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امام صادق علیه السالم:
تالش در بدست آوردن روزی حالل را 

رها نساز ، زیرا که آن کمک به دین داری 
توست و همیشه مرکب خود را ببند و به 

خدا توکل کن.

 بحار االنوار جلد 301 صفحه 5 حدیث 81
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ث  یات نباید �ب  به دیگران، نه. در مورد بد�ی
گ

ان آری، اما وابست� مراوده �ب �ب

ن ها  ان در گرو تعامل �ب دنیاست. در ا�ی . قطعا رشد و رونق اقتصادی ا�ی کن�ی

ان از موضیع وارد تعامل شود که در بنیه های  ط آن که ا�ی مشیلک نیست اما به رسش

داخیل اش ضعف و خلل نبیند

اول دفتر



ــلطه«  ــام س ــه »نظ ــط ک ــاور غل ــن ب ــه در ای این جاســت ک
نظامــی بی عیــب و نقــص و قدرتمنــد اســت، خلــل جــدی، 

وارد شــده اســت. 
بــا ایــن همــه، اگــر بخواهیــم بــا ایــن نظــام ســلطه دربیفتیم 
-یــا الاقــل زیــر بــار زورگویی هــای آن نرویــم- الزم اســت کــه 
بنیه هــای داخلی مــان را تقویــت کنیــم. اگــر خــوب در ایــن 
ــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه تقویــت  امــر دقــت کنیــم، ب
ــا تقویــت  بنیه هــای داخلــی کشــور میســور نیســت مگــر ب
ــاع  ــرد، اوض ــق نگی ــی رون ــد داخل ــا تولی ــی. ت ــد داخل تولی
 )R & D( ــا ــق و پژوهــش آن ه دانشــگاه های کشــور و تحقی
رونــق نمی گیــرد. تــا تولیــد داخلــی رونــق نگیــرد، مشــکالت 
ــکاری در  ــد. بی ــد ش ــل نخواهن ــل و فص ــز ح ــادی نی اقتص
ــازد و زورش را از دســت  ــگ می ب ــا رن ــق کارخانه ه ســایه رون
می دهــد. وضــع معیشــتی مــردم هــم زمانــی بهبــود می یابــد 

کــه تولیــد داخــل ســامان بگیــرد... 
ــی«  ــاد مقاومت ــث »اقتص ــر، بح ــا مهم ت ــه این ه ــا از هم ام
اســت. مادامــی کــه مــا نتوانیــم مایحتاج خــود را بــا کیفیتی 
عالــی و مطلــوب و مرغــوب تولیــد کنیــم، آن وقــت حــرف 
ــه  ــد. البت زدن از اقتصــاد مقاومتــی در ســطح شــعار می مان
شــکی در ایــن نیســت کــه همــه کشــورهای دنیــا بــا هــم 
تبــادل اقتصــادی دارنــد و داشــته های خــود را بــا هــم داد و 
ســتد می کننــد. حتــی ایــن بحــث جــدی هــم وجــود دارد 
کــه تولیــد »همــه چیــز« بــرای هیــچ کشــوری مقــرون بــه 
ــت  ــا کشــوری در موقعی ــه نیســت. درســت اســت. ام صرف
سیاســی- جغرافیایــی ایــران اســالمی، کشــوری در شــرایط 
سوق الجیشــی ایــران و بــا توجــه بــه آرمان هــای واالی 
ــر از  ــی غی ــه چیزهای انقــالب اســالمی، ناچــار اســت کــه ب

ــد.  ــر کن ــم فک ــودن ه ــه« ب »به صرف
ــه  ــد ب ــا می توان ــی م ــد داخل ــت تولی ــت تقوی ــن جه از ای
تقویــت موقعیــت سیاســی - عقیدتــی مــا بینجامــد. مــراوده 
ــورد  ــه. در م ــران، ن ــه دیگ ــا وابســتگی ب ــان آری، ام ــا جه ب
بدیهیــات نبایــد بحــث کنیــم. قطعــا رشــد و رونــق اقتصادی 
ــکلی  ــا مش ــت. در این ه ــا دنیاس ــل ب ــرو تعام ــران در گ ای
نیســت امــا بــه شــرط آن کــه ایــران از موضعــی وارد تعامــل 
شــود کــه در بنیه هــای داخلــی اش ضعــف و خلــل نبینــد. از 
روی ضعــف و ناتوانــی نمی شــود بــا دنیــا روبــه رو شــد. لــذا از 
نــان شــب بــرای مــا واجب  تــر ایــن اســت کــه بنیــه  داخلــی 
ــه  ــان را همه جانب ــی و دانش بنی ــد داخل و در صــدر آن، تولی

 .تقویــت کنیــم

بحــث تقویــت تولیــد داخلــی، قبــل از این کــه یــک بحــث 
علمــی یــا اقتصــادی باشــد، یــک بحــث فرهنگــی اســت و 
اگــر در ایــن زمینــه بایــد اقدامــی صــورت گیــرد و تحولــی 
پدیــد آیــد، ایــن فرهنــگ اســت کــه بایــد متحــول شــود و 
تغییــر کنــد. امــا فرهنــگ چیــزی نیســت کــه بــا بخشــنامه 
ــد.  ــر کن ــه تغیی ــران عالی رتب ــر و نواهــی مدی ــی و اوام دولت
ــی  ــه ایران ــاعر خوش قریح ــتگی، ش ــر و دلبس ــورد مه در م
ــر دل/  ــری نشســته ب ــه روزگاران مه ــد: »ســعدی ب می گوی
بیــرون نمی تــوان کــرد اال بــه روزگاران«. ایــن تعبیر ســعدی 
ــه کار  ــم ب ــم می توانی ــتگی ه ــگ و دلبس ــورد فرهن را در م
ببریــم. بــه روزگاران )ســالیان( دراز، فرهنگــی فراگیــر شــده 
و تــا اعمــاق باورهــای مردمــی نفــوذ کــرده اســت کــه آن را 
بیــرون نمی تــوان کــرد، بلکــه تغییــرش هــم نمی تــوان داد، 

مگــر بــه ســالیان )روزگار( دراز. 
بــه طــور خــاص، در ایــن مــورد مربــوط بــه تقویــت تولیــد 
داخلــی و خصوصــاً دانش بنیــان، اهــل فرهنــگ بایــد مجدانه 
تــالش کننــد و بــا صبــر و حوصلــه ایــن ســخن را بــه بــاور 
ــه عنــوان »ایــران« در  عمومــی بــدل کننــد کــه »مــا« را ب
همــه زمینه هــا تقویــت کنیــم. یادمــان باشــد کــه »تقویت« 
ــدی  ــه اســت و نمی شــود یک بع ــر و همه جانب ــری فراگی ام
ــه  ــال در زمین ــا مث ــرود. نمی شــود م ــش ب ــگ پی و ناهماهن
تولیــد علــم و مقــاالت علمــی پیشــرفت کنیــم و بــه جایگاه 
ــی  ــوازم و ادوات زندگ ــد ل ــا در تولی ــیم ام ــا برس ــل اعتن قاب
محتــاج »غیــر« باشــیم. نمی شــود مــا در مرز هــای دانــش 
ــه موقعیت هــای ممتــازی برســیم کــه محســود دیگــران  ب
ــره  ــل و ک ــودرو از برزی ــد خ ــل در تولی ــا فی المث ــیم ام باش
عقــب بمانیــم... البتــه از خودمــان توقــع بی جــا هــم نبایــد 
داشــته باشــیم. هیچ کشــوری نیســت کــه در همــه زمینه ها 
ســرآمد اقــران باشــد. همین جــا خــوب اســت یــادآور شــویم 
کــه نظــام ســلطه نیــز بــه دروغ خــود را قدرتمنــد و پیشــرو 
ــات از  ــار و اطالع ــه اخب ــن روزگار ک ــد. در ای ــان می ده نش
ــد تشــت رســوایی نظــام  ــرون افتاده ان پوشــه های ســری بی
ســلطه نیــز از بــام افتــاده و معلــوم شــده اســت کــه برخالف 
ــدی  ــای ج ــز نقطه ضعف ه ــا نی ــانه ها، آن ه ــات رس تبلیغ
دارنــد و پیــش از این کــه تولیدکننــده علــم باشــند، عالمــان 
جهــان را بــه خدمــت می گیرنــد. البتــه همیــن  که کشــوری 
بتوانــد دانشــمندان را بــه خدمــت بگیرد و مغناطیســی پدید 
ــمت  ــه س ــفکرها را ب ــا و خوش ــه درس خوانده ه ــاورد ک بی
خــود بکشــد »فضیلتــی« غیرقابــل انــکار اســت امــا موضــوع 

تقویت بنیه های داخلی
 پرویز کرمی
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 به وطن
گ

ره همر و دلبست� در�ب
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�ی  فته ارو�پ ی��ی ها و سا�ی کشورهای پی�ش مهزمان �ب روس ها، ژاپ�ن ها، امر

وژه را آغاز کردند ن �پ ک داشتند، اکر روی ا�ی ژی �پ ن ا�ن م�ی که دغدغه �ت

نقشه راه

�ی حمور اقتصادی است که در آن عامل اصیل  اقتصاد دانش بنیان �ی اقتصاد دا�ن

ن اقتصاد �ب  اد اشتغال، دانش است. ی� از تفاوت های همم ا�ی ب وت و ا�ی تولید �ش

 دان�ش است که در آن به اکر رفته 
گ

ان و پیچید� ن اقتصاد تولیدحمور از نظر م�ی

است

کت های دانش بنیان در حد شعار  ن در محایت از رسش بسیاری از وعده های مسئول�ی

از  کت دیگر در ردیف فعاالن حمب یك و ٢٥ رسش  مانده است. مثال خزر الك�ت
ت

� �ب

راکت دا�ئ طفره یم رود 
گ

یحن امتیازها شده اند. ویل اداره �  و مشمول �ب
ن

رك معر�
گ

�

ن ام��ن را قرار نداده اند رك چن�ی
گ

ل � که در پور�ت
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تالش برای دستیابی
به سوخت پاک و ارزان 

 عاطفه مرآتی

ان  وژه ای�ت در ا�ی اینده �پ
ن
گفت و گو �ب دک�ت حممود قرآن نویس، �
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در آینده جهان با دو مشکل بزرگ 
مواجه خواهد شد؛ یکی بحران انرژی 
و دیگری بحران آب است. البته در 
کشورهای خاورمیانه بحران آب جدی تر 
است. در گذشته برای تامین انرژی، از 
سوخت های فسیلی استفاده می شد. 
ایراد این دسته از سوخت ها در این 
است که باعث آلودگی هوا می شوند. 
به همین دلیل امروزه در دنیا به دنبال 
منابعی برای تامین انرژی هستند که این 
مشکل را نداشته و پاک و عاری از هر 
نوع آلودگی باشند. یکی از انرژی هایی 
که از حدود صد سال پیش به عنوان 
جایگزین انتخاب شده اند، سوخت 
هسته ای و ایجاد نیروگاه اتمی است. در 
این نیروگاه ها هسته اتم های سنگین 
- مثل اورانیوم - بعد از غنی شدن 
شکافته و بر اثر این شکافت، مقداری 
جرم به حرارت تبدیل می شود. از این 
حرارت برای تولید بخار آب و راه اندازی 
توربین ها و در نهایت تولید برق استفاده 
می شود. اما این نیروگاه ها مشکالتی 
دارند و کشورهای پیشرفته به خاطر 
همین جلوی راه اندازی آن ها را می گیرند. 
در حال حاضر دنیا روی راه حلی 
جایگزین مشغول فعالیت است: گداخت 
هسته ای. از سال ها پیش پروژه ای به 
نام »ایتر« برای رسیدن به تکنولوژی 
گداخت هسته ای فعالیت خود را آغاز 
کرده است. پس از برجام، ایران نیز به 
عنوان یکی از کشورهای همکار به این 
پروژه پیوسته است. در گفت و گوی پیش 
رو دکتر محمود قرآن نویس، نماینده 
ایران در این پروژه، از ایتر، گداخت 
هسته ای و نقش ایران در آن گفته است. 

 ایتر چیست و ایده آن از کجا آمد؟ 
ــر اســاس شــکافت  ــه ب ــی ک ــه در نیروگاه های ســوختی ک
می شــود،  اســتفاده  می کننــد  فعالیــت  هســته ای 
رادیواکتیویتــه اســت، عمــر طوالنــی نــدارد و ســبب ایجــاد 
ــه  ــل حادث ــی مث ــم فجایع ــی ه ــود. گاه ــرطان می ش س
چرنوبیــل به وقــوع می پیوندد. مشــکالت ناشــی از حوادثی 
کــه بــه پخــش شــدن مــاده رادیواکتیــو می انجامــد، حدود 
ــور  ــه ط ــا ب ــد ت ــدا می کن ــه پی ــال ادام ــون س ــک میلی ی
کامــل از طبیعــت حــذف شــود. بــه همیــن دلیل، از ســال 
1960، شــوروی ســابق بــه ایــن نتیجــه رســید که مــا باید 
بــه ســمت انــرژی پــاک هســته ای برویــم، بــه ایــن معنــی 
کــه فرایندهــای خورشــیدی را روی زمیــن پیــاده کنیــم. 
اتفاقــی کــه در خورشــید می افتــد، ایــن اســت کــه 
ــاال،  ــه ب ــا و جاذب ــل دم ــه دلی ــدروژن، ب ــته های هی هس
ــش  ــن واکن ــر ای ــر اث ــد و ب ــوش می خورن ــر ج ــا یکدیگ ب
همجوشــی، مقــداری جــرم بــه حــرارت تبدیــل می شــود 
و ایــن منبــع همــان حرارتــی اســت کــه مــا از خورشــید 

ــم.  ــت می کنی دریاف
 مشــکل ایــن کار کجاســت کــه پــس از گذشــت 
بیــش از پنجــاه ســال هنــوز موفــق بــه انجــام آن 

نشــده اند؟ 
ــن همجوشــی هســته ای  ــه ای ــید ک ــز خورش ــای مرک دم
ــانتیگراد  ــه س ــون درج ــد، 100 میلی ــاق می افت در آن اتف
اســت. در ایــن دمــا و فشــار بســیار بــاال، عمــل گداخــت 
انجــام می شــود. روس هــا خوش بینانــه ایــن پــروژه را 
ــد  ــی می توانن ــد به راحت ــر می کردن ــد و فک ــروع کردن ش
ایــن دمــا را روی زمیــن ایجــاد کننــد. البتــه دمایــی کــه 
ــرای همجوشــی هســته ای ایجــاد  ــد روی زمیــن ب ــا بای م
کنیــم، باالتــر از دمــای مرکــز خورشــید اســت چــون در 
ــا  ــود دارد ام ــی وج ــل باالی ــروی ثق ــید نی ــز خورش مرک
ــأ  ــازیم، در خ ــن می س ــا روی زمی ــه م ــتگاه هایی ک دس
قــرار دارنــد و نیــروی ثقــل پاییــن اســت. بنابرایــن بــرای 
آن کــه گداخــت هســته ای اتفــاق بیفتــد، الزم اســت دمــا 

ــاز هــم افزایــش دهیــم.  را ب
ــایر  ــا و س ــا، امریکایی ه ــا، ژاپنی ه ــا روس ه ــان ب همزم
کشــورهای پیشــرفته اروپایــی کــه دغدغــه تامیــن انــرژی 
پــاک داشــتند، کار روی ایــن پــروژه را آغــاز کردنــد. امــا 
ــکالت  ــا مش ــد، ب ــر می رفتن ــه جلوت ــورها هرچ ــن کش ای

ــدند.  ــه می ش ــتری مواج ــی بیش ــی و مهندس فن
 دربـــاره شـــیوه کار رآکتورهـــا توضیـــح 

؟  هیـــد می د
اگــر بخواهــم بــه زبــان ســاده بــرای شــما توضیــح دهــم، 
ــوپ  ــک تی ــد ی ــا مانن ــن رآکتوره ــه ای ــم ک ــد بگوی بای
الســتیک ماشــین هســتند کــه داخــل آن پالســما ایجــاد 
ــدان  ــور، می ــن راکت ــارج از ای ــود. خ ــزه می ش و گاز یونی
مغناطیســی وجــود دارد کــه باعــث می شــود ذرات داخــل 
رآکتــور حرکــت کنترل شــده ای داشــته باشــند و بــه 
ســمت دیــواره نرونــد. بــه ایــن شــکل کــه ذرات بــا یــک 
ــدان  ــک می ــر ی ــر اث ــد و ب ــو برون ــی جل ــت مارپیچ حرک
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الکتریکــی القایــی شــتاب بگیرنــد و بــه دمــای بــاالی مــد 
ــد.  ــا یکدیگــر جــوش بخورن ــا هســته ها ب نظــر برســند ت
 مشــکالت فنــی  کــه بــه آن هــا اشــاره کردیــد، 

چــه هســتند؟ 
ــن راحتی هــا نیســت. مشــکالت و  ــه ای ببینیــد، مســاله ب
ــی و  ــوان فن ــر از ت ــه باالت ــود دارد ک ــی وج ناپایداری های
مهندســی ماســت و قابــل کنتــرل نیســت. مثــل این کــه 
ذرات بــه دیــواره برخــورد می کننــد و ناخالصــی از دیــواره 
ــدن آن  ــرد ش ــث س ــما باع ــه پالس ــا ورود ب ــده و ب کن
می شــود و در نهایــت توقــف واکنــش را شــاهد هســتیم. 
ــن  ــی روی ای ــال های طوالن ــا س ــف ت ــورهای مختل کش
پــروژه کار می کردنــد و هــر کــدام در تــالش بودنــد 
ــن  ــه ای ــورها ب ــایر کش ــریع تر از س ــی و س ــه به تنهای ک
تکنولــوژی دســت پیــدا کننــد. امــا هرچــه جلوتــر 
ــدند.  ــه می ش ــتری مواج ــکالت بیش ــا مش ــد، ب می رفتن
بــه همیــن دلیــل ایــن کشــورها در ســال 2008 بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه پــروژه را از حالــت محرمانــه خــارج 
ــد. آن هــا تصمیــم گرفتنــد دور هــم جمــع شــوند و  کنن
ــد  ــز کنن ــک جــا متمرک تمــام دانشــمندان خــود را در ی
ــوژی  ــن تکنول ــه ای ــم ب ــک ه ــا کم ــریع تر ب ــه س و هرچ
ــا و  ــتقرار نیروه ــر محــل اس ــر س ــال ب ــا دو س ــند. ت برس
ــهری  ــت ش ــه در نهای ــا این ک ــود ت ــوا ب ــروژه دع ــام پ انج
در جنــوب فرانســه انتخــاب شــد تــا دانشــمندان در آن جــا 
ــان  ــه مدنظرش ــوری ک ــاختن رآکت ــا س ــوند و ب ــع ش جم
بــود، انــرژی را مهــار کننــد. اســم ایــن پــروژه بین المللــی 
»پــروژه گرما هســته ای  اســت کــه مخفــف  »ایتــر« 
ــا،  ــه اروپ ــکا، اتحادی ــت. امری ــی« اس ــی تحقیقات بین الملل
روســیه، ژاپــن، هنــد، کــره جنوبــی و چیــن اعضــای ایــن 

ــروژه هســتند.  پ
 همکاری بین کشورها به چه شکل است؟ 

ــر  ــه ه ــود بلک ــدل نمی ش ــی رد و ب ــورها پول ــن کش بی
ــد و  ــل می کن ــور را تقب ــی از رآکت ــاختن بخش ــور س کش
ــع  ــوب فرانســه واق ــه در جن ــزی ک ــان مرک ــه هم آن را ب
ــن  ــی از همی ــروز بخش ــا ام ــد. ت ــال می ده ــت، انتق اس
قســمت های اصلــی - بــه شــکلی کــه گفتــه شــد - 
ــه  ــال 2025، ب ــود در س ــرار ب ــت. ق ــده اس ــاخته ش س
ــرق  ــتگاه ب ــن دس ــگاوات از ای ــع، 500 م ــک رب ــدت ی م
گرفتــه شــود امــا بــا فشــاری کــه دولت هــا بــرای اجــرای 
ــد  ــن ش ــر ای ــرار ب ــد، ق ــروژه وارد آوردن ــن پ ــریع تر ای س
ــک  ــدت ی ــه م ــتم، ب ــن سیس ــال 2021 از ای ــه در س ک
ــال 2025  ــود. س ــه ش ــرق گرفت ــگاوات ب ــع، 300 م رب
ایــن رآکتــور تحقیقاتــی راه می افتــد. بعــد از آن کــه تمــام 
مشــکالت حــل شــد، یــک رآکتــور اقتصــادی می ســازند 
ــود.  ــه ش ــال داده و فروخت ــر انتق ــورهای دیگ ــه کش ــا ب ت

 سوخت این رآکتورها چیست؟ 
ــدروژن  ــای هی ــر دو ایزوتوپ ه ــه ه ــم ک ــم و تریتی دوتری
ــدارد امــا دوتریــم  هســتند. تریتیــم در طبیعــت وجــود ن
ــا دوتریم هایــی کــه در  ــه وفــور یافــت می شــود. مثــال ب ب
ــوان  ــا وجــود دارد، می ت ــک بطــری متوســط از آب دری ی

30 هــزار کیلومتــر رانندگــی و بــرق یــک ســال را تامیــن 
کــرد. 

 مــا در ایــران چــه فعالیت هایــی در ایــن زمینــه 
ــام داده ایم؟  انج

مــا مرکــزی را در فیزیــک پالســمای واحــد علــوم و 
تحقیقــات دانشــگاه آزاد ایجــاد کرده ایــم. 22 ســال پیــش 
رآکتــوری راه انــدازی شــد کــه قســمتی از آن از چیــن وارد 
شــد و مــا بقیــه آن را به وســیله دانشــجوهای فوق لیســانس 
ــرژی اتمــی هــم  ــم. در ســازمان ان ــرا تکمیــل کردی و دکت
ــا  ــم کــه ســال ها پیــش از روســیه و ایتالی دو رآکتــور داری
ــش از  ــال های پی ــا از س ــع م ــده اند. در واق ــداری ش خری
انقــالب تحقیقاتمــان را شــروع کــرده بودیــم. یــک رآکتــور 
ــه  ــود ک ــاخته می ش ــر س ــگاه امیرکبی ــم دارد در دانش ه
ــا در کشــور  ــن م ــد. بنابرای ــی را طــی می کن مراحــل پایان
چهــار رآکتــور تحقیقاتــی داریــم کــه بــه دمــای مطلــوب 
بــروز  آن هــا  در  کــه  پدیده هایــی  ولــی  نمی رســند 
می کننــد، همــان پدیده هایــی هســتند کــه در رآکتورهــای 
ــی کــه  ــه دلیــل تحریم های ــا ب ــر روی می دهنــد. ام بزرگ ت

بــه وجــود آمــد، ارتبــاط مــا بــا دنیــا قطــع شــد. 
 در دوره تحریــم چطــور بــه فعالیــت خــود ادامه 

دید؟  دا
چــون دانشــگاه علــوم و تحقیقــات، یــک واحــد خصوصــی 
بــود، توانســتیم بــا آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی ارتباط 
برقــرار کنیــم و از آن هــا خواســتیم بــه این قضیه سیاســی 
ــی  ــگاهی خصوص ــوان دانش ــه عن ــا را ب ــد و م ــگاه نکنن ن
ببیننــد کــه پتانســیل تحقیــق در ایــن زمینه هــا را دارد. 
نهایتــا قبــول کردنــد کــه مــا بــا آن هــا قــراردادی ببندیــم 
و از ایــن طریــق بــه 18 کشــور پیشــرفته وصــل شــویم و 
پــروژه ای بــه نــام CRP راه انــدازی شــد. پــروژه CRP بــه 
ــس  ــار در آژان ــک ب ــا دو ســال ی ــه م ــود ک ــن شــکل ب ای
ــتیم.  ــه داش ــورها جلس ــراه آن کش ــه هم ــی ب بین الملل
ــی و ویژگــی خاصــی  ــا توانای هــر کــدام از رآکتورهــای م
داشــتند و اســم هــر کــدام از آن هــا در آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی ثبــت شــده اســت. مثــال اســم رآکتــور مــا 
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــای س ــت. رآکتور ه ــان اس آی آر تی ب
ــر آن  ــه دانشــگاه امیرکبی ــوری ک ــد و رآکت ــد و دماون الون
را ســاخته اســت، البــرز نــام دارنــد. آژانــس حــول محــور 
ــت  ــرد و می گف ــف می ک ــروژه تعری ــده پ ــای آین انرژی ه
ــه  ــد نتیجــه را ب ــم و بع ــروژه کار کنی دو ســال روی آن پ
آن هــا گــزارش دهیــم. البتــه آن زمــان مشــکالت نیــروی 
ــتیم 30،  ــط می توانس ــا فق ــتیم و م ــزار داش ــانی و اب انس
40 درصــد پــروژه را انجــام دهیــم. امــا بــا مشــکالتی کــه 
ــا خوشــحال کننده  ــرای آن ه ــم ب ــن ه ــا داشــتیم، همی م
بــود. در زمینــه گداخــت هســته ای نیــز بــا این کــه 
تحریــم بودیــم، آژانــس بــه مــا ایــن امــکان را داد تــا هــر 
ــم.  ــور وارد کنی ــه کش ــتیم، ب ــه الزم داش ــیله ای را ک وس
ــن قراردادهــا،  ــر اســاس ای ــرارداد دوم را هــم بســتیم. ب ق
ــه حضــور  ــرد و هزین ــی می ک ــا کمــک مال ــه م ــس ب آژان
ــت.  ــت را می پرداخ ــی گداخ ــای بین الملل در کنفرانس ه
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ایــن قراردادهــا همچنــان ادامــه دارد. 
در ســال 2007 دانشــگاه ایلینویــز امریــکا، دانشــگاه 
نیــو ســاوت ولــز اســترالیا و دانشــگاهی در چیــن بــه مــا 
ــت  ــر گداخ ــوخت جدیدت ــه روی س ــد ک ــنهاد کردن پیش
هســته ای کار کنیــم، بــه ایــن خاطــر کــه وقتــی دوتریــم 
آزاد  نوتــرون  اندکــی  می خورنــد،  جــوش  تریتیــم  و 
می شــود و ایــن مقــداری رادیواکتیویتــه اســت.آن ها 
ــم  ــم ه ــدار ک ــن مق ــی ای ــم حت ــه نمی خواهی ــد ک گفتن
وجــود داشــته باشــد. مــا ایــن کار را شــروع کردیــم و بــه 
مــدت ســه ســال دو دانشــجوی دکتــرا روی ایــن مســاله 
تحقیــق می کردنــد و در نهایــت موفــق شــدیم، بــه جــای 
دوتریــم و تریتیــم، از هیــدروژن و بــور اســتفاده کنیــم کــه 
در همجوشــی آن هــا هیــچ نوترونــی آزاد نمی شــود. ایــن 
مقالــه بــه اســم چهــار کشــور چــاپ شــد و در دنیــا هــم 
ــا  ــر ژورنال ه ــرمقاله اکث ــرد و س ــدا ک ــر و ص ــی س خیل
ــه ایــن کار جدیــد اختصــاص داده شــد. البتــه مقــاالت  ب
ــار  ــکا فش ــت امری ــم، دول ــاپ می کردی ــه چ ــدی را ک بع
مــی آورد کــه نبایــد اســم ایــران باشــد. پــای کارهایــی کــه 
می کــردم اســم مــن نوشــته می شــد امــا آدرس مــن را از 

ــد.  ــته ای می دادن ــرژی هس ــی ان ــس بین الملل آژان
 برجــام چــه تاثیــری بــر رونــد ایــن همکاری هــا 

؟  شت ا گذ
دکتــر صالحــی خدمــت بزرگــی کــرد و آن هــم ایــن بــود 
کــه طــرف مقابــل موظــف شــد بــه مــا تکنولــوژی گداخت 
بدهــد و مــا بتوانیــم بــا پــروژه ایتــر همــکاری کنیــم. یــک 
مــاه بعــد از طــرف ایتــر بــا مــن تمــاس گرفتند کــه زمینه 
همــکاری فراهــم شــود. امــا نکتــه ای وجــود داشــت و آن 
هــم این کــه بــه مــا گفتنــد پــروژه ایتــر بســیار بــزرگ و 
ــاد اســت و ایــن فعالیــت  ــا آن هــا بســیار زی ــه مــا ب فاصل
در حــد واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد نیســت و 
بایــد دولــت بــه ایــن قضیــه وارد شــود. بــه همیــن خاطــر 
ــا  ــم ام ــای هاشــمی رفســنجانی صحبــت کردی ــا آق ــا ب م
ایشــان هــم گفــت کــه موافقــت بــا ایــن کار در حــد مــن 
نیســت و بایــد مقــام معظــم رهبــری بــا ایــن کار موافقــت 
کننــد. بعــد از آن جلســه ای بــا دکتــر والیتــی بــه عنــوان 
نماینــده رهبــری گذاشــتیم و گزارشــمان را ارائــه دادیــم. 
ایــن مســاله بــا اســتقبال دکتــر والیتــی مواجــه شــد ولــی 
یــک مقــدار رونــد کار طوالنــی شــد. مــن بــا آقــای دکتــر 
ســتاری صحبــت کــردم. او پذیرفــت بــرای این که ســرعت 
کار بــاال بــرود، نامــه ای بنویســد و مســئولیت انجــام ایــن 
ــر  ــت جمهوری ب ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم کار را معاون
ــر نامــه ای  ــای دکت ــر همیــن اســاس، آق ــرد. ب عهــده بگی
ــا  ــرای همــکاری ب ــران را ب ــه ایتــر نوشــت و آمادگــی ای ب
ــد و  ــا هــم اســتقبال کردن ــروژه اعــالم کــرد. آن ه ــن پ ای
ــرای  ــران ب ــرف ای ــده ای از ط ــه نماین ــتند ک ــا خواس از م
همکاری هــای آتــی معرفــی کنیــم کــه در نهایــت، طبــق 
ــه  ــر صالحــی داشــتیم، مــن ب ــا دکت ــی کــه ب صحبت های

عنــوان نماینــده ایــران در پــروژه ایتــر معرفــی شــدم. 
مــا جلســه ای در ویــن گذاشــتیم تــا آن هــا از شرایطشــان 

ــد  ــروژه بای ــن پ ــه ای ــرای پیوســتن ب ــم ب ــد و بدانی بگوین
چــکار کنیــم و چطــور می توانیــم، عضــو هشــتم باشــیم. 
ــام  ــه تم ــا ب ــه م ــود ک ــن ب ــاق در ای ــن اتف ــن ای حس
ــان در  ــم، نیروهایم ــدا می کردی ــی پی ــوژی دسترس تکنول
مرکــز کار می کردنــد و حتــی امــکان داشــت در ســال های 
آتــی، رئیــس پــروژه ایتــر از ایــران انتخــاب شــود. در ایــن 
ــد  ــتند. گفتن ــا داش ــرای م ــنهاد ب ــا دو پیش ــه آن ه جلس
ــدام  ــر ک ــم و ه ــام کرده ای ــد کار را تم ــا 40 درص ــه م ک
ــارد و  ــک میلی ــروژه حــدود ی ــن پ ــن کشــورها در ای از ای
ــر  ــم اگ ــما ه ــد. ش ــه کرده ان ــورو هزین ــون ی 200 میلی
می خواهیــد از ایــن تاریــخ بــه پــروژه وصــل شــوید، بایــد 
ایــن مبلــغ را پرداخــت کنیــد. از طرفــی، قطعــات بــزرگ 
ــا ایــن را  ــا امــروز ســاخته شــده اســت. ی و اصلــی هــم ت
ــا  ــه عنــوان کشــور همــکار ب ــا این کــه ب قبــول کنیــد و ی
ــکار خــط  ــروژه ســهیم شــوید. کشــور هم ــن پ ــا در ای م
در  تکنولــوژی  تمــام  این کــه  مثــل  دارد  قرمزهایــی 
ــور  ــات حض ــه جلس ــرد و در هم ــرار نمی گی ــارش ق اختی
ــم.  ــا می توانســتیم دو کار انجــام دهی ــد داشــت. م نخواه
یکــی این کــه بــا توجــه بــه پتانســیلی کــه داریــم، نیــروی 
انســانی پــرورش دهیــم چــون وقتــی مــا از ســایت ایتــر 
دیــدن کردیــم، فهمیدیــم کــه آن هــا 600 نیــروی انســانی 
از قســمت های مختلــف دنیــا جمــع کرده انــد. قــرار 
ــا  ــرای آن ه ــم و ب ــرورش دهی ــان را پ ــا نیروهایم ــد م ش
بفرســتیم. آن هــا هــم پــس از یــک دوره آموزشــی، ایــن 
نیروهــا را در پــروژه اســتخدام می کننــد. همچنیــن آن هــا 
ــن  ــری را کــه در ای ــک لیســت از 40 دســتگاه اندازه گی ی
ــس از  ــا پ ــد و م ــا دادن ــه م ــت، ب ــاز اس ــورد نی ــروژه م پ
ــتگاه از  ــاخت 12 دس ــی س ــه توانای ــم ک ــی دیدی بررس
ایــن لیســت را داریــم و حتــی تعــدادی از آن هــا را بــرای 
ــه  ــنهاد ک ــن پیش ــاخته ایم. ای ــان س ــای خودم رآکتوره
ــر  ــا دکت ــران برگشــتم و جلســه ای ب ــه ای مطــرح شــد، ب
ســتاری و دکتــر صالحــی گذاشــتم. دکتــر صالحــی در آن 
جلســه گفــت کــه مــا توانایــی پرداخــت چنیــن مبلغــی 
ــی 10  ــغ را ط ــن مبل ــتیم ای ــه می توانس ــم. البت را نداری
ــه  ــانی ک ــروی انس ــن نی ــم. همچنی ــت کنی ــال پرداخ س
ــری  ــتگاه های اندازه گی ــتادیم و دس ــروژه می فرس ــرای پ ب
ــا نظــر  ــم می شــد. ام ــغ ک ــن مبل ــه می ســاختیم، از ای ک
دکتــر صالحــی ایــن بــود کــه دو ســال بــه صــورت همــکار 
فعالیــت کنیــم و بعــد از دو ســال عضــو اصلــی شــویم. 

دکتر  و  صالحی  دکتر  همراه  به  سفری  اساس،  همین  بر 
ستاری به فرانسه داشتیم و در این سفر از پروژه ایتر دیدن و 
با رئیس پروژه درباره همکاری دو ساله صحبت کردیم. آن ها 
هم از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار شد روی تربیت 
نیروی انسانی و ساخت دستگاه های اندازه گیری کار کنیم. 
ما در حال حاضر داریم روی لیست دستگاه ها کار می کنیم. 
برنامه ما، جز تربیت نیروی متخصص و ساختن دستگاه های 
اندازه گیری، این است که به کمک فرانسوی ها یک رآکتور 
هم در ایران بسازیم و قرار شد نه فقط در گداخت که در تمام 

 .زمینه ها با ایران همکاری کنند
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برقراری ارتباط موثر
و دوسویه با دنیای بیرون

 عبداله اسدزاده 
دکترای مدیریت استراتژیک 

دانشگاه عالمه طباطبایی

ن مایل اقتصاد دانش بنیان م�ی یع در �ت نقش رسمایه اج�ت
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اقتصـاد  در  جدیـدی  تئوری هـای  گذشـته  دهـه  طـی 
ظهـور کرده انـد کـه بـه اشـکال مختلـف بـر سـازمان ها 
تاثیـر گذاشـته  اند. ایـن تحـول اشـکال متداول سـرمایه را 
از شـکل فیزیکـی و مـادی گسـترش داده و سـرمایه های 
ناپیـدا،  سـرمایه های  ایـن  اسـت.  آورده  پدیـد  را  نویـن 
توانایی تاثیرگذاری بر رشـد و توسـعه سـازمان ها را دارند 
)بروکـس و نافاخـو، 2006(. سـرمایه اجتماعـی به عنوان 
مجموعـه نتایـج حاصـل از روابـط موجـود در شـبکه های 
اجتماعـی هـر سـازمان نیـز از جملـه این سرمایه هاسـت. 
سـرمایه اجتماعـی بنـا بـه ماهیـت خـود دارای تعریـف و 
اعتقـادات، هنجارهـا،  اعتمـاد،  اسـت.  ابعـاد گسـترده        ای 
ابعـاد  ایـن  عنـوان  بـه  می تواننـد  شـبکه ها  و  قوانیـن 

شناسـایی شـوند )مکلـروی، جورنـا و انگلـن، 2006(. 
از طـرف دیگـر، در سـال های اخیر شـاهد رشـد روزافزون 
ایـن  بوده ایـم.  کشـور  در  دانش بنیـان  شـرکت های 
شـرکت ها بـا تاکید بر سـرمایه دانشـی و ارائـه محصوالت 
و خدمـات نـوآوری متکـی بـر فناوری هـای برتـر نقـش 
مهمـی  در رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور ایفـا می کنند 
)دهقانـان و هرنـدی، 1393(. ایـن قبیـل شـرکت ها کـه 
بـر محوریـت فعالیت هـای نوآورانـه بنـا شـده و رسـالت 
خلـق ارزش از فنـاوری را بـر عهـده دارنـد، حداقـل از دو 
منظـر بـه سـرمایه اجتماعـی نیاز دارند. نخسـت سـرمایه 
اجتماعـی در خدمت اهداف دانشـی آن هاسـت و از طریق 
مولفه هایـی همچـون اعتماد، مشـارکت و همـکاری میان 
اعضـا به تسـهیم دانـش و ارتقای یادگیری سـازمانی آن ها 
منجـر شـده و در نهایـت بهبـود عملکـرد نوآورانـه آن هـا 
را در پـی خواهـد داشـت )تورکینـا، تـی و تـای، 2013( 
کـه ایـن بـه وجـه داخلـی سـرمایه اجتماعـی برمی گردد. 
مالـی  تامیـن  بـه  شـرکت ها  قبیـل  ایـن  آن کـه  دوم 
خطرپذیـر بـرای توسـعه فنـاوری و فعالیت هـای نوآورانـه 
خـود نیازمندنـد کـه عمومـا بـه دلیل ریسـک بـاالی این 
فعالیت هـا و احتمـال شکسـت آن هـا، سـرمایه گذاران و 
نهادهـای تسـهیالت دهنده از مشـارکت در آن هـا برحـذر 
هسـتند. در این جـا نیـز سـرمایه اجتماعـی بـه کمک این 
شـرکت ها شـتافته و از طریـق کمـک بـه اعتمادسـازی 
تصویـر  بـه  و  سـرمایه گذاران  بـا  موثـر  روابـط  ایجـاد  و 
آن هـا  خـود،  نوآورانـه  طرح هـای  مزیت هـای  کشـیدن 
را بـه حمایـت و مشـارکت مجـاب کـرده و بـه رفـع خـأ 
سـرمایه های مالـی کمـک می کند. پـس بدیهی اسـت در 
این جـا شـرکت های دانش بنیانـی کـه صرفـا بـر توسـعه 
ایـده خـود متمرکـز شـده اند و بدون اسـتفاده از سـرمایه 
اجتماعـی، خـود را در درون مرزهـای سـازمانی محصـور 
کـرده و منـزوی عمـل می کننـد، شـانس کمتـری بـرای 
اقبـال سـرمایه گذاران و بهره گیـری از خدمـات نهادهـای 
حمایـت از نـوآوری دارند تـا شـرکت های دانش بنیانی که 
بـا فراهم کردن سـرمایه اجتماعی غنی، از ابتدای توسـعه 
فنـاوری همـواره بـا برقـراری ارتبـاط موثـر و دوسـویه بـا 
دنیـای بیـرون، اشـتیاق سـرمایه گذاران را برای مشـارکت 
و تامیـن مالـی طرح هـای خـود تحریـک می کننـد. بـر 

ایـن اسـاس، در ایـن تحقیـق هـدف آن اسـت کـه تاثیـر 
بـر  را  دانش بنیـان  شـرکت های  اجتماعـی  سـرمایه های 
عملکـرد تامیـن مالـی آن هـا از یـک سـو و بـر عملکـرد 
تجـاری آن هـا از سـوی دیگـر مـورد بررسـی قـرار دهیم. 
بدیهـی اسـت مثبـت بـودن نتایـج ایـن بررسـی، لـزوم 
تقویـت ایـن بخـش از سـرمایه های نامشـهود سـازمانی و 
برنامه ریـزی بـرای رشـد متـوازن ایـن نـوع از سـرمایه را 
همسـو بـا سـرمایه های مالـی و فیزیکـی ایـن سـازمان ها 
تحقیـق  مبانـی  بررسـی  بـه  ابتـدا  ادامـه  در  می طلبـد. 
می پردازیـم و سـپس فرضیـات و مـدل تحقیـق تشـریح 
می شـود. در خاتمـه نیـز روش شناسـی تحقیـق و یافته ها 

و نتایـج برگرفتـه از آن ارائـه می شـود. 
اقتصاد دانش بنیان

اقتصـادی  دانایی محـور  اقتصـاد  یـا  دانش بنیـان  اقتصـاد 
ایجـاد  و  ثـروت  تولیـد  اصلـی  عامـل  آن  در  کـه  اسـت 
ایـن  تفاوت هـای مهـم  از  اسـت. یکـی  اشـتغال، دانـش 
اقتصـاد بـا اقتصـاد تولیدمحـور از نظر میـزان و پیچیدگی 
دانشـی اسـت که در آن به کار رفته اسـت. عبارت اقتصاد 
دانایی محـور را سـازمان همـکاری اقتصـادی برای توسـعه 
بـه اقتصـادی اطـالق می کنـد کـه بـه طـور مسـتقیم بـر 
تولیـد، توزیع و اسـتفاده از دانش و اطالعات مبتنی اسـت 
)سـلیمی فر، 1393(. جهـان پـس از گـذر از انقالب هـای 
مختلـف شـاهد انقـالب اطالعاتـی بـوده کـه در آن منبع 
ارزشـمند خلـق ثـروت و درآمـد بـه دانـش مبدل شـده و 
اهمیـت روزافـزون آن در عصر دانایی موجب شـکل گیری 
دانش بنیـان  اقتصـاد  یـا  دانش محـور  اقتصـاد  پدیـده 
ضـرورت   .)1386 خیراندیـش،  و  )زاهـدی  اسـت  شـده 
پیشـینه  از  برخـوردار  موضوعـی  اقتصـاد،  دانش پایگـی 
غنـی نظری اسـت و بسـیاری از اقتصاددانـان نامی جهان 
آدام  جملـه  از  رانده  انـد.  سـخن  خصـوص  ایـن  در  نیـز 
اسـمیت، بـه عنـوان پـدر علـم اقتصـاد، به نقـش عمومی 
 علـم و آمـوزش در پیشـرفت فرهنگـی و اجتماعی و نقش 
تخصصـی آن در تقسـیم کار و بهـره وری اشـاره می کنـد 
)اسـمیت، 1776 و 1976(. از میـان اقتصاددانـان متاخـر 
نیـز اسـتیگلیتز )1998( بـر ایـن بـاور اسـت کـه امـروزه 
دیگـر حجـم سـرمایه و انـدازه بـازار در توسـعه اقتصادی 
ملـل نقـش اساسـی نـدارد، بلکـه ایـن نقـش را دانـش و 
فنـاوری ایفـا می کنـد. بنـا بـه نظـر داهلمـن و اندرسـون 
)2000(، اقتصـاد دانش محـور بـر پایه های انقـالب دانش 
شـکل گرفته اسـت. انقالب دانـش متاثـر از چندین عامل 
اسـت کـه عبارتنـد از: افزایـش دانـش کدبنـدی شـده، 
افزایـش آنالیـز اطالعـات، ذخیره سـازی و انتقال، توسـعه 
و گسـترش فناوری هـای نـو، افزایـش اهمیـت دانـش و 
مهـارت نیـروی کار، افزایـش سـرمایه گذاری غیرمشـهود، 
ابداعـات و کارایـی در رقابـت و رشـد  افزایـش اهمیـت 
تولیـد ناخالـص داخلـی، جهانـی شـدن و رقابت شـدید و 

تجـارت جهانی.  گسـترش 
دانش محـور  اقتصـاد  کـه  بـارزی  مزیت هـای  تمـام  بـا 
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در رشـد و توسـعه اقتصـادی جوامـع و از جملـه تولیـد 
ناخالـص داخلـی دارد که در کشـوری همچون انگلسـتان 
بـه 75 درصـد می رسـد )آنتونی و کومـار، 2005(، اقتصاد 
ایـران از ایـن لحاظ جایگاه مناسـبی در دنیـا ندارد. همین 
وضعیـت نه چنـدان مناسـب دانش پایگـی اقتصـاد کشـور 
ضـرورت برنامه ریـزی و کار مضاعـف در تقویـت عناصـر 
و ارکان آن را به خوبـی گوشـزد می کنـد و از آن جـا کـه 
در مسـیر حرکـت بـه سـمت اقتصـاد دانش بنیـان یکـی 
کمیـت  پیشـرفت،  سـنجش  شـاخص های  مهم تریـن  از 
و کیفیـت شـرکت های دانش بنیـان بـه عنـوان بازیگـران 
اصلـی ایـن صحنـه اسـت، ایـن مهـم بایـد بـه صـورت 
مسـتمر پایـش شـود و بـرای رشـد و تقویـت همه جانبـه 

آن هـا اقدامـات الزم صـورت پذیـرد. 
شرکت های دانش بنیان

عبـارت شـرکت )سـازمان( دانش بنیـان در مبانـی نظـری 
بیشـتر بـه شـرکت هایی اشـاره می کنـد کـه یادگیرنـده 
و خالـق دانشـند و از دانـش، چـه دانـش ضمنـی و چـه 
دانـش آشـکار، بـرای توسـعه محصـوالت و فناوری هـای 
بیشـتر  مفهـوم  ایـن  واقـع  در  می کنـد.  اسـتفاده  خـود 
بـه سـازمان های برقـرار شـده ای اشـاره می کنـد کـه از 
پیشـبرد  بـرای  دانـش  به کارگیـری  و  فرایندهـای خلـق 
و  )خیاطیـان  می کننـد  اسـتفاده  خـود  کسـب وکار 
همـکاران، 1394(. دنیسـا )2008( مفاهیـم سـازمان های 
سـازمان های  دانش آفریـن،  شـرکت های  دانش بنیـان، 
یادگیرنـده و سـازمان هوشـمند را هم معنای سـازمان های 

می گیـرد.  نظـر  در  دانش بنیـان 
در قانـون حمایـت از شـرکت ها و موسسـات دانش بنیـان، 
ایـن شـرکت ها این گونـه تعریـف می شـوند: شـرکت  یـا 
موسسـه دانش بنیـان، شـرکت یـا موسسـه خصوصـی یـا 
تعاونـی اسـت کـه بـه منظـور هم افزایـی علـم و ثـروت، 
علمـی  و  اهـداف  تحقـق  دانش محـور،  اقتصـاد  توسـعه 
اقتصـادی )شـامل گسـترش و کاربـرد اختراع و نـوآوری( 
و تجاری سـازی نتایـج تحقیـق و توسـعه )شـامل طراحی 
و تولیـد کاال و خدمـات( در حـوزه فناوری هـای برتـر و 
بـا ارزش افـزوده فـراوان بـه ویـژه در تولیـد نرم افزارهـای 
مربـوط تشـکیل می شـود. اولیـن پژوهـش در خصـوص 
ایـن نـوع شـرکت ها توسـط الیتـل در سـال 1979 انجام 
شـده اسـت )فخـاری، 1393(. او بـا بـه کار بـردن عبارت 
شـرکت های فناوری محـور، ایـن شـرکت ها را موسسـاتی 
معرفـی کـرده کـه متکـی بـر نـوآوری و اختراعـات علمی 
و  اختراعـات  ایـن  تجاری سـازی  هـدف  بـا  و  هسـتند 
نوآوری هـا تاسـیس می شـوند. مـرور مقـاالت و نظریـات 
علمـی  در ایـن حـوزه از آن زمـان تاکنـون نشـان می دهد 
دانش بنیـان  تعریـف شـرکت های  در  مختلـف  محققیـن 
بـر مشـخصات مختلفـی متمرکـز شـده اند و ایـن مسـاله 
دسـتیابی بـه یـک تعریف مشـخص را کامال مشـکل کرده 
اسـت. بـا ایـن حـال می تـوان پژوهش هـای مختلـف در 
ایـن خصـوص را به سـه طبقه تقسـیم کرد: پژوهشـگرانی 

ورودی  بـر  دانش بنیـان  تعریـف شـرکت های  بـرای  کـه 
ایـن شـرکت ها متمرکـز هسـتند، پژوهشـگرانی کـه بـر 
و دسـته سـوم  کـرده  تمرکـز  ایـن شـرکت ها  خروجـی 
محققینـی هسـتند که بـا دیدگاهی وسـیع تر، کل زنجیره 
ارزش ایـن شـرکت ها را مدنظـر قـرار داده انـد )فخـاری، 
1393(. اتحادیـه اروپـا بـرای تعریف شـرکت های کوچک 
و متوسـط فناورانـه )دانش بنیـان( شـاخص هایی را مدنظر 
قـرار داده کـه عبارتنـد از: 1- شـاخص ورودی نـوآوری 
2- شـاخص کارایـی نوآوری 3- شـاخص خروجی نوآوری 
)کنعانـی، 1382(. در واقـع شـرکت های دانش بنیـان، بـه 
کمـک یـک مدیریت دانـش صحیح، در تمامـی  جنبه های 
بـرای  عاملـی  عنـوان  بـه  را  دانـش  خـود،  فعالیت هـای 
افزایـش ارزش افزوده نسـبت به سـایر رقبای خـود به کار 

 .)2003 )زاک،  می بندنـد 
سرمایه اجتماعی

مفهـوم سـرمایه اجتماعـی در اوایـل قرن بیسـتم میالدی 
توسـط نظریه پـردازان علـوم اجتماعـی مطـرح شـد، امـا 
از  و دانشـگاهیان  نویسـندگان  از آن در میـان  اسـتفاده 
اواسـط قـرن آغـاز شـد. جاکوبـز )1961( در بحـث روابط 
و همکاری هـا بـا هـدف پایداری و توسـعه کارکـرد جوامع 
بـه ایـن مفهـوم پرداخته اسـت. جاکوب در کتـاب »مرگ 
و زندگـی شـهرهای بـزرگ امریکایـی« سـرمایه اجتماعی 
در  کـه  می دانـد  فشـرده ای  اجتماعـی  شـبکه های  را 
محدوده هـای قدیمـی  شـهری در ارتباط با حفـظ نظافت، 
نبـود جـرم و جنایـت خیابانی و دیگر تصمیمـات در مورد 
بهبـود کیفیـت زندگـی در مقایسـه بـا عوامـل نهادهـای 
رسـمی  مانند نیـروی حفاظتـی پلیس و نیـروی انتظامی، 
مسـئولیت بیشـتری از خـود نشـان می دهنـد )امامقلـی، 
1390(. تعاریـف مختلـف از سـرمایه اجتماعـی بـه حدی 
فزاینـده اسـت که پورتـر بیـان می کند تعریفـی جهانی از 
سـرمایه اجتماعـی وجـود نـدارد )مظلومـی  و فتح اللهـی، 
1386(، بـا ایـن حـال، بـرای تبییـن موضـوع بـه برخـی 

تعاریـف اشـاره می شـود: 
از منظـر سـازمانی، سـرمایه اجتماعـی عبـارت اسـت از 
پیوندهـای بیـن افـراد یک شـبکه یا گـروه که دسترسـی 
بـه منابـع را تسـهیل می کننـد. بـه عبـارت دیگـر، هـدف 
سـرمایه اجتماعـی، سـرمایه گذاری در روابـط بیـن افـراد 

شـبکه بـا هـدف کسـب بازدهی اسـت. 
از دیـدگاه پانتـام )1970(، سـرمایه اجتماعـی آن دسـته 
از ویژگی هـای زندگـی اجتماعـی، شـبکه ها، هنجارهـا و 
اعتمـاد اسـت کـه مشـارکت کنندگان را قادر می سـازد به 
شـیوه ای موثرتـر اهـداف مشـترک خـود را تعقیـب کنند. 
بـه بیانـی دقیق تـر، سـرمایه اجتماعـی از طریـق افزایـش 
هنجارهـای  تقویـت  شـدن،  جـدا  بالقـوه  هزینه هـای 
از  اطالعـات  جریـان  تسـهیل  بده بسـتان،  مسـتحکم 
جملـه اطالعـات مربـوط بـه شـهرت کنشـگران و تجسـم 
موفقیت هـای گذشـته سـعی دارد به تحقـق کنش جمعی 

کند.  کمـک 
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از  عبارت  اجتماعی  فوکویاما )1999(، سرمایه  دیدگاه  از 
توانایی افراد در همکاری با دیگران برای مقاصد مشترک 
در گروه ها و سازمان هاست. وی در تعریفی دیگر، سرمایه 
ارزش های  از  مجموعه ای  وجود  عنوان  به  را  اجتماعی 
یک  اعضای  میان  مشترک  هنجارهای  با  غیررسمی  
گروه می داند که همکاری میان آن ها را تسهیل می کند. 
همچنین وی سرمایه اجتماعی را به معنی اعتماد به کار 

می برد )مظلومی  و فتح اللهی، 1386(. 
تایمـون و سـتامپ )2003( در مقایسـه ای کـه میان انواع 
سـرمایه انجـام می دهنـد، بـه ویژگی هـای متمایزکننـده 

سـرمایه اجتماعـی اشـاره و ویژگی هایـی از جملـه قابلیت 
انتقال پذیـری، قابلیـت کنتـرل و قابلیت تعویـض این نوع 
از سـرمایه را در قیـاس بـا انـواع دیگـر سـرمایه، پاییـن 
جملـه  از  مـواردی  همچـون  آن هـا  می کننـد.  ارزیابـی 
را  اجتماعـی  سـرمایه  هم افزایـی  و  آنتروپیـک  خاصیـت 
نسـبت بـه سـایر انـواع سـرمایه، بـاال ارزیابـی می کننـد 

)جـدول 1(. 

