خود دار �ی ن و مش�ت
گ

ن کننداک م�ی دی که به �ت رصف نظر از سطح اع�ت

ینه �ب و   هز
ت

ا�ب دعاوی حقو� ن در �ب ن و کسب  و اکر�ت کردن مهه قراردادها، از خود�ت

زمان �ب آینده حمافظت کنید

هدایت و حمایت
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غفلت نکنید
 که استارت آپ ها دچار آن هستند

ت
 مسائل حقو�

امروزه جنبش اعتالی فرهنگ کارآفرینی سبب تشویق جوانان 
و مبتکران ایرانی به تأسیس شرکت های کوچک و متوسط یا 
به اصطالح استارت آپ ها شده است که زمینه خوبی برای ارائه 
ایده های جدید به بازار را فراهم می آورد. رئیس خود بودن، فقدان 
بروکراسی شرکتی و آزادی تصمیم گیری در خصوص محصوالت 
و خدمات از جمله مزایای این فعالیت های اقتصادی است. لیکن 
کارآفرینان  و  مبتکران  پیش روی  مسیر،  این  در  چالش هایی 
به وجود می آید که بی توجهی به آن ها موفقیت یک کسب  و 
کار تازه تاسیس را در هاله ای از ابهام فرو می برد. ذیال به برخی از 

چالش های حقوقی حائز اهمیت اشاره شده است.
ساختار حقوقی نامناسب 

عدم تعیین قالب حقوقی مناسبی برای مؤسسه تازه تاسیس و 
کسب  و کار شما به این معنی خواهد بود که در صورت زیان دهی 
با مسئولیت شخصی و نامحدود مواجه خواهید شد یا ادعای 
غرامتی از شما می شود که علی رغم مصونیت پذیر بودن ریسک 
آن، مورد غفلت قرار گرفته است. تصمیم در خصوص انتخاب 
یک قالب حقوقی خاص )شرکت سهامی، تضامنی یا مسئولیت 
محدود( به ماهیت کسب  و کار اتخاذی بستگی دارد. به این شکل 
می توانید میزان مخاطرات فعالیت اقتصادی و مسئولیت نسبت به 

آن ها را میان شرکای واحد تجارتی تقسیم کنید.
عدم انعقاد قرارداد مناسب با شرکا یا سهامداران

عدم تدوین یک قرارداد مشارکت مناسب )غالبا به وسیله اساسنامه 
و شرکت نامه در شرکت های تجارتی( می تواند اشتباه پرهزینه ای 
در صورت بروز اختالفات محتمل آتی باشد. چنین قراردادی 
باید همه وقایع ممکن را تحت پوشش قرار دهد از جمله فوت، 
محجوریت، بازنشستگی، طالق )اگر منجر به تقسیم دارایی میان 
زوجین شود( یا درخواست خروج یکی از شرکا. مزایای یک 

برنامه ریزی مالیاتی صحیح نیز نباید نادیده گرفته شود.
عدم ثبت کتبی شروط قراردادی

صرف نظر از سطح اعتمادی که به تامین کنندگان و مشتریان خود 
دارید، با مکتوب کردن همه قراردادها، از خودتان و کسب  و کارتان 
در برابر دعاوی حقوقی هزینه بر و زمان بر آینده محافظت کنید. از 
شروط قراردادی نمونه تخصصی در قراردادهایتان بهره ببرید یا 
دست کم در مکاتبات پیش قراردادی به آن ها ارجاع دهید. )مثال 

در پیش فاکتور و صورتحساب ها(

 نعیم نوربخش
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

ــتخدامی و  ــای اسـ ــدان قراردادهـ فقـ
کاری سیاســـت های 

هرگز نپندارید که تدابیر رسمی استخدامی در مورد کارکنان 
موقت یا پاره وقت یا اقوام و آشنایان ضروری نیست. در صورت 
بروز اختالف ممکن است با ادعاهای حقوقی سنگینی مواجه 
شوید. همه قراردادهای استخدام کارمندان باید به صورت کتبی 
ثبت شود و حاوی میزان و نحوه پرداخت حقوق، ساعات کاری، 
شرایط اعطای مرخصی، بیمه و... باشد. همچنین پیروی از مقررات 

کار و تامین اجتماعی را مورد غفلت قرار ندهید.
ناآگاهی از مقررات صنفی حاکم بر کسب  و کار

کافی شاپ ها و کافه ها، عرضه کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ، 
موسسات حمل  و نقل، دفاتر خدمات رایانه ای و... موضوعات 
پرطرفداری در راه اندازی کسب  و کارهای کوچک هستند که 
مقررات صنفی، امنیتی و بهداشتی فراوانی بر آن ها حاکم است. 
جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست. بنابراین عدم پیروی از 

قوانین می تواند عواقب نامطلوبی به بار آورد.
حمایت نکردن از مالکیت های فکری

به ارزش دارایی های نامشهود کسب  و کارتان بی توجه نباشید 
)متاسفانه اغلب همین طور است(. درک وسعت اهمیت دارایی های 
فکری در کسب  و کار، ثبت آن ها و حفاظتشان سه عاملی هستند 
که باید مدنظر قرار گیرند. توجه داشته باشید که در وب سایت 
یا محصوالت خود به تعلق مالکیت فکری به خود تاکید کنید 
و به یاد داشته باشید صرف خرید یک محصول به معنای انتقال 

مالکیت فکری آن به شما نیست.
بی توجهی به مقررات فروش اینترنتی

داشته  نظر  در  خود  محصوالت  آنالین  فروش  صورت  در 
باشید که همه اطالعات مربوط به محصول، هویت فروشنده 
و جزئیات تماس، سیاست فسخ قرارداد و پس دادن محصول 
و قیمت گذاری باید صریحا ذکر شوند. شروط قراردادی باید 
منصفانه باشند و با توجه به مقررات حمایت از مصرف کننده 
به اطالع مخاطب برسند، اصول حفاظت از حریم خصوصی 
مصرف کنندگان رعایت شوند و گردآوری اطالعات مشتریان 
باید با توجه به رضایت آن ها و لحاظ نمودن مقررات مربوطه 

 .انجام شود
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کد پستی 10 رقمی:                                                                                                            
تلفن ثابت:                                                                                                                               
تلفن همراه:                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:

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

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

 6 شماره دوره اشتراک: 
 12 شماره 	 	

تعداد درخواستی: .....................



برگه اشتراک ماهنامه دانش بنیان

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

ــد. ــال نمایی Email: pr@isti.ir ارس



هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 560.000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 990.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 1.020.000 ریال

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

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

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