انـواع سـرمایه و ویژگی هـای نسـبی اشـکال  جـدول 1: 
اسـتامپ، 2003( و  )تایمـون  مختلـف سـرمایه 

 ابعاد سرمایه اجتماعی
ناهاپیـت و گوشـال )1998( در مطالعـه ای کـه روی اثـر 
سـرمایه اجتماعـی بـر خلق سـرمایه فکـری انجـام دادند، 
سـه بعـد سـاختاری، رابطـه        ای و شـناختی را شناسـایی 
و  تحلیـل  پایـه  بـر  محققـان  ایـن  کار  عمـده  کردنـد. 
جمع بنـدی کارهـای قبلـی انجـام شـده اسـت. ناهاپیت و 
گوشـال، بـا وجـود تفکیک این سـه بعد، اعتقـاد دارند که 
بسـیاری از خصوصیـات شناسـایی شـده در اجـزای مدل 
آن هـا به شـدت بـه یکدیگـر وابسـته هسـتند. هـر چنـد 
توجـه ناهاپیـت و گوشـال در مـدل ارائـه شـده آن هـا بـه 
کارکـرد سـرمایه اجتماعـی در امر ترکیب و تبـادل دانش 
بـرای خلـق سـرمایه فکـری بـود، اما در عمـل ابعـاد ارائه 
شـده از سـوی آن ها زیربنای کاربرد سـرمایه اجتماعی در 

محـدوده دانـش مدیریت شـد. 
بعد ساختاری

بعد سـاختاری دربردارنده الگوهـای ارتباطی میان اعضای 
یـک گـروه یا واحـد اجتماعی اسـت. در بعد سـاختاری به 
خصوصیـات سیسـتم اجتماعی و شـبکه روابـط به صورت 

کلـی توجـه می شـود. ایـن امـر بـه معنـای خصوصیـات 
ارتباطـات غیرشـخصی بیـن افراد یا واحدهاسـت. 

پیوندهای شـبکه: پیوندهای شـبکه دربردارنده شـیوه های 
خاصـی اسـت کـه اعضـای واحـد اجتماعـی بـا یکدیگـر 
مرتبـط می شـوند و بـا یکدیگر همـکاری می کننـد. روابط 
ایجـاد  دیگـری  منظورهـای  بـه  معمـوال  کـه  اجتماعـی 
می شـوند، کانال هـای اطالعاتـی ایجاد می کننـد که زمان 
و سـرمایه گذاری الزم بـرای گردآوری اطالعـات را کاهش 
می دهنـد. بـارت )1992( بیـان می کنـد کـه ایـن منافـع 
اطالعاتـی از سـه مجـرا بـه دسـت می آینـد: دسترسـی، 
زمان بنـدی و ارجاعـات. پیوندهـای شـبکه می تواننـد بـا 
افزایـش فرصـت دسترسـی بـرای گروه هـا بـر ترکیـب و 
تبـادل دانـش تاثیـر بگذارنـد و همچنیـن بـر ارزش مورد 
انتظـار حاصـل از تبـادل دانـش بیفزایند. روابط شـبکه        ای 
بـا گروه هـا، تیم هـا، سـازمان ها و نهادهـای گوناگـون بـه 
ارتقـای دسترسـی بـه اطالعـات و واکنش سـریع در برابر 
تغییـرات و تحوالت درون و برون سـازمانی منجر می شـود 

)تاترمـن و اسـتن، 2005(. 
تعیین کننـده  شـبکه  پیکربنـدی  شـبکه:  پیکربنـدی 
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الگوهـای پیونـد میـان اعضـای واحـد اجتماعـی اسـت. 
اطالعـات  انتقـال  بـرای  کانال هایـی  شـبکه  پیوندهـای 
فراهـم می آورنـد، لیکـن وضعیـت کلـی ایـن پیوندها یک 
رویـه مهـم از سـرمایه اجتماعـی را تشـکیل می دهـد که 
ممکـن اسـت بـر توسـعه سـرمایه ذهنـی تاثیـر بگـذارد. 
دربردارنـده  نیـز  مناسـب  سـازمان  مناسـب:  سـازمان 
میـزان نزدیکـی و شـباهت افـراد در یک واحـد اجتماعی 
ایجـاد  محیـط  یـک  در  کـه  اجتماعـی  سـرمایه  اسـت. 
می شـود، پیوندهـا، هنجارهـا و اعتمـاد اکثـرا( نـه الزامـا 
همیشـه )می تواننـد از یـک شـرایط اجتماعـی بـه محیط 
دیگـری منتقـل شـوند و بـر رویه هـای تبـادل اجتماعـی 
اعتمـاد  انتقـال  می توانـد  آن  مثال هـای  بگذارنـد.  اثـر 
کاری  موقعیت هـای  بـه  مذهبـی  جامعـه  و  خانـواده  از 
)فوکویامـا، 1999(، توسـعه روابـط شـخصی بـه تبـادالت 
تجـاری )کلمـن، 1990( و گـردآوری سـرمایه اجتماعـی 

افـراد در یـک سـازمان )بـارت، 1992( باشـد. 
بعد رابطه ای 

روابـط  بـه  رابطـه        ای  بعـد  سـاختاری،  بعـد  مقابـِل  در 
بین شـخصی افـراد کـه در گذر زمـان و تعامل بـا یکدیگر 
ایجـاد می شـوند، می پـردازد. ایـن بعـد بـر روابـط خاصی 
کـه افـراد دارنـد، متمرکز می شـود. ایـن روابـط، همچون 
دوسـتی و احتـرام، بـر رفتار افـراد اثر می گـذارد. از طریق 
ایـن روابـط شـخصی اسـت کـه انگیزش هـای اجتماعـی 
افـراد همچـون اجتماعـی بـودن، تاییـد از سـوی جمـع و 

حیثیـت تامیـن می شـود. 
اعتمـاد: اعتمـاد تامین کننـده ارتباطـات و گفتمان اسـت 
و می توانـد سـبب کمـک افراد بـه یکدیگـر به خصوص در 
شـرایط ابهـام و عـدم اطمینـان شـود. میسـزتال )1996( 
نتایـج اعمـال  این کـه  بـه  اعتقـاد  اعتمـاد را بـه عنـوان 
هدفمندانـه یـک نفـر از دیدگاه ما مناسـب باشـد، تعریف 
می کنـد. هنگامـی کـه اعتمـاد در روابـط بیـن افـراد زیاد 
باشـد، افـراد تمایل بیشـتری برای درگیر شـدن در تبادل 
اجتماعـی بـه شـکل کلـی و تعامـالت همکاری به شـکل 
خـاص دارنـد. ناهاپیـت و گوشـال اعتقـاد دارنـد کـه بین 
اعتمـاد و همـکاری یک رابطه دوطرفه وجـود دارد: اعتماد 
همیـاری را تسـهیل می کنـد و همـکاری بـه نوبـه خـود 
اعتمـاد ایجـاد می کنـد. ایـن امـر در درازمـدت می توانـد 
بـه توسـعه هنجـار عمومـی همـکاری منجـر شـود که به 
نوبـه خـود تمایل بـه درگیر شـدن در تبـادل اجتماعی را 

افزایـش می دهـد )پوتنـام، 1999(. 
هنجارهـا: ارزش هـای اصولی حاکم در میـان اعضای گروه 
در مرحلـه اول می توانـد شـکل دهنده اعتمـاد میـان اعضا 
و در گام بعـد سـبب برقـراری ارتباطاتـی اثربخـش شـود. 
هنجارهـا می تواننـد فعالیت هـای گروهـی را هماهنـگ و 
از ایـن طریـق بـه اثربخشـی گـروه کمـک کننـد. بنـا بـه 
اعتقـاد کلمـن )1998(، هنجـار هنگامی بـه وجود می آید 
کـه یـک حـق اجتماعی بـرای کنتـرل یک کنش توسـط 
دیگـران کنتـرل و تعریـف شـود و نـه توسـط کنشـگر. 

کلمـن بیـان می کنـد در جایـی کـه یـک هنجـار فعـال 
وجـود داشـته باشـد شـکلی از یـک سـرمایه اجتماعـی 

قـوی، هـر چنـد شـکننده، بـه وجـود می آید. 
الزام هـا: الـزام نماینـده یک تعهـد یا یک وظیفـه در انجام 
دادن یـک فعالیـت در آینـده اسـت. کلمـن )1990( بـا 
شناسـایی الـزام بـه عنـوان انتظاراتی که به واسـطه روابط 
شـخصی خـاص بـه وجـود می آیـد، آن را از هنجارهـای 

عمومـی تفکیـک می کنـد. 
هویـت: هویـت فراینـدی اسـت کـه از طریـق آن افـراد 
خودشـان را بـه عنـوان یـک فـرد هماننـد دیگـری یـا 
از  اسـت  ممکـن  امـر  ایـن  می بیننـد.  افـراد  از  گروهـی 
عضویـت آن هـا در آن گـروه نشـات بگیـرد یـا به واسـطه 
فعالیت هـای گـروه بـه عنـوان یـک گـروه مرجـع کـه در 
آن، افـراد ارزش هـا یـا اسـتانداردهای دیگر افـراد یا گروه 
را بـه عنـوان یک چهارچـوب مرجع می پذیرنـد. از این راه 
هویـت هـم به عنـوان یک منبـع اثرگـذار بـر ارزش خلق 
شـده حاصـل از ترکیـب و تبـادل که مـورد انتظار اسـت، 
عمـل می کنـد و هـم به عنـوان انگیـزه        ای بـرای ترکیب و 

تبـادل دانـش )ناهاپیـت و گوشـال، 1998(. 
بعد شناختی

بعـد شـناختی بـه منابعی اشـاره دارد که بازنمایـی و ارائه 
تفسـیر مشـترک را بـر عهده دارنـد و سیسـتمی از معانی 
گوشـال،  و  )ناهاپیـت  می آورنـد  فراهـم  گروه هـا  در  را 
1998(. در حقیقـت، سـرمایه شـناختی بازتابـی از میزان 
تعهـد و دفـاع اعضـای تیم از هدف و رسـالت خود اسـت. 
زبـان و کدهـای مشـترک: زبـان تاثیـری مسـتقیم و مهم 
در روابـط اجتماعی دارد زیرا وسـیله        ای اسـت که مردم از 
طریـق آن بـه بحـث و تبـادل اطالعات می پردازند، سـوال 
سـرانجام  بـه  جامعـه  در  را  کسـب و کاری  و  می پرسـند 
می رسـانند. زبـان مشـترک قابلیـت ترکیـب اطالعـات و 
تسـهیم آن میـان اعضـا را افزایش می دهد و سـبب القای 
احسـاس یگانگـی و وحـدت بـه افـراد تیم می شـود. کدها 
ادراکـی دسـته بندی  بـه گروه هـای  را  داده هـای حسـی 
می کننـد و یـک چهارچـوب ارجاعـی بـرای مشـاهده و 

تفسـیر محیـط اطـراف مـا فراهـم می آورند. 
روایـات مشـترک: عـالوه بـر زبـان و کـد مشـترک، وجود 
قدرتمنـد  ابزارهایـی  اسـتعاره ها  و  داسـتان ها  افسـانه ها، 
در ارتباطـات بـرای خلـق، تبـادل و بـه تصویـر درآوردن 
مجموعه هایـی غنـی از معانـی را فراهـم می آورنـد. ظهـور 
انتقـال  و  خلـق  بـه  جامعـه  یـک  در  مشـترک  روایـات 
تفسـیرهای جدیـدی از رویدادهـا کمک می کنـد. این امر 
ترکیـب اشـکال گوناگـون دانـش را تسـهیل می کند )چن 

لـوورن، 2011(. 
پیشینه تحقیق 

حـوزه  در  شـده  انجـام  پژوهش هـای  و  بررسـی ها  در 
سـرمایه اجتماعـی، پژوهشـی کـه مشـخصا بـه تاثیـر این 
مفهـوم بـر عملکـرد تامین مالـی شـرکت های دانش بنیان 
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بپـردازد، یافـت نشـد. امـا پژوهش هـای نزدیـک بـه ایـن 
حـوزه، بررسـی تاثیـر سـرمایه های اجتماعی شـرکت های 
دانش بنیـان را بـر عملکـرد نوآورانـه آن هـا مـورد بررسـی 
آهوجـا  مطالعـه  بـه  می تـوان  از جملـه  قـرار می دهنـد. 
)2000( اشـاره کـرد کـه در مطالعـه خـود تاثیر سـرمایه 
اجتماعـی بر عملکرد نوآورانه را اثبات کرده اسـت. او بیان 
می کنـد کـه سـرمایه اجتماعـی سـبب بهبـود ارتباطـات 
بـا  سـازمان هایی  اعضـای  میـان  در  اعتمـاد  بـر  مبتنـی 
پویـا  محیط هـای  در  کـه  می شـود  منعطـف  سـاختار 
دانش بنیـان.  شـرکت های  هماننـد  می کننـد،  فعالیـت 
ایـن امـر بـه نوبه خـود میـزان تماس هـا و نقاط اشـتراک 
افـراد را ارتقـا می بخشـد و متغیـری تاثیرگـذار در بهبـود 
عملکـرد نوآورانـه و رقابتـی در ایـن سـازمان ها می شـود. 
دهقانـان و هرنـدی )1393( در پژوهـش خود به بررسـی 
تاثیـر سـرمایه اجتماعی بر عملکـرد نوآورانه شـرکت های 
دانش بنیـان فعـال در صنعـت فنـاوری اطالعات بـا تاکید 
بـر نقـش میانجـی انتقـال دانـش پرداختنـد کـه نتایج به 
دسـت آمـده روابط علّـی - معلولـی این متغیرهـا را مورد 
تاییـد قـرار می داد. از سـوی دیگر، بررسـی رابطه سـرمایه 
اجتماعـی بـر عملکـرد سـازمانی بـه صـورت عـام مطـرح 
شـده اسـت کـه از جملـه می تـوان بـه پژوهـش لینـا و 
پیـل )2006( اشـاره کـرد کـه فرضیـه اصلـی آن هـا ایـن 
بـوده اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی درونـی و بیرونـی اثر 
مثبتـی بـر عملکـرد سـازمانی خواهنـد داشـت. همچنین  
هاتـاال )2006( در پژوهـش خـود بـر رابطه میان سـرمایه 
اجتماعـی و عملکـرد تاکیـد می کنـد. چـو )2009( نیـز 
افزایـش سـرمایه اجتماعـی  اعتقـاد اسـت کـه  ایـن  بـر 
بـرای سـازمان، امـکان ایجـاد و حفـظ مزیـت رقابتـی را 
فتح اللهـی  مظلومـی  و  اعتقـاد  بـه  مـی آورد.  وجـود  بـه 
)1386(، کمبـود و نارسـایی ها در زمینه سـرمایه فیزیکی 
می توانـد از طریـق سـرمایه اجتماعـی جبـران شـود امـا 
طریـق  از  نمی توانـد  اجتماعـی  سـرمایه  از  ناشـی  خـأ 
سـرمایه های فیزیکـی پـر شـود. بـه اعتقـاد نگارنـدگان، 
سـرمایه اجتماعـی مهم تـر از سـرمایه های فیزیکی اسـت 
و بـه جـرات می تـوان گفـت کـه سـرمایه اجتماعـی در 
امـا  دارد.  قـرار  سـازمان  راهبـردی  سـرمایه های  ردیـف 
به رغـم ایـن موضـوع، پژوهشـی کـه تاثیـر ایـن شـکل از 
سـرمایه را بـر سـرمایه های مالی سـازمان ها مورد بررسـی 
قـرار دهـد، انجـام نشـده اسـت و بـا توجـه بـه این کـه 
در  چالش هـا  اصلی تریـن  از  مالـی  سـرمایه های  کمبـود 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت، بررسـی این رابطـه تاثیر 
مضاعـف می یابـد. بـر ایـن اسـاس، ایـن پژوهـش درصدد 
در  مسـتقر  دانش بنیـان  شـرکت های  جامعـه  در  اسـت 
پارک هـای علـم و فنـاوری ایـن رابطـه را مـورد بررسـی 

دهد.  قـرار 
چارچوب نظری پژوهش 

بـا توجـه بـه هـدف اصلـی پژوهـش و همچنیـن بررسـی 
ادبیـات موضوعـی و مبانـی نظـری ناهاپیت و گوشـال در 

مورد سـرمایه اجتماعی در سـازمان و بررسی پژوهش های 
انجـام شـده در خصـوص تاثیرگـذاری آن بـر عملکرد، در 
ادامـه ارائـه فرضیـه اصلی تحقیق و فرضیـات فرعی آن در 

دو سـطح بـه قـرار زیـر ارائه می شـود:

فرضیـه اصلـی: سـرمایه اجتماعی سـازمان بر عملکـرد تامین 
مالـی شـرکت های دانش بنیـان تاثیـر معنـاداری دارد. 

فرضیـه فرعی 1: بعد سـاختاری سـرمایه اجتماعی بر عملکرد 
تامین مالی شـرکت های دانش بنیـان تاثیر معنـاداری دارد. 

فرضیه فرعی 1-1: بعد سـاختاری سـرمایه اجتماعی بر حجم 
تامیـن مالی شـرکت های دانش بنیان تاثیر معنـاداری دارد. 

فرضیه فرعی 1-2: بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر سهولت 
تامین مالی شـرکت های دانش بنیان تاثیر معناداری دارد. 

فرضیه فرعی 1-3: بعد سـاختاری سـرمایه اجتماعی بر هزینه 
تامین مالی شـرکت های دانش بنیان تاثیر معنـاداری دارد. 

فرضیـه فرعـی 1-4: بعـد سـاختاری سـرمایه اجتماعـی بر 
نـوع وثائـق و تضمینـات شـرکت های دانش بنیـان تاثیـر 

معنـاداری دارد. 
فرضیـه فرعی 2: بعـد رابطه ای سـرمایه اجتماعـی بر عملکرد 
تامیـن مالـی شـرکت های دانش بنیان تاثیـر معنـاداری دارد. 

فرضیـه فرعـی 2-1: بعد رابطـه ای سـرمایه اجتماعی بر حجم 
تامیـن مالی شـرکت های دانش بنیـان تاثیر معنـاداری دارد. 

فرضیه فرعی 2-2: بعد رابطه ای سـرمایه اجتماعی بر سـهولت 
تامین مالی شـرکت های دانش بنیان تاثیر معنـاداری دارد. 

فرضیـه فرعـی 2-3: بعـد رابطه ای سـرمایه اجتماعی بر هزینه 
تامیـن مالی شـرکت های دانش بنیـان تاثیر معنـاداری دارد. 

فرضیـه فرعـی 2-4: بعـد رابطـه ای سـرمایه اجتماعـی بر 
نـوع وثائـق و تضمینـات شـرکت های دانش بنیـان تاثیـر 

معنـاداری دارد. 
فرضیـه فرعی 3: بعد شـناختی سـرمایه اجتماعـی بر عملکرد 

تامیـن مالی شـرکت های دانش بنیـان تاثیر معنـاداری دارد. 
فرضیـه فرعی 3-1: بعد شـناختی سـرمایه اجتماعی بر حجم 

تامین مالی شـرکت های دانش بنیـان تاثیر معنـاداری دارد. 
فرضیه فرعی 3-2: بعد شـناختی سرمایه اجتماعی بر سهولت 

تامین مالی شـرکت های دانش بنیان تاثیر معنـاداری دارد. 
فرضیه فرعی 3-3: بعد شـناختی سـرمایه اجتماعی بر هزینه 

تامین مالی شـرکت های دانش بنیان تاثیر معنـاداری دارد.
فرضیـه فرعـی 3-4: بعـد شـناختی سـرمایه اجتماعـی بر 
نـوع وثائـق و تضمینـات شـرکت های دانش بنیـان تاثیـر 

معنـاداری دارد. 
روش تحقیق

ایـن تحقیـق در دو مرحلـه متوالـی کیفـی و کمـی  انجام 
بـا  مصاحبـه  طریـق  از  کیفـی،  مرحلـه  در  می شـود. 
خبـرگان تحقیـق، شـاخص های عملکـردی تامیـن مالـی 
شـرکت های دانش بنیـان در 9 عنوان شناسـایی شـد. این 
اجـزا در قالـب 4 مولفـه حجـم تامین مالـی، هزینه تامین 
مالـی، سـهولت تامیـن مالـی و نـوع وثائـق و تضمینـات 
تامیـن  عملکـرد  کارایـی  اندازه گیـری  بـرای  کـه  بـود 
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گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  شـرکت ها  ایـن  در  مالـی 
بـرای اندازه گیـری سـرمایه اجتماعـی نیـز از پرسشـنامه 
ناهاپیـت و گوشـال مشـتمل بر 31 سـوال اسـتفاده شـد. 
پرسشـنامه ها در دو بخـش اصلـی طراحـی شـدند. بخش 
ویژگی هـای  خصـوص  در  سـواالتی  بـه  معطـوف  اول 
و   )2 )جـدول  بـود  پاسـخ دهندگان  شـناختی  جمعیـت 
در بخـش دوم پرسشـنامه، سـواالت مربـوط بـه سـنجش 
مالـی درج شـده  تامیـن  و عملکـرد  اجتماعـی  سـرمایه 
بـود. جامعـه تحقیـق در مرحلـه کیفـی تحقیـق متشـکل 
از مربیـان مراکـز رشـد و شـتاب دهی و اسـاتید دانشـگاه 
در رشـته کارآفرینـی و در مرحلـه کمـی تحقیـق شـامل 

مدیران و کارشناسـان شـاغل در شـرکت های دانش بنیان 
بـود. انـدازه نمونـه در مرحلـه کیفـی مبتنـی بـر اشـباع 
نظـری بـود و تـا جایـی ادامـه پیـدا کـرد کـه اظهـارات 
پاسـخگویان حـاوی نکتـه جدیـدی نبـود. در بخش کمی  
نیـز انـدازه نمونه بـا اسـتفاده از فرمول کوکران در سـطح 
اطمینـان 95 درصـد و خطـای مجـاز 10 درصد اسـتفاده 
و بـر مبنـای آن، حداقـل انـدازه نمونه 80 واحد محاسـبه 
ایـن  در  تصادفـی  نمونه گیـری  روش  از  شـد. همچنیـن 

اسـتفاده شـد.  بخش 

جدول 2. ویژگی های جمعیت شناسی تحقیق

بـه منظور تعیین پایایـی پرسشـنامه از روش ضریب آلفای 
کرونبـاخ و بـرای سـنجش روایـی سـازه از تحلیـل عاملـی 
تاییدی اسـتفاده شـد. با توجـه به جـدول 3، ضریب آلفای 
از 70  بیشـتر  پژوهـش  بـرای همـه سـازه های  کرونبـاخ 
درصـد اسـت که نشـان می دهـد پرسشـنامه از پایایی الزم 
برخـوردار اسـت. روایی سـازه پرسشـنامه با کمـک تحلیل 
عاملـی تاییـدی آزمایـش شـد کـه بـر مبنـای آن بارهـای 
عاملـی متغیرهـای تحقیـق همگـی باالتـر از 0/5 بودنـد. 

بـرای سـنجش روایی محتوا، پرسشـنامه محقق تهیه شـد 
و در خصـوص عملکـرد تامیـن مالـی در اختیـار دو نفـر از 
صاحب نظـران قـرار گرفـت تـا در رابطـه با میزان درسـتی 
و شـفافیت سـواالت پرسشـنامه اظهارنظر کنند کـه بعد از 
دریافـت نظـرات آن ها، پرسشـنامه بـرای ارتقای شـفافیت 

اصـالح و سـپس بیـن اعضـای نمونه آمـاری توزیع شـد. 

جدول 3. بررسی روایی و پایایی سواالت پرسشنامه

 متغیر
جنسیت

پست سازمانی

تحصیالت

ویژگی جمعیت شناختی تحقیق

مرد
58 درصد

کارشناس
23 درصد

زیر لیسانس
5 درصد

مدیر
69 درصد

لیسانس/ فوق لیسانس
78 درصد

مدیرعامل
8 درصد

دکتری
17 درصد

زن
42 درصد

 سازه

سرمایه اجتماعی

عملکرد مالی

شاخص
بعد شناختی
بعد رابطه ای
بعد ساختاری

حجم تامین مالی
سهولت تامین مالی
هزینه تامین مالی

نوع وثائق/ تضمینات

بار عاملی
0/652
0/735
0/612
0/552
0/649
0/701
0/622

پایایی
0/69

0/58
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یافته ها
هر  تاثیر  معناداری  که  تحقیق  فرضیه های  آزمون  برای 
و  مالی  تامین  عملکرد  بر  اجتماعی  سرمایه  ابعاد  از  یک 
مولفه های آن را مورد بررسی قرار می داد از روش تحلیل 
مسیر با استفاده از نرم افزار Smart Pls 3. 0 استفاده شد. 
جدول 4 خالصه        ای از نتایج به دست آمده در این ارتباط 

را نشان می دهد که ضرایب مسیر و مقادیر آماره معناداری 
)t-value( متناظر آن ها در سطح اطمینان 95 درصد ارائه 

شده  اند. 

جدول 4. نتایج آزمون فرضیه ها
با توجه به نتایج جدول 4، معناداری تاثیر سرمایه اجتماعی 

تحقیق(  اصلی  فرضیه  عنوان  )به  مالی  تامین  عملکرد  بر 
مورد تایید قرار گرفت که در آن ضریب مسیر معادل 0/71 
و آماره معناداری معادل 3/41 است. عالوه بر این، نتایج 
به دست آمده از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق حاکی از 
آن است که هر یک از ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی یعنی 
سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و سرمایه شناختی نیز 
معناداری  تاثیر  دانش بنیان  شرکت های  مالی  عملکرد  بر 
با ضریب مسیر  رابطه ای  بعد سرمایه  تاثیر در  این  دارند. 
از آن سرمایه  و پس  است  میزان  بیشترین  معادل 0/76 
ساختاری با ضریب مسیر 0/68 جای دارد. کمترین میزان 
 0/53 مسیر  ضریب  با  شناختی  بعد  به  مربوط  نیز  تاثیر 
معناداری  که  دوم  رده  فرعی  فرضیه های  میان  از  است. 
تامین  عملکردی  ابعاد  بر  را  اجتماعی  ابعاد سرمایه  تاثیر 
جز  به  فرضیه ها  همه  می دهند،  قرار  آزمون  مورد  مالی 
از این فرضیه ها،  3 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند. یکی 
تضمینات  و  وثائق  نوع  بر  ساختاری  بعد  تاثیر  معناداری 
دریافتی را مورد بررسی قرار می داد که با توجه به مقدار 
اطمینان  سطح  در   1/74 معادل  شده  محاسبه   t-value
95 درصد مورد تایید قرار نگرفت. فرضیه بعدی که مورد 
بر  شناختی  سرمایه  تاثیر  معناداری  نگرفت،  قرار  تایید 

 t-value بعد هزینه تامین مالی بود که با توجه به مقدار
محاسبه شده معادل 1/49 در سطح اطمینان 95 درصد 
مورد تایید قرار نگرفت. آخرین فرضیه رد شده نیز مربوط 
به تاثیر همین بعد بر نوع وثائق و تضمینات دریافتی بود 
مورد  معادل 1/72   t-value و  با ضریب مسیر 0/49  که 
اجتماعی  ابعاد سرمایه  تاثیر  بیشترین  نگرفت.  قرار  تایید 
بر مولفه های تامین مالی مربوط به تاثیر بعد رابطه ای از 
با ضریب مسیر  تامین مالی  بر سهولت  سرمایه اجتماعی 
معادل 0/81 بود و پس از آن همین بعد بر هزینه تامین 
مالی با ضریب مسیر معادل 0/77 قرار داشت. در مجموع 
از 16 فرضیه این تحقیق، 13 فرضیه مشتمل بر فرضیه 
قرار  پذیرش  مورد  اول  رده  فرعی  فرضیه های  و  اصلی 
گرفتند و 3 فرضیه از مجموع 12 فرضیه های فرعی رده 
دوم، با توجه به مقادیر معناداری محاسبه شده برای آن ها، 

مورد تایید قرار نگرفتند. 
بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر سرمایه اجتماعی شرکت های دانش بنیان 
بر عملکرد تامین مالی آن ها مورد تایید قرار گرفت. بر این اساس 
می توان نتیجه گرفت که بخشی از کمبود سرمایه های مادی و 

 فرضیه
سرمایه اجتماعی   عملکرد تامین مالی 

بعد ساختاری   عملکرد تامین مالی
بعد ساختاری   حجم تامین مالی

بعد ساختاری   سهولت تامین مالی
بعد ساختاری   هزینه تامین مالی

بعد ساختاری   نوع وثائق و تضمینات
بعد رابطه ای   عملکرد تامین مالی

بعد رابطه ای   حجم تامین مالی
بعد رابطه ای   سهولت تامین مالی
بعد رابطه ای   هزینه تامین مالی

بعد رابطه ای   نوع وثائق و تضمینات
بعد شناختی   عملکرد تامین مالی

بعد شناختی   حجم تامین مالی
بعد شناختی   سهولت تامین مالی
بعد شناختی   سهولت تامین مالی

بعد شناختی   نوع وثائق و تضمینات

)β(ضریب مسیر
0/71
0/68
0/76
0/65
0/64
0/52
0/76
0/74
0/81
0/77
0/56
0/53
0/55
0/50
0/47
0/49

تایید/ رد
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
رد

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
رد
رد

T-Value
3/41
3/06
3/45
2/26
2/12
1/74
3/45
3/87
5/39
4/11
2/12
2/05
2/11
2/02
1/49
1/72
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آورده های نقدی این شرکت ها برای اجرای طرح های فناورانه 
با اهرم سرمایه های اجتماعی قابل جبران است. این موضوع 
شرکت های  دقیق  برنامه ریزی  و  جدی  سرمایه گذاری  لزوم 
دانش بنیان در مسیر ارتقا و غنی سازی این بخش از دارایی های 
نامشهود سازمانی را می طلبد. بر این اساس توصیه می شود 
این قبیل شرکت ها از ابتدای تاسیس به فکر تقویت روابط و 
مناسبات خود باشند و برای نیروهای کلیدی-شان آموزش های 
ببینند. این موضوع، عالوه بر آن که به تسهیم  ویژه تدارک 
و  کمک  درون سازمانی  دانش  اشتراک گذاری  به  و  اطالعات 
زمینه تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده را فراهم می کند، از 
منظر بهره برداری از فرصت های بیرونی و خصوصا ایجاد ارتباط 
با فرشتگان کسب وکار1 و صندوق های خطرپذیر2 در تامین 
مالی طرح های فناورانه نیز حائز اهمیت است. بر این اساس، 
استفاده از این اندوخته، عالوه بر آن که به جذب حداکثری 
گروه های سرمایه گذاری کمک می کند، قدرت چانه زنی شرکت 
دانش بنیان را در تسهیم منافع و تنظیم مدل های مشارکت با 
سرمایه گذاران افزایش می دهد. در ضمن، نقش سرمایه اجتماعی 
در بهبود عملکرد تامین مالی محدود به مراحل ابتدایی نیست 
و مراحل مختلف خلق ارزش، از ایده تا بازار، را پوشش می دهد. 
برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 
خود  به  وسیع تری  ابعاد  می تواند  اجتماعی  سرمایه  تقویت 
بگیرد و عالوه بر موارد ذکر شده، در خصوص ارکان داخلی 
و سرمایه گذاران، به ایجاد روابط شبکه ای و هم افزایی با دیگر 
شرکت های شاغل در این اکوسیستم منجر شود. این موضوع 
این امکان را فراهم می کند که شرکت های دانش بنیان، عالوه 
بر استفاده از امکانات عمومی  پارک های علم و فناوری، منابع در 
اختیار خود را نیز به اشتراک بگذارند و در بخشی از هزینه های 
خود صرفه جویی کنند. با توجه به این که تاثیر هر سه بعد 
سرمایه اجتماعی بر عملکرد تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
مورد پذیرش قرار گرفت، شرکت های دانش بنیان باید به صورت 
متوازن برای تقویت ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی برنامه ریزی 
کنند. تقویت بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی می تواند با تقویت 
اعتماد بین کارکنان شرکت دانش بنیان شروع شود. هنگامی 
که اعتماد در روابط بین افراد زیاد باشد، افراد تمایل بیشتری 
برای درگیر شدن در تبادل اجتماعی به شکل کلی و تعامالت 
همکاری به شکل خاص پیدا می کنند و این افراد در نهایت به 
عنوان بلندگوی شرکت دانش بنیان عمل و به ارتباط و اتصال 
شرکت دانش بنیان با سرمایه گذاران و دیگر بازیگران اقتصاد 
دانش بنیان کمک می کنند. در وهله بعدی، از هویت بخشی 
به عنوان یکی از عناصر تقویت بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی 
می توان یاد کرد که شرکت های دانش بنیان باید بر آن به صورت 
ویژه تمرکز کنند. این موضوع از طریق ایجاد تعلق سازمانی 
و با اهرم هایی نظیر سهیم کردن افراد در عواید فعالیت های 
نوآورانه ظهور و بروز پیدا می کند. همچنین مسئولیت دادن به 
کارکنان و تحریک حس تعهد آن ها می تواند در هویت بخشی به 
آن ها نقش تعیین کننده ای داشته باشد. از سوی دیگر، تعریف 
انتقال دانش و حذف  هنجارها و ارزش های سازمان بر پایه 
محدودیت های گردش اطالعات می تواند به این مولفه از بعد 
رابطه ای سرمایه اجتماعی به شکل بسزایی کمک کند. تقویت 

بعد شناختی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی که تاثیر 
آن بر عملکرد تامین مالی شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار 
گرفت نیز باید در دستور کار قرار گیرد. برای این منظور می توان 
بر منابعی تمرکز کرد که بازنمایی و ارائه تفسیر مشترک را بر 
عهده دارند و سیستمی از معانی را در گروه ها فراهم می آورند. 
این کار می تواند از طریق ایجاد زبان و کدهای مشترک میان 
کارکنان شرکت دانش بنیان انجام گیرد. در این صورت اعضای 
سازمان در تفسیر رویدادها به صورت هماهنگ عمل می کنند و 
انتقال ماموریت سازمان به محیط بیرونی را به صورت شفاف و 
بدون دوگانگی انجام می دهند. طبیعی است که چنین شرکت 
دانش بنیانی شانس بیشتری برای اقبال سرمایه گذاران احتمالی 
و تامین مالی خواهد داشت. در نهایت می توان به تاثیر بعد 
ساختاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان اشاره کرد که نتایج به دست آمده معناداری این 
تاثیرگذاری را مورد تایید قرار داد. این بعد سرمایه اجتماعی 
ناظر بر الگوهای ارتباطی میان اعضای سازمان است و روابط 
غیرشخصی را در بر می گیرد. تقویت این بعد نیز می تواند از 
طریق ایجاد شبکه های ارتباطاتی هم در داخل و هم در خارج 
سازمان و تقویت پیوندهای شبکه انجام پذیرد. برای این منظور 
به شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می شود از یک سو در داخل 
خود کمیته هایی را راه اندازی کنند که با رویکرد مساله محور 
و از طریق توفان فکری به جریان تصمیم گیری کمک کند. از 
سوی دیگر، عضویت در انجمن های تخصصی صنعت، حضور 
به  موسوم  رویدادهای  )همچون  کارآفرینانه  رویدادهای  در 
استارت آپ ویکند، جوایز کارآفرینی و... ( می تواند به تقویت 
این بعد سرمایه اجتماعی از منظر برون سازمانی کمک کند. 
برای بسط یافته های این پژوهش و عملیاتی کردن آن پیشنهاد 
می شود پژوهش های آتی سنجش سطح سرمایه اجتماعی در 
شرکت های دانش بنیان را بر مبنای شاخص های مشخص و با 
استفاده از داده های عملکردی )و نه بر مبنای خوداظهاری( به 
انجام رسانند تا بتوان در خصوص تاثیر این شق از سرمایه بر 
وجوه مختلف عملکردی این قبیل شرکت ها )از جمله عملکرد 

 .نوآورانه، عملکرد تجاری و...( دقیق تر اظهارنظر کرد
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2. VC fund
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ساخت ایران، استوار بر دانش
اما کم مشتری!

 احسان زارعی

کت های دانش بنیان ریس مشالکت و موانع رسش �ب
ا�ن  در مس�ی تولید و عرضه حمصول ا�ی
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پیــش روی  چاش هــای 
شرکت های دانش بنیان

امیراســـماعیل ثقفی نیـــا مدیرعامـــل 
ـــرکتی  ـــت؛ ش ـــا دارو« اس ـــرکت »درس ش
ــارد  ــدود 12 میلیـ ــد آن حـ ــه درآمـ کـ
تومـــان در ســـال تخمیـــن زده می شـــود و تعـــداد کل 
کارمندانـــش حـــدود 20 نفـــر اســـت. ایـــن شـــرکت از 
ـــال 93  ـــرده و در س ـــروع ک ـــود را ش ـــال 1378 کار خ س
توانســـته اســـت بـــه جمـــع شـــرکت های دانش بنیـــان 

ـــدد.  ـــران بپیون ای
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت دربـــاره ماهیـــت و مزایـــای 
اقتصـــادی - اجتماعـــی شـــرکت های دانش بنیـــان 
 4 دارای  دانش بنیـــان  شـــرکت های  می گویـــد: 
ـــرکت های  ـــا ش ـــه ب ـــرد در مقایس ـــه ف ـــر ب ـــی منحص ویژگ
عـــادی هســـتند. اول آن کـــه در ســـال های اخیـــر مـــا 
بـــا تولیـــد انبـــوه نخبـــگان مواجـــه بوده ایـــم کـــه در 
تاریـــخ بشـــریت بی ســـابقه بـــوده اســـت و اگـــر بـــه 
ـــکالت  ـــود، مش ـــخی داده نش ـــر پاس ـــن قش ـــای ای نیازه
ــرکت های  ــود. شـ ــه می شـ ــر جامعـ ــده ای دامنگیـ عدیـ
دانش بنیـــان پاســـخی بـــرای ایـــن قشـــر بـــزرگ 
ــا  هســـتند. دوم آن کـــه متخصصـــان علـــم دارنـــد امـ
ــان، عـــالوه  ــارت ندارنـــد و شـــرکت های دانش بنیـ مهـ
بـــر جـــذب ایـــن نخبـــگان، بـــه آن هـــا بـــه صـــورت 
درون زا مهـــارت می آموزنـــد. ســـومین نکتـــه ایـــن 
ــزوده  ــان ارزش افـ ــرکت های دانش بنیـ ــه شـ ــت کـ اسـ
ـــزوده،  ـــن ارزش اف ـــا ای ـــد و ب ـــد می کنن ـــاال تولی ـــی ب خیل
ــد.  ــر می دهنـ ــیار تغییـ ــی را بسـ ــد ناخالـــص ملـ تولیـ
دانش بنیـــان  شـــرکت های  کـــه  کاری  چهارمیـــن 
انجـــام می دهنـــد ایـــن اســـت کـــه معمـــوال خأ هـــای 
ـــد  ـــی مانن ـــای حیات ـــرف و کااله ـــور را برط ـــزرگ کش ب
ــن  ــر ایـ ــه اگـ ــد کـ ــن می کننـ ــره را تامیـ دارو و غیـ
ـــز  ـــا نی ـــوند و واردات آن ه ـــد نش ـــل تولی ـــا در داخ کااله
ـــه  ـــی مواج ـــران اساس ـــک بح ـــا ی ـــور ب ـــود، کش ـــع ش قط

می شـــود. 
ثفی نیـــا دربـــاره چالش هـــای اساســـی پیـــش روی 
می کنـــد:  تصریـــح  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
بـــه نظـــر مـــن، مهم تریـــن مشـــکل شـــرکت های 
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــر ب ـــه کمت ـــان ک دانش بنی
و می توانـــد ایـــن شـــرکت ها را در آینـــده هـــالک 
ـــت.  ـــون آن اس ـــاده 38 قان ـــی و م ـــن اجتماع ـــد، تامی کن
بـــا توجـــه بـــه این کـــه شـــرکت ها ســـاختارهای 
ـــم  ـــی تنظی ـــن اجتماع ـــن تامی ـــاس قوانی ـــر اس ـــود را ب خ
نکرده انـــد و از آن هـــا بی اطـــالع هســـتند، بعـــد از 
ــرمایه  ــده ای از سـ ــش عمـ ــان بخـ ــال ناگهـ ــد سـ چنـ
ـــتم از  ـــن سیس ـــودن ای ـــفاف نب ـــر ش ـــه خاط ـــود را ب خ
ــه  ــچ گاه بـ ــی هیـ ــن اجتماعـ ــد. تامیـ ــت می دهنـ دسـ
ــاب  ــا حسـ ــه آن هـ ــت و بـ ــخگو نیسـ ــرکت ها پاسـ شـ
ـــی  ـــن اجتماع ـــررات تامی ـــن و مق ـــد. قوانی ـــس نمی ده پ

درباره لزوم حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و مزایایی که این شرکت ها 
می توانند برای اقتصاد ملی به ارمغان 
بیاورند، جلسه، سخنرانی، نشست و... 
کم برگزار نشده است. حاصل همه این 
تالش ها هم کم نبوده است اما هنوز 
که هنوز است، مدیران شرکت های 
دانش بنیان از ساختارهای اقتصادی 
داخلی گله مندند و اگر معافیت های 
مالیاتی را فاکتور بگیریم، در بقیه 
زمینه ها چندان حمایت احساس 
نمی کنند؛ حمایت هایی که می توانند 
تولیدات و خدمات این شرکت ها را که 
عصاره مفهوم »ساخت ایران« هستند 
راهی خانه ها، صنایع و بازارهای ایرانی 
کنند. این که چرا هنوز شرکت های 
دانش بنیان نتوانسته اند آن گونه که 
انتظار می رود به صف تولیدکنندگان 
داخلی بپیوندند یا به قول دکتر ستاری 
سهم مناسبی را از GDP کشور از آن 
خود کنند و مزایای چنین امر مبارکی 
برای اقتصاد ایران، از زبان مدیران 
این شرکت ها راهگشاتر از هر نوع 
آسیب شناسی دیگر است. با همین 
پرسش که پاشنه آشیل شرکت های 
دانش بنیان دقیقا کجاست و آن ها با چه 
معضالتی دست و پنجه نرم می کنند، 
با سه نفر از مدیرعامالن شرکت های 
دانش بنیان موفق به گفت وگو نشستیم. 
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بســـیار پیچیده انـــد و اگـــر کســـی از آن هـــا شـــکایتی 
داشـــته باشـــد، نمی توانـــد بـــه نهـــاد دیگـــری رجـــوع 
کنـــد و خودشـــان مرجـــع رســـیدگی بـــه شـــکایت از 
ـــی  ـــیار غیرمنطق ـــر بس ـــن ام ـــه ای ـــتند ک ـــان هس خودش

اســـت. 
ــی  ــن اجتماعـ ــد از تامیـ ــد: بعـ ــه می گویـ وی در ادامـ
ــرای  ــکل بـ ــاد مشـ ــهم در ایجـ ــد سـ ــه 70 درصـ کـ
دارایـــی  اداره  دارد،  را  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
و مالیـــات 30 درصـــد مابقـــی مشـــکل را بـــرای 
می کنـــد.  ایجـــاد  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
راه  ابتـــدای  از  بایـــد  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
حواسشـــان بـــه ایـــن دو نهـــاد باشـــد و سیســـتم های 
ـــی  ـــتماتیک طراح ـــوی و سیس ـــدا ق ـــود را از ابت ـــی خ مال
ــوند.  ــتگی نشـ ــار ورشکسـ ــده دچـ ــا در آینـ ــد تـ کننـ
مســـاله بـــازار از دیگـــر چالش هـــای شـــرکت های 
شـــرکت های  کـــه  افـــرادی  اســـت.  دانش بنیـــان 
نخبـــه  افـــراد  می کننـــد  اداره  را  دانش بنیـــان 
ـــگاه  ـــک ن ـــازار ی ـــه ب ـــان ب ـــا نگاهش ـــتند ام ـــه هس جامع
ــی ها  ــران را اتریشـ ــازار ایـ ــام بـ ــت. نظـ ــی اسـ انتزاعـ
ــد.  ــی کرده انـ ــور طراحـ ــال 1286 و واردات محـ در سـ
شـــرکت های دانش بنیـــان بایـــد متوجـــه باشـــند 
وقتـــی مشـــتری آن هـــا دولـــت اســـت، بســـیاری بنـــا 
بـــه دالیـــل متعـــددی ترجیـــح می دهنـــد بـــه جـــای 
ــارج وارد  ــا را از خـ ــی، کاالهـ ــدات داخلـ ــد تولیـ خریـ

کنـــد. 
ثقی نیـــا دربـــاره راه حـــل رفـــع ایـــن مشـــکالت 
بتواننـــد  تنهـــا کســـانی کـــه  می گویـــد: شـــاید 
ــرکت های  ــود شـ ــد خـ ــل کننـ ــکالت را حـ ــن مشـ ایـ
دانش بنیـــان جـــوان باشـــند چـــون شـــرکت های 
باســـابقه و بـــا تـــوان مالـــی بـــاال می تواننـــد از افـــراد 
ــورت  ــتم را در صـ ــد، سیسـ ــورت بگیرنـ ــه مشـ باتجربـ
ـــه  ـــفافیت ب ـــدم ش ـــن ع ـــی ای ـــد و در مواقع ـــزوم بخرن ل
ـــون  ـــاده 38 قان ـــد م ـــزرگ اســـت. بای ـــع شـــرکت های ب نف
تامیـــن اجتماعـــی کامـــال توصیـــف شـــود تـــا کارشناســـان 
تامیـــن اجتماعـــی آن را تفســـیر بـــه رای نکننـــد و تامیـــن 
ــه  ــرکت ها ارائـ ــه شـ ــا بـ ــزوات راهنمـ ــی جـ اجتماعـ
ـــاده را وارد  ـــن م ـــه ای ـــی ک ـــن، کس ـــر م ـــه نظ ـــد. ب ده
ـــران  ـــا ای ـــکار ب ـــمنی آش ـــک دش ـــت، ی ـــرده اس ـــون ک قان
ـــن در  ـــرد. بنابرای ـــالح ک ـــد آن را اص ـــت و بای ـــته اس داش
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــه شـ ــد بـ ــا بایـ ــن زمینه هـ ایـ

آموزش هـــای الزم داده شـــود. 
ــت از  ــت و حاکمیـ ــت دولـ ــوه حمایـ ــاره نحـ وی دربـ
ــت  ــد: دولـ ــد می کنـ ــان تاکیـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
بایـــد بپذیـــرد وقتـــی محصـــول دانش بنیانـــی تولیـــد 
می شـــود، آن محصـــول دیگـــر فقـــط بـــه مـــِن 
ــت و  ــک آن دولـ ــت و مالـ ــق نیسـ ــده متعلـ تولیدکننـ
ـــه آن  ـــی ک ـــا وقت ـــد ت ـــت بای ـــن دول ـــت. بنابرای ـــت اس مل
محصـــول بتوانـــد پـــر و بـــال بگیـــرد، از آن حمایـــت 
و آن را رهگیـــری کنـــد تـــا وارد بـــازار فـــروش شـــود 

ــاد  ــای ایجـ ــه معنـ ــان بـ ــول دانش بنیـ ــون محصـ چـ
ارزش افـــزوده خیلـــی بـــاال بـــرای همـــه اســـت. 

ـــی  ـــای خارج ـــد واردات کااله ـــاد از رون ـــا انتق ـــا ب ثقی نی
ــی  ــفانه گروه هایـ ــد: متاسـ ــاره می کنـ ــران اشـ ــه ایـ بـ
ــه  ــس بـ ــازه تنفـ ــه اجـ ــد کـ ــود دارنـ ــران وجـ در ایـ
ــرای  ــا بـ ــد. آن هـ ــا نمی دهنـ ــر مـ ــرکت هایی نظیـ شـ
ـــد  ـــارج وارد می کنن ـــا را از خ ـــود کااله ـــخصی خ ـــع ش نف
ـــه ای  ـــه گون ـــز ب ـــتم نی ـــند. سیس ـــت می فروش ـــه دول و ب
ـــوالت  ـــم محص ـــا نمی توانی ـــه م ـــت ک ـــده اس ـــی ش طراح
خـــود را در داخـــل بفروشـــیم یـــا آن هـــا را به راحتـــی 

ـــم.  ـــادر کنی ص
نیازمنــد حمایــت صادراتــی 

هستیم
ــرکت  ــل شـ ــی مدیرعامـ ــی نوایـ مجتبـ
ــت.  ــک« اسـ ــزر الکتریـ ــی »خـ صنعتـ
ـــل  ـــال 1363 در آم ـــرکت در س ـــن ش ای
ـــر  ـــدود 40 نف ـــدان آن ح ـــداد کارمن ـــده و تع ـــیس ش تاس
اســـت. درآمـــد ســـاالنه ایـــن شـــرکت نیـــز چیـــزی 
ــن زده  ــال تخمیـ ــان در سـ ــارد تومـ ــدود 20 میلیـ حـ

می شـــود. 
شـــرکت های  مشـــترک  مشـــکل  دربـــاره  نوایـــی 
دانش بنیـــان می گویـــد: بـــاور نداشـــتن مســـئولین 
مملکتـــی در ســـازمان ها و وزارتخانه هـــای ذی ربـــط 
ـــط  ـــاورزی، محی ـــاد کش ـــان، جه ـــت و درم ـــل بهداش مث
زیســـت و... بـــه شـــرکت های دانش بنیـــان یکـــی 
ــت.  ــن شرکت هاسـ ــه ایـ ــترک همـ ــکالت مشـ از مشـ
یکـــی دیگـــر از مشـــکالت مـــا، منافـــع برخـــی افـــراد 
از واردات کاالهـــای مشـــابه وارداتـــی و بازدیـــد آن هـــا 
از کارخانه هـــای کشـــورهای خارجـــی اســـت. مشـــکل 
ـــرکت های  ـــی از ش ـــز نبـــود حمایـــت صادرات ـــدی نی بع

ــت.  ــان اسـ ــد دانش بنیـ توانمنـ
ـــاره  ـــک درب ـــزر الکتری ـــی خ ـــرکت صنعت ـــل ش مدیرعام
ـــت  ـــد: حمای ـــکالت می گوی ـــن مش ـــع ای ـــای رف راهکاره
واقعـــی از صـــادرات، واقعـــی کـــردن نـــرخ ارز و 
ــه  ــی سـ ــرکت های چینـ ــگ شـ ــری از دامپینـ جلوگیـ
ــرای برطـــرف کـــردن مشـــکالت  ــکار اساســـی بـ راهـ
دربـــاره  وی  اســـت.  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
دامپینـــگ شـــرکت های چینـــی می افزایـــد: چـــون 
تیـــراژ تولیـــد آن هـــا بـــه دلیـــل حضـــور در کشـــوری 
ـــری  ـــون نف ـــیصد میلی ـــارد و س ـــک میلی ـــت ی ـــا جمعی ب
ـــاد  ـــیار زی ـــا بس ـــور دنی ـــه 190 کش ـــوه ب ـــادرات انب و ص
ـــوری  ـــل کش ـــا در مقاب ـــده آن ه ـــام ش ـــت تم ـــت، قیم اس
ـــر  ـــن ام ـــت و ای ـــر اس ـــیار کمت ـــم بس ـــره تحری در محاص

بایـــد بـــه نحـــوی مدیریـــت شـــود. 
شـــرکت های  از  حمایـــت  لـــزوم  دربـــاره  نوایـــی 
دانش بنیـــان تصریـــح می کنـــد: در جامعـــه ای کـــه 
ـــوآور، مختـــرع، کارآفریـــن و اســـتاد دانشـــگاه در مقابـــل  ن
ـــده و قاچاقچـــی  ـــدار، واردکنن ـــروش، بنگاه قشـــر جواهرف
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ســـرافکنده و شکســـت خورده باشـــد، نوجوانـــان و 
ـــر  ـــم و فک ـــال کســـب عل ـــه دنب ـــر ب ـــه دیگ ـــان جامع جوان
ـــد  ـــور نخواهن ـــی کش ـــا ناج ـــتند و نه تنه ـــازندگی نیس س
شـــد بلکـــه بـــرای آن هـــا نیـــز الگویـــی غلـــط شـــکل 
خواهـــد گرفـــت. نتیجـــه ایـــن تغییـــر بـــاور، تولیـــد 
ـــود  ـــد ب ـــوه خواه ـــم انب ـــا حج ـــن و واردات ب ـــی پایی مل
ـــد. ـــه کن ـــتی مواج ـــا ورشکس ـــور را ب ـــد کش ـــه می توان ک

شـــرکت های  از  حمایـــت  چگونگـــی  دربـــاره  وی 
دانش بنیـــان از طـــرف مـــردم و دولـــت می گویـــد: 
ــد  ــان تاییـ ــوالت دانش بنیـ ــد محصـ ــت در خریـ اولویـ
شـــده و دارای اســـتاندارد و حتـــی ممنوعیـــت خریـــد 
ـــوان  ـــه می ت ـــت ک ـــی اس ـــی از کارهای ـــابه یک کاالی مش
صـــادرات  از  حمایـــت  کار،  دومیـــن  داد.  انجـــام 
محصـــوالت دانش بنیـــان در حـــد کشـــورهای رقیـــب 
ــزه  ــول جایـ ــته قـ ــد گذشـ ــه ماننـ ــه این کـ ــت نـ اسـ
ـــود.  ـــل نش ـــه آن عم ـــدا ب ـــی بع ـــود ول ـــی داده ش صادرات
همچنیـــن، حمایـــت تمـــام و کمـــال صـــدا و ســـیما، 
ـــت  ـــای فعالی ـــدن مزای ـــه و گنجان ـــازی در جامع فرهنگس
علمـــی - پژوهشـــی و دانش بنیـــان در کتاب هـــای 
درســـی از کارهـــای فرهنگـــی اســـت کـــه می توانـــد 

بـــه ایـــن عرصـــه کمـــک کنـــد. 
نوایـــی وجـــود کاالهـــای قاچـــاق ارزان قیمـــت، واردات کاال 
ـــره را  ـــی کم به ـــای خارج ـــدت و وام ه ـــی درازم ـــا ال س ب
مهم تریـــن مشـــکالت بـــر ســـر راه تجاری ســـازی 
ــد  ــی و تاکیـ ــی ارزیابـ ــان داخلـ ــوالت دانش بنیـ محصـ
می کنـــد: محصـــوالت دانش بنیـــان در کشـــور صدمـــه 
دیـــده اســـت. شـــرکت های دانش بنیـــان بـــا تحریـــم 
ـــده اند  ـــر ش ـــن بای ـــی در زمی ـــد نهال ـــه همانن ناجوانمردان
ــی در  ــد ولـ ــد شـ ــک خواهنـ ــت خشـ ــدون حمایـ و بـ
ــی  ــه درختـ ــب بـ ــاری مناسـ ــت و آبیـ ــورت حمایـ صـ
ـــوه  ـــد می ـــه می توانن ـــد ک ـــد ش ـــل خواهن ـــد تبدی تنومن

ـــد.  ـــک کنن ـــور کم ـــه کش ـــد و ب دهن
وعده هـــای  از  بســـیاری  می گویـــد:  انتهـــا  در  وی 
مســـئولین در حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان در 
ـــک  ـــزر الکتری ـــال خ ـــت. مث ـــده اس ـــی مان ـــعار باق ـــد ش ح
ـــرک  ـــاز گم ـــاالن مج ـــف فع ـــر در ردی ـــرکت دیگ و 25 ش
معرفـــی و مشـــمول برخـــی امتیازهـــا شـــده اند. ولـــی 
ـــال  ـــه در پورت ـــی رود ک ـــره م ـــم طف ـــرکات دائ اداره گم

گمـــرک چنیـــن امکانـــی را قـــرار نداده انـــد. 
حمایــت دولــت صرفــا پــول  

دادن نیست
ــرکت  ــل شـ ــی مدیرعامـ ــرزاد رحمانـ فـ
»چارگـــون« اســـت. ایـــن شـــرکت 
ــد دارد  ــر کارمنـ ــه 300 نفـ ــک بـ نزدیـ
و فعالیـــت اصلـــی آن در زمینـــه تولیـــد نرم افزارهـــای 
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــرکت 18 س ـــن ش ـــت. ای ـــازمانی اس س
فعالیـــت می کنـــد و حـــدود یـــک ســـال پیـــش بـــه 
جمـــع شـــرکت های دانش بنیـــان پیوســـته اســـت. 

ــاره  ــون دربـ ــان چارگـ ــرکت دانش بنیـ ــل شـ مدیرعامـ
مشـــکالت ســـد راه تجـــاری شـــدن محصـــوالت 
شـــرکت های دانش بنیـــان می گویـــد: شـــرکت های 
دانش بنیـــان بـــر اســـاس ســـیر بلوغـــی کـــه در حـــال 
ـــد.  ـــی دارن ـــکالت متفاوت ـــتند، مش ـــردن آن هس ـــی ک ط
ـــا  ـــود را ب ـــتر خ ـــتارت آپ ها بیش ـــا و اس ـــرکت های نوپ ش
چالش هـــای ســـرمایه و نقدینگـــی مواجـــه می بیننـــد 
ولـــی آن هـــا بیشـــتر بـــا مشـــکل شـــرکت داری و 
ــرکت ها  ــن شـ ــه ایـ ــر بـ ــد. اگـ ــازی مواجهنـ تجاری سـ
ــیاری از  ــه بسـ ــوید کـ ــه می شـ ــد، متوجـ ــه کنیـ توجـ
ـــار مشـــکل  ـــر دچ ـــا یکدیگ ـــاه، ب ـــی کوت ـــس مدت ـــان، پ آن
را  شرکتشـــان  مدیریـــت  نمی تواننـــد  و  می شـــوند 
انجـــام دهنـــد. خیلـــی وقت هـــا ایـــن مشـــکالت 
ـــائل  ـــمت مس ـــه س ـــرکت ب ـــز ش ـــود تمرک ـــث می ش باع
ـــبیه  ـــغ - ش ـــرکت های بال ـــا در ش ـــرود. ام ـــیه ای ب حاش
ــه  ــت در زمینـ ــال اسـ ــدود 18 سـ ــه حـ ــا کـ ــه مـ بـ
ــم – بزرگ تریـــن چالـــش ایـــن  ــزار کار می کنیـ نرم افـ
اســـت کـــه نرم افـــزار بهـــای واقعـــی خـــود را نـــدارد. 
ــن  ــه قوانیـ ــت - کـ ــاده کپی رایـ ــون سـ ــع، قانـ در واقـ
ــت  ــل رعایـ ــت - در عمـ ــود اسـ ــتی آن موجـ باالدسـ
نمی شـــود و ایـــن مســـاله باعـــث عـــدم دریافـــت 
شـــرکت های  ســـوی  از  نرم افـــزار  واقعـــی  بهـــای 
نظیـــر مـــا می شـــود. از طـــرف دیگـــر، بـــا توجـــه بـــه 
این کـــه شـــرکت های دولتـــی مهم تریـــن مشـــتری 
ــزاری  ــوه برگـ ــتند، نحـ ــا هسـ ــر مـ ــرکت های نظیـ شـ
ـــت  ـــه ای اس ـــه گون ـــان ب ـــاب نرم افزارش ـــات و انتخ مناقص
ــزار را  ــده نرم افـ ــرکت های تولیدکننـ ــات شـ ــه حیـ کـ
ـــا  ـــت، تنه ـــن وضعی ـــد. در ای ـــه می کن ـــکل مواج ـــا مش ب
ـــده  ـــی مان ـــزار باق ـــده نرم اف ـــرکت های تولیدکنن ـــام ش ن
اســـت و فقـــط چنـــد شـــرکت بـــه طـــور واقعـــی در 

ــتند.  ــزار هسـ ــد نرم افـ ــال تولیـ حـ
ـــرکت های  ـــه ش ـــردم ب ـــک م ـــوه کم ـــاره نح ـــی درب رحمان
دانش بنیـــان تاکیـــد می کنـــد: بهتریـــن کمـــک مـــردم 
بـــه شـــرکت های دانش بنیـــان تولیدکننـــده نرم افـــزار 
را  ایـــن شـــرکت ها  به خوبـــی  اســـت کـــه  ایـــن 
رصـــد و بـــه آن هـــا اطمینـــان کننـــد و از محصـــوالت 
و خدماتشـــان بهـــره ببرنـــد. ایـــن نـــگاه کـــه کاالیـــی 
ـــم چـــون خارجـــی  ـــا فکـــر کنی ـــد خارجـــی باشـــد و م برن
ـــتباه اســـت.  ـــز دارد، اش ـــی نی ـــت باالی ـــا کیفی اســـت لزوم
متاســـفانه اســـتفاده از برندهـــای خارجـــی بـــه یـــک 
ـــتباه  ـــگ اش ـــن فرهن ـــت. ای ـــده اس ـــل ش ـــگ تبدی فرهن
ـــال،  ـــرای مث ـــت. ب ـــده اس ـــج ش ـــا رای ـــه عرصه ه در هم
صنعـــت مبلمان ســـازی داخلـــی کـــه زمانـــی افتخـــار 
ایـــران در دنیـــا بـــوده، بـــه محـــل جـــوالن کاالهـــای 

ـــت.  ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی خارج
وی دربـــاره حمایت هـــای دولتـــی نیـــز می گویـــد: 
ــت  ــاده در جهـ ــش فوق العـ ــک جهـ ــی یـ ــت فعلـ دولـ
شناســـایی و حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان 
ــن  ــه ایـ ــو دادن بـ ــمت و سـ ــا سـ ــت امـ ــته اسـ داشـ
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مقولـــه، کار یـــک روز و دو روز و یـــا یـــک دولـــت 
نیســـت. ایـــن امـــر الزم اســـت کـــه اســـتمرار داشـــته 
باشـــد. چیـــزی کـــه از دولـــت انتظـــار مـــی رود، ایـــن 
ـــان  ـــرق دانش بنی ـــزی ف ـــای ممی ـــه در فراینده ـــت ک اس
و غیردانش بنیـــان را به درســـتی تشـــخیص دهـــد و 
ــی  ــان تلقـ ــت، دانش بنیـ ــش اسـ ــه حقـ ــرکتی کـ شـ
ـــه  ـــدی ب ـــه نق ـــد. البت ـــتفاده کن ـــا اس ـــود و از حمایت ه ش
ـــاهده  ـــدود مش ـــورت مح ـــه ص ـــا ب ـــدارم ام ـــه ن ـــن قضی ای
می شـــود شـــرکت هایی کـــه خیلـــی دانش بنیـــان 
ــته اند حداکثـــر  ــاد، توانسـ ــا پیگیـــری زیـ ــتند، بـ نیسـ
اســـتفاده از مزایـــای ایـــن شـــرکت ها را داشـــته 
باشـــند. حمایـــت دولـــت صرفـــا پـــول دادن نیســـت 
و اگـــر دولـــت بتوانـــد بـــه شـــرکت ها کمـــک کنـــد 
کـــه راه خودشـــان را پیـــدا کننـــد و ســـود بیشـــتری 
در بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی بـــه دســـت آورنـــد، 
ـــت  ـــن کمـــک دول ـــن بهتری ـــری اســـت. بنابرای ـــاق بهت اتف
ــان را  ــرکت های دانش بنیـ ــتی شـ ــت به درسـ ــن اسـ ایـ
ــی  ــان واقعـ ــرکت های دانش بنیـ ــه شـ ــایی و بـ شناسـ

بیشـــتر کمـــک کنـــد. 
ـــدن  ـــان ش ـــرکت دانش بنی ـــد ش ـــاره فراین ـــی درب رحمان
ــد  ــا در فراینـ ــه مـ ــی کـ ــد: زمانـ ــان می کنـ خاطرنشـ

ــرار  ــان قـ ــرکت های دانش بنیـ ــروه شـ ــت در گـ عضویـ
ـــاه  ـــروه 6 م ـــن گ ـــه ای ـــان ب ـــتن کاملم ـــم، پیوس گرفتی
طـــول کشـــید. ایـــن فراینـــد شـــاید زمان بـــر باشـــد 
ـــدای ســـرعت کـــرد  ـــت را ف ـــد دق ـــن نبای ـــه نظـــر م ـــا ب ام
ـــرای  ـــه ب ـــدارم. البت ـــن موضـــوع ن ـــه ای ـــدی ب ـــن نق بنابرای
ـــوط  ـــای مرب ـــا نهاده ـــدن باره ـــان ش ـــرکت دانش بنی ش
ـــاید  ـــد و ش ـــب می کردن ـــا طل ـــانی را از م ـــدارک یکس م
ـــه  ـــرکت تهی ـــر ش ـــل از ه ـــک پروفای ـــه ی ـــود ک ـــر ب بهت
ــه  ــل مراجعـ ــه آن پروفایـ ــزاران بـ ــا کارگـ ــد تـ می شـ
می کردنـــد و نیـــاز نبـــود مـــا دائمـــا یـــک مـــدرک را 

ـــم.  ـــه دهی ـــت و... ارائ ـــش، معاون ـــدوق پژوه ـــه صن ب
وی ضمـــن مثبـــت شـــمردن حمایـــت دولـــت از 
می کنـــد:  اذعـــان  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ــه از ســـوی معاونـــت بـــرای بررســـی  کارگزارانـــی کـ
درخواســـت ها کارهـــا را انجـــام می دادنـــد افـــراد 
آن هـــا  بودنـــد.  بامســـئولیتی  و  دقیـــق  بســـیار 
ـــان  ـــریف و خودش ـــی ش ـــگاه صنعت ـــل دانش فارغ التحصی
ـــا  ـــث م ـــن حی ـــد و از ای ـــریفی بودن ـــان های ش ـــز انس نی
ـــه  ـــزاران ب ـــن کارگ ـــی ای ـــم. حت ـــحال بودی ـــی خوش خیل
ـــه  ـــد ک ـــه دادن ـــراع ارائ ـــت اخت ـــرای ثب ـــی ب ـــا ایده های م

.ــود ــا بـ ــیار راهگشـ ــا بسـ در کار مـ
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هور  س�ت معاون اول رئیس محب ، آن مه به رس�پ تشكیل ستاد فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت

ن تعاریف در یک راستا  ام تعاب�ی و تفاس�ی موجود خط نشان داد �ت ا�ی
ت
بود که به �

ند و �ب اساس یک اصول مشخص تعریف شوند قرار گ�ی

ن میان �ک بسیاری به سیاستگذاران  خوشبختانه سیاست های اقتصاد مقاوم�ت در ا�ی

اقتصادی کشور یم کنند که اقدامات خود را �ب اساس یک الگوی مشخص نظام مند 

زدمه در حایل لكوموتیوران  کنند و مس�ی رو به رشدی در اقتصاد پیموده شود. دولت �ی

یل خارج شده بود و یم رفت �ت به  ن قطار از ر ان شده است که ا�ی قطار اقتصاد ا�ی

دره ای معیق سقوط کند

موعه اقداما�ت که در ستاد اقتصادی دولت در حال  پیش بی�ن یم شود �ب حمب

ی ظرفیت های  جام بتواند �ب به اکرگ�ی ان در فضای پسا�ب ام است، اقتصاد ا�ی ب
ن

ا�

د  ال ب�ب ، مه سطح تولید رقاب�ت را �ب خود و جوینت شدن �ب طرف های خاریحب

و مه شغل های جدید را به وجود بیاورد

اقتصاد مقاومتی
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ریل گذاری اقتصاد مقاومتی
در نهاد ریاست جمهوری

 بهداد رسولی

م فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت طا�ب به �ن فصل الن
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ــدام و  ــی، اق ــاد مقاومت ــه »اقتص ــال 95 ب ــذاری س ــا نامگ ب
عمــل«، جلســات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی چند 
ــه ریاســت  ــاد ریاســت جمهوری ب ــه در نه ــی اســت ک ماه
اســحاق جهانگیــری برگــزار می شــود. تشــکیل ایــن ســتاد 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــور ب ــاون اول رئیس جمه ــاب مع و انتخ
آن اقدامــی هوشــمندانه از ســوی سیاســتگذاران اقتصــادی 
ــر  ــیر و تعابی ــف، تفاس ــد تعاری ــث ش ــه باع ــود ک ــور ب کش
ــرد، از  ــورت می گی ــی ص ــاد مقاومت ــه از اقتص ــی ک گوناگون
ســرند ایــن مقــر فرماندهــی بگذرنــد و تعریفــی جامــع را از 
آن ارائــه دهنــد. شــاید اگــر ایــن ســتاد کــه از پشــتوانه مقام 
معظــم رهبــری نیــز برخــوردار اســت، شــکل نمی گرفــت، 

یــا  و  هــر جریــان سیاســی 
بــرای  اقتصــادی  گروه هــای 
اقتصــاد  از  تعریفــی  خــود 
و  می دادنــد  ارائــه  مقاومتــی 
عمــال ایــن ســند باالدســتی 
چشــم انداز  ســند  هماننــد 
توســعه 20 ســاله درگیــر مبانی 
ــد و کاری از  ــک می ش ایدئولوژی

پیــش نمی بــرد.
فرماندهــی  ســتاد  تشــکیل 
هــم  آن  مقاومتــی،  اقتصــاد 
اول  معــاون  سرپرســتی  بــه 
رئیس جمهــور بــود کــه بــه 
تمــام تعابیــر و تفاســیر موجــود 
خــط نشــان داد تــا ایــن تعاریف 
در یــک راســتا قــرار گیرنــد و بر 
ــخص  ــول مش ــک اص ــاس ی اس

ــوند.  ــف ش تعری
عملکــرد دولــت در چهــار مــاه 

ــاد  ــردن اقتص ــی ک ــوص اجرای ــال در خص ــت امس نخس
ــر  ــالوه ب ــردان، ع ــه دولتم ــد ک ــان می ده ــی نش مقاومت
ــد  ــود پایبندن ــادی خ ــز اقتص ــوط قرم ــه خط ــه ب آن ک
ــی  ــدف اصل ــوان ه ــه عن ــاکان ب ــورم را کم ــش ت و کاه
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــد، می خواهن ــرار داده ان ــود ق خ
سیاســت هایی بــه کمــک تولیــد نیمه جــان کشــور بیاینــد 
ــان  ــن می ــاید در ای ــاره ببخشــند. ش ــی دوب ــه آن جان و ب
بتــوان ارائــه تســهیالت بــه بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
را اقدامــی در جهــت ســرپا نگــه داشــتن تولیــد و اشــتغال 
فعلــی دانســت و آن را در راســتای اجرایــی کــردن اقتصــاد 
ــه سیاســتگذاران اقتصــادی  ــرد. البت ــی قلمــداد ک مقاومت
دولــت بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند 
ــود و  ــد می ش ــک روز متول ــادی ی ــگاه اقتص ــر بن ــه ه ک
ــی  ــع - یعن ــق مناب ــا تزری ــد ب ــرد و نبای ــک روز می می ی
را  بنگاه هــا  ایــن   - دوپینگ درمانــی  و  ُمســکن درمانی 
ســرپا نگــه داشــت. اتفاقــا ایــن سیاســت ها خــالف 
ــتی  ــند باالدس ــن س ــه ای ــت چراک ــی اس ــاد مقاومت اقتص
بــه دنبــال تولیــد رقابتــی اســت نــه رانتــی؛ تولیــدی کــه 
ــای  ــاج کمک ه ــرد و محت ــر بب ــه س ــل ب ــادابی کام در ش

دولتــی و بانکــی نباشــد و بتوانــد ســرمایه مــورد نیــاز خود 
را از محــل فــروش محصــوالت و کســب ســود بــه دســت 

ــد.  ــودده کن ــگاه را س آورد و بن
آن گونــه کــه رفتــار تیــم اقتصــادی دولــت نشــان می دهــد، 
ــار  ــد و در اختی ــزه کنن ــع را کانالی ــند مناب ــا در تالش آن ه
واحدهــای تولیــدی مشــکل دار و قابــل احیــا قــرار دهنــد تــا 
ــد و در  ــور کنن ــع و ج ــود را جم ــد خ ــا بتوانن ــن بنگاه ه ای
ــع  ــت به موق ــا پرداخ ــتند و ب ــود بایس ــای خ ــه روی پ ادام
اقســاط بانکی شــان عمــال بــه بنگاه هایــی ســودده و 

ــوند.  ــل ش ــور تبدی صادرات مح
ــی  ــات گوناگون ــاه جلس ــان تیرم ــا پای ــال ت ــدای امس از ابت
در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی تشــکیل شــده و ایــن 
ســتاد در راســتای تســهیل امــور 
بنگاه هــا اقدامــات قابــل توجهــی 
انجــام داده اســت تــا بخــش 
تولیــد کشــور محصوالتــی را 
ــازار  ــه در ب ــد ک ــازار کن ــه ب روان
ــا نمونــه  داخلــی قــادر باشــند ب
خارجــی خــود از نظــر کیفیــت 
یــا قیمــت، یــا هــر دوی آن هــا، 
رقابــت کننــد و حتــی قابــل 
حــال  در  باشــند.  صــادرات 
زیــادی  بنگاه هــای  حاضــر 
در کشــور وجــود دارنــد کــه 
توانســته اند محصــوالت خــود 
ــی و  ــای صادرات ــه بازاره را روان
در کشــورهای منطقــه بــازار 
ــرای خــود دســت  مناســبی را ب

ــد.  ــا کنن و پ
بــه نظــر می رســد موضــوع اقتصــاد مقاومتــی از دغدغه هــای 
جــدی مدیــران ارشــد دولــت یازدهــم اســت که توانســته اند 
بــا تشــکیل جلســاتی مرتــب، بــه دور از هیجانــات سیاســی، 
ــی،  ــاد مقاومت ــول اقتص ــردن اص ــی ک ــتای اجرای در راس
تصمیمــات مهمــی را اتخــاذ کننــد تــا بنگاه هــای تولیــدی 
کشــور در راه رقابتــی شــدن گام بردارنــد. یکــی از مهم تریــن 
ــوده،  ــابقه ب ــران کم س ــاید در اقتصــاد ای ــه ش ــا ک تصمیم ه
ــت در قیمت گــذاری کاالهاســت کــه  ــت دول کاهــش دخال
ایــن خــود باعــث شــده دخالــت نهادهــای ناظــر بــر قیمــت، 
در قیمت گــذاری کاالهــای بخــش خصوصــی کاهــش یابــد 
ــه  ــازار ب ــر ب ــم ب ــر اســاس اصــول حاک ــدگان ب و تولیدکنن
ــه دســتورهای  ــد ن ــن قیمــت کاالهــای خــود بپردازن تعیی

دولــت. 
ایــن رونــد و بــا توجــه بــه عقالنیتــی کــه در  بــا 
تصمیم گیری هــای اقتصــادی بــه وجــود آمــده اســت، 
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــت ک ــار داش ــوان انتظ می ت
مقاومتــی دولــت عملکــرد مناســبی در ادامــه از خود نشــان 
دهــد و در پایــان عمــر دولــت یازدهــم کارنامــه قابــل قبولی 

 .ــد ــر کن ــردم منتش ــالع م ــرای اط را ب
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نظام بودجه ریزی را زیر و رو می کنیم
 فریبا رسولی

بودجه، اقتصاد مقاومتـی و کسب واکر دانش بنیان
لس شورای اسالیم  در گفت وگو �ب عضو هیات رئیسه حمب

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
 بر این باور است که نظام بودجه ریزی 
در ایران با اشکاالت زیادی روبه رو 
است و نمی توان با این نظام به اهداف 
اقتصاد مقاومتی دست یافت. از نظر 
علی اصغر یوسف نژاد، تحوالت بنیادین 
در نظام بودجه ریزی کشور می تواند 
سبب شود، با توجه به کاهش درآمدهای 
نفتی، اقتصاد ایران به سمتی حرکت 
کند که با تکیه بر صادرات غیرنفتی، 
ارز مورد نیاز کشور را تامین کند و در 

کنار درآمدهای نفتی، منابع مناسبی را 
برای رشد و توسعه کشور به وجود آورد. 
از نظر این مدرس دانشگاه، بودجه ریزی 
یکی از چرخ های خودرو اقتصاد مقاومتی 
است که اگر در آن باالنسی به وجود 
نیاید، این خودرو به راحتی قابل حرکت 
نخواهد بود. یوسف نژاد در گفت و گو با 
دانش بنیان، ضمن اعالم برنامه های مجلس 
برای بودجه 96، بر این باور است که با 
اعمال این برنامه ها، نظام بودجه ریزی 
در کشور زیر و رو خواهد شد. 
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 مجلس دهم در حالی روی کار آمده است که اقتصاد ایران، 
به رغم تالش های صورت گرفته از سوی تیم اقتصادی دولت، 
با مسائل و مشکالت زیادی روبه رو است. به نظر شما در این 
کارزار، قانونگذار و سیاستگذار چگونه می توانند با پیوند به 

یکدیگر چرخ های اقتصاد را به چرخش درآورند؟ 
اجازه دهید در ابتدا برشی از وضعیت اقتصادی کشور خدمتتان ارائه 
دهم تا بدانید که در چه وضعیت حساسی از نظر اقتصادی قرار داریم 
و مجلس دهم از نظر قانونگذاری در چه بزنگاه تاریخی قرار گرفته 
است. سیاستگذاران اقتصادی ایران امروز به خاطر در پیش گرفتن 
برخی سیاست های منطبق بر اصول علم اقتصاد توانسته اند شیر 
سرکش تورم را مهار کنند و آرامش را به بازارهای کشور بازگردانند. 
ای کاش سیاستگذاران دیروز کشور در سایه درآمدهای سرشار نفتی 
زیرساخت هایی را به وجود می آوردند که امروز جرثقیل های این دولت 
روی آن زیرساخت ها اقدام به ساختن اقتصاد می کردند نه این که دولت 
با اقتصادی زلزله زده روبه رو باشد. البته شما بهتر از من می دانید که 
تاریخ »ای کاش« و »اگر« ندارد و باید تسلیم آنچه رخ داده است، 
شد و تدبیر کرد تا دیگر این زلزله ویرانگر اقتصاد نیمه جانمان را نلرزاند. 
خوشبختانه سیاست های اقتصاد مقاومتی در این میان کمک بسیاری 
به سیاستگذاران اقتصادی کشور می کنند که اقدامات خود را بر اساس 
یک الگوی مشخص نظام مند کنند و مسیر رو به رشدی در اقتصاد 
پیموده شود. دولت یازدهم در حالی لکوموتیوران قطار اقتصاد ایران 
شده است که این قطار از ریل خارج شده بود و می رفت تا به دره ای 
عمیق سقوط کند. تدبیر آن بود که با اعمال سیاست هایی، این قطار 
به ریل بازگردانده شود تا با سرعتی دوچندان به مقصد خود برسد. در 
این میان، ابالغ سند اقتصاد مقاومتی را می توان به عنوان ریل گذاری 

جدیدی برای به حرکت درآوردن این قطار قلمداد کرد.
 آیا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به تنهایی قادر 

خواهد بود اقتصاد ایران را با رشد و توسعه همراه کند؟ 
خوشبختانه عمده اقتصاددانان و نخبگان کشور به خوبی می دانند که در 
چه بزنگاه تاریخی قرار گرفته ایم و جای آزمون و خطا را نداریم. اقتصاد 
مقاومتی شاید در ابتدا سندی به نظر برسد که قرار است درهای کشور 
را به روی همه ببندد و ما هرچه می کاریم خودمان به مصرف برسانیم، 
اما کسانی که اصول این سند را خوانده اند، به خوبی متوجهند که اقتصاد 
مقاومتی به تولید درون گرا و برون نگر فکر می کند. این بیت از دیوان 
اقتصاد مقاومتی خود شاه بیتی است که راه را برای سیاستگذاران 
اقتصادی کشور و حتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز کرده 
است. توجه داشته باشید این که در یک سند باالدستی ما با استفاده از 
ظرفیت های داخلی برای بازارهای جهانی محصولی را به تولید برسانیم، 
خود تزریق تفکری جدید به ایدئولوژی نظام اقتصادی جمهوری 
اسالمی  است. در دهه های 60 و 70 شمسی هرگز چنین تصوری 
وجود نداشت و - به قول یکی از دوستان - وقتی یکی از کشاورزان 
هندوانه خود را به کویت صادر می کرد، داد بسیاری از روزنامه ها درآمده 
بود که چرا امت حزب اهلل باید از خوردن هندوانه تولید وطن محروم 
باشند و اعراب شاه نشین آن را بر سر میز خود قرار دهند. امروز این 
طرز تفکر تغییر یافته و فرصت بزرگی است که تولیدکنندگان کشور 
به دنبال یافتن بازارهای هدف در سراسر دنیا باشند و بتوانند محصولی 
را روانه آن بازارها کنند که هم برند ایرانی را مطرح کند و هم این که 

موجب رشد اقتصادی و افزایش آمار اشتغال در کشور شود. 
 با توجه به این که مجلس دهم زمانی وظیفه قانونگذاری در 

کشور را بر عهده گرفته که برنامه ششم توسعه در حال بررسی 
است، به نظر شما مجلس چه دیدگاهی را از نظر اقتصادی به 
این سند و سایر اسناد باالدستی نظیر اقتصاد مقاومتی خواهد 

داشت؟ 
دوره  است.  دهم  اصلی مجلس  مساله  اقتصاد  که  معتقدم  بنده 
سرمایه گذاری دولتی در کشور به سر آمده و وقت آن رسیده است 
که مردم با تفکرات نوین خود و الهام گرفتن از الگوهای موفق جهانی 
به ایجاد بنگاه هایی روی آورند که هم کارآمد باشند و هم با پرداخت 
مالیات به دولت بتوانند بخشی از بودجه اداره کشور را تامین کنند. 
در این که اقتصاد مقاومتی می تواند ما را به بازارهای دنیا وارد و در 
اقتصاد جهانی ادغام کند هیچ شکی نیست. امروز شما می بینید که به 
برکت برجام، درِ کشور به روی سرمایه گذاران خارجی باز شده و حتی 
سرمایه گذاران داخلی هم به دنبال گرفتن شرکای مناسب تجاری برای 
تولید محصول با استانداردهای بازارهای جهانی هستند. این موضوع 
سبب خواهد شد ظرف چند سال آینده بتوانیم اقتصادی را بنیانگذاری 
کنیم که در آن رشد اقتصادی اشتغالزا و اقتصاد دانش بنیان حرف 
اول را بزند. اما در این میان الزم است در درون اقتصاد به اصالح 
عمیق ساختارها روی آوریم. طبیعتا در این میان یکی از مهم ترین 
اقداماتی که بهتر است صورت گیرد، اصالح نظام بودجه ریزی کشور 
است. دولت به مانند شاهان قدیم کیسه طالیی به کمر خود بسته و 
به هر کس که می رسد، سکه ای به عنوان انعام تقدیم می کند. چنین 
روشی نه کارآمد است و نه با سیاست خصوصی سازی و سپردن اقتصاد 
به دست فعاالن اقتصادی کاربلد جور درمی آید. به نظر من باید انقالبی 
اساسی در نظام بودجه ریزی کشور صورت گیرد و فرهنگ قانونگذاری 
در میان نمایندگان به سمتی حرکت کند که منافع ملی را بر مصالح 
منطقه ای ترجیح دهند. اگر امروز نجات دریاچه ارومیه به مطالبه ای 
ملی تبدیل شده به این خاطر است که تاوان خشک شدن آن را همه 
مردم ایران خواهند داد. از این رو نیاز است بخش بزرگی از بودجه 
دولتی به سمت احیای این دریاچه حرکت کند نه این که نماینده ای به 
خاطر کسب محبوبیت یا شهرت منطقه ای به دنبال طرح هایی باشد 
که فقط بخش کوچکی از جامعه 80 میلیونی ایران را تحت پوشش 
قرار می دهند و اتالف منابع را به همراه دارند. امروز یکی از بزرگ ترین 
مشکالت کشور، کلنگ زنی های سیاسی است که بالغ بر 400 هزار 
میلیارد تومان بودجه برای اتمام آن ها نیاز است در حالی که با توجه 
به حجیم شدن بدنه دولت در سال های قبل، بخش بزرگی از بودجه 
کشور باید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولتی شود و 
منابع بسیار محدودی به طرح های عمرانی اختصاص یابد. به نظر من، 
با توجه به این که سطح عقالنیت در مجلس دهم باالست و منافع 
ملی بر مصالح محلی می چربد، بهترین فرصت به وجود آمده است که 
تغییراتی اساسی در نظام بودجه ریزی کشور به وجود بیاید و اقتصاد 
ایران خود را برای اجرا کردن سند اقتصاد مقاومتی آماده کند؛ سندی 
که قرار است تولید ایرانی را جهانی کند و قابلیت عرضه محصوالت 
را در بازارهای جهانی برای آن به وجود آورد. این موضوع را فراموش 
نکنید که مجلس دهم در مسیر سختی قرار گرفته است و مطالبات 
عمومی  زیادی دارد از این رو بهتر است این دیدگاه در نمایندگان به 
وجود آید که به جای نطق های تند و آتشین و بیان مسائل و مشکالت، 
به ارائه راهکار برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور نظیر بیکاری، 
ریسک باالی سرمایه گذاری، نبود احساس امنیت در سرمایه گذاری، 

 .سطح باالی قوانین و مقررات مزاحم و... بپردازند
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سودای رونق
 علیرضا بهداد

ماه چگونه ورق خورد ان در ت�ی کتاب اقتصاد ا�ی
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اقتصــاد ایــران در ماهــی کــه گذشــت بــا رونــد کاهــش 
ــرخ ایــن شــاخص  ــه طــوری کــه ن ــه رو شــد ب تــورم روب
ــه  ــاه 95 ب ــه تیرم ــاه منتهــی ب کالن اقتصــادی در 12 م
9 درصــد رســید. ایــن مســاله نشــان می دهــد دولــت در 
ــق  ــورم موف ــداف خــود در خصــوص ت ــه اه دسترســی ب
عمــل کــرده و توانســته اســت بــا برقــراری انضبــاط مالــی 
ــه  ــار آن را ب ــد و افس ــار کن ــورم را مه ــرخ ت ــی، ن و پول
دســت گیــرد. کنتــرل تــورم بــه آن می مانــد کــه جلــوی 
خونریــزی شــدید یــک فــرد تصادفــی گرفتــه و بــا مهــار 
ــی  ــش عموم ــه بخ ــار ب ــن بیم ــال ای ــزی و انتق خونری
مــداوای دیگــری را روی ایــن تــن پــر از درد انجــام شــود. 
ــورم  ــش ت ــد کاه ــه رون ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــادی  ــتگذاران اقتص ــه سیاس ــت ک ــیده اس ــت آن رس وق
ــه دنبــال اجــرا کــردن برنامه هایــی کوتاه مــدت  کشــور ب
ــق را در  ــد رون ــند و بتوانن ــود باش ــروج از رک ــرای خ ب
ــد.  ــور بازگردانن ــای کش ــی بازاره ــه برخ ــدت ب کوتاه م

دولــت در ماهــی کــه گذشــت آغازگــر اجــرای دو تصمیم 
مهــم بــرای بازســازی اقتصــاد ایــران بــود. نخســت آن کــه 
بانــک مرکــزی از ســوی ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی مکلــف شــد از بانک هــای دارای مجــوز کشــور 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــی بنگاه ه ــن مال ــد تامی بخواه
ــا  ــد ت ــده بگیرن ــر عه ــده ب ــن ش ــود تعیی ــرخ س ــا ن را ب
ــان  ــه تولیدش ــند ب ــادر باش ــا ق ــن بنگاه ه ــل آن ای از قَِب
ادامــه دهنــد و اشــتغال فعلی شــان را حفــظ کننــد. 
سیاســتگذاران معتقدنــد کــه اگــر بنگاه هــای مشــکل دار 
بــا تزریــق نقدینگــی بتواننــد بــه چرخــه تولیــد بازگردند، 
و  خــود  مدیریتــی  ســاختار  اصــالح  بــا  می تواننــد 
به کارگیــری تکنولــوژی بــه روز تولیداتــی رقابتــی داشــته 
باشــند. البتــه ایــن تصمیــم از ســوی برخــی اقتصاددانــان 
ــه  ــد ک ــا معتقدن ــه اســت. آن ه ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق م
ــت  ــد دخال ــای ناکارآم ــرگ بنگاه ه ــد در م ــت نبای دول
کنــد و بهتــر اســت اجــازه دهــد اعضــای بنگاه هایــی کــه 
ــا  ــایر بنگاه ه ــه س ــده اند ب ــال ش ــزی مبت ــرگ مغ ــه م ب
بنگاه هــای  طریــق  ایــن  از  تــا  شــوند  داده  هدیــه 
نیمه کارآمــد بتواننــد کارآمــد شــوند. از نظــر آن هــا، 
ــرای محصــوالت خــود  ــادر نیســتند ب ــه ق ــی ک بنگاه های
بــازاری دســت و پــا کننــد و هنــوز بــه طــور ســنتی در 
بازارهــای کشــور حضــور دارنــد عمــر چندانــی نخواهنــد 
ــد شــد.  ــوم خواهن ــرگ محک ــه م ــت ب داشــت و در نهای
ــا هرگونــه دوپینــگ درمانــی  ــان اصــوال ب ایــن اقتصاددان
ــود  ــایه کمب ــه در س ــد ک ــد و معتقدن ــت می کنن مخالف
منابــع نبایــد بانک هــا را تحــت فشــار قــرار داد و از 
ــار  ــردم را در اختی ــپرده های م ــه س ــت ک ــا خواس آن ه
بنگاه هــا قــرار دهنــد تــا شــاید از ایــن محــل بــه رونــق 
برســند. ایــن دســته از کارشناســان اقتصــادی کشــور بــر 
ایــن باورنــد کــه دولــت بهتــر  اســت بــرای بازگردانــدن 
ــا در  ــد و ب ــه بنگاه هــا از جیــب خــود خــرج کن ــق ب رون
پیــش گرفتــن راهکارهایــی نظیــر بخشــودگی مالیاتــی، 
ــس در پرداخــت مالیــات و پــاک کــردن جرایــم  تنف

دیرکــرد مالیاتــی بــه تولیدکننــدگان فرصــت دهــد خــود 
ــوط  ــعه خط ــرف توس ــی اش را ص ــازی و نقدینگ را بازس

ــد.  ــد و حفــظ اشــتغال خــود کن تولی
ــع  ــه برداشــت از مناب ــان هرگون ــن دســته از اقتصاددان ای
بانکــی بــرای تامیــن مالــی بنگاه هــای مشــکل دار را 
نه تنهــا باعــث اختــالل در اقتصــاد کشــور می داننــد 
ــه  ــت درازی ب ــوال دس ــه اص ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب بلک
ــای  ــه ج ــت ب ــت و دول ــاز نیس ــردم مج ــپرده های م س
ــالمی  ــه اس ــار اوراق خزان ــا انتش ــر اســت ب ــن کار بهت ای
از مــردم پــول قــرض بگیــرد تــا هــم بدهــی خــود را بــه 
ــای  ــم پروژه ه ــد و ه ــویه کن ــا تس ــکاران و بانک ه پیمان

ــدازد.  ــی را راه بین عمران
ــر  ــه بهت ــد ک ــتند معتقدن ــی هس ــل، اقتصاددان در مقاب
اســت دولــت بــه سیاســت های مهــار تــورم خــود پایــان 
دهــد و بــا توجــه بــه مشــکل نقدینگــی، از طریــق 
چــاپ اســکناس بــه واحدهــای تولیــد بــزرگ و کوچــک 
ــرای یــک ســال هــم کــه  ــا ب ــد ت ــق کن منابعــی را تزری
شــده اقتصــاد از رکــود خــارج شــود و بتوانــد بــه رشــد 
واقعــی برســد. از نظــر آنــان، مهــار تــورم تــا حــد فعلــی 
ــه ای  ــه گون ــر اســت ب ــی و بهت ــران کاف ــرای اقتصــاد ای ب
برنامه ریــزی شــود کــه نــرخ تــورم بیــن 9 تــا 12 درصــد 
بمانــد و رکــود از بیــن بــرود. ایــن گــروه از اقتصاددانــان 
ــت و  ــدی اس ــتغال ج ــکل اش ــه مش ــد ک ــن باورن ــر ای ب
اگــر دولــت منابــع الزم را بــه واحدهــای تولیــدی و 
ــا  ــران در آینــده ب پیشــران های رشــد ندهــد، اقتصــاد ای
تعطیلــی بنگاه هــای تولیــدی و افزایــش بیــکاری مواجــه 

ــود.  خواهــد ب
دولت به دنبال چیست؟

بــه نظــر می رســد دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
کــه سیاســت کاهــش نــرخ تــورم را ادامــه دهــد و بــرای 
تــورم زیــر 5 درصــدی هدفگــذاری کنــد تــا از ایــن طریق 
هــم قیمــت ارز را بــا تــورم جهانــی تطبیــق دهــد و آن را 
بــه ســمت واقعــی  شــدن پیــش ببــرد و هــم بنگاه هــای 
ــود  ــیاه چاله ها در خ ــد س ــع را همانن ــه مناب ــد ک ناکارآم
ــای آن  ــه ج ــد و ب ــارج کن ــه خ ــد، از گردون ــرو می برن ف

بنگاه هــای کارآمــد و ســودده را نجــات دهــد. 
در ماهــی کــه گذشــت، اعضــای تیــم اقتصــادی کشــور با 
برگــزاری جلســات مختلــف ســعی کردنــد بــرای بهبــود 
ــی  ــه راهکارهای ــتغال ب ــش اش ــد و افزای ــت تولی وضعی
اساســی برســند کــه مهم تریــن آن هــا تشــکیل جلســات 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه ریاســت معــاون 
اول رئیس جمهــور بــود کــه در آن بــه بررســی مشــکالت 
پیــش روی تولیدکننــدگان در کشــور و تصمیم هایــی 
ــردن  ــرف ک ــب و کار و برط ــت کس ــود وضعی ــرای بهب ب

مشکالتشــان گرفتــه شــد. 
وعده های اقتصادی وزیر اطالعات

ــور  ــته، حض ــاه گذش ــابقه در م ــات کم س ــی از اتفاق یک



دانش بنیان  شماره هشتم  مردادماه 1395

36

وزیــر اطالعــات در جمــع فعــاالن اقتصــادی اتــاق تهــران 
ــود. ســید محمــود علــوی در میــان فعــاالن اقتصــادی  ب
قــرار گرفــت تــا بــه آن هــا اعــالم کنــد کــه سیاســت های 
ایــن وزارتخانــه در جهــت احتــرام گذاشــتن بــه مالکیــت 
بخــش خصوصــی و حفــظ و صیانــت از امــوال آن هاســت. 
وزیــر اطالعــات در جمــع اعضــای اتــاق تهــران بــا 
صراحــت گفــت کــه وزارت متبوعــش تمــام تــالش خــود 
را بــه کار خواهــد گرفــت تــا امنیــت ســفید را در بخــش 
ــع  ــظ مناف ــتای حف ــود آورد و در راس ــه وج ــاد ب اقتص
ــردارد.  ــدگان کشــور گام ب بخــش خصوصــی و تولیدکنن
رخـداد دیگـر تیرماه، تصویـب قراردادهای جدیـد نفتی در 
سـتاد فرماندهـی اقتصـادی دولـت بـود کـه بر اسـاس آن 
قـرار اسـت پـس از رفع ایـرادات در هیات دولت، نخسـتین 
قراردادهـا بـا اسـتفاده از مـدل جدیـد بـه امضـا برسـد تـا 
گاز  و  نفـت  صنعـت  حـوزه  در  گذاران خارجـی  سـرمایه 
بـدون دغدغـه و بـا شـرایط بـرد - بـرد وارد ایران شـوند و 
در بخـش باالدسـتی این صنعت نظیر اکتشـاف، اسـتخراج 
و بهره بـرداری از مخـازن نفتـی اقدامـات الزم را بـه عمـل 

آورنـد و تجهیـزات مـورد نیـاز را وارد کشـور کنند. 
پیش بینــی می شــود بــا مجموعــه اقداماتــی کــه در 
ســتاد اقتصــادی دولــت در حــال انجــام اســت، اقتصــاد 
ایــران در فضــای پســابرجام بتوانــد بــا به کارگیــری 
ظرفیت هــای خــود و جوینــت شــدن بــا طرف هــای 
خارجــی، هــم ســطح تولیــد رقابتــی را بــاال ببــرد و هــم 

ــاورد.  ــود بی ــه وج ــد را ب ــغل های جدی ش
ــیده  ــه امضــا رس ــی ب ــز قراردادهای ــه نی ــن زمین در همی
ــور می کنــد  ــی را وارد کش ــت کــه ســرمایه خارج اس
ــود  ــی خ ــر تکنولوژیک ــور از نظ ــع کش ــی از صنای و برخ

فعالیــت  بــه کار رســمی  آغــاز  ارتقــا می دهنــد.  را 
ــن  ــق ای ــانگر رون ــران نش ــوی در ای ــازان فرانس خودروس
صنعــت در دوره پســابرجام اســت کــه ســبب شــده اســت 
قراردادهــای مهمــی را بــه امضــا برســانند و خودروهــای 

ــوند.  ــور ش ــدی وارد کش جدی
ــا  ــز ب ــور نی ــادی کش ــاالن اقتص ــد فع ــر می رس ــه نظ ب
برقــراری دیپلماســی اقتصــادی ســعی بــر آن دارنــد کــه 
ــدات خــود را  ــن شــرکای خارجــی ســطح تولی ــا گرفت ب
ــه  ــیع تری عرض ــای وس ــا را در بازاره ــد و آن ه ــاال ببرن ب
کننــد. ایــن اقدامــات مثبــت در ســایه ثبــات در فضــای 
ــا  ــته ب ــت توانس ــه دول ــت ک ــور اس ــادی کش کالن اقتص
مهــار تــورم، در پیــش گرفتــن سیاســت های رکودزدایــی، 
ــش  ــن کاه ــب وکار و همچنی ــای کس ــبی فض ــود نس بهب
ــه  ــش را ب ــا، آرام ــذاری کااله ــود در قیمت گ ــت خ دخال
اقتصــاد کشــور تزریــق کنــد و از ایــن طریــق بنگاه هــای 
هیجانــات  از  دور  بــه  فضایــی  در  کشــور  اقتصــادی 
سیاســی بــه فکــر برنامه ریــزی بــرای بلندمــدت باشــند. 
ــه زودی  ــده داده اســت ب ــت وع ــه دیگــر این کــه دول نکت
قیمــت ارز را تک نرخــی کنــد. ایــن موضــوع هــم رانــت 
موجــود در بــازار ارز را از بیــن می بــرد و هــم این کــه بــا 
واقعی ســازی آن، تولیــد کشــور در برابــر کاالی خارجــی 
ــا ایــن کار، تولیدکننــدگان  قابــل رقابــت خواهــد شــد. ب
داخلــی به راحتــی می تواننــد بــا همــکاران خارجــی 
ــم  ــه ه ــن صــورت ک ــه ای ــد، ب ــت بپردازن ــه رقاب خــود ب
ــی را  ــم محصول ــد و ه ــاال ببرن ــود را ب ــد خ ــراژ تولی تی
ــر  ــا از نظ ــت و ی ــر قیم ــا از نظ ــه ی ــد ک ــازار کنن وارد ب
ــری داشــته باشــد  ــوع خارجــی خــود براب ــا ن ــت ب کیفی
 .ــد ــد آن باش ــه خری ــب ب ــی راغ ــده ایران و مصرف کنن
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صنایع خالق

یقای جنو�ب به آن ها اولویت   که وزارت فرهنگ و ه�ن آفر
گ

صنایع فرهن�

، صنعت انتشارات و  ، صنایع دس�ت یم دهد، عبارتند از صنعت موسی�ت

یون ن صنعت فیمل و تلو�ی

طرف کردن  ان و �ب  جاذبه های زیبای توریس�ت ا�ی
ن

دیدی نیست که شناسا�ی و معر� �ت

ن �ب کندی مواجه کرده است، یم تواند  ن رسزم�ی ن صنعت همم را در ا�ی موانیع که توسعه ا�ی

انیان و  ان به �ب ن غ�ن ا�ی  رسزم�ی
ن

اد اشتغال و معر� ب ان، ا�ی به افزایش درآمد ارزی ا�ی

یع کشور بسیار �ک کند فت های اقتصادی و اج�ت لطبع پی�ش �ب
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ابزاری قوی در توسعه گردشگری
 خورشید حسین زاده مالسرایی

ش صنعت توریمس �ن در گس�ت
گ

زراک درآمدی �ب نقش تبلیغات �ب
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ــش  ــت توریســم مســالمت آمیزترین جنب ــد صنع بی تردی
ــعه  ــد و توس ــه در رش ــت ک ــری اس ــزرگ بش ــواده ب خان
مســتقیم  اثــر  اقتصــاد جوامــع  و  فرهنــگ  دانــش، 
ــل در  ــن عام ــوان موثرتری ــه عن ــد ب ــته و می توان گذاش
ــی  ــاختن مبان ــتوار س ــل و اس ــان مل ــم می ــاد تفاه ایج

ــد.  ــا کن ــی ایف ــش اساس ــی نق ــح جهان صل
ــادالت  ــن در تب ــده نوی ــک پدی ــت ی ــن صنع ــروز ای ام
ــرفت و  ــا پیش ــی ب ــدک زمان ــه در ان ــت ک ــی اس جهان
گســترش ســریع توانســته حجــم قابــل توجهــی از 
ــد. از  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــی را ب ــادالت بین الملل مب
ــت توریســم  ــم اقتصــاد، صنع ــدگاه صاحب نظــران عل دی
ــت  ــرمایه اس ــت س ــای بازگش ــریع ترین راه ه ــی از س یک
ــرا  ــز دارد زی ــرمایه را نی ــت س ــب انباش ــن ضری و باالتری
ســرمایه توریســت بــا ارز خارجــی وارد کشــور می شــود. 
بــه عبــارت دقیق تــر، توریســم دارای دو ضریــب افزایــش 
ســرمایه اســت: ضریــب فزاینــده صنعــت و ضریــب 

ــتغال.  ــده اش فزاین
از ســوی دیگــر، صنعــت توریســم یکــی از بهتریــن 
ــت  ــه دس ــکاوی و ب ــس کنج ــای ح ــرای ارض ــایل ب وس
آوردن معلومــات، اطالعــات و توســعه پایــدار روابــط 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت. بــه عــالوه، ایجــاد 
تنــوع و رفــع خســتگی و روزمرگــی نیازمنــد ایــن صنعت 
اســت چراکــه در حــال حاضــر بســیاری از مــردم کاربــرد 
اصلــی ایــن صنعــت را رســتن از قیــد و بندهــای زندگــی 

می داننــد. 
بــا ایــن توصیــف، واضــح اســت کــه صنعــت گردشــگری 
یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای اقتصــادی، فرهنگــی 
ــه  ــه شــمار مــی رود کــه ب ــی ب و اجتماعــی جهــان کنون
ــافرت،  ــریع مس ــت و س ــای راح ــش ابزاره ــل پیدای دلی
ــه  ــا ک ــا آن ج ــه اســت ت ــل مالحظــه ای یافت ــعه قاب توس
ــم و توریســم  ــور اع ــه ط ــات - ب توســعه صــادرات خدم
بــه طــور اخــص - در دهه هــای اخیــر مــد نظــر بســیاری 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــزان کش ــران و برنامه ری از مدی
ــد  ــالش کرده ان ــواره ت ــورها هم ــن کش ــت. ای ــوده اس ب
ــه  ــم را - ک ــت توریس ــم صنع ــد عظی ــی از درآم بخش
البتــه بــا امکاناتشــان همخوانــی داشــته باشــد - بــه خــود 

ــد.  اختصــاص دهن
آری، امــروز توریســم معنــا و مفهــوم دیگــری پیــدا کــرده 
کــه شــاید برخــی ویژگی هــای گذشــته ایــن صنعــت را 
نیــز تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت و آن، جنبه هــای 
اقتصــادی اســت کــه البتــه بــا محــور ایــن گفتــار، یعنــی 
ــان،  ــن می ــت. در ای ــاط نیس ــی، بی ارتب ــات بازرگان تبلیغ
ــر  ــال های اخی ــه در س ــت ک ــل آن اس ــل تام ــه قاب نکت
انگیزه هــای گردشــگری دســتخوش تحــول اساســی 
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــت ها اف ــب توریس ــت. اغل ــده اس ش
بــه دنبــال بازدیــد از مراکــز تفریحــی و خریــد و آشــنایی 
ــالف  ــتند و برخ ــر هس ــرزمین های دیگ ــور س ــا فولکل ب
دهه هــای گذشــته، کمتــر بــه جاذبه هــای جنبــی دیگــر 
ــه  ــر این ک ــاف ب ــد. مض ــان می دهن ــه نش ــل و عالق تمای

ــراد  ــا اف ــه و ی ــه مرف ــا طبق ــال های پیشــین عمدت در س
ــگری  ــر گردش ــه فک ــاال ب ــبتا ب ــای نس ــب درآمد ه صاح
و بازدیــد از جاذبه هــای توریســتی می افتادنــد، امــا 
ــر  ــتخوش تغی ــت دس ــن وضعی ــون ای ــبختانه اکن خوش
اساســی شــده؛ رشــد طبقــه متوســط بــه رونــق صنعــت 

ــل توجهــی کــرده اســت.  توریســم کمــک قاب
ــزو 10  ــران ج ــه ای ــت ک ــوقتی اس ــی خوش ــای بس ج
کشــور اول دنیــا از نظــر برخــورداری از ویژگی هــای 
شــمار  بــه  توریســت  جــذب  فــرد  بــه  منحصــر 
ــار  ــرزمین، آث ــن س ــی ای ــر و دیدن ــاط بک ــی رود و نق م
ــش  ــه نمای ــان ب ــود در جه ــق خ ــده ای از خال خیره کنن
ــگری را  ــر گردش ــن تصاوی ــی از جالب تری ــته و یک گذاش
در میــان ســرزمین ها عرضــه کــرده اســت. بــا ایــن حــال، 
بــه رغــم وجــود پتانســیل های فــراوان، متاســفانه هنــوز 
ــه صنعــت توریســم توجــه  ــه طــور جــدی ب ــران ب در ای
نشــده و اســتراتژی بلندمــدت بــرای توســعه ایــن صنعــت 

ــت.  ــده اس ــن نش ــم و تدوی ــور تنظی در کش
ــای  ــی جاذبه ه ــایی و معرف ــه شناس ــت ک ــدی نیس تردی
زیبــای توریســتی ایــران و برطــرف کــردن موانعــی کــه 
توســعه ایــن صنعــت مهــم را در ایــن ســرزمین بــا کندی 
مواجــه کــرده اســت، می توانــد بــه افزایــش درآمــد ارزی 
ایــران، ایجــاد اشــتغال و معرفــی ســرزمین غنــی ایــران 
و  اقتصــادی  پیشــرفت های  بالطبــع  و  بــه جهانیــان 

اجتماعــی کشــور بســیار کمــک کنــد. 
ــوی در  ــای ق ــی از ابزاره ــم، یک ــه می دانی ــور ک همان ط
گســترش صنعــت توریســم، تبلیغــات، به ویــژه تبلیغــات 
بازرگانــی، اســت کــه در صــورت اســتفاده صحیــح 
می توانــد نقــش بســیار مهمــی در معرفــی پتانســیل های 
صنعــت توریســم یــک کشــور ایفــا کنــد و معــرف تــوان 
گردشــگری نقــاط مختلــف یک کشــور در جذب توریســم 
باشــد. بی شــک کشــورهایی کــه ایــن مهــم را شــناخته 
بلندمــدت  برنامه ریــزی  و  ســرمایه گذاری  آن  روی  و 
کرده انــد، بــه آثــار مثبــت فــراوان آن بــر گســترش ایــن 
ــر تــداوم بیشــتر و بهتــر آن  ــذا ب ــد ل صنعــت پــی برده ان

ــد.  ــاری می کنن ــرار و پافش اص
ــت  ــی صنع ــت فعل ــه وضعی ــی ب نگاه

ــران  ــم در ای توریس
توریســم یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی جهــان کنونــی بــه شــمار مــی رود. 
ــارد  ــط 1/7 میلی ــور متوس ــه ط ــان ب ــال در جه ــر س ه
ــک  ــه نزدی ــرد ک ــورت می گی ــتی ص ــی توریس جابه جای
ــاد  ــد ایج ــورها درآم ــرای کش ــارد دالر ب ــه 600 میلی ب
می کنــد. امــا علی رغــم اســتعداد بــاالی ایــران در زمینــه 
ــی -  ــب اجتماع ــتر مناس ــگری و بس ــای گردش جاذبه ه
فرهنگــی موجــود، هنــوز ســهم بســیار ناچیــزی از درآمــد 
ــن در  ــق دارد. ای ــا تعل ــور م ــه کش ــی ب ــم جهان توریس
ــه  ــان کــه گفت شــرایطی اســت کــه ســرزمین ایران-چن
شــد- جــزو 10 کشــور اول دنیــا از نظــر برخــورداری از 
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ــی و  ــادی، فرهنگ ــمند اقتص ــوع و ارزش ــای متن جاذبه ه
تاریخــی اســت. 

ــی، در  ــت. از طرف ــی نوپاس ــران صنعت ــگری در ای گردش
ســال های پــس از انقــالب، ایــن صنعــت در ایــران 
ــه  ــختی ک ــن س ــت. ای ــوده اس ــه رو ب ــختی رو ب ــا س ب
سیاســی،  حــوادث  و  دگرگونی هــا  در  آن  ریشــه های 
اجتماعــی و اقتصــادی ایــران پــس از ســال 57 از جملــه 
جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران نهفتــه اســت، صنعت 
توریســم ایــران را بــه رکــودی چشــمگیر کشــانده اســت. 
بنابرایــن بــرای احیــا و گســترش مجــدد توریســم ایــران 
ــه جنبشــی اساســی ایجــاد  ــن زمین ــد نخســت در ای بای
کــرد و ســپس بــه تدویــن یــک برنامــه زمان بنــدی شــده 
ــا حرکت هــای ســنجیده پرداخــت. همچنیــن،  و البتــه ب
ــی،  ــی نفت ــای فعل ــی درآمده ــود فعل ــه رک ــه ب ــا توج ب
ــد یکــی از کشــورهای موفقــی باشــد کــه  ــران می توان ای
ــت  ــادرات نف ــن ص ــم را جایگزی ــت توریس ــد صنع درآم
کنــد. لــذا ضــروری اســت دســت اندرکاران ایــن صنعــت 

ــد.  ــری بردارن ــن راســتا گام هــای موث در ای
ابزارهای موثر در گسترش توریسم 

در میــان ابزارهــای موثــر در گســترش صنعــت توریســم، 
تبلیغــات یکــی از شــاخص های مهــم بــه شــمار مــی رود. 
تبلیغــات صحیــح، اصولــی و ســازنده در داخــل و خــارج 

از عوامــل موثــر در گســترش ایــن صنعــت اســت. 
ــم  ــان توریس ــاور کارشناس ــی، ب ــات داخل ــاره تبلیغ درب
ــن  ــرای پذیرفت ــران ب ــردم ای ــه م ــوده و هســت ک ــن ب ای
گردشــگران بایــد آمادگــی الزم را پیــدا کننــد و بداننــد 
رفتــار خــوب یــا بــد آن هــا در ایــن منبــع بــزرگ 

ــش  ــود و زیان ــذارد و س ــتقیم می گ ــر مس ــادی اث اقتص
ــردم  ــرای این کــه م ــان خواهــد شــد. ب متوجــه خــود آن
ــازمان  ــوند، س ــنا ش ــتر آش ــگری بیش ــور گردش ــا ام ب
ــد  ــگری بای ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
دســت بــه یــک رشــته تبلیغــات در رســانه های گروهــی 
بزنــد و چــه بهتــر کــه بــا توجــه بــه تغییــر انگیزه هــای 
ــن تبلیغــات بیشــتر در  گردشــگری در جهــان امــروز، ای

ــرد.  ــورت بپذی ــی ص ــات بازرگان ــش تبلیغ پوش
در تبلیغــات خارجــی نیــز کــه حاصــل آن افزایــش ورود 
گردشــگران خواهــد بــود، دولــت و بخــش خصوصــی بایــد 
ــا در  ــع آن ه ــتر و... و توزی ــور، پوس ــق چــاپ بروش از طری
بازارهــای توریســتی جهــان، بــه جلــب گردشــگر بپردازند. 
ــاری  ــوالت تج ــیاری از محص ــروز بس ــه ام ــا ک از آن ج
ایــران بازارهــای جهانــی را تســخیر کرده انــد، آیــا بهتــر 
نیســت تبلیغــات مربــوط بــه ایــن محصــوالت در پوشــش 
ــن آب و خــاک انجــام  ــی جاذبه هــای توریســتی ای معرف
ــی در  ــت بازرگان ــات درس ــش تبلیغ ــروزه نق ــود؟ ام ش
ــده آل در  ــای ای ــت باوره ــت و تقوی ــر مثب ــاد تصوی ایج
ــن  ــت و ای ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــگری ب ــه گردش زمین

ــی مســتقل و دلســوز دارد.  ــک متول ــه ی ــاز ب نی
یــک فــرد خارجــی کــه مثــال خاویــار یــا میگــوی ایــران 
ــر  ــا بهت ــد، آی ــاری می شناس ــات تج ــق تبلیغ را از طری
ــد  ــل صی ــود در مح ــی موج ــای بوم ــت از جاذبه ه نیس
ایــن محصــوالت نیــز آگاهــی یابــد و ایــن انگیــزه  ای شــود 
ــی اســت  ــاند؟ مدت ــا بکش ــه حضــور در آن ج ــه او را ب ک
ــاهده  ــران مش ــیمای ای ــدا و س ــی در ص ــیار خوب کار بس
می کنیــم و آن، تبلیغــات بازرگانــی بــا معرفــی تصویــری 
یکــی از جاذبه هــای کشــور اســت. ایــن کار نقــش بســیار 
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ــه  ــه البت ــت توریســم دارد ک ــری در گســترش صنع موث
ــه آن  ــد بیشــتر ب ــار گذاشــته شــود، بلکــه بای ــد کن نبای

پرداختــه شــود. 
چــه خــوب اســت دولــت و ســازمان های ذی ربــط بــرای 
ــی  ــی داخل آن دســته از موسســات و شــرکت های بازگان
ــن  ــود را صــرف پرداخت ــای خ ــه قســمتی از فعالیت ه ک
ــران در  ــای ای ــی جاذبه ه ــه مســاله گردشــگری و معرف ب
ــوالت  ــروش محص ــی و ف ــرای بازاریاب ــات ب ــار تبلیغ کن
ــرد.  ــر بگی ــی را در نظ ــهیالت خاص ــد، تس ــود می کنن خ
ــر  ــرا ه ــت زی ــد رف ــای دوری نخواه ــن کار ج ــام ای انج
ــدود 450  ــد ح ــفر می کن ــران س ــه ای ــه ب ــتی ک توریس
ــدازه صــدور  ــه ان دالر ارز نصیــب کشــور می شــود کــه ب

ــا قیمــت  فعلــی - اســت.  45 بشــکه نفــت - ب
بــه هــر حــال، مســلم آن اســت کــه در قــرن بیســت و یکم 
صنعــت توریســم موقعیــت و منزلــت کم نظیــری دارد. بــه 
نظــر کارشناســان تکنولــوژی اطالعــات )IT(، ارتباطــات راه 
ــال های  ــی اقتصــاد در س ــن اساس ــه رک دور و توریســم س
آینــده خواهنــد بــود و در میــان آن هــا، صنعــت توریســم به 
ــل  ــد ارزی کشــورها تبدی ــع درآم ــن مناب ــی از مهم تری یک
ــه  ــد ک ــم می کن ــری حک ــن آینده نگ ــد. بنابرای ــد ش خواه
ــه  ــون، از جمل ــای گوناگ ــت از راه ه ــن صنع ــه توســعه ای ب
تبلیغــات بازرگانــی، بهــای الزم داده شــود و رفــع مشــکالت 
آن در دســتور کار برنامه ریــزان و افــرادی قــرار گیــرد کــه 
ــوع کــردن  ــه درآمدهــای نفتــی و متن ــکا ب ــرای عــدم ات ب

منابــع ارزی ایــران اولویــت قائــل هســتند. 
در  تبلیغــات  کــه  کــرد  یــادآوری  بایــد  در خاتمــه 
ســال های اخیــر در بســیاری از کشــورها، از جملــه 
ــت  ــده و اهمی ــل ش ــتقل تبدی ــی مس ــه صنعت ــران، ب ای

زیــادی پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن، تاســیس موسســات 
ــرکت های  ــار ش ــد در کن ــه بتوانن ــتقلی ک ــی مس تبلیغات
بازرگانــی قســمتی از امــور تبلیغاتــی آنــان را نیــز انجــام 
دهنــد، ضمــن ایجــاد اشــتغال، در معرفــی بهتــر و 
بیشــتر محصــوالت تجــاری ایــران و در کنــار آن، معرفــی 
ــعه  ــت توس ــور و در نهای ــن کش ــر ای ــای کم نظی جاذبه ه
 .صنعــت درآمــدزای توریســم موثــر واقــع خواهــد شــد
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استادیار گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان

اقتصاد خالق؛ رایه به سوی توسعه اقتصاد بدون نفت )7(*
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ـــت،  ـــود نف ـــا وج ـــی ب ـــران، حت ـــاد ای ـــی اقتص ـــت اصل مزی
در هنـــر و میـــراث فرهنگـــی اســـت و ســـرمایه گذاری 
در حـــوزه صنایـــع خـــالق تنهـــا جایگزیـــن و منبـــع 
ــت.  ــت اسـ ــه نفـ ــته بـ ــاد وابسـ ــرای اقتصـ ــدار بـ پایـ
ــوان  ــه می تـ ــه چگونـ ــت کـ ــی آن اسـ ــاله اساسـ مسـ
ـــن  ـــالق( را جایگزی ـــاد خ ـــالق )اقتص ـــع خ ـــد صنای درآم
ـــود  ـــالش می ش ـــرد. ت ـــت( ک ـــاد نف ـــت )اقتص ـــد نف درآم
ـــی  ـــاله اساس ـــن مس ـــه ای ـــه ای ب ـــماره از دریچ ـــر ش در ه
ورود کـــرد و بـــه بخش هایـــی از آن پاســـخ داد. در 
ـــالق«  ـــع خ ـــه »صنای ـــد ک ـــاره ش ـــی اش ـــماره های قبل ش
ــاورزی،  ــار کشـ ــارم بعـــد از اعصـ موضـــوع عصـــر چهـ
ــال 1998  ــور از سـ ــات و دانایی محـ ــی و اطالعـ صنعتـ
بـــه بعـــد بـــود و موضـــوع صنایـــع خـــالق در بســـتر 
مفهـــوم »صنایـــع فرهنگـــی« پـــا گرفـــت کـــه شـــاید 
ـــای  ـــورت در دهه  ه ـــب فرانکف ـــط مکت ـــار توس ـــن ب اولی
30 و 40 توســـط آدورنـــو و همفکرانـــش ارائـــه شـــد. 
یونســـکو صنایـــع فرهنگـــی را آن صنایعـــی می دانـــد 
ـــری  ـــوس هن ـــوس و ناملم ـــه ملم ـــوالت خالقان ـــه محص ک
ـــد و  ـــد درآم ـــیل بازتولی ـــد و دارای پتانس ـــد می کنن تولی
ثـــروت از طریـــق به کارگیـــری دارایی  هـــای فرهنگـــی 
ـــنتی  ـــم از س ـــه اع ـــات دانش پای ـــا و خدم ـــد کاال ه و تولی
ــان  ــذر زمـ ــوم در گـ ــن مفهـ ــتند. ایـ ــر هسـ و معاصـ
کم کـــم بـــار معنایـــی خـــود را تغییـــر داد و صنایـــع 
ــار در  ــن بـ ــاید اولیـ ــد. شـ ــن آن شـ ــالق جایگزیـ خـ
ـــا  ـــال 1997 در بریتانی ـــترالیا و در س ـــال 1994 در اس س
ایـــن مفاهیـــم شـــکل گرفـــت صنایـــع خـــالق کـــه 
ـــت،  ـــا و خالقی ـــه ایده ه ـــاده اولی ـــا م ـــد ب ـــی بودن صنایع
طبـــق تعریـــف یونســـکو، بـــه چهـــار دســـته تقســـیم 
شـــدند: میـــراث فرهنگـــی )شـــامل میـــراث فرهنگـــی 
ـــای  ـــامل هنره ـــر )ش ـــواع هن ـــوس(، ان ـــوس و ناملم ملم
نمایشـــی و تجســـمی(، رســـانه ها )فیلـــم، تلویزیـــون، 
ــره  ــریات( و باالخـ ــی و نشـ ــانه  های چاپـ ــو، رسـ رادیـ
آفرینش  هـــای کارکـــردی )شـــامل طراحـــی   داخلـــی، 
اســـباب بازی ها،  و  جواهـــرآالت  مـــد،  گرافیـــک، 
محتواهـــای  ویدئویـــی،  بازی  هـــای  نرم افـــزار، 
و  پژوهش هـــا  تبلیغـــات،  معمـــاری،  دیجیتالـــی، 
یادداشـــت های  تحقیقـــات خـــالق(. همچنیـــن در 
ـــاد  ـــم اقتص ـــران های مه ـــالق، پیش ـــهر خ ـــه ش ـــی ب قبل
ــر  ــر بـ ــل موثـ ــه عوامـ ــه، بـ ــر از همـ ــالق و مهم تـ خـ
ـــالش  ـــد. ت ـــه ش ـــالق پرداخت ـــهر خ ـــعه ش ـــد و توس رش
اقدامـــات  بـــه  آتـــی  شـــماره های  در  می شـــود 
کشـــورهای مختلـــف در زمینـــه اقتصـــاد خـــالق 

پرداختـــه شـــود: 
استراتژی توسعه صنایع فرهنگی فنالند 
ـــاورزی  ـــر کش ـــی ب ـــر مبتن ـــور فقی ـــک کش ـــد از ی فنالن
ـــده  ـــل ش ـــی تبدی ـــرفته و صنعت ـــور پیش ـــک کش ـــه ی ب
و اقتصـــاد آن صادرات محـــور اســـت. ایـــن کشـــور در 
ـــگ و  ـــوج فرهن ـــیدن م ـــا فرارس ـــتم، ب ـــرن بیس ـــر ق اواخ

ـــعه  ـــتراتژی توس ـــن اس ـــه کار تدوی ـــت ب ـــت، دس خالقی
ــتا،  ــن راسـ ــد. در همیـ ــود شـ ــی خـ ــع فرهنگـ صنایـ
برنامـــه جامعـــی بـــا موضـــوع »تولیـــد محتـــوا« را در 
فاصلـــه ســـال  های 2000 تـــا 2004 بـــه اجـــرا درآورد. 

اقدامات  
1. شناســایی نیازهــای آموزشــی و همــکاری بــا نهادهــای 

آموزشی
ــرای شــکل گیری کارآفرینی هــا  2. ایجــاد شــرایط الزم ب
و کســب وکارهای ســودآور و نیــز ارائــه مشــاوره در 

ــی  ــه کارآفرین زمین
3. انجــام تحقیقــات کاربــردی و کنتــرل مــداوم جریــان 

تحقیقــات 
ــای  ــا گروه ه ــاط ب ــازی و ارتب ــه مج ــدازی جامع 4. راه ان
عالقه منــد و نیــز تبــادل اطالعــات در ســطح بین المللــی 
5. گــردآوری و تولیــد آمــار و ارقــام مربــوط بــه صنایــع 

ــد  ــن و نظام من ــای نوی ــا روش ه ــی ب فرهنگ
6. دیجیتالــی کــردن میــراث فرهنگــی و توســعه نــوآوری 

و خالقیــت و کارآفرینــی در همــه ســطوح آموزشــی 
در  کارآفرینــی  و  اشــتغال  زمینه  هــای  ایجــاد   .7

مختلــف  حوزه هــای 
بنگاه هــای  تاســیس  بــرای  دولتــی  کمک  هــای   .8

فرهنگــی 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــه س ــب توج 9. جل
ــانی  ــوزش و اطالع رس ــیله آم ــه وس ــی ب ــع فرهنگ صنای
آمــوزش  وزارت  فعالیت هــای  نقــش  بــه  توجــه   .10
تجاری ســازی  و  فرهنگــی  صنایــع  ارزش  چرخــه  در 
هنــری  و  فرهنگــی  خالقیــت  ارتقــای  محصــوالت، 
در همــه ســطوح آموزشــی و نیــز حفــظ و توســعه 
خالقیت هــا  ایــن  از  حمایــت  ســنتی  قالب  هــای 

 )1393 همــکاران،  و  )ســوهانی 
استراتژی توسعه صنایع فرهنگی استرالیا 
ــته  ــج دس ــه پن ــی ب ــعه فرهنگ ــت در توس ــش دول نق

می شــود: تقســیم 
- تقویت خالقیت و سرآمدی 

- فراهــم ســاختن امــکان بهره منــدی از وســیع ترین 
ــردم  ــام م ــرای تم ــی ب ــات فرهنگ ــن تجربی ــف ممک طی

ــترالیا  اس
- حفظ میراث فرهنگی استرالیا 

- حمایــت از تجلــی هویــت فرهنــگ اســترالیایی از 
آن  فوق العــاده  تنــوع  جملــه 

- توسعه صنایع فرهنگی زنده و پابرجا 

دولــت اســترالیا بــه وســیله اقدامــات زیــر از هنــر 
می کنــد: حمایــت 

- سرمایه گذاری مستقیم روی هنر
- قانون گــذاری حــق نشــر و حقــوق مرتبطــی کــه 

باشــند  خالقیــت  و  ســرمایه گذاری  مشــوق 
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ــرمایه گذاری  ــویق س ــرای تش ــی ب ــوق  های مالیات - مش
ــت از آن  ــر و حمای بخــش خصوصــی در هن

هنــری  شــورای  طریــق  از  مســتقیم  کمک  هــای   -
اســترالیا، گالری هــا و پروژه  هــای هنرهــای تجســمی 

- تدوین و اجرای طرح گردشگری ملی استرالیا 
ــای  ــا و برنامه  ه ــد فیلم ه ــرای تولی ــرمایه ب ــن س - تامی

ــی  ــوق  های مالیات ــراه مش ــه هم ــی ب ــی داخل تلویزیون
- آمــوزش هنــر در چهــار حــوزه مــدارس، آموزش  هــای 
حرفــه ای، آمــوزش و کارورزی شــغلی و آمــوزش مــوازی 

)ســوهانیان و همــکاران، 1393( 
ــی  ــع فرهنگ ــعه صنای ــتراتژی توس اس

ــی ــای جنوب آفریق
ــای  ــر آفریق ــگ و هن ــه وزارت فرهن ــی ک ــع فرهنگ صنای
جنوبــی بــه آن هــا اولویــت می دهــد، عبارتنــد از صنعــت 
موســیقی، صنایــع دســتی، صنعــت انتشــارات و صنعــت 

فیلــم و تلویزیــون. 
اقدامات در حوزه های اولویت دار 

اجتماعــی  و  اقتصــادی  کنونــی  ســطح  تبییــن   -
بخش  هــای چهارگانــه منتخــب صنایــع فرهنگــی در 

اجتماعــی کشــور  و  اقتصــادی  توســعه 
- شناخت موانع رشد هر بخش 

- تشــریح ارتبــاط صنایــع فرهنگــی و سیاســت  های 
اقتصــادی کالن دولــت 

ــر  ــرای ه ــی ب ــعه صنعت ــتراتژی  های توس - پیشــنهاد اس
ــواده  ــرای خان ــن ب ــتقل و همچنی ــور مس ــه ط ــش ب بخ

ــه  ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــع فرهنگــی ب صنای
پیشنهادهایی برای توسعه صنایع فرهنگی

صنایــع  توســعه  برنامه هــای  اجــرای  و  تدویــن   -1
فرهنگــی  

2- تاسیس صندوق توسعه صنایع فرهنگی  
3- برندسازی برنامه صادرات 

4- شناســایی و ثبــت اســتانداردهای کیفــی صنایــع 
ــی  فرهنگ

5- توسعه منابع انسانی صنایع فرهنگی 
6- حمایت  های دولتی و هماهنگی آن ها 

7- هماهنگــی در تدویــن قانــون حــق چــاپ بــه منظــور 
حفاظــت از محصــوالت فرهنگــی آفریقــای جنوبــی 

ــز  ــا تمرک ــانی ب ــش اطالع رس ــک جنب ــذاری ی 8- پایه گ
بــر توســعه مخاطبــان 

9- تولید، گردآوری و پایش آمار و اطالعات 
10- هماهنگــی طرح  هــای ســایر ســازمان ها )ســوهانیان 

و همکاران ،1393(. 
کشــورهای  سیاســت های  بــه  آتــی  شــماره های  در 

می شــود.  پرداختــه  دیگــر 

پی نوشت: 
* نویســنده تــالش دارد بــا ایــن عنــوان کلــی و در 
ــاد  ــان اقتص ــدازی گفتم ــن راه ان ــماره، ضم ــن ش چندی
ــر چیســتی اقتصــاد خــالق و واژه هــای  خــالق، عــالوه ب
مرتبــط و مهــم آن از جملــه صنایــع خــالق، شــهر 
خــالق، گردشــگری خــالق و... بــه ارائــه راهکارهایــی در 
خصــوص چرایــی و چگونگــی جایگزینــی اقتصــاد خــالق 

 .ــردازد ــز بپ ــت نی ــا اقتصــاد نف ب

منبع:
ســوهانیان، محمدرضــا؛ کیــارزم، غالمرضــا؛ موحــد، 
ــان،  ــارا؛ بهری ــوی، س ــه؛ عل ــادی، مرضی ــیمین؛ کیقب س
ــی؛  ــع فرهنگ ــه )1393(. صنای ــی، مرضی ــم؛ فخرای مری
ــع  ــعه صنای ــتراتژی توس ــه اس ــی ب ــده: نگاه ــع آین صنای
فرهنگــی چهــار کشــور، یــک ایالــت و یــک شــهر، 432 

ــه  صفح
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ان  ن معادن زغال سنگ ا�ی �ی ز مرکزی، به عنوان ی� از موفق �ت تولید زغال سنگ در ال�ب

ن 
گ

ه تولیدکننداک
گ

ش� در کنار سا�ی معادن فعال زغال سنگ، سبب شد کشورمان به �ب

شند و مه -  کت مه درآمدهای خو�ب داشته �ب ن رسش زغال سنگ دنیا بپیوندد و فعاالن ا�ی

شند �ت اکر - به شغل خود افتخار کنند و از حرفه شان رضایت نس�ب داشته �ب  سن
ن

به ر�

فرصت درنگ
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تجربه زغالی البرز مرکزی
 علیرضا بهداد

ل و �پ گرفتند ندهای صنع�ت چگونه �ب �ب
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زمینــه  در  کــه  تحلیلگرانــی  به ویــژه  و  تاریخ دانــان 
ایــن  بــر  تمدن هــای بشــری مطالعاتــی داشــته اند، 
ــد  ــوند، ق ــد می ش ــک روز متول ــا ی ــه تمدن ه ــد ک باورن
ــدن  ــا گذران ــه اوج می رســند و در نهایــت ب می کشــند، ب
می شــوند.  نزدیــک  خــود  مــرگ  بــه  افــول  دروه 
تمدن هایــی نظیــر ایــران، مصــر، روم و... چنیــن مســیری 
ــور  ــه ط ــده اند و ب ــد ش ــی متول ــد: طبیع ــی کرده ان را ط
ــز  ــر نی ــای دیگ ــته اند. تمدن ه ــخ پیوس ــه تاری ــی ب طبیع
بعــد از آن هــا بــه وجــود آمــده و از بیــن رفته انــد، گویــی 
ــاده و  ــان نه ــی را بنی ــر نســل از انســان ها خــود تمدن ه
بــا گذشــت چنــد قــرن آن تمــدن را بــا خــود زیــر خــاک 

برده انــد. 
در بررســی اوج و حضیــض برندهــای شــکل گرفتــه 
ــا  ــاله ب ــن مس ــا در ای ــه آن ه ــم ک ــز می بینی ــا نی در دنی
ــز  ــزرگ نی ــای ب ــترکند. برنده ــری مش ــای بش تمدن ه
متولــد می شــوند، می میرنــد و ایــن موضــوع دائــم 
ــد ده ســاله  تکــرار می شــود. برخــی برندهــا عمــری چن
دارنــد و بــه پشــتوانه بنیانگــذاران خــود و وارثــان آن هــا 
ــه  ــوم ب ــر محک ــی دیگ ــد و برخ ــر می کنن ــتر عم بیش

ــتند.  ــرگ زودرس هس م
برندسازی در صنایع سنگین

ـــی چـــون  ـــع ســـنگین و بزرگ ـــوزه صنای ـــازی در ح برندس
معـــادن و صنایـــع معدنـــی خـــود داســـتانی طوالنـــی 
ــن در  ــه ذوب آهـ ــاد کارخانـ ــر ایجـ ــران دارد. اگـ در ایـ
ــه ســـوی صنعتـــی  ــران بـ ــزرگ ایـ ــان را گام بـ اصفهـ
تاریـــخ  در  می توانیـــم  کنیـــم،  قلمـــداد  شـــدن 
بنیانگـــذاری ایـــن طـــرح عظیـــم برندهـــای صنعتـــی 
ـــدام در  ـــر ک ـــه ه ـــم ک ـــدا کنی ـــی را پی ـــک و بزرگ کوچ
ـــل  ـــور تبدی ـــی در کش ـــای مطرح ـــه برنده ـــود ب ـــوع خ ن
شـــدند. نمونـــه آن، شـــکل گیری صنعـــت عظیـــم 
زغال ســـنگ در کشـــور بـــود کـــه نزدیـــک بـــه نیـــم 
قـــرن اکتشـــاف و اســـتخراج ایـــن مـــاده معدنـــی را از 
ـــران  ـــمال ای ـــرز در ش ـــرقی الب ـــا ش ـــی ت ـــای غرب کرانه ه
ـــال  ـــور فع ـــری کش ـــه کوی ـــس در منطق ـــان و طب و کرم
ـــور  ـــف کش ـــاط مختل ـــر در نق ـــزار نف ـــا ه ـــا ده ه ـــرد ت ک
ـــتخراج  ـــه اس ـــد و ب ـــن برون ـــر زمی ـــر زی ـــا مت ـــه صده ب

زغال ســـنگ بپردازنـــد. 
می شــود  گفتــه  معــدن  مهندســی  ادبیــات  در 
فارغ التحصیــالن رشــته معــدن کــه دوره هــای کارآمــوزی 
خــود را در معــادن زغال ســنگ نگذرانده انــد یــا در 
ــنگ  ــی زغال س ــر زمین ــادن زی ــه مع ــا ب ــود پ ــر خ عم
از  درصــد   50 حــدود  فقــط  شــاید  نگذاشــته اند 
علــم مهندســی معــدن را تجربــه کرده انــد. صنعــت 
ــور  ــی کش ــع معدن ــر صنای ــه دیگ ــبت ب ــنگ نس زغال س
ــعه  ــا توس ــوان ب ــه می ت ــد ک ــی دارن ــت دوچندان اهمی
ــن ســیاِه ســخت جان  ــر ایجــاد اشــتغال، ای ــالوه ب آن، ع
را از دل زمیــن بیــرون آورد و در اختیــار واحدهــای 

فوالدســازی و نیروگاه هــای بــرق قــرار داد. 

البرز مرکزی؛ نامی که فراموش نمی شود 
از برندهــای معــروف در صنعــت زغال ســنگ  یکــی 
کشــور، »شــرکت زغال ســنگ البــرز مرکــزی« در زیــراب 
ــا  ــه اوج تولیــد خــود رســید ت اســت کــه در دهــه 40 ب
ــن  ــرکت ذوب آه ــاز ش ــورد نی ــنگ م ــی از زغال س بخش

ــد.  ــن کن ــران را تامی ای
ــار  ــهر را در کن ــه قائمش ــود ک ــی ب ــزی نام ــرز مرک الب
ــر  ــزاران نف ــاند. ه ــد رس ــه اوج تولی ــاجی ب ــت نس صنع
ــهر  ــن ش ــا ای ــدند ت ــت مشــغول کار ش ــن دو صنع در ای
شــمالی بــه مرکــز تولیــد صنعتــی ایــران تبدیــل و 
ــه  ــن منطق ــی ای ــران راه ــر ای ــوار از سراس ــزاران خان ه
ــع  ــا صنای ــدران ی ــاجی مازن ــد در نس ــا بتوانن ــدند ت ش

ــوند.  ــغول کار ش ــزی مش ــرز مرک ــال الب زغ
ــه اوج  ــای 40 و 50 ب ــزی در دهه ه ــرز مرک ــرکت الب ش
تولیــد خــود رســید و سه شــیفته بــه تولیــد زغال ســنگ 

پرداخــت تــا ذخایــر مدفــون در زیــر جنگل هــای زیــراب 
را خــارج کنــد و کارگــران زیــادی بتواننــد بــا کار در ایــن 

شــرکت روزی خــود را بــه دســت آورنــد. 
ــه عنــوان یکــی  تولیــد زغال ســنگ در البــرز مرکــزی، ب
کنــار  در  ایــران  زغال ســنگ  معــادن  موفق تریــن  از 
ســایر معــادن فعــال زغال ســنگ، ســبب شــد کشــورمان 
ــدد  ــا بپیون ــنگ دنی ــدگان زغال س ــگاه تولیدکنن ــه باش ب
ــی داشــته  و فعــاالن ایــن شــرکت هــم درآمدهــای خوب
ــه شــغل خــود  ــم ســختی کار - ب ــم - به رغ باشــند و ه
ــته  ــبی داش ــت نس ــان رضای ــد و از حرفه ش ــار کنن افتخ
باشــند. در دوره اوج فعالیــت شــرکت زغال ســنگ البــرز 
ــدن  ــن مع ــن زغال ســنگ از ای ــزار ت ــا ه ــزی، صده مرک
کشــف و اســتخراج شــد تــا صنعــت ذوب آهــن ایــران بــا 
ــاز خــود را تهیــه  ــن زغــال، کک مــورد نی اســتفاده از ای

ــرد.  ــه کار ب کنــد و در تولیــد فــوالد ب
ــردم قائمشــهر در  ــده پیشــین م ــری، نماین ــه اکب  عزت ال
ــدن  ــی ش ــد: قدیم ــالمی، می گوی ــورای اس ــس ش مجل
تجهیــزات بــه کار رفتــه در البــرز مرکزی، عدم اکتشــافات 
تکمیلــی، بــه روز نبــودن روش اســتخراج و ســخت شــدن 
ــه  ــانده اند ک ــی رس ــه جای ــدن، کار را ب ــن مع کار در ای
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ــیفت آن  ــر ش ــه روزگاری در ه ــزی ک ــرز مرک ــروز الب ام
ــد  ــا از چن ــد، تنه ــه کار بودن ــغول ب ــر مش ــزاران نف ه
ــه  ــنگ در آن ب ــد زغال س ــر دارد و تولی ــان و کارگ نگهب

مــرز صفــر نزدیــک شــده اســت. 
البـرز مرکـزی امـروز، ماننـد همـه برندهایـی کـه متولـد 
شـدند، بـه اوج رسـیدند و مردنـد، در حـال جـان دادن 
اسـت و تجربه 50 سـاله تولیـد زغال سـنگ در این معدن 

بـزرگ کشـور بـه زودی زیـر خـاک مدفـون می شـود. 
ــن  ــد ای کارگــران قدیمــی و تکنســین های ماهــر و کاربل

ــد و  ــا رفته ان ــا از دنی ــده ی ــاده  ش ــا از کار افت ــدن ی مع
ــا خــأ نیــروی کارگــر ماهــر در بخــش  کشــور اکنــون ب
ــرز  ــت. الب ــه اس ــنگ مواج ــی زغال س ــادن زیرزمین مع
مرکــزی نخســتین برنــد معــروف در صنعــت زغال ســنگ 
ایــران اســت کــه جــان می دهــد و رو بــه احتضــار اســت. 

ــدن  ــی ش ــای صنعت ــادآور روزه ــی ی ــدن قدیم ــن مع ای
ــرکت  ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــت ک ــه 40 اس ــران در ده ای
ــه شــکوفایی رســید و کشــور را از  ذوب آهــن اصفهــان ب
ــاز  ــادی بی نی ــدود زی ــا ح ــرد ت ــن و میلگ واردات تیرآه
ــتی  ــتی و پایین دس ــع باالدس ــد صنای ــبب ش ــرد و س ک

ــه وجــود آینــد.  ــر اســاس آن ب ــادی ب زی
البــرز مرکــزی، اگرچــه از نظــر دوســتداران محیــط 
ــراب  ــه زی ــای منطق ــه چشــم جنگل ه ــاری ب زیســت خ
بــه شــمار مــی رود، امــا از نظــر بســیاری از افــراد محلــی 
ــوش و  ــا را خام ــیاری از خانه ه ــراغ بس ــی آن چ تعطیل

ــا  ــرده ت ــک ک ــهرهای دور نزدی ــی ش ــه را راه ــرد خان م
بتوانــد در خــأ ایــن معــدن بــزرگ زیرزمینــی کشــور، از 

ــد.  ــد کن ــرای خــود کســب درآم ــر ب شــغلی دیگ
شــاید اگــر مدیــران ایــن شــرکت، در عــوض بهره بــرداری 
ــد و  ــتری می کردن ــف بیش ــت لط ــه طبیع ــر، ب از ذخای
ــازی  ــه نوس ــزی را ب ــرز مرک ــای الب ــی از درآمده بخش
اختصــاص  آن  تونل هــای  و  معــدن  ایــن  تجهیــزات 
ــاده  ــی فوق الع ــه مکان ــه  آن ب ــروز متروک ــد، ام می دادن
دوبــاره  تونل هایــش  و  نمی شــد  تبدیــل  خطرنــاک 
پذیــرای کارگرانــی بــود کــه هشــت ســاعت در روز عمــر 
خــود را وقــف تولیــد ســیاه ترین مــاده معدنــی در یکــی 

ــرد.  ــن می ک ــر زمی ــاط زی ــیاه ترین نق از س
نوبت احیا

ــه  ــی رو ب ــای صنعت ــه ای از برنده ــزی نمون ــرز مرک الب
ــرمایه گذاری  ــای آن س ــه احی ــت ک ــور اس ــار کش احتض
ــزات  ــن تجهی ــه کار گرفت ــا ب ــا ب ــی را الزم دارد ت عظیم
ــر موجــود در دل  ــی، ذخای مــدرن اســتخراج مــواد معدن
ــای  ــار واحده ــود و در اختی ــتخراج ش ــدن اس ــن مع ای
ــرد.  ــرار گی ــد ق ــوره بلن ــه روش ک ــوالد ب ــده ف تولید کنن
مدرنیزاسـیون نه تنهـا نیـاز حیاتـی معـادن زغـال البـرز 
شـرقی  البـزر  همچـون  معادنـی  بلکـه  اسـت  مرکـزی 
بـه  مازنـدران،  غـرب  در  غربـی  البـرز  و  شـاهرود  در 
سـرمایه گذاری عظیمـی نیـاز دارند تا خـط زغالی موجود 
در دامنه هـای البـرز را اسـتخراج و محصولـی رقابتـی را 
تولیـد کننـد کـه در بازارهـای جهانـی قابل عرضه باشـد. 
بــرای کســانی کــه فارغ التحصیــل رشــته مهندســی 
مرکــزی  البــرز  چــون  نام هایــی  هســتند،  معــدن 
تداعی کننــده دوره اقتــدار معــادن زیرزمینــی در کشــور 
ــت  ــای صنع ــه رگ ه ــون ب ــد خ ــادر بودن ــه ق ــت ک اس
ــوند.  ــور ش ــعه کش ــث توس ــد و باع ــق کنن ــدن تزری مع
ــه رو  ــه اگرچ ــت ک ــی اس ــدی صنعت ــزی برن ــرز مرک الب
ــی  ــا بخش ــا دارد ت ــت احی ــا قابلی ــت ام ــار اس ــه احتض ب
از جمعیــت بیــکار مســتقر در شــمال کشــور را بــه 
اســتخدام خــود درآورد و بــا توســعه اکتشــافات معدنــی، 
ــی و خارجــی را  ــاز بازارهــای داخل ــورد نی زغال ســنگ م

ــد برســاند.  ــه تولی ب
ــه  ــی ک ــد برندهای ــه - همانن ــی اگرچ ــای صنعت برنده
ــر، پوشــاک،  ــد نظی ــد می کنن ــاده مصــرف تولی کاالی آم
ــزد  ــاجی - ن ــی و نس ــوازم خانگ ــی، ل ــع الکترونیک صنای
ــر  ــا از نظ ــتند، ام ــروف نیس ــدان مع ــی چن ــکار عموم اف
کالن اقتصــادی در بــاال بــردن تولیــد ناخالــص داخلــی و 
ســهم گیری از رشــد صنعــت و معــدن نقــش بســزایی را 
ایفــا می کننــد و قادرنــد کشــور را در بهبــود شــاخص های 
کالن اقتصــادی یــاری کننــد. در ایــن میــان الزم اســت 
ــی را  ــای صنعت ــور برنده ــادی کش ــتگذاران اقتص سیاس
ــد  ــازه دهن ــد و اج ــرار دهن ــت ق ــورد محافظ ــتر م بیش
ــول  ــا ط ــد ت ــورت بگیرن ــه ص ــن عرص ــا در ای نوآوری ه

 .عمــر ایــن برندهــا بیشــتر شــود
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کسب و کار

زار و تولید �ب  ن شناخت دقیق از �ب هل دالیل موفقیت خود را داش�ت بنا از محب

زار را در  ید نبض �ب زار یم داند. او یم گوید یک تولیدکننده �ب اساس نیاز �ب

ن  ا در ا�ی شد �ت بتواند �ب اساس نیازهای آن تولید کند چون ت�ن اختیار داشته �ب

صورت است که یم تواند خوب بفروشد و تولیدیش را رس �پ نگه دارد

کت  �ی رسش . در مرامس  سی�ن  کن�ی
ن

ن بود که خودمان را به اهایل سی�ن معر� ان ا�ی
ن

هد�

ن را یم گفت�ی و �ب اهایل سی�ن حرف یم زد�ی �ت به مرور سایت  ، امس سای�ت یم کرد�ی

ن  گزاری آخر�ی م �ب سالم سی�ن مطرح شود. اکر به جا�ی رسید که ما در طول ا�ی

زدیدکننده داشت�ی ر در سال 94، حدودا روزی 50 هزار �ب ب
ن

جشنواره فیمل �
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مجوز گرفتن سخت ترین کار
در فضای استارت آپ است!

 مستانه تابش

یف  ه صنع�ت رسش
گ

�ب اعضای ت�ی سالم سی�ن در شتاب دهنده ستاک دانش�

آرا
ان 

جه
یه 

آس
ها: 

س 
عک
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 چطور شد که ایده سالم سینما شکل گرفت؟ 
رسید.  ذهنم  به  ایده  این  که  بود  پیش  سال  دو  حدود  لنگرودی: 
این را هم بگویم که من با یکی دیگر از بچه های تیم نسبت فامیلی 
از  یکی  از  فیلمی  دنبال  من  و  بودیم  نشسته  هم  با  روز  یک  دارم. 
کارگردان های قدیمی بودم ولی در اینترنت چیزی پیدا نمی کردم. در 
آن زمان حدود سه، چهار سال بود که در زمینه تجارت الکترونیک 
فعالیت می کردم اما هنوز بازارش تا این اندازه داغ نشده بود. بنابراین 
به دوستم پیشنهاد دادم یک سایت برای دانلود قانونی فیلم  در فضای 
وب راه اندازی کنیم. اگر یادتان باشد، آن موقع اوج دانلود غیرقانونی 
دنبال  بنابراین  باشد  قانونی  کارمان  می خواستیم  ما  ولی  بود،  فیلم 
ارشاد  وزارت  از  مجوز  اخذ  پروسه  وارد  وقتی  ولی  رفتیم.  مجوزها 
هم  قانونی  دانلود  و  نمی دهند  مجوز  ما  به  اصال  که  دیدیم  شدیم، 

غیرقانونی است! 
 چرا؟

بزنیم  سایتی  چنین  ما  نمی گذاشتند  چرا  این که  دلیل  لنگرودی: 
مفصل است. پنج، شش سال بود که داشتند روی این طرح در کشور 
کار می کردند و نمی خواستند کسی واردش بشود. نه من و نه دوستم 
بودیم.  نکرده  فعالیت  رشته  این  در  و  نداشتیم  سابقه سینمایی  هم 
بنابراین  بگیریم.  مجوز  بتوانیم  که  نیست  امکانش  دیدیم  باالخره 
بشویم  فضا  این  وارد  و  بزنیم  سینمایی  سایت  یک  گرفتیم  تصمیم 
که در نتیجه سایت »سالم سینما« متولد شد. از ابتدا قرار شد سالم 
سینما یک سایت خبری، تحلیلی باشد که در کنارش فیلم هم معرفی 

بکنیم. 
 سایت چه زمانی باال آمد؟

فیلم فجر که همین  با جشنواره  لنگرودی: دو سال قبل؛ همزمان 
و  بگیریم  خوبی  بازخورد  کار  بدو  همان  در  شد  باعث  هم  مساله 
مخاطبان زیادی داشته باشیم. فکر می کنم در آن زمان روزانه 8 هزار 
بازدیدکننده داشتیم که در واقع تقارن کار با زمان جشنواره باعث این 
استقبال شده بود. اما به هر حال سالم سینما با این شکل و شمایل، 
سیستم  آن  که  بود  این  اصلی مان  هدف  بلکه  نبود  ما  اصلی  هدف 
نیازمندی های  با  و  رفتیم  که جلو  مرور  به  کنیم.  ایجاد  را  وی او دی 
سینمای ایران آشنا شدیم و متوجه کمبودها شدیم، تصمیم گرفتیم 
ایجاد کنیم که االن در حال  با موضوع سینما  یک شبکه اجتماعی 

طراحی همین شبکه اجتماعی هستیم. 
شاید  بود؟  جدی   دغدغه ای  این قدر  شما  برای  سینما  چرا   
مِن نوعی اگر بخواهم سایتی بزنم و ببینم که نمی توانم برایش 
مجوز بگیرم، بی خیال ایده ام بشوم، به خصوص اگر خیلی هم 
درگیری جدی با آن حوزه خاص نداشته باشم. چه عاملی باعث 
شد ایده تان را جدی بگیرید و برای طراحی سیستمی که مد 
نظرتان بود و اخذ مجوزهای الزم دست به کار شوید و سایت 

طراحی کنید و... 
لنگرودی: من از سینما دور نبودم. سینما جزو عالقه مندی هایم بود. 
 قطعا. مثل هر کس دیگری که ممکن است به کتاب، فیلم، 
ماشین و... عالقه داشته باشد ولی شاید کمتر پیش بیاید که 

کسی برای عالقه مندی هایش این قدر وقت و انرژی بگذارد. 
وقتی  و  بود  اصلی من  بله، سینما جزو عالقه مندی های  لنگرودی: 
واردش شدیم، دیدیم که این حوزه خیلی فراگیر است. البته منظورم 
خود سینماست. سینما رفتن مردم را نمی گویم. منظورم از سینما به 
طور کلی مسائلی مانند نمایش فیلم، وضعیت سلبریتی ها و... است 

از روزی دو هزار بازدیدکننده در 
یک سایت خبری، تحلیلی، سینمایی 
شروع کردند و حاال پس از دو سال 
به جایی رسیده اند که بیش از بیست 
هزار بازدیدکننده در روز دارند. 
همین مساله بود که »سالم سینما« را 
برایشان به یک دغدغه جدی تبدیل 
کرد تا تیمی کوچک جمع کنند و 
با حضور در شتاب دهنده ستاک، 
استارت آپی را با محوریت سینما راه 
بیندازند و همه هم و غمشان را روی 
این مساله بگذارند که سینما آن ها 
را بشناسد و جدی بگیرد. گفت و گو 
با هادی راسخ، راضیه جعفری، محمد 
نفطچی لنگرودی و مهدی سلیمانی، 
اعضای اصلی تیم استارت آپی 
سالم سینما پیش روی شماست. 
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بنابراین  دارد.  جذابیت  مردم  برای  هم  خیلی  اتفاقا  که 
دیدیم که سینما خیلی گسترده و بزرگ است و به مرور 
موفق  و  بگیرد  اگر  حوزه،  این  در  کردیم  کار  احساس 
بشود، به بیزینس بزرگی تبدیل خواهد شد. در کنار این 
جذابیت، یکی دیگر از عواملی که باعث شد در این حوزه 
بمانیم و جلو برویم این بود که صنعت سینما در ایران از 
لحاظ تکنولوژی خیلی ضعیف است. بنابراین ما احساس 
باشیم چون خود  موفق  فضا  این  در  می کردیم می توانیم 
و خیلی سنتی  تکنولوژی خیلی ضعیف  اهالی سینما در 
هستند. این بود که پافشاری کردیم در این صنعت بمانیم 

و هر روز هم جلوتر برویم. 
 تجربه طراحی این سایت چقدر به شما کمک کرد 
بگیرد؟  شکل  اجتماعی  شبکه  به  مربوط  ایده  که 
کجای کار سخت بود؟ کجا نقطه ضعف داشتید یا به 
بن بستی می رسیدید که نمی توانستید حلش کنید؟ 
اتفاقی  افتاد،  راه  که  سینما  سالم  سایت  لنگرودی: 
قبل  ما  کرد.  هدایت  مسیر  این  سمت  به  را  ما  که  افتاد 
را  اجتماعی  این شبکه  بخواهیم  به طور جدی  این که  از 
راه بیندازیم، فضای نقد را در سایت داشتیم. البته نقد ها 
خودمان  سایت  روی  و  برمی داشتیم  سایت ها  بقیه  از  را 
کار می کردیم. اما کم  کم بعضی ها به ما ایمیل می زدند و 
نقدهایشان را می فرستادند که در سایت بگذاریم. بنابراین 
و  کنیم  پروفایل درست  کاربرانمان  برای  گرفتیم  تصمیم 
همچنین برای منتقدان. کم کم منتقدانی که در روزنامه ها 
ثبت نام  و  می شدند  سایت  وارد  می نوشتند،  مطلب 
می کردند و نقدهایشان را می فرستادند تا در سایت منتشر 
بشود. در صفحه اینستاگرامی که داشتیم و سایر سایت ها و 
صفحات سینمایی، خودمان را معرفی می کردیم. به مرور با 
بچه هایی که با سینمایی ها ارتباط داشتند هم تماس هایی 
متوجه  و  کردیم  پیدا  را  سینما  نیازمندی های  و  گرفتیم 
شدیم یکی از نیازمندی های اساسی سینما این است که 
بچه هایی که در زمینه سینما فعالیت می کنند باید بتوانند 
با هم ارتباط داشته باشند به خصوص منظورم نسل جوان 
که  ندارند  را  جایی  بچه ها  این  است.  این حوزه  در  فعال 
انتخاب  مشکل  بدهند،  نمایش  را  کوتاهشان  فیلم  مثال 
برای فیلمشان  بازیگر دارند، نمی توانند  یا  فیلمنامه نویس 
فیلمبردار پیدا کنند و... بنابراین اگر فضایی وجود داشته 
باشد که این افراد را به هم مرتبط کند، کارشان می گیرد 

و می توانند موفق باشند. 
شده  فراموش  دیگر  وی او دی  ایده  زمان  این  در   

بود؟ 
لنگرودی: نه، این ایده همچنان سر جایش بود و آن را 
هم داخل همین شبکه اجتماعی لحاظ کردیم. البته الزاما 
کنیم. جاهایی  که خودمان وی او دی طراحی  نیست  قرار 
می کنند  کار  زمینه  این  در  که  هستند  ما  کشور  در  که 
حتی  ما  سایت  در  دارند.  فعالیت  امکان  ما  سایت  در  و 
سینماها هم امکان فعالیت دارند تا صندلی هایشان را پر 
کنند. بنابراین ما نیازمندی های سینما را طی این دو سالی 
که فعالیت داشته ایم، پیدا کرده و به این نتیجه رسیده ایم 

این  از  خیلی  اجتماعی  شبکه  ایجاد  یک  با  می شود  که 
نیازها را برطرف کرد. 

 اشاره کردید که هم زمان با جشنواره فجر کارتان 
را شروع کردید. زمان سنجی تان کامال مناسب بوده و 
باعث شده است که بازخورد خوبی از سایت بگیرید 
و از همان ابتدای کار مخاطب بسیاری داشته باشید. 
اما بعد از جشنواره چکار کردید که این مخاطب ها را 

برای سایت حفظ کنید؟
باال  گوگل  رتبه بندی  در  شما  که  است  مهم  لنگرودی: 
در  هم  ما  سایت  و  دارد  اهمیت  بسیار  قضیه  این  بیایید. 
معرفی  که صفحه  به طوری  بود  موفق  زمینه خیلی  این 
فیلم های سایت که عکس فیلم و آنونس ها را در آن قرار 
به  داشت.  قرار  دو  یا  یک  رنک  در  گوگل  در  می دادیم، 
همین خاطر ما همیشه تعدادی ورودی از سمت گوگل به 
سمت سایت داشتیم که همین مساله هم سایت را زنده 
آنچه  برخالف  از جشنواره فجر،  بعد  البته  نگه می داشت. 
خودمان تصور می کردیم، کمی افت کردیم و خودمان هم 
این نتیجه رسیدیم که  کمی شل شدیم ولی به مرور به 
تیممان را کامل تر و بزرگ تر کنیم. اول من و آقای راسخ 
آقای سلیمانی هم  و  یواش خانم جعفری  یواش  و  بودیم 

اضافه شدند. 
 در این زمان هدفتان چه بود؟ 

لنگرودی: هدفمان این بود که خودمان را به اهالی سینما 
معرفی کنیم. در مراسم  سینمایی شرکت می کردیم، اسم 
سایتمان را می گفتیم و با اهالی سینما حرف می زدیم تا 
به مرور سایت سالم سینما مطرح شود. کار به جایی رسید 
که ما در طول ایام برگزاری آخرین جشنواره فیلم فجر در 
و  داشتیم  بازدیدکننده  هزار   50 روزی  حدودا   ،94 سال 
رنکمان برای اولین بار به زیر هزار رسید. در این زمان ما 
دومین سایت سینمایی در ایران بودیم که رنک زیر هزار 
داشت در حالی که بیش از 30، 40 سایت سینمایی اکنون 
مشغول به فعالیت هستند. اما االن دومین سایت پربازدید 

سینمای ایران، ما هستیم. 
 کی از این سایت پول درآوردید؟

لنگرودی: اگر منظورتان درآمدزایی است که باید بگویم 
به  دو سال  این  در  هیچ وقت  درنیاوردیم چون  پول  اصال 

درآمدزایی از طریق سایت به صورت جدی فکر نکردیم. 
 چرا؟

مسئول  که  سلیمانی  آقای  اگر  ببینید،  لنگرودی: 
روابط عمومی سایت ما هستند توانشان را می گذاشتند که 
بروند از این طرف و آن طرف برای سایت تبلیغات بگیرند، 
ما به آن چیزهایی که می خواستیم در خود سینما به آن ها 
برسیم، نمی رسیدیم. هدف ما این بود که مثال مدیرعامل 
خانه سینما یا شهرام مکری که جزو کارگردان های مطرح 
است، ما را بشناسند. همه تالش ما در این دو سال این بود 
که سینما ما را بشناسد نه این که ما از سایت پول دربیاوریم. 
واقعیت این است که پولی که از تبلیغات در سایتی با رنک 
هزار می شود درآورد، خیلی باال نیست. نهایتا ما می توانیم 
ماهی 3، 4 میلیون تومان پول دربیاوریم که خب چنین 
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ماهی  االن  شاید  نداشت.  ما  برای  جذابیتی  اصال  مبلغی 
به  مربوط  آن هم  دربیاید که  از سایت  تومان  هزار   500
تبلیغات شرکت هایی است که خودشان با تماس می گیرند. 
 راسخ: البته بد نیست هم این را بگوییم که در این مدت 
قرارداذی هم بستیم که ارزشش 30 میلیون تومان بود. در 

واقع یک سری درآمدهای این شکلی داشتیم. 
 تقریبا با هر کسی که در حوزه استارت آپ فعالیت 
دو  یا  تجربه یک  حداقل  می کنیم،  صحبت  دارد 
این  هم  معموال  و  داشته  کارنامه اش  در  را  شکست 
شکست ها در جایی بوده که طرف دیده نمی تواند از 
استارت آپش پول دربیاورد و باالخره هم ایده اش را 
کنار گذاشته است. این افق دیدی که از آن صحبت 
می کنید، چه بود که دو سال تیم را سر پا نگه داشت 

بدون این که درآمد خاصی داشته باشد. 
لنگرودی: اتفاقی که افتاد، مسیری بود که در طول آن 
که  پیش  دو سال  ایام جشنواره،  منهای  رشد می کردیم. 
تازه کارمان را شروع کرده بودیم و به خاطر شرایط خاص 
مدت  این  در  ما  داشتیم،  زیادی  بازدیدکننده  جشنواره 
توانستیم تعداد بازدیدکنندگان را از روزی 2 هزار نفر به 
روزی 20 هزار نفر برسانیم. مسیر رشد خیلی مهم است 
نگهمان  امیدوار  می افتاد،  ما  برای  داشت  که  اتفاقاتی  و 
و  می دهیم  انجام  درست  را  کارمان  داریم  که  می داشت 
البته  است.  بوده  موفقیت آمیز  این جا  تا  فعالیت هایمان 
تیم  اعضای  از  هیچ کدام  چون  بود  کم  رشدمان  سرعت 
است  مدتی  االن  اما  نمی کرد.  کار  تمام وقت  صورت  به 
شده  جدی تر  برایمان  کار  و  می کنیم  کار  تمام وقت  که 
آن  اصلی  شاکله  آینده  ماه  چند  طی  امیدواریم  و  است 
شبکه اجتماعی هم درست بشود و ما وارد پروسه جذب 
سوددهی  به  هم  باز  البته  بشویم.  حرفه ای  سرمایه گذار 
سایت در این برهه فکر نمی کنیم و افق دیدمان این است 

که سایت طی دو سال آینده به سوددهی برسد. 
چطور  استارت آپ  این  برای  تیم سازی  فرایند   
اتفاق افتاد؟ مهم ترین چالشی که برای کنار هم قرار 

دادن این آدم ها داشتید، چه بود؟
تا  هم  با  گروه  اعضای  کردن  مچ  حال  هر  به  سلیمانی: 
حدودی سخت بود چون هر کدام از ما کار خودمان را به 
صورت نیمه وقت انجام می دادیم و در طول هفته همدیگر 
را نمی دیدیم. البته با هم در ارتباط بودیم و گاهی جلساتی 
و  برطرف  را  چالش ها  یک سری  بتوانیم  که  می گذاشتیم 
برای آینده برنامه ریزی بکنیم. ولی در کل کار سختی بود 

و بیشتر بخش مدیریتی کار با آقای لنگرودی بود. 
لنگرودی: کال ما تا وقتی که وارد ستاک بشویم، معضل 
در  ما  از  کدام  هر  که  بود  این  هم  آن  و  داشتیم  بزرگی 
خانه خودمان کار می کردیم و سالم سینما با این که سایت 
پربازدیدی بود، دفتری نداشت و این طور نبود که همه ما 
یک جا جمع بشویم و با هم کار کنیم و این خیلی سخت 

بود. 
به ذهن کسی نمی رسید گروهی که سایت  راسخ: اصال 
را می گرداند، یک سری جوان باشند که هر کدام در خانه 

خودشان کار می کنند. 
به  داشتیم،  که  بعضی جلساتی  در  بله، حتی  لنگرودی: 
است؟!"  سایتتان  پشت  کی  باالخره  "خب،  می گفتند  ما 
یک بار با یکی از نهادهای سینمایی جلسه داشتیم و در 
بگویید کی پشت سایت  "حاال  بار گفتند  این جلسه سه 
است!" واقعا باورشان نمی شد ما چهارتا جوان هستیم که 
در خانه کار می کنیم. این مشکالت بود تا این که باالخره 

وارد ستاک شدیم.
راسخ: البته یک سری سختی های دیگر هم وجود داشت. 
باالخره هر کاری باال و پایین های خودش را دارد. گاهی 
پیش می آمد که ناامید می شدیم و یکی از عوامل اصلی اش 
همین دور بودن از هم بود. گاهی به خودمان می گفتیم 
همین  می زنیم.  زور  و  می کشیم  زحمت  داریم  الکی  چرا 
بحث پول که شما اشاره کردید، هم به هر حال مطرح بود. 
این سیاهی ها وجود داشت. حتی فکر کردیم که برویم کار 
را به سرمایه گذار نشان بدهیم، اما بعد می گفتیم خب چه 
نقایص  و  گپ ها  یک سری  بدهیم!  نشانش  باید  را  چیزی 
وجود داشت که نمی دانستیم باید برای رفعش چکار بکنیم 

تا تابستان پارسال که با ستاک آشنا شدیم. 
لنگرودی: آقای راسخ دانشجوی دانشگاه شریف هستند 
و زمینه آشنایی و ورود ما به ستاک هم از طریق ایشان 
کار  موقع  آن  از  و  وارد ستاک شدیم  پارسال  فراهم شد. 

جدی تر شد. 
به  فقط  شتاب دهنده،  به  ورود  برای  را  کارتان   
ارائه کرده  بودید؟ در آن زمان چه نقدهایی  ستاک 

به طرحتان وارد شد؟ 
دانشگاه  شتاب دهنده  به  هم  را  طرحمان  ما  لنگرودی: 
شریف و هم دانشگاه تهران ارائه کردیم. برای هر دو جا هم 
پاورپوینتی از کاری که انجام داده بودیم و پیشرفت هایی 
برآوردهای  بودیم.  کرده  آماده  داشتیم،  مدت  این  در  که 
شتاب دهنده  دو  هر  در  و  کردیم  ارائه  هم  را  و...  مالی 
پذیرفته شدیم و باالخره ستاک را انتخاب کردیم. یکی از 
اتفاقات خوبی که در ستاک می افتد، این است که عالوه 
 بر منتورهایی که هستند و کارها را بررسی می کنند، هر 
دو هفته یک بار تعدادی سرمایه گذار هم از بیرون دانشگاه 
می آیند و کارها را می بینند و نظر می دهند. دقیقا در این 
مراحل بود که ما اصال فهمیدیم مدل درآمدزایی مان باید 
کنیم  تعریف  را چطور  بیزینسمان  این که  یا  باشد  چطور 
بود  این  داشتیم  موقع  آن  که  ضعف هایی  از  یکی  و... 
فالن  و  فالن  و  فالن  از  می خواهیم  می گفتیم  مدام  که 
حالی  در  دربیاوریم  پول  هست،  سایت  روی  که  موردی 
روی  چرا  می گفتند  مدام  حرفه ای  سرمایه گذارهای  که 
فالن نقطه فوکوس نمی کنید. این ها یک سری تجربه های 
بلد  درست  یا  نداشتیم  ما  که  بود  تجاری  و  بیزینسی 
نبودیم. بنابراین پلن تجاری مان به مرور زمان و با گرفتن 
این بازخوردها پخته تر شد و این پخته تر شدن باعث شد 
برنامه ای که قرار است بر اساس آن پیش برویم، مشخص تر 
شود. آدم هایی که می خواهیم با آن ها برای این کار صحبت 

کنیم هم مشخص شده اند. 



دانش بنیان  شماره هشتم  مردادماه 1395

54

 کمی جزئی تر در این مورد توضیح می دهید؟ چه 
ایده هایی داشتید که فکر می کردید جذاب است و 
مخالف  آن ها  با  سرمایه گذار  ولی  می گیرد  حسابی 
بود یا از وقتی وارد شتاب دهنده شدید به این نتیجه 

رسیدید که جواب نمی دهند؟ 
لنگرودی: ما احساس می کردیم از پنج، شش موردی که 
روی سایت داشتیم، می توانیم پول دربیاوریم و همه آن 
ما  به  که  انتقادی  مهم ترین  اما  و...  کنیم  اجرا  را  ایده ها 
از هشت مدل نمی شود پول درآورد  بود که  این  می شد، 
بلکه باید یک مورد را برای خودتان تعیین کنید. ما فکر 
هشت   - مثال   – از  مثل IMDb می توانیم  می کردیم 
استارت آپی  شما  می گفتند  ما  به  اما  دربیاوریم!  پول  جا 
هستید ولی IMDb سی سال است که دارد در این حوزه 
مدل  یک  روی  را  ذهنی تان  تمرکز  بنابراین  می کند.  کار 
درآمدزایی بگذارید و بر اساس آن جلو بروید. ممکن است 
در آینده مدل های دیگر هم به کار اضافه شود، ولی فعال 
بنابراین  است.  اصلی  مدل  آن  کردن  پیدا  اصلی،  مساله 
آنچه  که  بود  این  رسیدیم،  آن  به  که  چیزی  مهم ترین 
در حال حاضر حتی برایش هزینه کرده و آن را طراحی 
کرده ایم، ممکن است به کارمان ضربه بزند و این که واقعا 
الزم است روی یک مدل درآمدزایی مشخص فکر کنیم. 
یکی دیگر از خوبی هایی که شتاب دهنده برای ما داشت، 
جدا از این که اعضای تیم را دور هم جمع کرد، این بود 
که ما با تیم های دیگر آشنا شدیم، چالش های پیش روی 
آن ها را دیدیم و این مساله به رفع چالش هایی که برای 
ما به وجود آمده بود، بسیار کمک کرد. در شتاب دهنده 
این امکان وجود دارد که با اعضای تیم های دیگر مشورت 
کنید و ببینید که در جلسات آن ها با سرمایه گذارهایشان 
چه مطالبی مطرح شده است و... به همین خاطر هم است 

که من معتقدم حضور در شتاب دهنده خیلی بهتر از این 
بود که برای خودمان دفتری جدا داشته باشیم. 

که  استارت آپ هایی  اغلب  اعضای  خانم جعفری،   
تا االن دیده و با آن ها صحبت کرده ام، آقا بوده اند. 
می توانم بگویم طی شش ماه اخیر شما اولین خانمی 
به  دارد.  فعالیت  زمینه  این  در  می بینم  که  هستید 
فضای  در  کمرنگ تری  حضور  خانم ها  چرا  نظرتان 

استارت آپ دارند؟ 
جعفری: تیم هایی هستند که یک عضو خانم داشته باشند 
ولی واقعا تعداد خانم ها کم است. خود من هم که تازه وارد 
کار شده بودم، با خودم می گفتم چرا در شتاب دهنده اغلب 
اعضا آقا هستند و خانم ها حضور ندارند. به نظرم یکی از 
مسائلی که باعث می شود حضور خانم ها کمرنگ شود، این 
است که کارهای استارت آپی خیلی وقت می گیرد طوری 
که ما معموال شب ها آخر وقت می توانیم به خانه برگردیم. 
 - کارشان  ابتدای  در  به خصوص   - هم  خانم ها  از  خیلی 
سعی می کنند کاری را شروع بکنند که امنیت بیشتری از 

نظر شغلی داشته باشند و حقوقی بگیرند و... 
 این طور نیست که در این فضا آقایان خیلی حضور 

خانم ها را جدی نگیرند؟ 
جعفری: نه، حداقل که بین ما چنین چیزی نبوده است. 
خانم  که  مساله  این  جز  می کنم  فکر  من  لنگرودی: 
دارد،  وجود  هم  دیگری  علت های  کردند،  اشاره  جعفری 
از جمله این که در حوزه استارت آپ کار روی برنامه نویسی 
معموال  دارد.  زیادی  اهمیت  مساله  این  و  است  استوار 
کلی  طور  به  و  قوی ترند  خانم ها  از  آقا  برنامه نویس های 
تعدادشان هم بیشتر است. این مساله در مورد رشته های 
فنی هم صدق می کند که اگرچه در کل تعداد خانم های 
دانشجو بیشتر است، اما در دانشکده های فنی اکثریت با 
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مردهاست. این چیزی که خدمتتان عرض می کنم، کل کل 
معمول بین خانم ها و آقایان نیست. تیم ما در حال حاضر 
دو برنامه نویس خانم دارد ولی کال تعداد دانشجوهای آقا 

در رشته های فنی بیشتر است. 
راسخ: من فکر می کنم در کل خانم ها کارهای سبک را 
بیشتر دوست دارند. یکی از بدی های استارت آپ این است 
که در آن قطعیتی وجود ندارد. مثال نمی توانیم بگوییم که 
دقیقا سه ماه بعد در چه مرحله ای هستیم و این گم بودن 
آقایان  از  سخت تر  خانم ها  برای  شاید  نبودن  مشخص  و 

باشد. 
 دقیقا منظورتان از کار سبک چیست؟ 

که  بدانند  و  باشد  مشخص  کار  وضعیت  این که  راسخ: 
زیاد.  چه  و  کم  چه  حاال  دارند،  درآمد  چقدر  ماه  آخر 
البته خانم هایی هم هستند که در این فضا کار می کنند، 
مثل خود خانم جعفری که خیلی هم وقت می گذارند یا 
تیمی که به تازگی در ستاک شروع به فعالیت کرده و همه 
اعضایش خانم هستند.  آقایان شاید کمتر کارمند بودن را 

دوست داشته باشند. 
کردید.  اشاره  نیمه وقت  و  تمام وقت  کار  بحث  به   
می خواهم بدانم که اساسا می شود یک استارت آپ 
موفقیت  به  و  انداخت  راه  پاره وقت  صورت  به  را 
دیگر  کردید  احساس  شما  که  شد  چه  و  رسید؟ 
زمانش رسیده است به صورت تمام وقت روی سایت 

سالم سینما کار کنید. 
لنگـرودی: منظـورم مـن از این کـه نیمه وقـت بودیـم، این 
نبـود کـه به انـدازه کافـی وقـت نمی گذاشـتیم یا بـه اندازه 
کار نیمه وقـت روی آن وقـت می گذاشـتیم. مسـاله ایـن بود 
کـه مـا شـغلی داشـتیم کـه صبـح تـا بعـد از ظهر بایـد آن 
را انجـام می دادیـم و در کنـارش بـه ایـن کار می رسـیدیم. 
خـود مـن تـا حـدود سـاعت چهـار و پنج بعـد از ظهر سـر 
کار بـودم و بعـد از آن تا سـه نصف شـب روی سـالم سـینما 
کار می کـردم. این مسـاله فشـار روحی زیـادی وارد می کند. 
االن نزدیـک دو سـال اسـت کـه من شـب ها کمتـر از چهار 
سـاعت می خوابـم و ایـن کم کـم آدم را فرسـوده می کنـد. 
فرسـودگی هـم فقـط ایـن نیسـت کـه شـما از نظـر فکری 
فرسـوده و خسـته شـوید، بلکه کم کم می بینید که ذهنتان 
خالقیتش را از دسـت داده یا کمتر از گذشـته خالق و فعال 
اسـت. همـه ما بـه انـدازه کار تمام وقت برای سـالم سـینما 
وقـت می گذاشـتیم ولـی کنـارش کار دیگـری هم داشـتیم 
و متوجـه شـدیم کـه ایـن بـه کار ضربـه می زنـد. پاره وقـت 
بـودن بـه ایـن معنـا باعث شـده بود کـه ما کمتـر همدیگر 
را ببینیـم و وقتـی اعضـای تیـم خیلـی هـم را نمی بیننـد، 
نمی تواننـد آن احسـاس تیـم بـودن را تمام و کمال داشـته 
باشـند. بنابرایـن تصمیـم گرفتیم حـدود هفت، هشـت ماه 
بـه صـورت تمام وقـت روی سـایتی کـه طـی دو سـال آن را 
بـه ایـن مرحلـه رسـانده ایم، وقت بگذاریـم و ببینیـم که به 
نتیجـه می رسـد یا نه. چون اگـر االن این وقـت را نگذاریم و 
کار شکسـت بخورد، ممکن اسـت همیشه افسـوس بخوریم 

کـه چرا تمـام انرژی مـان را روی آن نگذاشـتیم. 

 چند ماه از این هفت، هشت ماه گذشته است؟
حدود  شدیم؛  محاسبات  مرکز  وارد  وقتی  از  لنگرودی: 

سه هفته.
راسخ: مشکل دیگری که کار نیمه وقت به خصوص برای 
بخش فنی ایجاد می کند، این است که کار ما در این بخش 
معموال انفرادی نیست بلکه به همدیگر مربوط است و اگر 
همدیگر را نبینیم کارمان به تعویق می افتد و طبیعی است 
که این به پروژه ضربه می زند. همان زمانی که به صورت 
نیمه وقت کار می کردیم، می دیدیم پنجشنبه ها که دور هم 
جمع می شویم، کارمان بازخورد بیشتری دارد و سریع  تر 

جلو می رود. 
 به عنوان یک تیم جوان استارت آپی چه دغدغه ای 
را  آن  می توانند  مسئوالن  می کنید  فکر  که  دارید 

برطرف کنند؟ 
لنگرودی: حمایت می خواهیم.

حمایت  منظورتان  است.  کلی  واژه ای  حمایت   
معنوی است یا مادی یا... 

لنگرودی: یکی از چیزهایی که حداقل برای ما آزاردهنده 
باید چه  کار  این  برای  نمی دانی  است که کال  این  است، 
بعد  می گیری،  مجوز  یک  کجا.  از  و  بگیری  مجوزهایی 
می گویند باید فالن مجوز را هم داشته باشید. خیلی جاها 
که  نمی دانند  اصال  و  کنید  ثبت  شرکت  باید  می گویند 
فضای استارت آپ چطوری است و در این سطحی که ما 

هستیم امکان ثبت شرکت برایمان نیست و... 
قوانین  که  است  خاطر  این  به  مساله  این  شاید   
این  و  نشده  تعریف  استارت آپ  برای فضای  خاصی 
فضا هنوز آن طور که باید و شاید به رسمیت شناخته 

نشده است. 
دولت  اصلی  دغدغه های  از  یکی  این که  در  لنگرودی: 
فقط  ولی  ندارد  وجود  بحثی  هیچ  هستند  استارت آپ ها 
دارد  را  مسئولیت  زمینه  این  در  آن  سازمان های  از  یکی 
که در آن سازمان، دانش بنیان شدن بسیار سخت است! 
است  محال  سازمان  این  سایت  به  مراجعه  با  شما  یعنی 
بتوانید بفهمید که دقیقا باید چه مراحلی را طی کنید. یا با 
مراجعه به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی امکان ندارد 
که متوجه شوید برای گرفتن وام دقیقا باید چه اقداماتی 
که  کنید  مشورت  یکی  با  باید  حتما  و  و...  دهید  انجام 
خودش حداقل یک بار این مسیر را طی کرده است. واقعا 
یکی از خوش شانسی های ما این بود که یکی از استادانمان 
به  که  بود  سازمان هایی  از  یکی  مدیر  دانشگاه شریف  در 
مجوزش برای کار نیاز داشتیم. البته بعدش هم فهمیدیم 
ایشان کمکمان  و  بگیریم  دیگری مجوز  از جای  باید  که 

کردند و یک سری از مشکالت ما رفع شد. 
فضای  وارد  می خواهند  تازه  که  کسانی  به   

استارت آپ شوند چه توصیه ای دارید؟ 
نباشند.  بزرگ  خیلی  ایده های  دنبال  این که  لنگرودی: 
و  دارند  ارتباط  دولت  به  بزرگ  خیلی  ایده های  عموما 
این باعث یک سری درگیری ها می شود چون به هر حال 
 ...چالش هایی در ارتباط گرفتن با دولت وجود دارد و
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برخاسته از خاکستر زندگی
 طاهره خواجه گیری

و ا�ن ند �ب گفت وگوی دانش بنیان �ب حسن رجبعیل بنا، بنیان گذار �ب
ن صنعت موتورسیلکت کشور و اکرآفر�ی

آرا
ان 

جه
یه 

آس
س: 

عک
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سال بلوا
خیابــان  تهــران،  در   1329 تیرمــاه  روز  چهارمیــن 
ــدان  ــام و می ــدان قی ــدان می ــن می ــزاز، بی ــماعیل ب اس
مولــوی بــه دنیــا آمــده اســت. پــدرش راننــده کامیــون و 
ــد  ــد. می گوی ــوش بوده ان ــان احوال و ناخ ــادرش پریش م
یکــی از حفره هــای پرنشــدنی زندگــی اش چشــیدن 
ــر  ــز میس ــه هرگ ــت ک ــادر اس ــدر و م ــت پ ــم محب طع
ــه  ــه - ب ــادری اســت ک ــد م ــن فرزن نشــد. حســن دومی
اصطــالح - شــوهرش داده انــد مگــر حالــش بهتــر شــود 
ــه  ــی پدران ــه عطوفت ــدر اگرچ ــودی. پ ــغ از بهب ــا دری ام
نــدارد امــا بــه گفتــه حســن بنــا، همیــن کــه نانــی بــه 
ــک  ــتن ی ــا از داش ــود و آن ه ــی ب ــی آورد، کاف ــه م خان
نــان آور خوشــحال بودنــد. امــا ســه ســالگی، ســال بلــوای 
ــاگاه زندگــی را  زندگــی حســن بنــا می شــود. پــدر بــه ن
رهــا می کنــد و بــه دنبــال تجدیــد فــراش مــی رود. دیگــر 
ــی را هــم از او و  ــان خشــک و خال ــی همــان ن ــدر حت پ
مــادر و خواهــرش دریــغ می کنــد. حــاال زندگــی حســن 
قهرمانــی دارد بــه نــام مادربــزگ کــه از کرایــه اتاق هــای 
ــا،  ــن خیاط خانه ه ــای پیراه ــن دکمه ه ــه اش و دوخت خان
هزینه هــای زندگــی دختــر و نوه هایــش را می دهــد. 
ــا تدریــس قــرآن  مادربــزرگ ســواد قرآنــی هــم دارد و ب
ــد  ــواده می کنــد و ایــن رون درآمــدی انــدک نصیــب خان

ــد.  ــه می یاب ــن ادام ــالگی حس ــا 6 س ت
مغازه به جای مدرسه

ــد  ــت و بای ــده اس ــاله ش ــا 6 س ــه م ــان قص ــاال قهرم ح
ــای  ــد هزینه ه ــر نش ــدرم حاض ــرود. »پ ــه ب ــه مدرس ب
تحصیلــم را بدهــد و از این جــا بــود کــه مــن بــا زندگــی 
سرشــاخ شــدم و در 6 ســالگی طعــم جنــگ بــا زندگــی 
ــد  ــه بتوان ــرای این ک ــن، ب ــال س ــا 6 س ــیدم.« ب را چش
ــازی  ــازه دوچرخه س ــه مغ ــد، ب ــواده باش ــرج خان کمک خ
ــی کــه حســن  ــی نامهربان ــی رود؛ دای ــی اش م ــی  ناتن دای
ــه  ــه ب ــی اش را ک ــر شــالق های صبحگاه ــم زه ــوز ه هن
ــش  ــف  پاهای ــه ک ــازه ب ــه مغ ــیدنش ب ــر رس ــر دی خاط
ــال  ــان، روزی در ح ــان زم ــاد دارد. در هم ــه ی ــی زد، ب م
شســتن انجیــن یکــی از موتورهــای تعمیــری، بــا چــراغ 
کــوره ای کــه روشــن اســت و بنزینــی کــه کــف مغــازه 
ــه  ــای حســن ب ــد و پ ــازه می افت ــزد، آتشــی در مغ می ری
شــدت می ســوزد؛ ســوختگی شــدیدی کــه هنــوز ردش 
را بــر پــای ایــن کارآفریــن برجســته باقــی گذارده اســت. 
کار کــردن حســن رجبعلــی بنــا در ســن کــم بــه همیــن 
ــا  ــاعت 3 ت ــالگی از س ــود. »از 12 س ــم نمی ش ــا خت ج
ــوش  ــدان ش ــار می ــوه  و  تره ب ــدان می ــار می ــح کن 7 صب
تره بــار  مشــتریان  و  مــردم  دوچرخه  هــای  بــرای 
ــان کار نیســت و از  ــه پای ــن البت ــی دادم.« ای ــی م نگهبان
ــه  ــر دوچرخ ــه تعمی ــم ب ــر ه ــا 7 بعداز ظه ــح ت 8 صب
ــای  ــم دوچرخه ه ــا 12 شــب ه ــردازد. از 8 شــب ت می پ
ــی  ــب راه ــاعت 12 ش ــازه س ــد و ت ــوار می کن ــو را س ن
ــا  ــادرش ب ــا م ــب ام ــاعت ش ــود. در آن س ــه می ش خان

داستان کارآفرینی گاه از آخرین 
پیچ کوچه های ناامیدی آغاز 
می شود؛ در انتهای خزانی که روی 
زندگی آوار شده است و سر تمام 
شدن هم ندارد. در این حالت است 
که کارآفرین همچون ققنوسی از 
خاکستر برمی خیزد، زندگی را در 
آغوش می گیرد و برگی سبز بر درخت 
خزان زده زندگی اش می نشاند. برگی 
که در سال های بعد سبز و سبزتر 
هم می شود. وقتی پای حرف های 
استاد حسن رجبعلی بنا می نشینید، 
داستانی از این دست را برایتان 
بازگو می کند؛ داستان ققنوسی که 
از خاکستر زندگی برآمده است؛ 
مردی که از 6 سالگی با پادویی 
مغازه و تعمیر دوچرخه و نگهبانی 
کنار میدان تره بار کار کردن را 
آغاز کرده و تا راه اندازی کارخانه 
موتورسیکلت سازی، تولید مواد 
غذایی، تولید پنل های خورشیدی 
و نیروگاه انرژی خورشیدی پیش 
رفته است. صادرات فرش و 
تهیه کنندگی در سینما و ساخت 
مدرسه هم گوشه های دیگری از 
داستان کارآفرینی حسن بنا محسوب 
می شوند؛ مردی با صدایی زیر، 
قامتی میانه و چشم هایی نافذ که 
انگار آینده را بهتر از هر فرد دیگری 
می بیند. در این گزارش داستان 
استاد حسن بنا را می خوانید. 
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ــا  همــه پریشــانی روحــی و روانــی منتظــرش می مانــد ت
ــر اســاس مهــر و  ــرق نگاهــش را نثــار او کنــد؛ تنهــا ب ب

ــادری.  ــزه م غری
تجربه 70 ساله در 16 سالگی

می گــذرد.  ســال   4 و  می رونــد  و  می آینــد  روزهــا 
ــگار  ــودش - ان ــه خ ــه گفت ــا - ب ــاله ام ــوان 16 س نوج
عمــری 70 ســاله را تجربــه کــرده اســت. می گویــد 
ــرادش و کتــک خــوردن  خســتگی از زندگــی و روال نام
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــی ناتن ــت دای ــی از دس صبحگاه
ــد.  ــی بمان ــرای او باق ــا روحــی خســته ب هــم می دهــد ت
ــن  ــرار می کنــد. »ای ــد آدم خســته کــه بشــود، ف می گوی
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد.« ب ــن می گوی ــه م ــه ب را تجرب
کویــت مــی رود، بــرای کار و البتــه بــرای فــرار از وضعیــت 
موجــود. 2 ســال در آن جــا می مانــد و بــا کســب تجربــه 
کاری بــه ایــران برمی گــردد. دوره آموزشــی خدمــت 
ســربازی اش را در عجب شــیر می گذرانــد. او خدمــت 
ســربازی را تمــام نمی کنــد و بــه نــزد خانــواده اش 
ــواده اش  ــت خان ــر وضعی ــه خاط ــا ب ــردد و بعده برمی گ
معــاف می شــود و دوبــاره بــه کار و ســختی های آن 
ــن دوران  ــی اش در ای ــت زندگ ــاق مثب ــردد. اتف برمی گ
ــون  ــه تاکن ــی ک ــا کس ــردم، ب ــت: »ازدواج ک ازدواج اس
همــه جــا یــار و همــدم مــن بــوده اســت.« ازدواج 
کــه می کنــد، روزی 5 تومــان درآمــد دارد؛ از همــان 
ــه دارد  ــی ادام ــای دای ــا بدرفتاری ه ــی اش. ام ــازه دای مغ
و حســن کــه دیگــر آن کــودک 6 ســاله ســابق نیســت، 
ــرود و  ــازه دیگــری ب ــه مغ ــا ب ــد ت ــرک می کن ــی را ت دای

دســتمزدش هــم می شــود روزی 7/5 تومــان. 
سر زدن خورشید زندگی از شمس العماره

آفتــاب زندگــی حســن بنــا از خیابــان ناصرخســرو 
کنــار شــمس العماره طلــوع می کنــد. »در آن زمــان 
ــه،  ــوق روزان ــر حق ــالوه ب ــودم. ع ــده ب ــر ش ــر ماه دیگ
ــرای  دوچرخه هــا را هــم مونتــاژ می کــردم و مشــتریان ب
ــد.«  ــام می دادن ــن انع ــه م ــان ب ــه 3 توم ــر دوچرخ ه
حــاال دیگــر در بــازار موتورســیکلت و دوچرخــه مهارتــش 
ــه خدمــت یکــی از خوشــنام های  ــزد شــده اســت. ب زبان
ــان؛  ــه 10 توم ــوق روزان ــا حق ــد، ب ــازار درمی آی ــن ب ای
ــی از او  ــه به خوب ــن ک ــای حمیدی ــام آق ــه ن ــخصی ب ش
یــاد می کنــد. »شــش مــاه پیــش او کار کــردم و او بــود 
کــه بــه قــول خــودش متوجــه یــک اســتعداد ذاتــی در 
مــن شــد؛ اســتعدادی کــه نشــان از تــوان مدیریــت یــک 
کســب وکار داشــت. مــن بــه مغــازه او حســابی رونــق داده 

ــودم.«  ب
بــرای خــودش رکــوردی در ســوار  ایــن زمــان  در 
ــتگاه  ــه 24 دس ــد. »روزان ــدا می کن ــه پی ــردن دوچرخ ک
دوچرخــه را بــه صــورت کنتــرات ســوار می کــردم و بــه 
ــه  ــم. البت ــتمزد می گرفت ــان دس ــدام 5 توم ــر ک ازای ه
دوچرخه هــای انگلیســی را ســریع تر ســوار می کــردم 

و رکــورد روزانــه 48 دوچرخــه انگلیســی را داشــتم.« در 
20 ســالگی بــه عنــوان یــک اســتادکار ماهــر ســوار کردن 
ــن،  ــای حمیدی ــد از آق ــود. بع ــناخته می ش ــه ش دوچرخ
نــزد فــرد دیگــری بــه نــام آقــای افشــار مــی رود. در مغازه 
ــم ســر  ــی از شســتن ســرویس بهداشــتی ه ــد حت جدی
بازنمی زنــد. »اگــر غــرور کاذب داشــتم و ایــن کار را 
ــت  ــه دس ــی ام را ب ــت فعل ــت موفقی ــردم، هیچ وق نمی ک
نمــی آوردم. شــاید در مونتــاژ کــردن دوچرخــه حرفــه ای 
ــات  ــروش قطع ــازار ف ــه ب ــتم ب ــر می خواس ــا اگ ــودم ام ب
وارد شــوم، این جــا مــکان مناســبی بــرای پیشــرفت 

ــود.«  ب
ــازار  ــا ب ــنایی ب ــار و آش ــواده افش ــا خان ــردن ب ــا کار ک ب
یــاد  را  کار  رونــد  کم کــم  موتورســیکلت  قطعــات 
می گیــرد و در ســال 1352 بــا پســر ایــن خانــواده 
بــه صــورت شــراکتی مغــازه ای می خــرد؛ مغــازه ای 

10متــری. 
قدم گذاشتن در راه تجارت

ــا  ــن بن ــد و حس ــری نمی پای ــکاری دی ــن هم ــر ای عم
بــرای خــودش مغــازه ای مســتقل در همــان حوالــی بــه 
ــی در  ــد. یعن ــداری می کن ــان خری ــزار توم ــت 8 ه قیم
ــن  ــد. در ای ــاز می کن ــودش را ب ــازه  خ ــالگی مغ 23 س
روزگار بــرادر ناتنــی اش هــم بــه او مراجعــه می کنــد کــه 
ــش خشــم  ــن کار آت ــا ای ــرد ام ــش را بگی ــر و بال ــر پ زی
پــدر را برمی ا فــروزد و از او می خواهــد کــه اســم رجبــی 
را از روی مغــازه اش پــاک کنــد تــا کســی ندانــد حســن 
ــازه مــن  ــه روی مغ ــدرم روب ــان پ پســر او اســت. »آن زم
ــا زل زد در  ــل داشــت ام ــروش اتومبی ــد و ف ــگاه خری بن
چشــم مــن و گفــت نمی خواهــم کســی بدانــد تــو پســر 
ــخص  ــازار مش ــارش در ب ــاال کار و ب ــتی.« ح ــن هس م
ــرکت های  ــی از ش ــند. یک ــه او را می شناس ــت و هم اس
بــزرگ خریــد و فــروش قطعــات موتورســیکلت بــه 
او پیشــنهاد می دهــد کــه بــا اســتفاده از تجربــه و 
ــد قطعــه  ــداران قطعــات ســفارش خری اعتبــارش از خری
بگیــرد و خــودش نیــز بــه عنــوان فروشــنده وارد میــدان 
ــه در  ــد ک ــول می دهن ــه او ق ــان ب ــن می کار شــود. در ای
ازای کارش چنــد درصــد از ســهام شــرکت را بــه نامــش 
ــرای ترخیــص کاالهــا  ــرد و ب کننــد. پیشــنهاد را می پذی
ــت کاال  ــا دو وان ــی رود. »ب ــدر ماهشــهر م ــه بن شــخصا ب
بــه ســمت تهــران حرکــت کــردم. امــا قبــل از رســیدن 
بــه تهــران همــه اجنــاس را در شــهرهای آبــادان، 
خرمشــهر، اهــواز، اصفهــان و قــم فروختــم.« ســود 
خوبــی نصیبــش می شــود و شــرکت هــم راضــی اســت. 
ــس  ــفارش جن ــا س ــن بن ــد و حس کار روی روال می افت
ــد.  ــد و او می فروش ــص می کن ــرکت ترخی ــد، ش می ده
در ایــن مقطــع از زندگــی صاحــب خانــه هــم می شــود. 
ــورد نظــر اســت،  ــر شــرکت م ــه مدی ــی ک ــای محالت آق
خانــه ای کلنگــی را کــه بــه نوعــی انبــار کاالهاســت بــه 
ــد.  ــم می کن ــاب او ک ــش را از حس ــد و پول او می فروش
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»همــراه بــا همســر و مــادر و خانــواده همســرم بــه ایــن 
ــم.«  ــکان کردی ــه نقــل م خان

آغاز کارآفرینی
در ایـــن مقطـــع کارت بازرگانـــی می گیـــرد و شـــخصا 
بـــه دنبـــال واردات قطعـــات مـــی رود. حـــاال دیگـــر در 
بـــازار صاحـــب اعتبـــار اســـت و از خوش قول ترین هـــا. 
ــه  ــد و همیشـ ــاب می کننـ ــش حسـ ــه روی حرفـ همـ
تخفیف هـــای خوبـــی می گیـــرد چـــون مطمئـــن 
هســـتند کـــه پولشـــان به موقـــع پـــس داده می شـــود. 
اتومبیلـــی هـــم خریـــداری می کنـــد و دیگـــر حســـابی 
در بـــازار سرشـــناس می شـــود. »تـــا ایـــن زمـــان 
بســـیاری از نزدیـــکان و آشـــنایان هم قدمـــی بـــا مـــن 
را دون شـــأن خـــود تلقـــی می کردنـــد امـــا مـــن بـــا 
ــودم  ــار خـ ــا را در کنـ ــیاری از آن هـ ــعه کارم بسـ توسـ
صاحـــب شـــغل و درآمـــد کـــردم و ایـــن نقطـــه آغـــاز 
کارآفرینـــی مـــن بـــود.« بیـــن ســـال های 56 تـــا 
57 بـــه دنبـــال عالقـــه شـــخصی اش، یعنـــی تولیـــد، 
مـــی رود. 2 هـــزار متـــر زمیـــن در باقرآبـــاد شـــهرری 
می خـــرد، هـــزار متـــر ســـوله می ســـازد و تولیـــد 
ــاز  ــام رجبـــی آغـ ــا نـ واشـــربندی موتورســـیکلت را بـ
می کنـــد. محصـــوالت  او - بـــه دلیـــل وسواســـی کـــه 
در رعایـــت اســـتانداردها دارد - از چنـــان کیفیتـــی 
برخوردارنـــد کـــه جـــای نمونه هـــای ژاپنـــی موجـــود 
در بـــازار ایـــران را می گیرنـــد. البتـــه ایـــن پایـــان کار 
ـــا راه بازارهـــای  نیســـت و واشـــربندی تولیـــدی حســـن بن
ـــه و  ـــرد. ترکی ـــش می  گی ـــز در پی ـــور را نی ـــارج از کش خ

پاکســـتان نخســـتین بازارهـــای ایـــن کاال هســـتند. 
او در مـــورد تعـــداد افـــرادی کـــه بـــه واســـطه ایـــن 
ـــد:  ـــدند، می گوی ـــد ش ـــغل و درآم ـــب ش ـــدی صاح تولی
»تولیـــد واشـــربندی را بـــا 5 نفـــر شـــروع کـــردم امـــا 
رفته رفتـــه ایـــن تعـــداد بـــه 150 نفـــر رســـید کـــه 
بیـــش از 25 نفرشـــان از فامیـــل و و آشـــنایان خـــودم 
ـــان  ـــا همچن ـــی بن ـــن کارآفرین ـــد.« توس ـــرم بودن و همس
ــه  ــرکی کـ ــدارد. پسـ ــتادن نـ ــر بازایسـ ــازد و سـ می تـ
ــار  روزگاری هـــر روز صبـــح زود کـــف پاهایـــش انتظـ
شـــالق های بی رحمانـــه صاحبـــکارش را می کشـــید، 
ــز  ــی بی ترمـ ــزرگ و کارآفرینـ ــری بـ ــه تاجـ ــاال بـ حـ
تبدیـــل شـــده اســـت. بنـــا بعـــد از »واشـــربندی 
ـــدازی  ـــکوه« را راه ان ـــازان ش ـــرکت »قطعه س ـــی«، ش رجب
راه انـــدازی  بـــا  تولیـــدی،  ایـــن  در  او  می کنـــد. 
ــی و  ــات آلومینیومـ ــدرن، قطعـ ــازی مـ ــط قالب سـ خـ
پالســـتیکی موتورســـیکلت را تولیـــد می کنـــد. »مـــن 
نخســـتین فـــردی بـــودم کـــه در ایـــران ماشـــین 
ــا  ــه بـ ــن قضیـ ــتم. ایـ ــوم را داشـ ــت آلومینیـ دایکاسـ
ـــا در دوران  ـــود.« بن ـــان ب ـــی همزم ـــگ تحمیل ـــروع جن ش
ــاره ای  ــای خمپـ ــاخت کالهک هـ ــا سـ ــم بـ ــگ هـ جنـ
ــد و  ــک می کنـ ــورمان کمـ ــدس کشـ ــاع مقـ ــه دفـ بـ
می گویـــد در ایـــن دوران 8 ســـاله عمـــده تمرکـــز 

کاریـــش روی ســـاخت چنیـــن کاالهایـــی اســـت. 
پیش بینی دقیق بازار؛ چاشنی کارآفرینی

بنــا از جملــه دالیــل موفقیــت خــود را داشــتن شــناخت 
ــازار می دانــد.  ــازار و تولیــد بــر اســاس نیــاز ب دقیــق از ب
ــازار را در  ــض ب ــد نب ــده بای ــک تولیدکنن ــد ی او می گوی
ــای  ــاس نیازه ــر اس ــد ب ــا بتوان ــد ت ــته باش ــار داش اختی
ــت  ــورت اس ــن ص ــا در ای ــون تنه ــد چ ــد کن آن تولی
ــا  ــر پ ــش را س ــد و تولیدی ــوب بفروش ــد خ ــه می توان ک
ــات  ــد قطع ــعه کارش و تولی ــرای توس ــا ب ــه دارد. بن نگ
ــی  ــورهای اروپای ــز کش ــن و نی ــوان و ژاپ ــه تای ــدرن ب م
ســر می زنــد و بــا کاالهــا و قطعــات روز آشــنا می شــود. 
در ســال 60 دفتــری 100 متــری و مغــازه ای 100 
ــد  ــاره می کن ــخایی اج ــرهنگ س ــان س ــری در خیاب مت
ــر  ــد. از دیگ ــعه می ده ــش توس ــش از پی و کارش را بی
ــا  ــی ب ــات، همپای ــد قطع ــا در تولی ــت بن ــل موفقی دالی
ــات موتورســیکلت های  ــی کــه قطع ــا جای ــن اســت ت ژاپ
هونــدا، ســوزوکی و کاوازاکــی را در ایــران امــا بــا کیفیــت 
ــد. از طــرف دیگــر، در  ــد می کن ــا تولی کار خــود ژاپنی ه
ــد وارد  ــه عرصــه تولی ــا کســی ب ــران ی ــان در ای ــن زم ای
ــت.  ــتی اس ــوز دس ــدش هن ــه تولی ــا این ک ــود ی نمی ش
امــا بنــا بــا اســتفاده از دســتگاه ها و ماشــین آالت مــدرن 
ــان  ــد و همچن ــب بران ــا را عق ــود ژاپنی ه ــق می ش موف
ــا در  ــد. بن ــس بفروش ــم جن ــتان ه ــه و پاکس ــه ترکی ب
ــل ورود  ــت. »دلی ــال اس ــم فع ــرش ه ــارت ف ــه تج زمین
بــه ایــن عرصــه نــه بــر اســاس عالقــه شــخصی بلکــه بــه 
ــی وضــع شــده  ــود کــه در ســال 67 قانون ــل ب ــن دلی ای
بــود کــه واردات بایــد در کنــار صــادرات صــورت بگیــرد. 
بنابرایــن بــا ســفری بــه کانــادا دفتــری تجــاری در آن جــا 
ــاز  ــور آغ ــن کش ــه ای ــرش را ب ــادرات ف ــدازی و ص راه ان
ــوور را  ــر در شــهر ونک ــن دفت ــردم. مســئولیت اداره ای ک

ــرم شــکوه ســپردم.«  ــه دخت هــم ب
دریچه جهانی جهانرو

در ســال 68 بــود کــه کارآفریــن قصــه مــا بــا پیشــنهاد 
انحصــاری  نماینــده  کــه  جهانــرو  کارخانــه  خریــد 
مواجــه  اســت،  ایــران  در  کاوازاکــی  موتورســیکلت 
از  واقــع،  در  می کنــد.  خریــداری  را  آن  و  می شــود 
ایــن بــه بعــد بنــا از تولیدکننــده قطعــات موتورســیکلت 
تبدیــل  ایــران  در  موتورســیکلت  تولیدکننــده  بــه 
ــا  ــود و تنه ــال ب ــه غیرفع ــان کارخان ــود. »آن زم می ش
آن  در  قدیمــی  سی ســی   100 موتورســیکلت  یــک 
ــود.«  تولیــد می شــد و خــط تولیــدش بســیار قدیمــی ب
ــی رود و دو  ــن م ــه ژاپ ــه ب ــردن کارخان ــه روز ک ــرای ب ب
ــر  ــه ایــران مــی آورد و ب مــدل موتورســیکلت جدیــد را ب
همــه مراحــل فنــی تولیــد بــه صــورت مســتقیم نظــارت 
می کنــد. بنــا همچنیــن در فکــر ایجــاد یــک سیســتم نــو 
و تــازه بــرای فــروش موتورســیکلت در ایــران اســت بــه 
همیــن دلیــل بــرای نخســتین بــار در ایــران پیش فــروش 
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ــرای  ــن دوران، ب ــد. در ای ــاز می کن ــیکلت را آغ موتورس
ــه  ــریع تر ب ــه س ــا را هرچ ــناد موتوره ــد اس ــه بتوان این ک
مشــتریان خــود تحویــل دهــد، سیســتم اداری مرســوم را 
بــه رایانــه ای تبدیــل و اســناد موتورهــا را در 15 دقیقــه 

ــد.  ــر می کن ــتری حاض ــرای مش ب
کارآفرینی بی پایان

بـــه روز بـــودن و اســـتقبال از ایده هـــای نـــو از جملـــه 
مهم تریـــن ویژگی هـــای اســـتاد حســـن رجبعلـــی 
ــا  ــا از مـ ــازار موتورســـیکلت یـ بناســـت. می گویـــد: »بـ
جـــا می مانـــد یـــا از روی دســـت مـــا کپـــی می کـــرد 
ـــیکلت  ـــازار موتورس ـــاالن ب ـــب فع ـــه االن اغل ـــی ک ـــا جای ت
یـــا از کارکنـــان جهانـــرو بوده انـــد یـــا نمایندگـــی 
ــا در  ــته اند.« بنـ ــرو را داشـ ــوالت جهانـ ــروش محصـ فـ
ـــور«  ـــکوه موت ـــیکلت«، »ش ـــرکت های »تندروس ـــه ش ادام
ـــد. او،  ـــدازی می کن ـــم راه ان ـــمنان« را ه ـــر راد س و »گوه
ـــه  ـــرکت در زمین ـــف، 17 ش ـــراد مختل ـــا اف ـــراکت  ب ـــا ش ب
ـــد.  ـــاد می کن ـــرو ایج ـــه جهان ـــیکلت و زیرمجموع موتورس
ـــود و  ـــم وارد می ش ـــل ه ـــای اتومبی ـــه دنی ـــه ب ـــا در ادام بن
ـــازار  ـــه ب ـــا دریافـــت نمایندگـــی اتومبیـــل ســـوبارو آن را ب ب
ایـــران وارد می کنـــد. بـــه ایـــن منظـــور در ســـال 71 
ـــاوه  ـــتان س ـــرو در شهرس ـــه جهان ـــابق کارخان ـــل س در مح
ـــد.  ـــاص می ده ـــن کار اختص ـــه ای ـــه ای را ب ـــالن دوطبق س
ـــم  ـــرایط حاک ـــر ش ـــه خاط ـــا ب ـــت ام ـــد اس ـــش تولی هدف
بـــر بـــازار امـــکان تولیـــد برایـــش فراهـــم نمی شـــود. 
»الزامـــی در تولیـــد اتومبیل هـــای خارجـــی وجـــود 
ــد  ــران تولیـ ــد در ایـ ــان بایـ ــه 40 درصدشـ داشـــت کـ
ـــت.«  ـــرط را نپذیرف ـــن ش ـــوبارو ای ـــی س ـــد و کمپان می ش

باز هم سرمایه گذاری
طــی ســال های 80 و 81، بــر اســاس تصمیــم دولــت 
ــا 5  ــتاد بن ــور، اس ــن موت ــاخت انجی ــر س ــی ب ــت مبن وق
ــرای قالب ســازی و خــط تولیــد انجیــن  میلیــارد تومــان ب
موتورســیکلت کاوازاکــی ســرمایه گذاری می کنــد. ایــن کار 
را بــا کیفیــت عالــی انجــام می دهــد امــا کمــی بعــد اعــالم 
می شــود کــه تولیــد انجیــن دوزمانــه ممنــوع اســت و ایــن 
5 میلیــارد تومــان بــه بــاد مــی رود. او بــه خاطــر عالقــه اش 
ــی رود و در  ــر م ــای دیگ ــمت حوزه ه ــه س ــد ب ــه تولی ب
ــه  ــا هم ــد ت ــاز می کن ــد ظــروف IML را آغ ــال  86 تولی س
تخم مرغ هایــش را در ســبد تولیــد موتورســیکلت نریختــه 
باشــد و بتوانــد روی حوزه هــای دیگر هم حســاب کنــد. این 
تولیــد در ابتــدا شــراکتی اســت و بعــد بــه صــورت مســتقل 
ــن  ــن کارآفری ــد. ای ــه می یاب ــر« ادام ــا پلیم ــام »بن ــا ن و ب
ســپس شــرکت »صنایــع غذایــی بنــا« را تاســیس می کنــد 
کــه در زمینــه تولیــد و فــرآوری تخم مــرغ مایــع پاســتوریزه 
و هموژنیــزه فعالیــت می کنــد. او همچنیــن جــزو نخســتین 
کســانی اســت کــه بــا مشــارکت یــک ســرمایه گذار دیگــر، 
تکنولــوژی تولیــد در و پنجــره پی وی ســی را بــه ایــران وارد 
ــرای تولیــد  ــارد تومــان نیــز ب ــن میلی ــا چندی می کنــد. بن

ــرمایه گذاری  ــیر س ــته بندی ش ــتاندارد بس ــای اس بطری ه
ــون  ــه او تاکن ــب وکارهایی ک ــه کس ــد. در مجموع می کن
ایجــاد کــرده اســت، بیــش از هــزار نفــر صاحــب شــغل و 
درآمــد شــده اند. می گویــد: »در خــودم پتانســیل اداره 
شــرکتی بــا 10 هــزار پرســنل را هــم می بینــم.« اســتاد بنــا 
ــرای  ــی ب ــرمایه گذاری عظیم ــز س ــر نی ــال های اخی در س
راه انــدازی پــروژه تولیــد پنل هــای خورشــیدی انجــام داده 
ــتغال زایی  ــر اش ــش از 100 نف ــرای بی ــه او ب ــه گفت ــه ب ک
در پــی دارد و بــه زودی افتتــاح می شــود. ایــن پــروژه 
ــان  ــتین و در جه ــه نخس ــی در خاورمیان ــاظ بزرگ ــه لح ب
ششــمین محســوب می شــود. ســاخت نیروگاه خورشــیدی 

ــن اســت.  ــای کارآفری ــز از دیگــر پروژه هــای آق نی
فرهنگ و کسب وکار

حســن رجبعلــی بنــا نه تنهــا در عرصــه کســب وکار و 
ــال اســت.  ــز فع ــای فرهنگــی نی ــه در عرصه ه تجــارت بلک
ــم  ــز تهیه کنندگــی فیل ــل« و نی ــم »دوئ تهیه کنندگــی فیل
»یــک شــب« از اقدامــات فرهنگــی ایــن کارآفریــن اســت. 
تاســیس مدرســه »شــکوه« در یکــی از روســتاهای ســاوه از 
جملــه کارهــای خیــر و فرهنگــی ایــن کارآفریــن اســت کــه 
جنبه هــای اجتماعــی کارآفرینــی را نیــز ســرلوحه کارهایش 
قــرار داده اســت. بنــا ایمــان، صداقــت و پشــتکار را ســه عامل 
ــد. او ریســک پذیری را نیــز یکــی  مهــم در موفقیــت می دان
ــی  ــن معرف ــک کارآفری ــت ی ــل موفقی ــن عوام از مهم تری
می کنــد کمــا این کــه خــودش بــا دســت خالــی و تنهــا بــا 
ــه پشــتوانه کاری، هــوش و درایــت و ریســک پذیری  ــکا ب ات
رنــج هســتی را بــه دوش کشــیده و پلــه پلــه تــا موفقیــت 

پیــش رفتــه اســت. 
ما می توانیم چون قبال هم توانسته ایم 

شــعار بنــا و شــرکتش ایــن اســت: »توانســتیم، می توانیــم 
ــدارد.«  و خواهیــم توانســت؛ کارآفرینــی حــد و مــرزی ن
ــود و  ــراه ش ــرفته هم ــت پیش ــا صنع ــد ب ــم روز بای عل
ــی  ــای صنعت ــه کارگاه ه ــی ب ــور عملیات ــه ط ــان ب جوان
فراخوانــده شــوند تــا فرهنــگ پشــت  میزنشــینی بــه علــم 
ــی  ــن آرزوهای ــن کارآفری ــل شــود. حــاال ای و عمــل تبدی
و  اقتصــادی  اســتقالل  کشــورم  در  دارم  »آرزو  دارد: 
ــدوارم  ــن امی ــود. همچنی ــاد ش ــتری ایج ــی بیش صنعت
ــم  ــن ه ــود و م ــی ش ــال بوم ــیکلت کام ــت موتورس صنع
ــرد. در  ــم ک ــم و خواه ــالش می کن ــم ت ــن مه ــرای ای ب
ــدی  ــیکلت تولی ــدی از موتورس ــم درص ــر ه ــال حاض ح
ایــن شــرکت داخلــی اســت و هدف گــذاری بنــده، تولیــد 
موتورســیکلت های انژکتــوری و برقــی و رســیدن بــه 
خودکفایــی در ایــن عرصــه اســت. پــروژه راه انــدازی ایــن 
ــی  ــم و نمونه های ــاز کرده ای کار را هــم از ســال 1392 آغ
بــه صــورت آزمایشــی تولیــد شــده اســت. امیدواریــم، بــا 
ــه زودی وارد  ــی ب ــای برق ــت، موتوره ــای دول حمایت ه
ــوا نجــات  ــی و آب  و ه ــا از آلودگــی صوت ــازار شــوند ت ب

 ».ــم ــدا کنی پی
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خ رشد  کنون، �ب �ن خالص داخیل ویتنام از دهه ۱990 میالدی �ت رشد رسانه تولید �ن

ان  ن های �ب �ی ساالنه 5٫5 درصد و ۶٫4 درصد در دهه ۲000 میالدی، در میان رسیع �ت

قرار داشته است

دایره مینا
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یک موفقیت توسعه ای
 محسن عارفی

انه های جنگ آوردن از دل و�ی ویتنام؛ رس�ب
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بانـــک جهانـــی، ویتنـــام را یـــک موفقیـــت توســـعه ای 
ــث  ــی باعـ ــه عاملـ ــا چـ ــا واقعـ ــد امـ ــی می کنـ معرفـ
شـــده اســـت ایـــن کشـــور کوچـــک آســـیای شـــرقی 
ــا  ــخت بـ ــی سـ ــر جنگـ ــی درگیـ ــی طوالنـ ــه زمانـ کـ
ــدی  ــت جـ ــیر موفقیـ ــون در مسـ ــود، اکنـ ــکا بـ امریـ
ــرای  ــخ در اجـ ــت؟ پاسـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــادی قـ اقتصـ
ــات  ــادی اســـت. اصالحـ ــات اقتصـ ــای اصالحـ برنامه هـ
ـــور  ـــن کش ـــوی«، در ای ـــه »دوی م ـــوم ب ـــازی موس بازس
ــالدی  ــال 1986 میـ ــرقی از سـ ــیای شـ ــک آسـ کوچـ
اجـــرا شـــده و آن را از فقیرتریـــن کشـــور جهـــان بـــا 
درآمـــد ســـرانه حـــدود 100 دالر، ظـــرف ربـــع قـــرن 
ـــال  ـــان س ـــه در پای ـــت ک ـــرده اس ـــدل ک ـــوری ب ـــه کش ب
2015 میـــالدی، درآمـــد ســـرانه مردمانـــش از 2100 

دالر فراتـــر رفـــت.
ـــه  ـــام از ده ـــی ویتن ـــص داخل ـــد ناخال ـــرانه تولی ـــد س رش
ـــاالنه 5٫5  ـــد س ـــرخ رش ـــا ن ـــون، ب ـــالدی تاکن 1990 می
ــالدی، در  ــه 2000 میـ ــد در دهـ ــد و 6٫4 درصـ درصـ
میـــان ســـریع ترین های جهـــان قـــرار داشـــته اســـت. 
ـــد  ـــف نشـــد و رون ـــام متوق ـــم رشـــد ویتن ـــن ه ـــس از ای پ
صعـــودی آن تـــا ســـال 2015 میـــالدی ادامـــه یافـــت 
بـــه  طـــوری کـــه در ایـــن ســـال نـــرخ رشـــد تولیـــد 
ـــد  ـــه 6٫7 درص ـــال، ب ـــرای کل س ـــی آن ب ـــص داخل ناخال

ـــید.  رس
سراســـر  در  اجتماعـــی  پیشـــرفت های  همچنیـــن، 
طبقـــات جامعـــه به شـــدت ارتقـــا یافـــت. بـــا توجـــه 
بـــه خـــط فقـــر 1٫9 دالری در ســـال 2011 میـــالدی، 
جمعیتـــی کـــه در فقـــر مفـــرط بـــه ســـر می بردنـــد، 
ـــش از 50  ـــالدی، بی ـــه 1990 می ـــل ده ـــه اوای ـــبت ب نس
درصـــد کاهـــش یافـــت بـــه  طـــوری کـــه ایـــن رقـــم 
ـــر  ـــاره فق ـــا درب ـــت. نگرانی ه ـــد اس ـــا 3 درص ـــروز تنه ام
هم اکنـــون روی 15 درصـــد جمعیـــت متمرکـــز شـــده 
ــای اقلیـــت  ــزو گروه هـ ــز جـ ــت نیـ ــن جمعیـ ــه ایـ کـ
ــی  ــال، بیـــش از نیمـ ــن  حـ ــا ایـ ــتند، بـ ــژادی هسـ نـ
ــاص  ــود اختصـ ــه خـ ــام را بـ ــر ویتنـ ــت فقیـ از جمعیـ

می دهنـــد. 
امـــروز در ویتنـــام نه  تنهـــا درآمدهـــا بیشـــتر اســـت 
ــر  ــز تحصیلکرده تـ ــور نیـ ــن کشـ ــت ایـ ــه جمعیـ بلکـ
هســـتند و در مقایســـه بـــا کشـــورهای دارای درآمـــد 
ســـرانه مشـــابه، از امیـــد بـــه زندگـــی باالتـــری 
بهره مندنـــد. در ویتنـــام همچنیـــن نـــرخ مـــرگ 
ــورهای دارای  ــا کشـ ــه بـ ــوزادان در مقایسـ ــر نـ و میـ
ــت  ــدت افـ ــط به شـ ــطح متوسـ ــر از سـ ــد باالتـ درآمـ
ـــودکان  ـــر ک ـــرگ و می ـــرخ م ـــه ن ـــوری ک ـــه ط ـــرده ب ک
زیـــر پنـــج ســـال بـــه نصـــف کاهـــش یافتـــه اســـت. 
دسترســـی بـــه امکانـــات زیرســـاختی اولیـــه نیـــز در 
ویتنـــام بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی بهبـــود یافتـــه 
اســـت. بـــه  طـــور مثـــال، امـــروز تقریبـــا تمـــام 
خانه هـــای ایـــن کشـــور بـــه بـــرق دسترســـی دارنـــد 
و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تـــا ســـال 1993 تنهـــا 

ـــی  ـــرق دسترس ـــه ب ـــور ب ـــن کش ـــت ای ـــی از جمعی نیم
داشـــتند. همچنیـــن، دسترســـی بـــه آب آشـــامیدنی 
ـــر از 50  ـــرفته از کمت ـــالب پیش ـــتم فاض ـــالم و سیس س
درصـــد در میـــان تمـــام خانوارهـــا، بـــه بیـــش از 75 

درصـــد رشـــد داشـــته اســـت. 
ـــورهاي  ـــده کش ـــزو عم ـــر ج ـــال هاي اخی ـــام در س ویتن
تولید کننـــده برنـــج جهـــان قـــرار گرفتـــه و بـــه 
 عـــالوه در صنایـــع ســـنگین - ماننـــد کشتي ســـازي - 
ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــن پی ـــراي گفت ـــادي ب ـــاي زی حرف ه
ـــد  ـــه تولی ـــت را ب ـــه نف ـــل توج ـــع قاب ـــره مناب ـــر ذخی اگ
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــد ک ـــم دی ـــم، خواهی ـــه کنی ـــج اضاف برن
ــارت جهانـــي،  ــازمان تجـ ــام در سـ ــور ویتنـ بـــه حضـ
ـــش  ـــراي مردم ـــي ب ـــع درازمدت ـــه مناف ـــاله چ ـــن مس ای
ـــه  ـــت این ک ـــم اس ـــه مه ـــت. آنچ ـــد داش ـــان خواه و جه
ـــن و  ـــن، ژاپ ـــوان، چی ـــعه را از تای ـــوي توس ـــام الگ ویتن
ـــرده  ـــرداري ک ـــیا کپي ب ـــرقي آس ـــورهاي ش ـــر کش دیگ
اســـت. مهم تـــر آن کـــه در ایـــن کشـــور  ایدئولـــوژي 
حاکـــم )سوسیالیســـم( در برنامـــه توســـعه اقتصـــادي 
ــرلوحه  ــال آزاد سـ ــاد کامـ ــده و اقتصـ ــل نشـ آن دخیـ
برنامه هـــا در آن اســـت. ایـــن کشـــور، بـــدون ســـر و 
ـــر،  ـــع فق ـــراي رف ـــود را ب ـــالش خ ـــعار دادن، ت ـــدا و ش ص
ـــت و  ـــرده اس ـــاز ک ـــش آغ ـــی مردم ـــل و عقب ماندگ جه
ـــه  ـــالش ب ـــا ت ـــس از مدت ه ـــم پ ـــل ه ـــال قب ـــد س چن
ـــد.  ـــي )WTO( درآم ـــارت جهان ـــازمان تج ـــت س عضوی
ـــی،  ـــاالی کنون ـــد ب ـــطح رش ـــا س ـــه ب ـــت ک ـــي اس بدیه
مـــردم آن به ســـرعت بـــا فقـــر فاصلـــه خواهنـــد 

ـــت. گرف
 )SEDS( برنامـــه توســـعه اقتصـــادی - اجتماعـــی ویتنـــام
ــداری  ــاختاری، پایـ ــات سـ ــر اصالحـ 2020 - 2011 بـ
ـــاختن  ـــدار س ـــی و پدی ـــری اجتماع ـــت، براب ـــط زیس محی
مشـــکالت و معضـــالت اقتصـــاد کالن متمرکـــز شـــده 
اســـت. ایـــن اســـتراتژی در واقـــع ســـه حـــوزه مهـــم 
ــروی  ــج نیـ ــد: 1- ترویـ ــرح می دهـ ــرفته را شـ و پیشـ
انســـانی، توســـعه مهارت هـــا به ویـــژه مهارت هـــای 
مختـــص صنایـــع مـــدرن و فناورانـــه 2- بهبـــود بـــازار 

ــاختی.  ــعه زیرسـ ــازمان ها  3- توسـ ــا و سـ نهادهـ
ـــوزه  ـــم در ح ـــتراتژی مه ـــه اس ـــف س ـــر توصی ـــالوه  ب ع
ــی -  ــاله اجتماعـ ــج  سـ ــعه پنـ ــه توسـ SEDS، برنامـ
اقتصـــادی 2015 - 2011 بـــر ســـه محـــور مهـــم 
بانکـــی، شـــرکت ها و  اصالحاتـــی یعنـــی بخـــش 
ــورد  ــی مـ ــرمایه گذاری دولتـ ــی و سـ ــات دولتـ موسسـ
ــز  ــداف متمرکـ ــن اهـ ــه ایـ ــتیابی بـ ــرای دسـ ــاز بـ نیـ
توســـعه  ســـند  اخیـــر  پیش نویـــس  می شـــود. 
2020 - 2016 بـــه پیشـــرفت کنـــد اولویت هـــای 
ـــان دارد  ـــعه 2015 - 2011 اذع ـــه توس ـــی برنام اصالحات
و بـــر شتاب بخشـــی بـــه ایـــن اصالحـــات بـــه منظـــور 
ـــک سیاســـت  ـــا ی ـــده ب ـــن  ش ـــداف تعیی ـــه اه ـــتیابی ب دس
ـــعه 2020 -  ـــه توس ـــب برنام ـــاله در قال ـــعه ای 10 س توس

2016 تاکیـــد می کنـــد. 
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چالش ها
ویتنـــام بـــا چالـــش مدرن ســـازی ناتمـــام اقتصـــادی و 
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــاختاری مواج ـــدی س ـــرات ج ـــه تغیی برنام
ـــل  ـــتاوردهای حاص ـــش دس ـــی از افزای ـــی از آن ناش بخش
از تغییـــرات ســـاختاری اســـت. ایـــن عامـــل، یکـــی از 
عوامـــل مهـــم در رشـــد ایـــن کشـــور از اوایـــل دهـــه 

ـــت.  ـــوده اس ـــالدی ب 2000 می
ـــروی  ـــی از نی ـــان نیم ـــاورزی همچن ـــه کش ـــی ک در حال
ـــره وری  ـــته و به ـــغول داش ـــود مش ـــه خ ـــام را ب کار ویتن
ایـــن کشـــور در بخـــش صنعـــت و خدمـــات بـــه 
ــا و  ــه موفقیت هـ ــتیابی بـ ــن اســـت، دسـ شـــدت پاییـ
پیشـــرفت های آتـــی از طریـــق اصالحـــات ســـاختاری 
ــد.  ــوار باشـ ــال دشـ می توانـــد حیاتـــی و در عیـــن حـ
ـــه  ـــی ب ـــت دولت ـــاختاری از مالکی ـــر س ـــن، تغیی همچنی
ـــر پیشـــرفت  ـــی کمت ـــت خصوصـــی در اقتصـــاد حت مالکی
ـــرمایه  ـــص س ـــن در تخصی ـــت همچنی ـــته اســـت. دول داش
ـــن  ـــه تعیی ـــد ک ـــت می کن ـــدازه  دخال ـــش از ان ـــن بی و زمی
ـــاد  ـــازار و اقتص ـــت از ب ـــت در حمای ـــش دول ـــل نق و تعدی
رقابتـــی بخـــش خصوصـــی همچنـــان یـــک فرصـــت 
مهـــم محســـوب می شـــود. ایـــن امـــر بـــرای بهبـــود و 
ـــار  ـــه دچ ـــور ک ـــن کش ـــره وری در ای ـــد به ـــای رش ارتق
رکـــود مزمـــن شـــده، بســـیار مهـــم اســـت. بنابرایـــن، 
ـــت  ـــد اس ـــره وری نیازمن ـــریع تر به ـــد س ـــه رش ـــام ب ویتن

ـــه منظـــور دســـتیابی  ـــدار خـــود را ب ـــد رشـــد پای ـــا بتوان ت
ـــد  ـــی چن ـــط ط ـــر از متوس ـــدی باالت ـــت درآم ـــه وضعی ب

ـــد.  ـــم کن ـــن و تحکی ـــی تضمی ـــه آت ده
فرصت ها

ویتنــام همبســتگی خــود را بــا اقتصــاد جهانــی بــا ورود 
بــه پیمــان مبــادالت تجــارت آزاد بــا اتحادیــه اقتصــادی 
اوراســیا، اتحادیــه اروپــا، کــره جنوبــی و پیمــان تجــاری 
مشــارکت ترنــس پاســیفیک )TPP( تقویــت کــرده 
 31 ASEAN اســت. در همیــن حــال، جامعــه اقتصــادی
دســامبر 2015 آغــاز بــه کار کــرده اســت و ایــن احتمــال 
کــه فرصت هــای بیشــتری بــرای ایــن کشــور در پیوســتن 
ــی فراهــم  ــا اقتصادهــای منطقــه ای و جهان و همراهــی ب
ــا  ــام ب ــتگی ویتن ــد همبس ــد. رون ــش می یاب ــود، افزای ش
ــا -  ــرده اســت ام ــی پیشــرفت ک ــان به خوب اقتصــاد جه
ــه زنجیــره  ــرای پیوســتن ب ــی کــه ایــن کشــور ب در حال
ــی از  ــای ناش ــد - مزیت ه ــالش می کن ــی ت ارزش جهان
ایــن اقــدام بــه دلیــل فقــدان ارتباطــات بــا شــرکت های 

محلــی محــدود خواهــد شــد. 
ـــم  ـــات مه ـــی دو انتخاب ـــام به تازگ ـــال، ویتن ـــر ح ـــه ه ب
ـــد  ـــد دی ـــت و بای ـــته اس ـــر گذاش ـــت س ـــی را پش سیاس
ـــبرد  ـــدازه در پیش ـــه ان ـــا چ ـــی ت ـــرات سیاس ـــن تغیی ای
ـــور  ـــن کش ـــی ای ـــی و سیاس ـــادی، اجتماع ـــداف اقتص اه

 .ـــود ـــد ب ـــذار خواه تاثیرگ
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ینه های اکر مه به طور  ان به طور یلک مناسب است و هز ای اکر در ا�ی وضعیت �ب

ان یک ت�ی ف�ن ۱0 نفره  ن �ت از کشورهای دیگرند. ما االن در ا�ی ی�ی ی �پ چشمگ�ی

اد  ب ام یم شود، ویل ا�ی ب
ن

ن افراد ا� ام اکر توسعه تسكولو توسط ا�ی
ت
حرفه ای دار�ی و �

ینه �ب خواهد بود ای ما هز ا�ب �ب ان حداقل ۶ �ت 7 �ب ن ت�ی در خارج از ا�ی مه�ی

رویداد کارآفرینی

ان شناخته  ن در رسارس �ب م اک�ن ک�ت که امروز به �ن ورکرد�ن نباشد اما رسش شاید �ب

ن آغاز کرد. در آن  ب�ی ه کوچک تولید و فروش دور
گ

یم شود، اکر خود را از یک فروش�

، گورو یوشیدا، سابورو اوچیدا  ک�ش میتارا�ی م های �ت یک اصیل به �ن ار رسش زمان �پ

ارهای دقیق اپتی�«  ن ه ا�ب
گ

م »آزمایش� ه را در سال ۱933 �ب �ن
گ

ن فروش� کئو مایدا ا�ی و �ت

ی بود ن های 35 مییل م�ت ب�ی افتتاح کردند که اکر اصیل آن تولید عرضه دور

ن تلفن مهراه  ب�ی پو�ون گو در سبک واقعیت افزوده طرایح شده و به وسیهل GPS، دور

یب و غریب و متفاوت پو�ون ها یم کنند ان را وارد دنیای عب ، اکر�ب
گ

و نقشه های گو�
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استارت آپی
در اندیشه فتح
بازارهای جهانی
 سینا زارعی

فرهاد هدای�ت فرد
از استارت آپ تسكولو یم گوید

آرا
ان 

جه
یه 

آس
ها: 

س 
عک
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 چه شـد کـه به فکـر تاسـیس یک اسـتارت آپ 
افتادید؟ آیا اول می  خواسـتید اسـتارت آپ داشـته 
باشـید بعـد تسـکولو بـه وجـود آمـد یـا بالعکس 

؟  د بو
ایـده  تسـکولو در شـرکت قبلـی مـا ایجـاد شـد؛ وقتی به 
دلیـل بـزرگ شـدن تیممـان در مدیریـت پروژه هـا بـه 
مشـکل بـر خوردیـم. ما تصمیـم گرفتیـم یک ابـزار برای 
مدیریـت پروژه هـای داخلـی شـرکت تولیـد کنیـم، ولـی 
بعـد از مدتـی متوجـه شـدیم کـه برخـی از مشـتریانمان 
- کـه خودشـان هـم شـرکت های برنامه نویسـی بودنـد - 
مشـکالتی مشـابه مـا در مدیریـت پـروژه دارنـد. در واقـع 
بعـد از مدتـی تصمیـم گرفتیم به تسـکولو بـه عنوان یک 

اسـتارت آپ نـگاه کنیم. 
در نتیجه شـرکت قبلی را - کـه کارش تولید نرم افزارهای 
وب سفارشـی عمدتـا برای مشـتریان خـارج از ایـران بود 
- در تابسـتان 93 منحل کردیم و تمام تمرکزمان را روی 

گذاشتیم.  تسکولو 
کار  احتمـاال  بودیـد  گفتـه  مصاحبـه  یـک  در   
تسـکولو را در خـارج از ایـران ادامـه دهیـد. چرا 

نرفتیـد؟ و آیـا قصـد رفتـن داریـد؟ 
وضعیـت بـرای کار در ایـران بـه طور کلی مناسـب اسـت 
و هزینه هـای کار هـم بـه طـور چشـمگیری پایین تـر از 
کشـورهای دیگرنـد. مـا االن در ایـران یـک تیـم فنی 10 
نفـره حرفـه ای داریـم و تمام کار توسـعه تسـکولو توسـط 
ایـن افـراد انجـام می شـود، ولـی ایجـاد همیـن تیـم در 
خـارج از ایـران حداقـل 6 تـا 7 برابـر بـرای مـا هزینه بـر 
خواهـد بـود. قصـد رفتـن از ایـران را نداریـم و تصمیمان 
ایـن اسـت کـه تیـم فنـی و هسـته تسـکولو همیشـه در 
ایـران باقـی بمانـد، ولـی در خـارج از ایران دفاتـری برای 

فـروش و بازاریابـی خواهیـم داشـت. 
البتـه کار در ایـران مشـکالت خـودش را هـم دارد کـه 
بـرای  کاغذبـازی  بـاالی  خیلـی  حجـم  سـاده ترینش 
مدیریـت شـرکت اسـت )ثبـت شـرکت، مالیـات، بیمـه و 

غیـره(. 
 گویا بیشـتر مشـتریان شـما در خـارج از ایران 
هسـتند و قبـال مشـکالتی در پرداخت هـا وجـود 
داشـته اسـت. آیـا ایـن مشـکالت برطرف شـده 

؟  ست ا
بـرای مـا که هدفمان بـازار جهانی اسـت، تحریم ها و نبود 
زیرسـاخت بانکی مناسـب بـرای پرداخت هـای بین المللی 
خیلـی مشکل سـاز بـوده و هسـت. بـرای حل این مشـکل 
مـا مجبـور شـدیم یـک شـرکت دوم در سـنگاپور ثبـت 
کنیـم و از طریـق آن شـرکت دریافـت و پرداخت هـای 

خـارج از ایـران را انجـام دهیم. 
در حـال حاضر با اسـتفاده از شـرکت سـنگاپوری مشـکل 
مـا حـل شـده اسـت، ولی مشـکل به صـورت کلـی وجود 
دارد. یکـی از دالیـل اصلـی کـه اسـتارت آپ های ایرانـی 
وارد بـازار جهانـی نمی شـوند یـا حتـی بـه ایده هایـی که 
امـکان جهانـی شـدن دارنـد فکـر هـم نمی کننـد، همین 

فرهاد هدایتی فرد تنها 52 سال دارد 
و مدرک کارشناسی خود را در رشته 
کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر دریافت 
کرده است. او که در دوران دبیرستان 
برنامه نویسی می  کرده، از 91 سالگی در 
یک شرکت برنامه نویسی کار خود را آغاز 
کرده است. این فعال دانش بنیان در ترم 
شش دانشگاه، شرکت خود را راه اندازی 
و برای مشتریان خارجی اش نرم افزار 
وب تولید می  کند. بعد از مدتی، او این 
کارها را کنار می  گذارد و استارت آپ 
»تسکولو« را راه اندازی می  کند. تسکولو 
یک وب سایت در زمینه مدیریت پروژه 
است. افراد، شرکت ها و سازمان ها 
می  توانند در تسکولو عضو شوند و با 
امکاناتی که این سایت به آن ها می  دهد، 
پروژه های خود را مدیریت کنند. 
 اگر خیلی با مفهوم مدیریت پروژه آشنایی 
ندارید و دقیقا نمی دانید تسکولو چه 
کاری انجام می  دهد، باید بگویم که طبق 
تعریف دانشنامه »ویکی پدیا«، مدیریت 
پروژه »تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع 
برای رسیدن به اهداف مشخص در یک 
دوره زمانی خاص« تعریف شده است. 
تسکولو نیز دقیقا همین کارها را انجام 
می  دهد. یعنی اگر به سایت آن ها سر بزنید، 
می  توانید در آن یک اسم برای پروژه 
خود انتخاب و مشخص کنید تاکنون چه 
کارهایی انجام شده است، چه کارهایی 
در حال انجام است و چه کارهایی را باید 
در آینده انجام دهید. تمام این وظایف 
را می  توانید الیه بندی و مشخص کنید 
که کدام کارمند شما و در چه زمانی باید 
آن را انجام دهد. از دیگر امکانات این 
سایت، توانایی چت با هم تیمی هایتان 
است که کار مدیریت پروژه و ارسال 
فایل های مربوط به پروژه را آسان می  کند. 
برای گفت وگو با فرهاد هدایتی فرد با 
دفتر تسکولو تماس می  گیرم و پس از 
صحبت با او قرار می  گذارم که به جای 
مصاحبه حضوری در دفترش، یک پروژه 
به اسم »مصاحبه با نشریه« در سایت 
تسکولو ایجاد کنیم و با چت کردن 
مصاحبه انجام شود تا حال و هوای این 
استارت آپ را بهتر درک کنم. البته عکاس 
نشریه برای گرفتن عکس حضوری به 
دفتر آن ها مراجعه می  کند. حاصل این 
کار چیزی است که در ادامه می  بینید. 
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است.  مشـکالت 
 االن نسـبت مشـتری های خارجی بـه داخلی تان 
چند بـه چند اسـت؟ و کال چند یوزر فعـال دارید؟ 
تقریبـا 60 درصـد خـارج از ایران )بیشـتر در اروپای غربی 
به خصـوص آلمـان و آسـیای شـرقی به خصـوص ژاپـن( و 
بقیـه داخـل ایران هسـتند. در حـال حاضر حـدود 6 هزار 
کاربـر فعـال داریـم، ولـی تعـداد کاربرانـی کـه ثبت نـام 

کرده انـد 27 هـزار یوزر اسـت. 
 یعنـی همـه ایـن 6 هـزار نفـر به صـورت مرتب 

هسـتند؟  پروژه ها  درگیـر 
بلـه، این هـا اعضـا یـا صاحبـان پـروژه هسـتند. مـا االن 
در سـاعات پیـک کاری حـدودا بیـن 700 تـا 800 کاربـر 
داریـم کـه بـه طـور همزمـان آنالیـن هسـتند و در حـال 
اسـتفاده از تسـکولو. مجمـوع این کاربران فعـال در روز به 
حـدود 1800 و در هفتـه بـه 6 هزار کاربر فعال می رسـد. 
 بـا ایـن حسـاب، بـا توجـه بـه این کـه هزینـه 
ثبت نـام ماهانـه 6 هـزار تومـان بـرای ایرانی هـا و 
6 دالر بـرای خارجی هاسـت، احتمـاال درآمـد بدی 

باشید؟  نداشـته 
مـا به تازگـی )در همیـن هفتـه( تغییـر قیمـت  داشـته ایم 
و چیـزی کـه روی سـایت می بینید، قیمت گـذاری جدید 
ماسـت. در قیمت گـذاری قبلـی قابلیت هـای زیـادی بـه 
صـورت رایـگان در اختیـار کاربـران قرار می گرفـت، یعنی 
بیشـتر کاربـران از نسـخه رایـگان اسـتفاده می کردنـد در 

نتیجـه درآمـد زیـادی برای مـا ایجاد نمی شـد. 
بـا تغییـر قیمت گـذاری، بـه عنـوان تشـکر از کاربرهـای 
فعـال و بازخـوردی که در ایـن مدت به ما دادنـد، برای 3 
مـاه به آن ها نسـخه حرفـه ای دادیم ولـی انتظـار داریم با 

قیمت گـذاری جدید، تعداد بیشـتری از کاربران از نسـخه 
حرفـه ای اسـتفاده کننـد و در نتیجه درآمد ما هم بیشـتر 

شود. 
به شرکت های  فروش  از  ما  درآمد  بیشتر  در حال حاضر 
چندین  دولتی،  سازمان  چند  فناپ(،  )همچون  بزرگ تر 
از  کمی  بخش  و  است  غیره  و  خارجی  بزرگ  شرکت 
ثبت نام  وب سایت  در  که  است  کاربران  از  درآمدمان 

می کنند. 
 بـه نظـر می  رسـد حرکـت دنیـای مجـازی بـه 
سـمت ارائـه سـرویس های رایـگان و درآمدزایـی 
از طریـق غیرمسـتقیم اسـت ولـی شـما بـه طور 
مسـتقیم درآمدزایـی می  کنید. بیاییـد فرض کنیم 
کـه فـردا گـوگل در کنـار سـرویس های متعـدد 
خـود سـرویس مدیریـت پـروژه )مانند تسـکولو( 
را راه انـدازی کنـد و یـا یک نفر پالگین وردپرسـی 
انجـام  را  کار شـما  بنویسـد کـه دقیقـا  رایـگان 
می  دهـد. آن وقـت تسـکولو چـه کاری می  کنـد؟ 
البتـه همیـن حـاال هـم بـرای مدیریـت کار گـوگل یـک 
سـرویس به نـام Google Keep و مایکروسـافت هم یک 
سـرویس بـه نـام Microsoft Planner ارائـه می دهنـد. 
موضـوع مهـم در ایـن مـورد جا افتـادن محصـول در بازار 
اسـت. مثـال یکـی از رقبـای مـا بـه نـام Trello در کنـار 
سـرویس پولـی خـود یـک سـرویس رایـگان هـم ارائـه 
می دهـد و در حـال حاضر حـدود 15 میلیـون کاربر دارد. 
ولـی اکثریت این کاربرهـا )در Trello، Google Keep و 
Microsoft Planner( آن هـا هسـتند کـه بـرای مدیریت 
پروژه هـای شـخصی یـا تیم هـای خیلـی کوچـک از ایـن 
ابزارهـا اسـتفاده می کننـد و ایـن ابزارهـا بـرای مدیریـت 
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کاربـر(   100 بـا  پـروژه  یـک  )مثـال  بـزرگ  پروژه هـای 
نیستند.  مناسـب 

تسـکولو بـرای مدیریت پروژه هـای بزرگ طراحی شـده و 
شـرکت های بزرگـی کـه اجراکننـده این پروژه ها هسـتند 
اسـتفاده  رایـگان  سـرویس های  از  به نـدرت  عمـل  در 
می کننـد و دلیـل اصلـی ایـن موضـوع، نیـاز آن هـا بـه 
سـرویس های آموزشـی، پشـتیبانی خیلی خـوب و قابلیت 

اسـت.  اعتماد 
در ایـن بـازار ارائـه خدمـات بـه صـورت رایـگان نه تنهـا 
باعـث گرفتـن کاربرهـای بیشـتری از شـرکت های بزرگ 
بـه  شـرکت ها  ایـن  اطمینـان  باعـث  بلکـه  نمی شـود،  
کیفیـت خدمـات و پشـتیبانی را در پـی دارد و در نتیجـه 
به سـختی می تـوان آن هـا را بـه عنـوان کاربر به سیسـتم 

آورد. 
 بنابرایـن شـما بـازار هدفتـان بیشـتر متوجـه 

اسـت؟  بـزرگ  شـرکت های 
بله. 

 بزرگ تریـن پـروژه ای کـه تاکنـون بـا تسـکولو 
راه انـدازی شـده چنـد کاربر داشـته اسـت؟

حـدود 100 کاربـر در یـک پـروژه. ایـن پـروژه حـدود 5 
هـزار کار )task( دارد و از تمامـی قابلیت هـای تسـکولو 

)به خصـوص سـطوح دسترسـی(  اسـتفاده می کنـد. 
 این پروژه متعلق به کجا بوده؟ 

ایـن پـروژه متعلـق بـه هورخـش اسـتودیو اسـت؛ بـرای 
تولیـد یـک فیلـم انیمیشـنی دو سـاعته. 

عمومـا تعـداد اعضای درگیـر یک پروژه از ایـن عدد باالتر 
نمـی رود. بـه عنوان مثـال، یکـی از مشـتری های خارجی 
مـا حـدود 70 هـزار کارمنـد در سراسـر جهـان دارد، ولی 
کاربـر  تـا 60  پروژه هـای آن هـا حـدود 50  بزرگ تریـن 

دارند. 
ــداد  ــد، تع ــگاه کنی ــه ن ــرکتی ک ــر ش ــه ه ــل، ب در عم
ــم  ــا ه ــور مســتقیم ب ــه ط ــم ب ــک تی ــه در ی ــرادی ک اف
ــه عــدد  ــا هــم کار می کننــد به نــدرت ب در ارتباطنــد و ب
ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــن اس ــد ممک ــد، هرچن 100 می رس
از لحــاظ تعــداد کارمنــد خیلــی بزرگ تــر باشــند. حتــی 
ــا  ــه اعض ــو دارد هم ــر عض ــه 100 نف ــروژه ک ــن پ در ای
جــزو یــک تیــم نیســتند و در تیم هــای مختلفــی )مثــال 
تیــم طراحــی، تیــم جلوه هــای ویــژه و...( کار می کننــد، 
ــد و  ــروژه کار می کنن ــک پ ــی روی ی ــون همگ ــی چ ول
ــرار  ــروژه ق ــک پ ــم وابســته اســت، در ی ــه ه کارشــان ب
ــده آل  ــزرگ ای ــای ب ــرای پروژه ه ــکولو ب ــد. تس گرفته ان
ــا  ــردن تیم ه ــف ک ــکان تعری ــون ام ــد چ ــل می  کن عم
در پــروژه و ایجــاد ســطوح دسترســی بــرای مدیریــت در 

ــت.  ــر اس ــکولو امکان پذی تس
 کمی درباره محیط کارتان صحبت کنیم. در بخش 
»تسکولو  نوشته اید  سایتتان  شغلی  موقعیت های 
خیلی  کاری  محیط  و  است  جوان  استارت آپ  یک 
دوستانه ای دارد. تمام تالش ما این است که بتوانیم 
رقابت جهانی  قابلیت  که  بسازیم  هم محصوالتی  با 

دارند و در حین انجام این کار، با هم چیزهای جدید 
یاد بگیریم«. در ادامه هم گفته اید که »ساعت کاری 
با  دوست  کاری  محیط  نامحدود،  مرخصی  شناور، 
تشویقی،  سهام  و  خوب  حقوق  خانگی،  حیوانات 
و  رفت  ورزشی،  باشگاه  در  و عضویت  درمانی  بیمه 
آمد آسان با اعتبار اِسَنپ، برنامه های هفتگی فیلم 
دیدن، مسافرت های تیمی شرکت، موقعیت و شانس 
زیاد یاد گرفتن چیزهای جدید« از امکاناتی است که 
به کارمندانتان ارائه می  دهید. این اتفاقات واقعا در 

شرکت می  افتد؟ 
بلـه. دفتـر تسـکولو از حدود 9 صبح تا 10 شـب باز اسـت 
و اعضـای تیـم در زمان هـای متفاوتـی از روز بـه دفتـر 
می  آینـد. مـا سیسـتم ثبـت زمـان ورود و خـروج نداریـم 
و تنهـا خروجـی کار برایمـان مهـم اسـت در نتیجه حتی 
اگر کسـی که به صورت تمام وقت اسـتخدام شـده اسـت، 
دو روز در هفتـه را نیایـد ولـی بـه اندازه یک نفـر که تمام 
روزها را در شـرکت اسـت خروجی داشـته باشد )کار را در 

خانـه انجام دهـد(، از دیـد ما اشـکالی ندارد. 
در حـال حاضـر تیـم تسـکولو 13 نفـر اسـت  کـه 10 نفر 
فنـی هسـتند. محیـط خیلـی دوسـتانه اسـت و دفتـر بـه 
صـورت Open Office طراحـی شـده. تنهـا یـک اتـاق 
بـرای برگـزاری جلسـات داریـم و همه در یـک محیط باز 

کنـار هـم کار می کننـد.
گاهـی بـا اعضـای تیـم بـه صـورت تفریحـی به مسـافرت 
می رویـم و بعضـی از چهارشـنبه ها، بعد از انجـام کار، دور 

هـم یـک فیلـم می بینیـم و شـام را با هم هسـتیم. 
سـرمایه گذار  آیـا  چیسـت؟  اسـنپ  داسـتان   
مشـترکی داریـد که از سـرویس آن ها بـرای رفت 

و آمـد کارمندانتـان اسـتفاده می  کنیـد؟ 
نـه. ایـن یـک مـورد هنـوز عملـی نشـده و در برنامه  های 
ماسـت کـه بـه زودی آن را پیاده سـازی کنیم. ایـن کار به 
ایـن صـورت خواهـد بود کـه ما از اسـنپ کد اعتبـار برای 
کارمندانمـان بگیریـم و هـر ماه به آن ها یک کـد اعتباری 

بدهیـم تـا رفـت و آمد راحت تری داشـته باشـند. 
 االن تسکولو سرمایه گذار دارد؟

بله، تسکولو دو سرمایه گذار دارد. 
 چطور آن ها را پیدا کردید؟ اسمشان چیست؟

از طریـق افـرادی که خودمان می شـناختیم، پیـدا کردیم. 
یکـی از سـرمایه گذارهای ایرانـی کـه یـک سـرمایه گذار 

شـخصی )angel investor( در سـنگاپور اسـت. 
 اگـر بـه روز اول کاری خودتـان برگردیـد، چـه 
کارهایـی را انجـام نمی دهیـد یـا چـه کارهایـی 
بـه  توصیـه ای  چـه  می  دهیـد؟  انجـام  زودتـر  را 

داریـد؟  جوان تـر  اسـتارت آپ های 
بـه نظـر مـن، زیـاد صبـر کـردن بـرای انتشـار محصـول 
درسـت نیسـت و بایـد خیلی سـریع یـک نسـخه از آن را 
به دسـت مشـتری رسـاند و بازخـورد گرفت. بایـد از ابتدا 
قیمت گـذاری را انجـام داد و محصولـی را بـدون قیمـت و 

 .سیسـتم پرداخـت، منتشـر نکرد
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 از یک فروشگاه
محلی تا یک

شرکت چندملیتی
 سعید ناصری

ن مس�ی موفقیت اک�ن
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کانن، به عنوان بزرگ ترین تولید کننده دوربین های دیجیتال، 
از مشهورترین شرکت های چندملیتی الکترونیکی است که 
تجهیزات  و  دوربین ها  تولید  زمینه  در  و طراحانش  مدیران 
جانبی عکاسی و تصویربرداری استعدادی ویژه و مهارت هایی 
قابل توجه دارند. در حال حاضر دفتر مرکزی شرکت کانن در 
توکیوی ژاپن قرار دارد و محصوالت آن شامل دوربین عکاسی، 
دستگاه های فتوکپی و چاپگرهای رایانه، دوربین های دیجیتال 
ویدئویی و دوربین های تک لنزی بازتابی است. بر اساس آخرین 
فهرست مجله فورچون، نام شرکت کانن در رتبه 154 میان 
500 شرکت برتر جهان قرار دارد. اما کانن چه مسیری را طی 

کرده است تا به چنین موفقیتی برسد؟ 

1933؛ افتتاح آزمایشگاه ابزارهای دقیق اپتیکی 
شـاید باورکردنی نباشـد اما شـرکتی که امروز به نام کانن در 
سراسـر جهان شـناخته می شـود، کار خود را از یک فروشگاه 
کوچـک تولیـد و فروش دوربیـن آغاز کـرد. در آن زمان چهار 
شـریک اصلـی بـه نام های تاکشـی میتارایـی، گورو یوشـیدا، 
سـابورو اوچیدا و تاکئو مایدا این فروشـگاه را در سـال 1933 
بـا نام »آزمایشـگاه ابزارهای دقیق اپتیکـی« افتتاح کردند که 
کار اصلـی آن تولید عرضـه دوربین هـای 35 میلی متری بود. 
آن هـا اولیـن دوربیـن خـود را کوانن نامیدند و پس از آن سـه 
مـدل از ایـن نوع دوربیـن را روانه بـازار کردند ولـی هیچ کدام 

نتوانسـت موفقیت چشـمگیری در بازار به دسـت آورد. 

1936؛ آغـاز موفقیت هـای تجـاری در همـکاری بـا 
ن  نیکو

ابزارهای دقیق اپتیکی دوربین تولید  در آن زمان آزمایشگاه 
می کرد اما هیچ فعالیت خاصی برای تولید لنزهای دوربین نداشت. 
به مرور، موسسان اصلی این فروشگاه متوجه نقص خود شدند و 
به این نتیجه رسیدند که باید با شرکت مشهور نیکون که آن زمان 
در ژاپن با نام »صنایع اپتیکال ژاپن« فعالیت می کرد، همکاری 
مشترکی را برای تولید لنز آغاز کنند. زمینه این همکاری در سال 
1936 فراهم و در این سال اولین دوربین کانن به نام هانسا کانن 
آماده ورود به بازار شد. هانسا کانن با چنان استقبالی در بازار روبه رو 
شد که برای طراحانش هم تعجب آور بود. این دوربین مسیر بلند 

موفقیت را برای کانن هموار کرد. 

1937؛ بـازار لنـز در انحصـار آزمایشـگاه ابزارهـای 
اپتیکی دقیـق 

در سـال 1937، از میان چهار شـریک اولیه، تاکشی میتارایی 
مدیریت آزمایشـگاه ابزارهای دقیـق اپتیکی را بر عهده گرفت 
و تـا امـروز، نام کانـن به نوعی با نـام این خانواده گـره خورده 
اسـت. میتارایی در سـال 1939 خط تولید لنزهای انحصاری 
ایـن شـرکت را راه انداخـت و درسـت یک سـال بعـد بود که 
یـک سـفارش مهـم از ارتـش ژاپـن بـه کانـن رسـید. ارتـش 
می خواسـت کـه کانـن برایـش دوربین هـای اشـعه ایکـس 
تولیـد کنـد. البتـه آن ها مسـتقیما سـراغ کانـن نرفتند بلکه 
ایـن پیشـنهاد را به سـایر شـرکت های تولیـدی ارائـه دادند و 
آن هـا پیشـنهاد ارتـش را بـه میتارایـی عرضـه کردند تـا این 

دوربین های پیشـرفته در آزمایشـگاه ابزارهـای دقیق اپتیکی 
سـاخته شـود. در پایان همان سـال بود که نخسـتین دوربین 

اشـعه ایکـس کانـن تولید و بـه بازار عرضه شـد. 

1945؛ جنگ جهانی دوم و تجارتی که از دست رفت 
در سـال 1945، پـس از پایـان جنگ جهانی دوم، آزمایشـگاه 
ابزارهای دقیق اپتیکی به واسـطه نابودی برخی از تاسیسـات 
خـود مجبور به متوقف کردن فعالیت هایش شـد اما هنگامی 
کـه نیروهـای متفقیـن وارد ژاپـن شـدند، تاکشـی میتارایی 
متوجـه شـد آن هـا عالقـه زیـادی بـه دوربین هـای ژاپنـی 
دارنـد بنابرایـن به سـرعت تصمیم گرفـت دوباره شـرکتش را 
راه بینـدازد. او کارگرهـا را بـه کارخانـه بازگردند و تولیـد را از 

سـر گرفت. 

1947؛ تولد کانن
در سـال بـود 1947 آزمایشـگاه ابزارهـای دقیـق اپتیکـی 
بـه شـرکت دوربیـن کانـن تغییـر نـام داد چـون میتارایـی 
احسـاس می کـرد ایـن نـام در مقایسـه با نـام طوالنـی قبلی 
بـرای نیروهـای متفقین جذاب تر اسـت و البته حـروف مورد 
اسـتفاده در زبـان ژاپنـی بـرای نوشـتن نام جدید، به شـکلی 
بـود که دیگر شـرکت های ژاپنی هرگـز از آن اسـتفاده نکرده 
بودنـد. طـی یکـی، دو دهـه بعد کانن مسـیر سـختی را برای 
رقابـت با سـایر شـرکت های تولیدکننـده دوربین پیمـود اما 
بـا مدیریت تاکشـی میتارایـی و پس از وی پسـرش، هاجیمه 
میتارایـی، توانسـت بـه بازارهای آمریـکا و اروپـا راه پیدا کند. 

1982؛ رقابت با زیراکس 
کانـن  رقیـت  سرسـخت ترین  سـال ها  آن  در  زیراکـس 
محسـوب می شـد. امـا ایـن شـرکت ژاپنـی همچنـان بـه 
طراحـی دوربین هـای جدیـد، تولیـد آن هـا، فـروش و ارتقـای 
محصوالتـش ادامـه مـی داد و از آن زمـان تاکنـون بـه عنـوان 
یکی از مهم ترین شـرکت های تولیدکننـده دوربین در جهان و 
الگویی کم نظیر برای سـایر کارآفرینان مطرح اسـت و در حال 
حاضـر بزرگ تریـن تولید کننـده دوربین های دیجیتـال جهان 
شـناخته می شـود. اگرچه کانـن کار خـود را با تولیـد دوربین 
آغـاز کـرد امـا سـرانجام و بر اسـاس قوانیـن رقابت در بـازار، به 
تولیـد سـایر محصـوالت دیجیتال نیـز پرداخت به طـوری که 
در سـال 1982 این شـرکت نخسـتین دسـتگاه کپی شخصی 
خـود را بـه همـه دنیا معرفی کـرد و حدود 5 سـال بعد، یعنی 
در سـال 1987، دسـتگاه کپـی رنگـی خـود را وارد بـازار کرد. 
با پیشـرفت فناوری و گذشـت زمـان، کانن به توسـعه و تولید 
چاپگرهای جوهرافشـان و لیزری  و تولید نخسـتین نمایشـگر 
کریسـتال مایـع فروالکتریک اقدام کـرد. در  حـال  حاضر کانن 
بـه تولیـد دوربین های مختلـف عکسـبرداری و فیلمبـرداری، 
چاپگر، اسـکنر، دسـتگاه های کپـی آنالوگ و دیجیتـال و دیگر 
لـوازم الکترونیک مصرفی برای اسـتفاده های خانگـی و تجاری 
مشـغول اسـت. کانن همگام با پیشـرفت فنـاوری، همـواره در 
تـالش بـوده اسـت، افزون بر تولیـد و ارتقای محصـوالت خود، 

 .بـه اسـتانداردهای زیسـت محیطی نیز پایبند باشـد
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جان هانک 49 ساله )متولد 1967(

هانک در گوگل ماند تا پروژه گوگل 
مپ و گوگل ارث را هدایت کند

شرکت نیانتیک را در داخل 
گوگل اما به طور کاماًل 
مستقل تاسیس کرد  

برنامه نویسی را در مقطع 
راهنمایی یاد گرفت.

گوگل keyhole را خرید

نوعی بازی در سبک واقعیت 
افزوده طراحی کرد

با مدرک ام. بی. ای از دانشگاه 
برکلی فارغ التحصیل شد 

درحالیکه حوزه مورد عالقه اش 
طراحی بازی های تعاملی بود.

شرکت keyhole  را در 
زمینه تصویرسازی داده های 

مکانی تاسیس کرد

مدیران شرکت پوکمون 
عاشق این بازی شدند

سه استارت آپ را در حوزه 
بازی راه انداخت
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این بازی 7 میلیون کاربر در 
سراسر جهان پیدا کرد

هر کاربری به طور متوسط 
43 دقیقه وقت صرف 

پوکمون گو می کند

 نیانتیک نام کشتی قدیمی 
است که در سانفرانسیسکو 
آرام گرفته و اولین جویندگان 
طال را به آمریکا آورد.

تعداد کاربران پوکمون گو 
از توئیتر پیشی گرفت

درآمدی که به ازای هر کاربر این 
بازی به دست می آید، استاندارهای 

این صنعت را دوبرابر کرده است.

یک ویدویی بامزه از پوکمن 
باالی نقشه گوگل منتشر کرد

5 درصد از دارندگان سیستم 
اندروید این بازی را نصب کردند

از گوگل جدا شد

از نینتندو، گوگل و پوکمون 
30 میلیون دالر سود برد

پوکمون گو در استرالیا، 
نیوزلند و آمریکا النچ شد
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بازی نگو، معدن طال!
جان هانک چطور �ب طرایح پو�ون گو میلیاردر شد؟

پوکمـــون بـــی شـــک پدیـــده ایـــن روزهـــای دنیـــای 
ــایر  ــه نـــه فقـــط بـــه شـــدت سـ ــازی اســـت کـ مجـ
بازی هـــای تلفن هـــای هوشـــمند را تحت الشـــعاع قـــرار 
داده بلکـــه حتـــی توئیتـــر نیـــز از پس لرزه هایـــش 
ــر  ــط تیـ ــازی اواسـ ــن بـ ــت. ایـ ــوده اسـ ــان نبـ در امـ
مـــاه در آمریـــکا، اســـترالیا و... بـــرای سیســـتم عامـــل 
ـــت  ـــرعت توانس ـــه س ـــد و ب ـــه ش ـــد و iOS  عرض اندروی
ــران  ــا مدیـ ــه تـ ــران گرفتـ ــا ـ از کاربـ ــه توجه هـ همـ
شـــرکت های ســـرمایه گذاری و... ـ را بـــه خـــودش 
جلـــب کنـــد به  طوریکـــه نـــه فقـــط خیلی هـــا را 
ـــران را از کار بیـــکار  ـــدار کـــرد، بلکـــه تعـــدادی از کارب پول
ــازی  ــادی در بـ ــه زیـ ــا را کـ ــی بعضی هـ ــرده و حتـ کـ

غـــرق شـــده  بودنـــد بـــه کام مـــرگ فرســـتاد!
پوکمـــون گـــو در ســـبک واقعیـــت افـــزوده طراحـــی 
شـــده و بـــه وســـیله GPS، دوربیـــن تلفـــن همـــراه و 
ـــب و  ـــای عجی ـــران را وارد دنی ـــوگل، کارب ـــه های گ نقش

غریـــب و متفـــاوت پوکمون هـــا می کننـــد.
ـــش  ـــزده روز پی ـــدود پان ـــه ح ـــو ک ـــون گ ـــوان پوکم عن
ـــر  ـــد و iOS منتش ـــرای اندروی ـــاه ب ـــر م ـــخ 16 تی در تاری
ـــت  ـــای صنع ـــده ه ـــی از پدی ـــر یک ـــال حاض ـــد، در ح ش
ـــیه  ـــا و حاش ـــکنی ه ـــورد ش ـــده و رک ـــوب ش ـــم محس گی
ــه  ــاه تجربـ ــدت کوتـ ــن مـ ــی را در همیـ ــای فراوانـ هـ
ـــاوری  ـــای فن ـــر مبن ـــی ب ـــازی الگوی ـــن ب ـــت. ای ـــرده اس ک
ــن  ــیله و دوربیـ ــه وسـ ــته و بـ ــزوده داشـ ــت افـ واقعیـ

ـــون  ـــای پوکم ـــما را وارد دنی ـــمند، ش ـــای هوش ـــن ه تلف
هـــا مـــی کند. ایـــن بـــازی در کمتـــر از دو هفتـــه بـــه 
ـــال  ـــد و در ح ـــل ش ـــکا تبدی ـــازی آمری ـــن ب محبوب تری
ـــه  ـــه روزان ـــن دارد ک ـــون بازیک ـــش از 20 میلی ـــر بی حاض
بـــا یـــک تلفـــن همـــراه تـــوی دستشـــان بـــه شـــکار 
ــم  ــدو هـ ــی نینتنـ ــرکت ژاپنـ ــا می روند. شـ پوکمون هـ
ـــای  ـــون از موفقیت ه ـــوی پوکم ـــاط معن ـــل ارتب ـــه دلی ب
ــد و  ــب نمانـ ــی بی نصیـ ــه جهانـ ــازی در عرضـ ــن بـ ایـ
ارزش ســـهام آن پـــس از النچـــچ شـــدن ایـــن بـــازی 
ـــورد  ـــک رک ـــه ی ـــید ک ـــن رس ـــزار ی ـــش از 30ه ـــه بی ب
»اپ  ســـایت  می شـــود.  محســـوب  باورنکردنـــی 
انســـتیتو« آمـــار جالبـــی را از میـــزان درآمـــدی کـــه 
شـــرکت ســـازنده پوکمـــون گـــو در هـــر دقیقـــه بـــه 
دســـت مـــی آورد منتشـــر کـــرده و بـــر اســـاس ایـــن 
ـــزار  ـــار، 11 ه ـــه یکب ـــر 60 ثانی ـــرکت ه ـــن ش ـــار، ای آم
ـــه  ـــت 4 دقیق ـــی اس ـــط کاف ـــود و فق ـــر می ش دالر پولدارت
صبـــر کنیـــد تـــا ببینیـــد کـــه 40 هـــزار دالر روانـــه 
ــه  ــر اینکـ ــود. جالب تـ ــازی می شـ ــازنده بـ ــاب سـ حسـ
ـــون  ـــران پوکم ـــون کارب ـــزار میلی ـــر 24 ه ـــال حاض در ح
گـــو در مقایســـه بـــا کاربـــران اســـنپ چـــت و حتـــی 
ـــرف  ـــازی ص ـــن ب ـــرای ای ـــتری ب ـــان بیش ـــبوک، زم فیس
ــازی  ــه ایـــن بـ می کننـــد و ایـــن درحالـــی اســـت کـ
هنـــوز بـــه دالیـــل فنـــی از جملـــه ظرفیـــت ســـرورها 
 .ـــت ـــده اس ـــه نش ـــا عرض ـــورهای دنی ـــه کش و ... در هم
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ع آوری ن�ی اینچ  �ی محب ک�ش توا�ن رهای دنیا حدا ک�ش �ش سیس�ت های فاضالب در ا

ران  س آدیم آب �ب  را دارند. در نوایح روستا�ی �ی بكر و به دور از دس�ت
گ

رند� �ب

وفیل  خورد یم کند و از درون شبكه ای از ریشه گیاهان و سنگ ها و �پ ن �ب به زم�ی

خاک یم گذرد و فیل�ت یم شود

ای  وهشگران خود اذعان کرده اند که ت�ی های دیگری از سیس�ت های متفاو�ت �ب ش ت�ی �پ

زسازی ام�ن حرکت استفاده یم کنند، مثال حرکت اسلکت به وسیهل سیگنال های  �ب

ی که بدون جرایح در مغز اکر گذاشته یم شود  مغزی �ی استفاده از استنت 3 مییل م�ت

ل کند لس ویلچر را کن�ت و یم تواند به صورت وا�ی

ای  ند �ب ازی و هو�ش ونه اکرهای استاد حمب
ن
ی که روی وب سایت ه�ن معیق از � تصاو�ی

ن  هستند س�ی
ت

ن قرار داده شده است، قابل �
گ

مشاهده مه�

ام داده است، یم توان گفت مهزمان  ب
ن

ه ام آی �ت ا�
گ

وه�ش که دانش� ش �ب اساس �پ

�ب فرارسیدن عرص اتومبیل های خوداکر بدون راننده مشالکت نشات گرفته از 

 حذف یم شوند
گ

ج از معادهل رانند� خطای انسا�ن به تدر�ی

ن دنیا ��ت سیاه و سفید  یدن از ا�ی ن هوشیاری و �ب  و ب�ی
گ

ن مرگ و زند� خطوط ب�ی

ام شد و حمققان  ب
ن

ن زمینه ا� وه�ش در ا�ی ش ی است. در سال ۲0۱0  �پ کس�ت و بیش�ت خا

ه اسكن مغزی fMRI و �ب �ک الگوهای فعالیت در 
گ

موفق شدند �ب �ک دست�

ری که دارای حیات گیایه بود حصبت کنند قسمت ها�ی از مغز �ب ب�ی

فناوری های فردا
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باران را سقف خانه تان کنید!
ن  ؛ �� به حمیط زیست س�ب سقف آ�ب

 سودابه نجاتی
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سـبز  شـهری،  خانه هـای  سـقف  دربـاره  کـه  زمانـی 
ذهـن  بـه  سـبز  سـقف  ماننـد  ایده هایـی  می اندیشـیم، 
کاشـت  یعنـی  مختصـر  طـور  بـه  کـه  می کنـد  خطـور 
از  ایـن  بـام آسـمان خراش ها و  گل و گیـاه روی پشـت 
اقتصـادی،  زیسـت،  محیـط  زیباشـناختی،  دیدگاه هـای 
آمـوزش و سـالمت بـرای همـگان مفید اسـت. اما سـقف 
آبی رنـگ )Blue roof( چطـور؟ سـقف  آبی رنـگ طـرح  
نویـن و کمتـر شناخته شـده ای اسـت کـه با هـدف تقلید 
بهتریـن  از  یکـی  مطـرح شـده .  در شـهرها  طبیعـت  از 
مزیت هـای سـقف های آبی رنـگ کمـک بـه صرفه جویـی 
در مصـرف آب اسـت. این سـقف ها آب بـاران را به صورت 
موقـت و قبـل از این که به سیسـتم فاضالب شـهری وارد 
و مـکان  بنابرایـن فرصـت  شـود، جمـع آوری می کننـد. 
الزم بـه وجـود می آیـد تـا آب بـاران به آرامـی بـه کمـک 
سیسـتم های مصنوعـی کـه بـرای همین موضوع سـاخته 
شـده اند، فیلتـر شـود. همچنیـن می تـوان از ایـن منبـع 
بـرای آبیـاری فضـای سـبز اطـراف اسـتفاده کرد. بـه این 
ترتیـب، از میـزان آب بارش هـا کـه بـه فاضـالب می ریزد 

و هـدر مـی رود، کاسـته می شـود. 
سیسـتم های فاضـالب در اکثـر شـهرهای دنیـا حداکثـر 
توانایـی جمع آوری نیـم اینچ بارندگـی را دارند. در نواحی 
روسـتایی یـا بکـر و بـه دور از دسـترس آدمـی آب بـاران 
بـه زمیـن برخـورد می کنـد و از درون شـبکه ای از ریشـه 
گیاهـان و سـنگ ها و پروفیـل خـاک می گـذرد و فیلتـر 
پاکیـزه  را  آب  طبیعـی،  هیدرولیکـی  چرخـه  می شـود. 
نگـه مـی دارد. امـا در محیط هـای غیرقابـل نفـوذ شـهری 
بـا تراکـم بـاالی سـاختمان ها، یعنـی جایـی کـه آلودگی 
بـدل  اساسـی  مشـکل  یـک  بـه  روانـاب  اسـت،  فـراوان 
می شـود. به زبـان سـاده تر، کدام یـک بهداشـتی تر و قابل 
نوشـیدن تر بـه نظـر می آینـد؛ آبـی کـه در انتهـای یـک 
پارکینـگ طبقاتـی جمع شـده یـا آب درون نهـر؟! تصور 
کنیـد قطـره ای باران هسـتید که روی یک پشـت بام فرود 
می آییـد، از روی سـقف عبـور می کنیـد و گـرد و غبـار را 
بـه خـود جمع می کنیـد و به درون ناودان وارد می شـوید. 
در نـاودان بـاز هـم آلودگی هـا را در خود حـل می کنید و 
بـه خیابـان می رسـید. این جـا با روغـن، گریـس و دهه ها 
بقایـای شـیمیایی خارج شـده از اگـزوز اتومبیل ها روبه رو 
کامـال  االن  شـما  درونـی  محتـوای  بنابرایـن  می شـوید 
سـمی اسـت. ممکـن اسـت در مسـیر حرکـت بـه مرکـز 
تصفیـه فاضالب برسـید ولی اگـر این مکان هـم کار خود 
را درسـت انجـام ندهـد آن گاه چه تضمینی برای سـالمت 
شـما وجـود دارد؟ حـال تصـور کنیـد ایـن بار یـک قطره 
بـاران خوشـبخت هسـتید و روی یـک سـقف آبـی فـرود 
می آییـد. ابتـدا بـه بـرگ یـک گیـاه کاشـته شـده روی 
سـقف برخـورد می کنیـد و آرام بـا لغـزش روی سـاقه بـه 
خـاک پر از ریشـه می رسـید. بـه این ترتیب ممکن اسـت 
وارد سیسـتم آونـدی گیـاه و موجب رشـد آن شـوید یا از 
ایـن محیـط هـم گـذر کنیـد و از نـاودان بـه فضای سـبز 
اطـراف سـاختمان برسـید. بـه ایـن ترتیـب، باز هـم روی 

گیاهـان و خـاک پـر از ریشـه فـرود می آییـد و به آرامـی 
جـذب خـاک و گیاهان می شـوید یـا به سیسـتم های آبی 

زیرزمینـی می رسـید؛ ایـن بـار تمیـز و پاکیزه. 
می شـود،  روان  شـهر  یـک  در  بـاران  آب  کـه  زمانـی 
خیابان هـا،  نفـوذ،  غیرقابـل  سـنگفرش های  روی  سـریعا 
پارکینگ هـا و سـقف ها جریـان می یابـد و در مسـیر خود 
آلودگی هـا را می شـوید و در خـود حـل می کنـد تـا بـه 
فاضـالب وارد شـود. معمـوال در شـهرها مراکـز تصفیـه 
فاضـالب طراحـی شـده اند تـا از آلودگی ها بکاهنـد. به هر 
حـال، ایـن رواناب هـای آلوده ممکن اسـت به مسـیرهای 
انتقـال آب مثـل آب آشـامیدنی شـهری راه پیـدا کننـد 
یـا بـا حرکتـی آرام بـه آب هـای زیرزمینـی نفـوذ کننـد 
کـه عـالوه بر ایجـاد خطر بـرای بهداشـت عمومـی، برای 

محیـط زیسـت هـم خطـر محسـوب می شـوند. 
اگـر بتـوان از هـدر رفتـن آب بـاران جلوگیـری کـرد و 
نوعـی  بـه  را  بارش هـا  سیسـتم هایی طراحـی کـرد کـه 
منبـع آب تبدیـل کنـد، مسـلما قدمـی رو به جلـو خواهد 
بـود.  خواهـد  راهـکار  یـک  سـقف ها  بازطراحـی  بـود. 
سـقف های آبی - ماننـد یـک تـاالب - می تواننـد سـبب 
تصفیـه آب، جلوگیـری از ایجـاد رواناب هـا و تولیدکننـده 
و  بـاران  آب  جمـع آوری  بـا  شـوند.  زندگـی  و  سـبزی 
ذخیره سـازی آن بـه کمـک سیسـتم های زنـده نگهداری 
)بـا ایجـاد محیطی مشـابه تـاالب شـامل گیاهان، شـن و 
ماسـه و سـنگ ها( سـقف های آبی می توانند آب را تصفیه 
کننـد و بـرای اسـتفاده در دسـترس قـرار دهنـد و به این 
یـک  بکاهنـد.  فاضـالب  روی سیسـتم  فشـار  از  ترتیـب 
مثـال خـوب بـرای اسـتفاده از ایـن طـرح، پـروژه خیابان 
شـماره 21 سانفرانسیسـکو در امریکاسـت. سـقف آبی در 
ایـن پـروژه تقریبـا 100 درصـد آب این خانه مسـکونی را 
تامیـن می کنـد. حـال تصـور کنیـد اگـر این سیسـتم در 
تمـام خانه هـای یـک شـهر اجرا شـود چه قـدم بزرگی در 
مسـیر صرفه جویـی در منابـع آبـی برداشـته شـده اسـت. 
ــل  ــش قاب ــن بخ ــی در تامی ــقف های آب ــا س ــهری ب ش
توجهــی از آب مــورد نیــازش خودکفاســت و عــالوه 
ــود.  ــم می ش ــت ه ــط زیس ــظ محی ــبب حف ــر آن، س ب
ســقف های آبی رنــگ می تواننــد حرکــت آب را کنــد 
ــت  ــه حرک ــد، آن را ب ــتفاده کنن ــاره اس ــد، از آب دوب کنن
ــن  ــد. ای ــه صــورت یــک ســینک عمــل کنن ــد و ب درآورن
ســقف ها را می تــوان روی بســیاری از ســاختمان ها از 
صنعتــی و تجــاری تــا منــازل مســکونی شــهروندان ســوار 
کــرد. از نظــر هزینــه، قیمــت ســقف آبــی از ســقف ســبز 
از  بارندگــی  اســت و می توانــد در فصل هــای  کمتــر 
ــن  ــد. ای فشــار روی سیســتم های فاضــالب شــهری بکاه
سیســتم در واقــع نوعــی تقلیــد اســت از آنچــه در طبیعت 
بــدون دخالــت انســان رخ می دهــد. هرچــه ایــن تقلیــد از 
طبیعــت بیشــتر باشــد، فضاهــای شــهری قابل ســکونت تر 
ــل، کار خــود  ــا تکام ــس از مدت ه ــت، پ می شــوند. طبیع
ــه از  ــا بســتگی دارد ک ــه م ــال ب ــن کام ــد اســت و ای را بل
 .ایــن مکانیســم های طبیعــی نهایــت اســتفاده را ببریــم
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در انتظار معجزه حرکت...
ران فلج ای درمان ب�ی ا�ی مثبت �ب

ن
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بازگردانی امکان حرکت به کسانی که دچار فلج، سکته یا 
آسیب مغزی شده اند طی یک قرن گذشته هدف بسیاری 
و در تحقیقات  اخیر  بوده است. در سال های  پژوهش ها  از 
استفاده شده  الکترونیکی  از وسایل  از مجموعه ای  مختلف 
است تا نوعی اینترفیس مغزی - کامپیوتری ایجاد شود که 
بتواند امواج مغزی را برای حرکت دادن ماهیچه ها مهار کند. 
تیمی از دانشمندان یک پله دیگر به سمت ثبت و ترجمه 
سیگنال های مغزی برای دور زدن آسیب های نخاعی برداشته 
و با تالش هایشان توانسته اند قدرت تکان دادن  دوباره دست ها 

را به مردی 24 ساله ببخشند. 
دکتر چاد بوتن، رئیس یکی از بخش های انستیتو 
ماساچوست،  فاین اشتاین  پزشکی  تحقیقات 
می گوید این مطالعه برای اولین بار توانست با ثبت 
دادن  امکان حرکت  فلج  فردی  به  مغزی  امواج 
ببخشد. این مسیری مهم برای دیگر بیماران با 
آسیب های مغزی، نخاعی و سکته در آینده خواهد 

بود. 
دکتر بوتن با همکارانش در مرکز تحقیقاتی باتل 
و دانشگاه ایالتی اوهایو در مقاله ای که در مجله 
معتبر »نیچر« منتشر کردند، درباره پژوهش خود 
از مغز  روی کار گذاشتن یک چیپ در بخشی 
)متور کورتکس( یک بیمار فلج توضیحات مفصلی 
از سیگنال های  این چیپ مقداری  ارائه داده اند. 
دادن  نشان  زمان  در  که  را  مغز  الکترونیکی 
فعال  بیمار  در  دست  حرکت های  از  تصاویری 
شدند، با پروسه 3 گیگابایت داده در هر دقیقه 

ثبت کرد. این وسیله از الگوریتم هایی بر پایه یادگیری ماشینی 
برای ترجمه و انتقال سیگنال ها به یک وسیله ی محرک با 
بود،  شده  سوار  بیمار  پیشانی  روی  که  الکتریسیته  کمک 
استفاده می کرد و با کمک این فناوری به بیمار امکان تجربه 
6 حرکت مختلف مچ و دست را می داد، از جمله امکان بلند 

کردن یک ظرف و برداشتن محتویات آن. 
بورکارد، بیمار فلج داوطلب در این پژوهش، درباره تجربه خود 
می گوید: »برای اولین بار توانستم انگشتانم را باز و بسته کنم 
و به آینده امیدوار شدم.« او که از 19 سالگی، پس از یک 
است،  فلج شده  و شکستگی گردن، دچار  رانندگی  حادثه 
درباره وضعیت خود می گوید که در دو سال گدشته اوضاع 
به سمت بهبودی پیش رفته است. مسلما او تنها زمانی که 
به دستگاه متصل است و در آزمایشگاه توانایی حرکت دادن 
دستانش را دارد. چیپی در مغز بورکارد کار گذاشته شده که 
البته ممکن است پس زده یا دچار عفونت شود. به هر حال، 
بورکارد و تیم پزشکی این مطالعه امیدوارند روزی او بتواند 
مانند گذشته به دور از آزمایشگاه هر جایی که بخواهد، برود. 
بورکارد می گوید وسایل این پژوهش از او چیزی شبیه روبات 
نمی سازد بلکه با پوشیدن تجهیزات محرک ماهیچه ای، حس 

طبیعی و نرمالی دارد. 
دکتر علی رضایی، از دیگر همکاران این پژوهش و مدیر مرکز 
نهایی  »هدف  می گوید:  اوهایو،  عصبی  سلول های  بازسازی 
باشد.  قابل استفاده  به سادگی  بود که  تولید وسیله ای  تیم، 

مهم است که بیمار بتواند، خود، اندام هایش را تکان بدهد. 
ما می خواستیم بیماران از اندام های خودشان که به هر دلیل 

کارایی شان را از دست داده اند، دوباره استفاده کنند.« 
البته عده ای دیگر از دانشمندان در واکنش به این پژوهش، 
آن را چیز جدیدی در نظر نمی گیرند و ترجمه امواج مغزی 
به  است.  تست شده  در گذشته هم  که  می دانند  مدلی  را 
باور دکتر رابرت وینوگارد، جراح بیمارستان ماساچوست و 
استادیار جراحی در دانشگاه  هاروارد، این روش تا حدودی 
سطح کنترل بیمار را افزایش می دهد اما با ایجاد خطرات 

قابل توجه برای وی شاید مزیت روشنی نداشته باشد. دکتر 
امیلیو بیزی پژوهشگر دیگری است که درباره این تحقیق 
اظهارنظری نه چندان مثبت دارد. او می گوید از این مطالعه 
توانسته  تنها  پژوهشی  تیم  زیرا  نشده  آن قدرها شگفت زده 
است تعداد کمی از سلول های مغزی را با 6 الگوی حرکتی 
فعال  کند. او معتقد است »آن ها تنها توانسته اند امواج ناحیه 
کوچکی از کورتکس را ثبت کنند که در حرکات پیچیده 

زندگی روزمره نقش مهمی ندارد«. 
تیم پژوهشگران خود اذعان کرده اند که تیم های دیگری از 
سیستم های متفاوتی برای بازسازی امکان حرکت استفاده 
می کنند، مثال حرکت اسکلت به وسیله سیگنال های مغزی 
یا استفاده از استنت 3 میلی متری که بدون جراحی در مغز 
کار گذاشته می شود و می تواند به صورت وایرلس ویلچر را 
کنترل کند. نیک الگهال، مدیر برنامه مهندسی نورونی در 
انستیتو ملی سالمت، این گونه بیان می کند که تیم پژوهشی 
با ادغام دو تکنیک موجود، آن ها را به صورتی واحد و جدید 

ارائه کرده اند. 
اینترفیس  زمینه  در  پیشرفت  تالش ها،  تمام  وجود  با 
کامپیوتری - مغزی اندکی کند است و تنها در تعداد معدودی 
از بیماران نتایج مثبت به دست آمده و آن هم فقط در محیط 
آزمایشگاه. اما به هر حال، پژوهش هایی مانند این راهگشای 
آیندگان هستند تا زمانی که به صورت عملی بیماران را برای 

 .همیشه از مشکالتشان برهانند
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نقاش  ها بی سر و صدا مشغول نقاشی اند! 

ن الگوهای تصاو�ی ف�ت هوش مصنویع ها�ی در راهند که �ب �ی
تصو�ی جدید خلق یم کنند 

 مهدی مودتی
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ــا، دور  ــه کامپیوترهـ ــگی بـ ــادات همیشـ ــی از انتقـ یکـ
بودنشـــان از هرگونـــه احساســـات و نداشـــتن درک زیبایـــی 
اســـت. شـــاید ایـــن انتقـــاد تاکنـــون و تـــا حـــدودی درســـت 
بـــوده اســـت امـــا به مـــرور و بـــا برخـــی پیشـــرفت ها 
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــد. بـ ــر می کنـ ــرش تغییـ ــن نگـ ایـ
ـــی اش  ـــری زندگ ـــه هن ـــی جنب ـــی به تازگ ـــوش مصنوع ه
ــدی  ــن هنرمنـ ــج ایـ ــت و نتایـ ــرده اسـ ــف کـ را کشـ

هـــم  مصنوعـــی  هـــوش 
خارق العـــاده اســـت. 

جدیـــد  برنامـــه  یـــک 
پـــردازش تصاویـــر آنالیـــن 
یادگیـــری  الگوریتـــم  از 
عمیـــق اســـتفاده می کنـــد 
تـــا تصاویـــر دیجیتالـــی 
ــان  ــه نقاشـ ــه آنچـ ــر پایـ بـ
مشـــهور کشـــیده اند، خلـــق 
کنـــد. در واقـــع هـــوش 
می توانـــد  مصنوعـــی 
تصاویـــر جدیـــدی از آنچـــه 
ــد  ــود می کننـ ــران آپلـ کاربـ
ایـــن  و  کنـــد  طراحـــی 
ـــبک  ـــر س ـــامل ه ـــا ش تقریب
یـــا هنرمنـــدی  نقاشـــی 
می شـــود. اســـتفاده از ایـــن 

ــت.  ــی اسـ ــه مجانـ برنامـ
ـــی هنرمنـــد  هـــوش مصنوع
پـــروژه ای اســـت کـــه در 
ــگاه  ــن دانشـ ــکاری بیـ همـ

ـــی  ـــر اروپای ـــگاه دیگ ـــن دانش ـــوزان و چندی ـــک ل پلی تکنی
برنامه نویســـی شـــده اســـت. هماننـــد سیســـتم هـــوش 
ـــه در ســـال گذشـــته  ـــوگل ک ـــق گ ـــای عمی ـــی روی مصنوع
ـــروژه  ـــت، پ ـــه راه انداخ ـــادی ب ـــدای زی ـــر و ص )2015( س
ـــر  ـــار هن ـــق آث ـــرای خل ـــق« )DeepArt( ب ـــر عمی »هن
ــتر از  ــا بیشـ ــع یـ ــر منبـ ــا کمـــک دو تصویـ ــل بـ اصیـ
فنـــاوری پیشـــرفته ارتباطـــات نورونـــی بهـــره می بـــرد. 
ـــد.  ـــه ای کار می کنن ـــورت الی ـــه ص ـــی ب ـــات نورون ارتباط
ـــه  ـــه عنـــوان مثـــال، آنچـــه گـــوگل در ســـال گذشـــته ارائ ب
ـــورون مجـــازی تشـــکیل شـــده  ـــه ن ـــا 30 الی کـــرد از 10 ت
ـــر  ـــه تصوی ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ـــه ای ـــوه  کار ب ـــت. نح اس
بـــه اولیـــن الیـــه داده می شـــود و هـــر الیـــه بـــا الیـــه  
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــود ت ـــد ب ـــاط خواه ـــود در ارتب ـــدی خ بع
ـــای  ـــود. الیه ه ـــد ش ـــی تولی ـــه  پایان ـــئله در الی ـــخ مس پاس
اولیـــه ویژگی هـــای ســـاده ای ماننـــد لبه هـــای تصویـــر 
ـــات  ـــی جزئی ـــای میان ـــد و در الیه ه ـــخیص می دهن را تش
ــای  ــود. الیه هـ ــایی می شـ ــس شناسـ ــتری از عکـ بیشـ
پایانـــی نیـــز تمامـــی اطالعـــات الیه هـــای پایین تـــر را 

جمـــع آوری می کننـــد و بـــه نتیجـــه می رســـانند. 
مکانیســـم عمـــل هـــوش مصنوعـــی نقـــاش چیـــزی شـــبیه 
تشـــخیص تصاویـــر اســـت امـــا بـــه صـــورت معکـــوس. 

ـــال  ـــه دنب ـــه آن ب ـــده ب ـــه ش ـــر ارائ ـــق در تصاوی ـــر عمی هن
الگوهایـــی می گـــردد و ســـپس ســـعی می کنـــد آنچـــه 
را فرامی گیـــرد، بازســـازی کنـــد. بـــا مقایســـه دائمـــی 
دو تصویـــر بـــه صـــورت لحظـــه بـــه لحظـــه، سیســـتم 
تصویـــر ســـومی را می کشـــد. کل فراینـــد بـــه حـــدود 

ـــاز دارد.  ـــردازش نی ـــرای پ ـــان ب ـــه زم 10 دقیق
ـــوکاس  ـــق، ل ـــر عمی ـــی هن ـــس اصل ـــرع و برنامه نوی مخت

کیدزینســـکی، می گویـــد شـــبکه نورونـــی کـــه مـــا در 
ــم در  ــتفاده کرده ایـ ــی اسـ ــوش مصنوعـ ــی هـ طراحـ
ـــن  ـــی رود. ای ـــه کار م ـــام ب ـــناخت اجس ـــرای ش ـــل ب اص
ــای  ــیدن ویژگی هـ ــرون کشـ ــال بیـ ــه دنبـ ــبکه بـ شـ
ــد  ــت، ماننـ ــاده از درون یـــک عکـــس اسـ ــیار سـ بسـ
ــاخت  ــعی در سـ ــدی سـ ــدم بعـ ــک. قـ ــکال کوچـ اشـ
ـــبک  ـــابه س ـــی مش ـــه بیان ـــت ک ـــد اس ـــر جدی ـــک تصوی ی
ـــالش  ـــق ت ـــر عمی ـــد. هن ـــته باش ـــه آن داش ـــده ب ـــه ش ارائ
ــد کـــه ســـبک و  ــق کنـ می کنـــد تصویـــری را خلـ
محتـــوای بســـیار نزدیکـــی بـــا آنچـــه دیـــده و درک کـــرده 

اســـت، داشـــته باشـــد. 
ـــه  ـــق از نمون ـــر عمی ـــایت هن ـــه روی وب س ـــری ک تصاوی
ـــاهده  ـــرای مش ـــمند ب ـــازی و هوش ـــتاد مج ـــای اس کاره
ــین   ــل تحسـ ــت، قابـ ــده اسـ ــرار داده شـ ــگان قـ همـ
ـــت.  ـــاده اس ـــیار س ـــم بس ـــا آن ه ـــردن ب ـــتند. کار ک هس
ـــک  ـــراه ی ـــه هم ـــخصی ب ـــس ش ـــک عک ـــت ی ـــی اس کاف
ـــود  ـــرای آن آپل ـــر را ب ـــورد نظ ـــی م ـــبک نقاش ـــو در س تابل
ـــرای  ـــتاد خـــودش ســـفارش را ب ـــد اس ـــی بع ـــد و اندک کنی
شـــما ایمیـــل می کنـــد. بـــا پرداخـــت مبلـــغ اندکـــی 
ـــت  ـــورت پرین ـــه ص ـــان را ب ـــورد نظرت ـــو م ـــد تابل می توانی

.شـــده درب منـــزل دریافـــت کنیـــد
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ــاب  ــی کمیـ ــرای منبعـ ــت بـ ــل رقابـ ــدان حاصـ راهبنـ
ــای آزادی  ــه معنـ ــه بـ ــاده کـ ــت؛ جـ ــر ارزش اسـ و پـ
انتخـــاب بـــرای ســـفر بـــه هـــر جـــا و در هـــر زمـــان 
ـــی  ـــودن آدم ـــا ب ـــی از جایزالخط ـــکالت ترافیک ـــت. مش اس
منشـــا می گیرنـــد. راننده هـــا بـــه دلیـــل انســـان 
ـــار  ـــگاه دچ ـــه گاه و بی ـــواس پنجگان ـــتن ح ـــودن و داش ب
حواس پرتـــی می شـــوند یـــا در محاســـبه ســـرعت 
ــر  ــوند و هـ ــا می شـ ــار خطـ ــز دچـ ــان ترمـ ــا زمـ و یـ
ـــزرگ رشـــد  ـــک سیســـتم بســـیار ب خطـــای کوچـــک در ی
ـــک را  ـــاد ترافی ـــه و ایج ـــوع حادث ـــال وق ـــد و احتم می کن

بـــاال می بـــرد. 
بـــر اســـاس پژوهشـــی کـــه دانشـــگاه ام آی تـــی انجـــام 
داده اســـت، می تـــوان گفـــت همزمـــان بـــا فرارســـیدن 
ـــکالت  ـــده مش ـــدون رانن ـــودکار ب ـــای خ ـــر اتومبیل ه عص
ـــه  ـــج از معادل ـــانی به تدری ـــای انس ـــه از خط ـــات گرفت نش
رانندگـــی حـــذف می شـــوند. بنابرایـــن فشـــار دادن 
ـــرص  ـــا ح ـــی ی ـــراغ راهنمای ـــور از چ ـــرای عب ـــدال گاز ب پ
ـــت  ـــا ابدی ـــی ت ـــه گاه ـــز آن ک ـــور قرم ـــت ن ـــوردن پش خ
ادامـــه دارد، بـــا ارتبـــاط دائـــم اتومبیل هـــا بـــا هـــم و 
هماهنگـــی حرکـــت در مســـیر بـــه تاریـــخ می پیونـــدد 
ــیری  ــان مسـ ــی همـ ــه رنگ راهنمایـ ــای سـ و چراغ هـ
ــکه ای  ــن سـ ــای تلفـ ــه باجه هـ ــد کـ ــی می کننـ را طـ
ـــته و دوران  ـــان گذش ـــه زم ـــی ک ـــاری تاریخ ـــد؛ آث رفته ان

ــد.  ــادآوری می کننـ ــاده تر را یـ ــی سـ زندگانـ
در یـــک مطالعـــه، پژوهشـــگران مدلـــی کامپیوتـــری را 
ــا  ــا را بـ ــرایط تقاطع هـ ــاس آن، شـ ــر اسـ ــی و بـ طراحـ
یـــک چـــراغ راهنمایـــی و همچنیـــن یـــک الگوریتـــم 
ـــم  ـــاس تراک ـــر اس ـــا را ب ـــرعت اتومبیل ه ـــه س ـــه ای ک رایان
خودروهـــا و وضعیـــت کلـــی جـــاده کنتـــرل می کنـــد، 
ـــن  ـــد. ای ـــرار دادن ـــه ق ـــورد مقایس ـــد و م ـــازی کردن بازس
ــد  ــرار می کنـ ــاط برقـ ــا ارتبـ ــا اتومبیل هـ ــم بـ الگوریتـ
ـــت  ـــه دس ـــرای ب ـــا را ب ـــت آن ه ـــت و جه ـــیر حرک ـــا مس ت
ـــورد  ـــع م ـــه تقاط ـــا ب ـــیدن آن ه ـــق رس ـــان دقی آوردن زم
نظـــر تخمیـــن بزنـــد. ایـــن مـــدل می توانـــد بـــا بـــه 
ــه  ــا را بـ ــرعت اتومبیل هـ ــا سـ ــتراک گذاری داده هـ اشـ
ـــا  ـــادی از خودروه ـــداد زی ـــه تع ـــد ک ـــم کن ـــی تنطی صورت
بـــدون هیـــچ مشـــکلی و بـــه گونـــه ای روان از تقاطـــع 
ـــگران  ـــه، پژوهش ـــدی مطالع ـــری بع ـــد. در س ـــور کنن عب
ـــد و  ـــت دادن ـــته ای حرک ـــورت دس ـــه ص ـــا را ب اتومبیل ه
ـــد  ـــر کردن ـــش را پیچیده ت ـــب شـــرایط آزمای ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــت در  ـــه ایس ـــاز ب ـــت نی ـــم توانس ـــت الگوریت ـــا در نهای ام
ـــرعت و  ـــر در س ـــه تغیی ـــد و هرگون ـــذف کن ـــت را ح حرک
حرکـــت خودروهـــا را پیش بینـــی کنـــد. سیســـتم های 
ــرای  ــا بـ ــر در فرودگاه هـ ــال حاضـ ــی در حـ این چنینـ
ــا  کنتـــرل زمـــان نشســـتن یـــا برخواســـتن هواپیماهـ
بـــه کار می رونـــد. در واقـــع ایـــن سیســـتم بـــازه ای را 
مشـــخص می کنـــد کـــه یـــک هواپیمـــا در آن زمـــان 
می توانـــد بپـــرد یـــا بـــه زمیـــن بنشـــیند. نتایـــج ایـــن 
ـــی  ـــیگنال های ترافیک ـــود؛ س ـــن ب ـــیار روش ـــش بس پژوه

ـــن  ـــت، بهتری ـــم اس ـــیا حاک ـــت اش ـــه اینترن ـــی ک در دنیای
و پربازده تریـــن روش کنتـــرل ترافیـــک خواهـــد بـــود. 
تعـــداد  رایانـــه ای،  الگوریتم هـــای  کنتـــرل  بـــا 
ـــر  ـــد دو براب ـــع می گذرن ـــک تقاط ـــه از ی ـــی ک اتومبیل های
می شـــود. الگوریتـــم به خوبـــی و بـــا دقـــت باالیـــی کار 
ـــان  ـــن زم ـــودرو و همچنی ـــر خ ـــیر ه ـــرا مس ـــد زی می کن
ــد.  ــا می دانـ ــع دقیقـ ــه تقاطـ ــیدن آن را بـ ــق رسـ دقیـ
و ایـــن چیـــزی اســـت کـــه در یـــک سیســـتم بـــزرگ 
ـــتباه  ـــب اش ـــه اغل ـــده ک ـــادی رانن ـــداد زی ـــا تع ـــته ب گسس
ــتباه  ــه اشـ ــی کـ ــت؛ راننده  هایـ ــب اسـ ــد، غایـ می کننـ
ـــر  ـــد، تغیی ـــتفاده نمی کنن ـــا اس ـــد، از راهنم ـــز می کنن ترم
ـــل  ـــل غیرقاب ـــذف عام ـــا ح ـــد و... ب ـــی دارن ـــیر ناگهان مس
پیش بینـــی خطـــای انســـانی، کامپیوتـــر مشـــکل را در 

ســـطح یـــک معادلـــه ریاضـــی مدیریـــت می کنـــد. 
ـــت  ـــوم اس ـــن مفه ـــات ای ـــد اثب ـــه ش ـــون گفت ـــه تاکن آنچ
ـــده  ـــرات عم ـــار تغیی ـــده دچ ـــی در آین ـــدل رانندگ ـــه م ک
ـــای  ـــه چراغ ه ـــت ک ـــار داش ـــد انتظ ـــا نبای ـــد ام ـــد ش خواه
راهنمایـــی بـــه ایـــن زودی هـــا بـــه تاریـــخ بپیوندنـــد. 
ـــن  ـــال رفت ـــوژی در ح ـــای تکنول ـــایر غول ه ـــوگل و س گ
ــه  ــاز بـ ــای بـــدون نیـ ــعه اتومبیل هـ ــه ســـمت توسـ بـ
راننـــده هســـتند امـــا متراکـــم کـــردن مجموعـــه ای از 
ایـــن فناوری هـــا - بـــه گونـــه ای کـــه بـــرای همـــگان 
قابـــل دســـترس باشـــد - چیـــزی اســـت کـــه بـــه کار 
نیـــاز دارد. حتـــی ترغیـــب شـــهروندان بـــه اســـتفاده از 
ــت  ــی اسـ ــود چالشـ ــده خـ ــدون راننـ ــای بـ اتومبیل هـ
ـــه در  ـــک مطالع ـــود. در ی ـــه ش ـــر گرفت ـــد در نظ ـــه بای ک
همیـــن زمینـــه روشـــن شـــده اســـت کـــه ســـه چهارم 
راننده هـــا از ایـــن اتومبیل هـــا هـــراس دارنـــد و فقـــط 
50 درصـــد آن هـــا حاضرنـــد ماشـــین نیمه خـــودکار -و 

ــد.  ــودکار- بخرنـ ــه تمام خـ نـ
ـــرای کارکـــرد درســـت  ـــد در نظـــر داشـــت کـــه ب البتـــه بای
ـــبات  ـــل در محاس ـــل دخی ـــری عوام ـــدل کامپیوت ـــن م ای
نبایـــد تغییـــر کننـــد و کامپیوتـــر بایـــد قـــادر باشـــد 
کنتـــرل کاملـــی بـــر تمـــام متغیرهـــا داشـــته باشـــد. 
ــزای  ــورت اجـ ــه صـ ــا بـ ــام اتومبیل هـ ــن تمـ همچنیـ
ـــه  ـــن سیســـتم متصـــل باشـــند و رایان ـــه ای ـــک شـــبکه ب ی
ـــود  ـــرد خ ـــم بگی ـــده ای تصمی ـــر رانن ـــد. اگ ـــا را ببین آن ه
ـــبات  ـــرد، آن گاه محاس ـــت بگی ـــی را دس ـــرل و رانندگ کنت
الگوریتـــم یـــاد شـــده دچـــار اختـــالل می شـــود. 
همچنیـــن، هنـــوز تکلیـــف عابـــر پیـــاده در ایـــن 
ـــر  ـــازان برت ـــت. خودروس ـــن نیس ـــا روش ـــم دقیق الگوریت
ـــای  ـــاخت اتومبیل ه ـــرای س ـــش ب ـــال پژوه ـــا در ح دنی
ــن،  ــای، دوربیـ ــاط وای فـ ــتند. ارتبـ ــمند تر هسـ هوشـ
ــا  ــت خودرو هـ ــود امنیـ ــبب بهبـ ــور ها سـ رادار و سنسـ
ـــی  ـــا حت ـــالی ی ـــد س ـــت چن ـــن اس ـــی ممک ـــده اند ول ش
ـــی  ـــوان در اتومبیل ـــا بت ـــد ت ـــول بکش ـــه ط ـــن ده چندی
ـــورد و  ـــه خ ـــت صبحان ـــد اس ـــش را بل ـــودش راه ـــه خ ک
ـــوک  ـــه فیس ب ـــا صفح ـــد ی ـــه نش ـــن کار جریم ـــرای ای ب

 .ــرد ــک کـ ــیده را چـ ــای رسـ و ایمیل هـ
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ــده شــدن  یکــی از آرزوهــای همیشــگی بشــر امــکان زن
ــد  ــت هن ــی دول ــت. به تازگ ــرگ اس ــس از م ــاره پ دوب
مجــوز اخالقــی را بــرای انجــام پژوهــش در بازگردانــدن 
ــرگ  ــوت شــده )م ــه 20 بیمــار ف ــزی ب ــای مغ فعالیت ه
ــای روز صــادر  ــن فناوری ه ــا کمــک جدیدتری ــزی( ب مغ
ژانــر  از فیلم هــا و داســتان های  اگــر  کــرده اســت. 
ــن  ــا ای ــم، ب ــا بگذری ــتاین و زامبی ه ــت، فرانکن اش وحش
ــش  ــن پژوه ــوع ای ــه موض ــتیم ک ــه رو هس ــش روب پرس
واقعــا چیســت؟ آیــا دانشــمندان می تواننــد کســی 
ــه  ــاره ب ــت دوب ــده اس ــزی ش ــرگ مغ ــار م ــه دچ را ک
زندگــی بازگرداننــد؟ آیــا تاکنــون تالشــی در ایــن زمینــه 
ــرگ  ــار م ــای بیم ــال احی ــت؟ و اص ــه اس ــورت گرفت ص
ــه چــه معنایــی اســت؟ پاســخ ایــن پرســش ها  مغــزی ب
نه تنهــا  می کنــد،  روشــن  را  شــگفت آوری  حقایــق 
ــه  ــی ک ــکی و عصب شناس ــم پزش ــای عل ــاره مرزه درب
دربــاره روابــط مــا بــا عزیزانــی کــه از دســت داده ایــم و 
مفهومــی کــه مــا بــرای معنــا کــردن زندگانــی در ذهــن 
ــرار  ــا ق ــد مرده ه ــر می رس ــه نظ ــس ب ــم. پ می پرورانی

ــند.  ــائل باش ــن مس ــت راوی کل ای اس
بازسازی و احیا

خطــوط بیــن مــرگ و زندگــی و بیــن هوشــیاری و بریدن 
از ایــن دنیــا کمتــر ســیاه و ســفید و بیشــتر خاکســتری 
اســت. در ســال 2010  پژوهشــی در ایــن زمینــه انجــام 
شــد و محققــان موفــق شــدند بــا کمــک دســتگاه 
ــت  ــای فعالی ــک الگوه ــا کم ــزی fMRI و ب ــکن مغ اس
ــات  ــه دارای حی ــاری ک ــا بیم ــز ب ــمت هایی از مغ در قس
ــا  ــه ی ــد و از او پاســخ های بل ــت کنن ــود صحب ــی ب گیاه
خیــر بپرســند. همزمــان تیم هــای دیگــر پژوهشــی روی 
ــاده  ــای گیر افت ــه مغزه ــه ب ــد ک ــی کار می کنن روش های
در حالــت کمــا یــا در زندگــی گیاهــی امــکان بازســازی 

می دهنــد. 
بــه گفتــه دکتــر دیــن برنــت، از محققــان مــرگ مغــزی 
در دانشــگاه کاردیــف، بازســازی و مرمــت بافــت عصبــی 
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه هــر روزه دربــاره آن 
ــادر  ــرد امــا هنــوز ق تحقیقــات متنوعــی صــورت می پذی
ــی آن را اجــرا کنیــم.  ــل اطمینان ــه قاب ــه گون نیســتیم ب
ــی  ــا زندگ ــا ی ــدیدتر از کم ــده ای ش ــزی پدی ــرگ مغ م
و  می کشــد  نفــس  کمــا  در  بیمــار  اســت.  گیاهــی 
سیســتم گوارشــی فعــال دارد امــا در مــرگ مغــزی تمــام 
فعالیت هــا از جملــه تپــش قلــب بــدون کمــک خارجــی 
میســر نیســت. بــا تمــام ایــن توصیفــات، امکان ریــکاوری 
ــا  ــت ام ــم اس ــیار ک ــن بس ــرایطی این چنی ــار از ش بیم
طــی 50 ســال اخیــر مــواردی در ایــن زمینــه گــزارش 
ــده در  ــزی ش ــرگ مغ ــودک م ــال دو ک ــت. مث ــده اس ش
ســال 1975 تــا حــدودی ســطح امــواج مغــزی خــود را 
ریــکاور کردنــد. یــک نــوزاد مــرده در ســال 1995 دوبــاره 
نفــس کشــید و در ســال 2010 یــک جنیــن مــرده 28 
هفتــه ای بــه صــورت کامــل بــه حیــات بازگشــت و در 35 

ــه دنیــا آمــد.  هفتگــی و بــه صــورت ســالم ب
اجساد زنده

شــده  مغــزی  مــرگ  بیمــاران  از  کــه  دهه هاســت 
بــه عنــوان ابــزاری در تحقیقــات پزشــکی اســتفاده 
زمینــه  در  بیشــتر  پژوهش هــا  ایــن  می شــود. 
ــاران  ــن بیم ــه ای ــت و ب ــی اس ــی و داروشناس سم شناس
ــه پزشــکی  ــه در جامع ــود ک ــه می ش ــده گفت اجســاد زن
ســبب بحث هایــی شــده اســت. در ســال 1986 دانشــگاه 
ــه در  ــرد ک ــالم ک ــوص اع ــن خص ــل در ای ــوق کورن حق
زمــان از بیــن رفتــن فعالیــت در نئوکورتکــس، بیمــار باید 
ــن  ــرده اعــالم شــود چــون در چنی ــی م از لحــاظ حقوق
شــرایطی امــکان بیــداری، خــواب، تکلــم، صحبــت کردن، 
بــه یــاد آوردن و... از بیــن مــی رود، حتــی اگــر مغــز هنوز 
ــردازی  ــط نظریه پ ــن فق ــد. ای ــی را نشــان ده فعالیت های
ــیکاگو  ــورگ و ش ــی نیســت. دانشــگاه های پیتس ب انتزاع
ــاد  ــی از اجس ــون همگ ــی اندرس ــز سرطان شناس و مرک
ــواده  ــت خان ــا رضای ــه ب ــد، البت ــتفاده می کنن ــده اس زن
ــا  ــیر داروه ــر مس ــتر ب ــا بیش ــی. پژوهش ه ــود متوف و خ
ــدن و حتــی انجــام جراحی هــای آزمایشــی توســط  در ب

ــت.  ــتوار اس ــکی اس ــجویان پزش دانش
ــرگ را  ــوم م ــد مفه ــل دارن ــکان تمای ــدادی از پزش تع
ــری  ــت بازت ــا دس ــا ب ــا در پژوهش ه ــد ت ــترش دهن گس
 1996 ســال  در  کننــد.  اســتفاده  زنــده  اجســاد  از 
در مقالــه ای در مجلــه پزشــکی انگلیســی »لنســت« 
ــر  ــه اگ ــد ک ــث ش ــه بح ــرح و این گون ــنهادی مط پیش
ــه از دســت رفتــن  ــرار اســت ب ــی مــرگ ق ــای قانون معن
کامــل و غیرقابــل بازگشــت فعالیــت مغــزی تغییــر یابــد، 
ــه بیمــار  در آن صــورت می تــوان دســتگاه های متصــل ب
ــال 2004  ــرد. در س ــالم ک ــرگ او را اع ــوش و م را خام
ان راولینیــن، اســتاد بلژیکــی پزشــکی، از ایــن هــم فراتــر 
ــوان  ــر بت ــه اخــالق پزشــکی نوشــت اگ ــت و در مجل رف
روی بیمــار در حالــت زندگــی گیاهــی بــه عنــوان مــرده 
ــی را  ــام پژوهش های ــورت تم ــت، در آن ص ــم داش تفاه
انجــام می گیــرد، می تــوان روی  کــه روی مــردگان 
ــرگ  ــاران م ــی از بیم ــن حت ــام داد. راولینی ــم انج او ه
ــار  ــه بیم ــرگ را ب ــی رود و م ــر م ــه باالت ــک پل ــزی ی مغ
ــری  ــل اندازه گی ــی قاب دارای فعالیــت مغــزی محــدود ول
ــه  ــداد رو ب ــا تع ــد. ام ــم می ده ــی تعمی ــت گیاه در حال
رشــدی از پژوهشــگران در حــال تجدیدنظــر در مســاوی 
ــرای یــک  ــان راه زندگــی ب دانســتن مــرگ مغــزی و پای
ــای پزشــکی  ــدی در دنی ــده جدی ــن ای ــرد هســتند. ای ف
ــر  ــد در نظ ــی جدی ــان زیست شناس ــه در جه ــت ک اس

گرفتــه نمی شــود. 
سابقه در طبیعت

ــتانداران  ــی پس ــا و حت ــتان، ماهی ه ــیاری از دو زیس بس
ــک  ــس از ی ــان را پ ــی از مغزش ــبت بزرگ ــد نس می توانن
ضربــه شــدید بازســازی کننــد. ایــن موجــودت بــه 
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ــای  ــگفت آور و فناوری ه ــد و ش ــی جدی ــای درمان روش ه
پییچیــده پزشــکی احتیــاج ندارنــد تــا آن هــا را از حالــت 
مــرگ مغــزی بــه حیــات ریــکاور کنــد. آن هــا تنهــا بــرای 
مدتــی بــه خــواب فرومی رونــد و ســپس بــا یــک مغــز تازه 
بیــدار می شــوند. امــا چــرا انســان و ســایر نخستی ســانان 
امــکان بازســازی مغــزی را ندارنــد؟ ایــن پرسشــی اســت 
ــعی  ــا )ReAnima( س ــی ری انیم ــروژه پژوهش ــه در پ ک
ــتور،  ــرا پاس ــود. ای ــدا ش ــخی پی ــرای آن پاس ــود ب می ش
مدیرعامــل بیوکــوارک، از بنیادهــای پژوهشــی و دخیل در 
پــروژه ری انیمــا می گویــد: »هیــچ گلولــه جادویــی بــرای 
ــن  ــت. در ای ــود نیس ــزی موج ــرگ مغ ــازی م معکوس س
پــروژه، در کنــار وســایل و تجهیــزات پزشــکی، از تلفیقــی 
از ابزارهــای بازســازی کننده اســتفاده می کنیــم کــه 
بــرای بیمــاران بــا ســطح هوشــیاری پاییــن، کمــا و زندگی 
گیاهــی اســتفاده می شــود و هــدف از آن تحریــک و 
افزایــش فعالیت هــای مغــزی اســت. بازگردانــدن دســتگاه 
عصبــی بیمــار مــرگ مغــزی کار ســاده ای نیســت. طبیعت 
بــر پایــه پیچیدگــی رشــد می کنــد و هــدف نهایــی ایــن 
ــه مغــزی کــه به شــدت آســیب دیده اســت،  اســت کــه ب
ــد خــودش را در اطــراف  ــه می توان ــم چگون ــوزش دهی آم
بافــت صدمــه دیــده بازســازی کنــد. البتــه اصــالح بافــت 
ــز از  ــت مغ ــل در بازگش ــا عام ــیب دیده تنه ــی آس عصب

حالــت مــرگ نیســت.« 
مساله هویت  

ارتباطــات عصبــی آن چیــزی اســت کــه مــا را می ســازد 
ــک  ــود ی ــاره وج ــق درب ــی حقای ــی تمام ــور اساس و مح

شــخص اســت. مــرگ مغــزی بــه بســیاری از ایــن 
ارتباط هــا آســیب می زنــد و مغــز و ســاختار آن هــر 
روز کــه بیشــتر در ایــن حالــت بمانــد، از شــرایط عــادی 
ــت  ــی مغــز از حال ــرای بازگردان ــر می شــود. ب خــود دورت
مــرگ، دانشــمندان بایــد بداننــد ســاختار اولیــه آن 
ــا  ــوده ت ــی ب ــه صورت ــه چ ــق ب ــیار دقی ــات بس ــا جزئی ب
ــه  ــرای بازســازی عصبــی دقیقــا ب بعــدا بتواننــد راهــی ب
همــان حالــت اولیــه بیابنــد، چیــزی شــبیه ســرهم بندی 
دوبــاره کتابــی کــه تاکنــون نخوانده ایــد، بعــد از این کــه 

ــش ســوخته اســت!  در آت
ــر  ــی پیچیده ت ــد ذهــن آدم ــاد دارن ــه پزشــکان اعتق البت
از ایــن توصیفــات اســت و خاطــرات در درازمــدت قابــل 
بازیابــی هســتند. بســیاری از ســلول های بــدن مــا 
می میرنــد و بــا ســلول های دیگــری بــرای هــزاران 
ــوز  ــا هن ــن می شــوند و م ــار در طــول زندگــی جایگزی ب
ــا  ــی کســانی از م ــم، حت ــظ می کنی ــت خــود را حف هوی
ــرگ  ــاره م ــا درب ــی آی ــوند. ول ــر می ش ــار آلزایم ــه دچ ک
مغــزی هــم درســت اســت؟ ایــن پرســش هنــوز پاســخ 
ــرا  ــم چ ــر نمی دانی ــال حاض ــا در ح ــدارد. م ــنی ن روش
برخــی از بیمــاران مــرگ مغــزی پــاره ای از فعالیت هــای 
مغــزی خــود را ریــکاور می کننــد امــا در بســیاری 
ــزی در  ــه نیســت. مکانیســم بازســازی مغ ــر این گون دیگ
ــم  ــت و نمی دانی ــن نیس ــا روش ــف دقیق ــوران مختل جان
چــرا مــا انســان ها ایــن توانایــی را نداریــم. تنهــا چیــزی 
ــه برخــی از  ــن اســت ک ــم، ای ــان می دانی ــا اطمین ــه ب ک
ــم  ــم بتوانی ــه امیدواری ــد ک ــا بازمی گردن ــرگ مغزی ه م
 .آن را بــه دیگــر بیمــاران مــرگ مغــزی تعمیــم دهیــم
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ا  ونی�، موج های سینویس هستند، ز�ی ن شلک موج در تولیدات الك�ت �ی مناسب �ت

ن  ن هستند و در نتیجه در جر�ی ال�ت از 50 هر�ت موج های مربیع حاوی فراکن� �ب

اد یم کنند ب تولید شده اختالل ا�ی

ش منافذ  نوپیالرها �ب گس�ت ن �ن رکز اصیل خود را در فرایند ساخت ا�ی
ت
حمققان �

ن مواد، جذب  ی ا�ی ن هدف در به اکرگ�ی �ی ن معنا که همم �ت آن ها گذاشته اند، به ا�ی

نور بیش�ت است

های اتومبیل ها و  �ی دیدپذ�ی در �ت ب
ت

ژی  � مهان گونه که گفته شد، استفاده از منابع ا�ن

م عظییم  که حب ان بسیار �ک کند چرا اکمیون ها یم تواند به منافع زیست-حمییط �ب

�ی در  ری �ت -�ش ن تعداد �ب ا�ی از خودروها در طول شبانه روز در حرکت هستند و بنا�ب

ان تولید یم شود �ب

ی�ت که استفاده از جوهر خورشیدی در تولید  ن مز �ی ن و همم �ت �ی معده �ت

ینه های تولید آن هاست سلول های خورشیدی دارد، رصفه جو�ی در هز

انرژی های سبز
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میکرواینورترهای موازی را بشناسید

گ
وی خورشیدی در مصارف خان� ن معكوس کننده ن�ی �ی �ت �ب

 فهیمه خراسانی

ــد  ــی جدی ــروزه حکــم خانه های ــای خورشــیدی ام پنل ه
ــه مجتمع هــای مســکونی اضافــه  ــد کــه ب و گــرم را دارن
راه حل هــا  بهتریــن  از  ایــن پنل هــا یکــی  شــده اند. 
بــرای کــم کــردن هزینه هــای مصــرف انــرژی بــه شــمار 
ــل  ــک پن ــما ی ــر ش ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب می رون
خورشــیدی روی ســقف خانه تــان داشــته باشــید، منزلــی 
ــا  ــاخته اید. در این ج ــود س ــرای خ ــد را ب ــرم و جدی گ
قصــد داریــم یکــی از ابزارهــای مهمــی را کــه در سیســتم 
ــرد دارد  ــیدی کارب ــای خورش ــب پنل ه ــدازی و نص راه ان
بــه شــما معرفــی کنیــم: اینورتــر یــا معکوس کننــده کــه 
ــی  ــان برق ــی جری ــار الکتریک ــر ب ــی در تغیی ــش مهم نق
دارد کــه از صفحــات خورشــیدی بــه داخــل منــزل 
ــواع مختلفــی وجــود  هدایــت می شــوند. اینورترهــا در ان
ــر  ــا میکرواینورت ــن آن ه ــی از جدیدتری ــه یک ــد ک دارن
ــت  ــی اس ــک، مخزن ــتگاه کوچ ــن دس ــت. ای ــوازی اس م
ــا  ــرژی تولیــد شــده در صفحــات خورشــیدی را ب کــه ان

ــد.  ــتفاده می کن ــل اس ــب قاب ــوج مناس ــس و م فرکان
کســانی کــه روی ســقف خانه هــای خــود صفحــات 
ــد، حتمــا متوجــه شــده اند  خورشــیدی را نصــب کرده ان
تمــام ســیم هایی کــه از پنــل  خورشــیدی انشــعاب 
ــرق منــزل  ــه شــبکه ب ــد، قبــل از این کــه ب پیــدا کرده ان
ــک  ــزی کوچ ــه فل ــک جعب ــق ی ــد از طری ــند، بای برس
ــده  ــه معکوس کنن ــه ک ــن جعب ــن مســیر شــوند. ای تعیی
ــان  ــن جری ــه گرفت ــود، وظیف ــده می ش )inverter( نامی
مســتقیم )DC( تولیــد شــده از ســلول خورشــیدی واقــع 
 )AC( در پنل هــا را دارد و آن را بــه جریــان متنــاوب
ــاب  ــد. انتخ ــل می کن ــا تبدی ــتفاده در خانه ه ــل اس قاب
نــوع مناســب اینورتــر بــرای پنل هــای خورشــیدی 
راه انــدازی،  نصــب،  هزینه هــای  در  زیــادی  تاثیــر 
کابل کشــی و صرفه جویــی در انــرژی دارد. در حــال 
ــوع  ــا دو ن ــیله تنه ــن وس ــتفاده کنندگان از ای ــر اس حاض
اساســی آن را بــرای انتخــاب دارنــد: میکرواینورتــر و 
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ــت  ــک جه ــا در ی ــت تنه ــن حال ــی در ای ــار الکتریک ب
ــه وارد  ــی ک ــه هنگام ــد و در نتیج ــدا می کن ــان پی جری
ــدن  ــه ش ــرای یکپارچ ــود، ب ــا می ش ــرق خانه ه ــبکه ب ش
بــه مشــکل برمی خــورد. همین جاســت کــه جریــان 
ــار  ــویه از ب ــان یکس ــن جری ــد: گرفت ــه کار می آی AC ب
ــه  ــت ب ــب مثب ــی از قط ــی قطب ــی و جابه جای الکتریک

ــز(.  ــه )هرت ــار در ثانی ــا 60  ب ــی 50 ت ــب منف قط
سـاده ترین راه بـرای درک ایـن مفهـوم کـه یـک اینورتـر 
چگونـه کار می کنـد، ایـن اسـت کـه یـک مـدار سـاده را 
تصـور کنیـد کـه با یـک باتـری 9 ولتـی به یـک ولت متر 
یـا ولت سـنج دسـتگاهی  متصـل شـده اسـت. ولت متـر 
اسـت کـه بـرای اندازه گیـری اختـالف الکتریکـی بین دو 
سـر یـک مـدار الکتریکی بـه کار می رود. هنگامی که سـر 
مثبـت ولت سـنج را بـا انتهـای مثبـت باتری و سـر منفی 
آن را بـا سـر منفـی باتـری تنظیـم کنیـد، 9 ولـت روی 
صفحـه بـه نمایـش درمی آیـد. حـاال اگـر سـرها معکوس 
شـوند، یعنـی سـر مثبـت بـا انتهـای منفـی و برعکـس 
لمـس شـوند، ولت متـر 9- ولت را نشـان می دهـد. در این 
حالـت، اگـر کسـی بتواند با کمک دسـت خـود قطب ها را 
بـا سـرعت پنجـاه بـار در ثانیه تعویـض کند، یـک اینورتر 
خـام مکانیکـی را تولیـد کـرده اسـت کـه توانایـی تبدیل 
یـک جریـان مسـتقیم 9 ولتی را بـه یک جریـان متناوب 

بـا فرکانس 50 هرتـز دارد. 
امواج سینوسی در مقابل امواج مربعی

الکترونیکـی،  تولیـدات  در  مـوج  شـکل  مناسـب ترین 
مربعـی  موج هـای  زیـرا  هسـتند،  سینوسـی  موج هـای 
حاوی فرکانسـی باالتر از 50 هرتز هسـتند و در نتیجه در 
جریـان تولیـد شـده اختـالل ایجـاد می کننـد و در برخی 
مـوارد باعـث اختـالل در عملکـرد تجهیـزات الکترونیکی 
می شـوند. در زمینـه اینورترهـای مـورد بحـث نیـز بهتـر 
اسـت موج هـای تولیـد شـده از نوع سینوسـی باشـند که 
کمتریـن میـزان اختالل را ایجـاد می کننـد. در یک مثال 
سـاده ماننـد مثـال قبلـی، یـک اینورتـر سـاده مکانیکی، 
مـوج مربعـی تولیـد می کنـد. ایـن موج  هـای مربعـی در 
جریـان تعویـض قطب هـا کـه بـا شـدت انجـام می پذیرد، 
تولیـد می شـوند. امـا نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه 
می تواننـد  مختلـف  دسـتگاه های  بـرای  مربعـی  امـواج 
مخـرب باشـند. بنابرایـن در عملکـرد یـک اینورتـر بهتـر 
اسـت تولیـد موج هـای سینوسـی مـد نظـر باشـد چراکه 
تغییـر قطـب در آن هـا نـه بـه یکبـاره و به شـدت، بلکـه 
بـه صـورت تدریجـی انجـام می شـود و به آرامـی بـه یـک 
منحنـی نـرم و روان تغییـر می یابنـد. در همیـن راسـتا، 
امواجـی کـه اینورترهـای باکیفیـت بـاال تولیـد می کنند، 
بسـیار بـه مـوج سینوسـی نزدیکنـد. در این حالـت دیگر 
نگرانـی  بابـت اتصـال دسـتگاه های برقی بـه پریزهای برق 
وجـود نـدارد زیرا نیـروی برقی کـه از طریـق اینورترها به 
منـزل شـما می آیـد، دارای موج هـای سینوسـی اسـت و 

 .اثـرات مخربـی نـدارد

ــدی  ــوع جدی ــن ن ــته ای )string(. همچنی ــر رش اینورت
ــه  ــوازی، ب ــر م ــام میکرواینورت ــه ن ــا، ب از میکرواینورتره
صاحبــان منــازل در صرفه جویــی در فراینــد نصــب، 
پنل هــای  فعال ســازی  و  کابل کشــی  راه انــدازی، 
ــا  ــد. در این ج ــک می کن ــد کم ــا 75 درص ــیدی ت خورش
نیــز بــه نحــوه عملکــرد ایــن میکرواینورتــر می پردازیــم. 

AC و DC جریان های
قبـل از این کـه بفهمیـم اینورتـر چیسـت و دقیقـا چـه 
کاری انجـام می دهـد، الزم اسـت مفهـوم دو نـوع جریـان 
را بشناسـیم: جریـان مسـتقیم )DC( و جریـان متنـاوب 
از  بسـیاری  و  باتری هـا  خورشـیدی،  سـلول های   .)AC(
کار می کننـد.  متنـاوب  بـا جریـان  مـدرن  دسـتگاه های 
بـه دیگـر سـخن، جریـان مسـتقیم یـک جریان یکسـویه 
الکتریکـی تنهـا در یـک  بـار  الکتریکـی اسـت و  بـار  از 
جهـت جـاری اسـت. امـا در جریان متنـاوب، گـردش بار 
الکتریکـی بـه صـورت دوره ای بـا یـک فرکانـس مفروض 
بیـن  جنـگ  داسـتان  نیـز  تاریـخ  در  می کنـد.  تغییـر 
جریان هـا معـروف اسـت. از یـک طـرف توماس ادیسـون 
تامیـن  بـرای  وسـتینگهاوس  جـرج  دیگـر  طـرف  در  و 
نیـروی بـرق ایـاالت متحـده امریـکا ایـن دو جریـان را به 
چالـش کشـیدند. طبیعـی اسـت کـه ادیسـون، بـه عنوان 
مختـرع المپ هـای رشـته ای، جریـان DC را بـه عنـوان 
اسـتاندارد بـرق ایـاالت متحـده در نظـر داشـت. از طرف 
دیگـر، وسـتینگهاوس نیـز با کمک دسـتیار خـود جریان 
متنـاوب را بـه ثبت رسـانده و مدافع آن بود. بـه هر حال، 
مهـم، پیـروزی جریان هـای متنـاوب در ایـن جنگ اسـت 
چراکـه شـبکه برق مسـتقیم بـه کابل هـای بزرگ تـر نیاز 
داشـت و مسـافت های طوالنی تـری را نیـز بایـد می پیمود 
و در نهایـت بسـیار پرهزینه تـر تمـام می شـد در حالی که 
در جریـان متنـاوب، بـا توسـعه یـک ترانسـفورماتور بـرق 
نیـز سـیم های  در مسـافت های طوالنـی  AC، می تـوان 
را  هزینه هـا  نهایـت  در  و  بـرد  کار  بـه  را  کوچک تـری 
بسـیار کمتـر کرد. بـا توجه بـه مزایای ایـن روش، جریان 
متنـاوب بـه عنـوان یـک اصـل اساسـی در انتقال بـرق از 
نیروگاه هـا بـه خانه هـا پذیرفتـه شـد. امـروزه جریان های 
ایفـا  مهمـی  نقـش  الکتریسـته  نیـروی  انتقـال  در   AC
می کننـد و جایـگاه کامـال تثبیت شـده ای پیـدا کرده انـد. 
در موضـوع مـورد بحث نیـز، یعنـی اینورترهـا، آنچه مهم 
اسـت نقشـی اسـت که ایـن دسـتگاه ها در تبدیـل جریان 

مسـتقیم بـه جریـان متنـاوب ایفـا می کننـد. 
فراینــد اینورتــر در تولیــد انــرژی 

خورشــیدی چگونــه اســت؟
ــه در  ــت ک ــی اس ــت دارد، نقش ــر اهمی ــه در اینورت آنچ
تولیــد جریــان متنــاوب دارد. از آن جــا کــه فراینــد 
ــه ایجــاد یــک  فتوولتائیــک در ســلول های خورشــیدی ب
ــاز  ــیله ای نی ــه وس ــود، ب ــر می ش ــتقیم منج ــان مس جری
ــرا  ــه دهــد زی ــاوب ارائ ــه صــورت متن اســت کــه آن را ب
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امـری  خورشـیدی  سـلول های  انـواع  تولیـد  امـروزه 
کامـال شـناخته شـده در جهـان اسـت و انـواع مختلفـی 
از آن تولیـد می شـوند. بنابرایـن دیگـر صـرف تولیـد ایـن 
سـلول های خورشـیدی در معـرض توجه قـرار نمی گیرد، 
بلکـه نـوآوری در کیفیـت و بهینه تر شـدن این محصوالت 
اسـت کـه در درجـه اول اهمیـت دارد. در همیـن راسـتا، 
محققـان بـه دنبال تولید سـلول های خورشـیدی هسـتند 
خورشـید  نـور  مقابـل  در  باالتـری  جـذب  قـدرت  کـه 
داشـته باشـند، ضمـن این کـه هزینه هـای تولیـد آن هـا 
نیـز ارزان تـر و مقـرون بـه صرفه تـر از انـواع قبلـی باشـد. 
در همیـن زمینـه، مـواد نانـو توجـه محققـان را بـه خـود 
جلـب کـرده و موجـب این دریافت شـده اسـت که برخی 
مـواد نانـو قابلیـت جـذب بیشـتری در برابر نور خورشـید 
دارنـد و هزینـه سـاخت و بهره بـرداری از آن هـا نیز کمتر 
اسـت. سـتون های نانـو کـه بـا نـام نانوپیـالر معروفنـد از 
جملـه ایـن نانومـواد هسـتند کـه محققـان بـا گسـترش 
منافـذ موجـود در آن هـا موفـق بـه جـذب نـور بیشـتری 
بـه  بـه طـور مختصـر  این جـا  در  از خورشـید شـده اند. 
خصوصیـات و نحـوه عملکرد ایـن نانوپیالرهـا می پردازیم. 
در سـال های اخیـر محققـان دانشـگاه برکلـی در کالیفرنیا 
مـاده ای بـا سـاختار نانـو را توسـعه داده انـد کـه در زمینـه 
تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر بسـیار کارآمـد اسـت و بـه 
تولیـد سـلول های خورشـیدی کم هزینه تر منجر می شـود، 
در  نانومـواد  ایـن  خصیصـه  مهم تریـن  این کـه  ضمـن 
سـلول های خورشـیدی، تولیـد نـور واضح تـر و آشـکارتر 
نـازک  فیلم هـای  ماننـد  نیـز  جدیـد  مـاده  ایـن  اسـت. 
سـلول های خورشـیدی بـه جـذب نـور منجـر می شـود بـا 
ایـن تفاوت که از مواد نیمه رسـانای بسـیار کمتری نسـبت 
بـه انواع قبلی  اسـتفاده می کند. سـاختار ظاهـری این مواد 
جدیـد کـه از نانوپیالر )سـتون های نانو( تشـکیل شـده اند، 
بـه این صورت اسـت که در قسـمت باالیی خـود باریکند و 
در قسـمت پاییـن ضخیم تـر می شـوند. قسـمت های نازک 
باالیـی بـه نور اجـازه می دهنـد بـدون انعـکاس در صفوف 
ایـن نانومـواد نفوذ کند و قسـمت های پایین  کـه ضخیم تر 
نیـز هسـتند ایـن نـور را جـذب می کننـد و در نهایـت بـه 
تولیـد نیروی بـرق منجر می شـوند. خصوصیـت اصلی این 
نانوپیالرهـا توانایی باالیی اسـت که در جذب نور خورشـید 
دارنـد بـه طوری کـه می تواننـد تـا 99 درصد از نـور مرئی 
تابیـده شـده را جـذب کننـد. ایـن مسـاله زمانـی اهمیـت 
پیـدا می کنـد کـه بدانیـم یـک سـلول  فیلـم تخـت عادی 
خورشـیدی تنهـا توانایی جـذب 15درصـد از نـور را دارد. 

مزایای نانوپیالرها
می تـوان گفت سـازه هایی مانند نانوسـیم ها، میکروسـیم ها 
و نانوپیالرها در به دام انداختن نور بسـیار عالی و کارآمدند 
و همچنیـن بـه خاطر نیـاز کمتری کـه به مواد نیمه رسـانا 
دارنـد، هزینه هـای کمتری را نیـز در پی دارند. نانوسـیم ها 
و نانوپیالرهـا در مقابل سـایر سـلول های خورشـیدِی فیلم 
نازک سـاخته شـده از مـوادی مانند تلوریـد کادیوم، حدود 

نصـف از یک سـوم مـواد نیمه رسـانا را اسـتفاده می کننـد، 
یعنـی یک  سـوم از مقـداری را کـه سـلول های خورشـیدی 
مذکـور بـه مـواد نیمه هـادی نیـاز دارنـد بایـد نصـف کـرد 
تـا بـه میـزان نیـاز نانوپیالرهـا به مـواد نیمه رسـانا دسـت 
یافـت. بـر این اسـاس، این مـواد دیگـر هزینه هـای مربوط 
بـه تولیـد و تهیـه مـواد نیمه هـادی را ندارنـد و در نتیجـه 
ارزان تـر و کارآمدتـر هسـتند. همچنیـن ایـن نانومـواد بـه 
میـزان کمتـر از یـک درصـد نیـز بـه مـواد نیمه رسـانا در 
مقابـل سـلول های خورشـیدی سـیلیکونی کریسـتالی نیاز 
دارنـد. بنابراین می تـوان گفت حضـور نانوپیالرها در عرصه 
تولیـد سـلول های خورشـیدی بسـیار مقـرون بـه صرفه تر 
اسـت و در مقایسـه بـا انـوع قدیمی تـر، بـه جـذب همـان 
مقـدار نـور و حتـی بیشـتر منجـر می شـود و در مقابـل 

هزینه هـای کمتـری نیز در بـردارد. 
روش ساخت نانوپیالر

محققـان تمرکـز اصلـی خـود را در فراینـد سـاخت ایـن 
نانوپیالرهـا بـر گسـترش منافـذ آن هـا گذاشـته اند، به این 
معنـا کـه مهم ترین هـدف در به کارگیری این مـواد، جذب 
نـور بیشـتر اسـت. بر ایـن اسـاس، گسـترش میلی متری و 
نانومتـری در ایـن فراینـد بسـیار مهـم و تاثیرگـذار اسـت. 
طبـق نظـر محققـان ایـن طـرح، اگرچـه تولیـد نانومـواد 
و روش هـای  دارد  نیـاز  پیچیـده  بـه طرح هـای  همیشـه 
سـاخت آن هـا نیز چندان آسـان نیسـت، امـا روش مذکور 
در تولید این سـتون های نانو بسـیار ارزان تر و حتی نسـبتا 
سـاده تر اسـت از این رو، یکی از روش های نوین و مناسـب 
در تولید انرژی خورشـیدی به شـمار مـی رود. محققان این 
نانوپیالرهـا را کـه به انـدازه دو میکرومتـر بلندترند، با 130 
نانومتـر قطـر سـاخته اند که رأسشـان نیـز 60 نانومتر قطر 
دارد. آن هـا کار خـود را بـا ایجـاد منافـذی در یـک فویـل 
آلومینیـوم بـا ضخامت 2/5 میلی متر آغـاز کردند و در ابتدا 
فیلـم نـازک آن را به صـورت قطب مثبـت درآوردند تا یک 
ترتیـب منظـم از منافـذی را ایجـاد کننـد کـه 60 نانومتر 
پهنـا و یـک میکرومتر عمق داشـته باشـد. آن ها سـپس با 
گذاشـتن فویل مذکور در معرض اسـید فسـفریک منافذ را 
تا 130 نانومتر گسـترش دادنـد. همچنین تبدیل فیلم های 
نـازک بـه قطب مثبت در ایـن فرایند باعث می شـود منافذ 
موجـود یـک میکرومتر عمیق تر شـوند و این طـول اضافی 
نیـز با پهنـای 60 نانومتری اصلی همراه می شـود. در پایان 
نیـز مقدار کمی طال برای رشـد کریسـتال های نیمه رسـانا 
در ایـن منافـذ قـرار داده می-شـود. ایـن مـواد نیمه رسـانا 
بـه ردیاب هایـی کـه در هـر کـدام از ایـن منافذ بـه منظور 
جـذب نور قـرار داده شـده اند، کمـک می کننـد. طبق نظر 
محققـان ایـن پـروژه، روش آن هـا کـه بـا اشـکال متفاوت 
و قطرهـای متعـدد سـاخته شـده اسـت، نسـبت بـه دیگر 
رویکردهـای سـاخت نانوپیالرهـا کـه از طریـق مونتاژ های 
الیـه الیـه سـاخته می شـوند و در ترکیـب آن هـا از مـواد 
پیچیده تـری ماننـد سـیم ها و نانوفلزات اسـتفاده می شـود، 

 .بـه مراتب سـاده تر اسـت
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ن �ی تكنولوژی ی� از ضد حمیط  زیست �ت
قطعات خودروها را مه رام یم کند؟ 

 رقیه ملکی نیا
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تایــر ســبز نمونــه ای از تالش هــای اخیــر محققــان بــرای 
ســاختن الســتیکی اســت کــه در عیــن دارا بــودن دوام و 
امنیــت، مقــرون بــه صرفــه هــم هســت و اثــرات مخــرب 
زیســت محیطی آن بــه حداقــل رســیده اســت. اســتفاده 
ــام  ــواد خ ــای م ــه ج ــی ب ــن و بازیافت ــواد جایگزی از م
طبیعــی و معدنــی مهم تریــن ویژگــی در تولیــد ایــن نــوع 

تایــر به شــمار مــی رود. 
در جاده های سبز رانندگی کنید 

اســتفاده از مــواد اولیــه تجدیدپذیــر در بســیاری از 
صنایــع جهــان رایــج شــده اســت. صنعــت ســاخت تایــر 
نیــز از ایــن مســاله مســتثنا نیســت و ســاخت تایــر ســبز 
نمونــه ای از ایــن فراینــد به شــمار مــی رود. در ســاخت این 
نــوع الســتیک ســعی می شــود تــا حــد امــکان از کاربــرد 
ــوخت های  ــن س ــیمیایی و همچنی ــواد ش ــات و م ترکیب
فســیلی اجتنــاب شــود. بــا توجــه بــه نگرانی هــای 
زیســت محیطی جوامــع امــروزی، اســتفاده از منابــع 
انــرژی جایگزیــن بــه عنــوان راه حلــی اساســی بــرای ایــن 
ــده و بســیاری از شــرکت-ها  ــه ش ــر گرفت ــور در نظ منظ
و تولیدکننــدگان در صنایــع مختلــف از ایــن راه حــل 
اســتقبال می کننــد و بــا داشــتن تیم هــای مجــرب 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــه محصوالت ــعی در ارائ ــی س تخصص
انرژی هــای جایگزیــن و تجدیدپذیــر دارنــد. ایــن رونــد در 
صنعــت خودروســازی نیز بــه نحو گســترده ای وجــود دارد 
ــتیک هایی  ــاخت الس ــر س ــال های اخی ــا در س و خصوص
ــوده اســت.  ــه ســبز از جملــه ایــن فعالیت هــا ب موســوم ب
ــر  ــه تای ــم در زمین ــدگان مه ــان، از تولیدکنن ــن می در ای
ســبز شــرکت کانتیننتــال )Continental( اســت کــه از 
جملــه شــرکت های بین المللــی در زمینــه تولیــد قطعــات 
خــودرو محســوب می شــود و خصوصــا تایــر ســبز یکــی از 

محصــوالت مهــم آن اســت. 
مزایای استفاده از تایر سبز 

ـــرژی   ـــع ان ـــتفاده از مناب ـــد، اس ـــه ش ـــه گفت ـــه ک همان گون
تجدیدپذیـــر در تایرهـــای اتومبیل هـــا و کامیون هـــا 
ـــیار  ـــان بس ـــت-محیطی جه ـــع زیس ـــه مناف ـــد ب می توان
کمـــک کنـــد چراکـــه حجـــم عظیمـــی از خودروهـــا 
در طـــول شـــبانه روز در حرکـــت هســـتند و بنابرایـــن 
ـــود.  ـــد می ش ـــان تولی ـــر در جه ـــماری تای ـــداد بی-ش تع
ــیمیایی و  ــواد شـ ــتفاده از مـ ــم اسـ ــدر حجـ ــر چقـ هـ
ســـوخت های فســـیلی در ایـــن تایرهـــا کمتـــر باشـــد، 
عـــالوه بـــر ذخیـــره انـــرژی جهانـــی و یافتـــن منابـــع 
ــتی  ــای زیسـ ــر، از آلودگی هـ ــرژی تجدید پذیـ ــازه انـ تـ
ـــر از  ـــی دیگ ـــود. یک ـــته می ش ـــادی کاس ـــد زی ـــا ح ـــز ت نی
ـــودن  ـــبک وزن ب ـــبز، س ـــای س ـــتفاده از تایره ـــای اس مزای
ــبک تر  ــد سـ ــدود 10 درصـ ــه حـ ــت کـ ــن آن هاسـ ایـ
از محصـــوالت معمـــول هســـتند و در نتیجـــه باعـــث 
ـــوخت  ـــت س ـــوند و در نهای ـــودور می ش ـــش وزن خ کاه

کمتـــری مصـــرف می کننـــد. 

نحوه تولید تایر سبز 
از جملــه راهکارهــای اصلــی در تولیــد تایــر ســبز، اســتفاده 
از مــواد جایگزیــن بــه جــای مــواد اولیــه و خــام طبیعــی 
و  شــیمیایی  ترکیبــات  کاربــرد  از  همچنیــن  اســت. 
ســوخت های فســیلی نیــز در ایــن رونــد کاســته می شــود. 
پلیمرهــای  بازیافتــی،  روغن هــای  درختــان،  چــوب 
مخصــوص، ابریشــم خــام و فــوالد بازیافتــی از جملــه ایــن 
مــواد جایگزیــن هســتند کــه در تولیــد ایــن الســتیک بــه 
کار بــرده می شــوند. بــر ایــن اســاس، تایــر ســبز بــه عرصــه 
تجــارت جهانــی وارد شــده و جایــگاه خــود را پیــدا کــرده 
ــر دو قســمت از  ــه در ســال های اخی ــه طــوری ک اســت ب
ــر را کائوچــوی طبیعــی حاصــل از  ــک تای ســه قســمت ی
درختــان تشــکیل می دهــد. در ادامــه، ایــن صنعــت بســیار 
رشــد کــرد و مــزارع زیــادی بــه منظــور تولیــد تایــر ســبز 
ــد.  ــرار گرفتن ــرداری ق ــورد بهره ب ــد و م ــت رفتن ــر کش زی
ــر ســبز ایــن اســت کــه  هــدف اصلــی تولیدکننــدگان تای
ــع فســیلی را در ایــن فراینــد حــذف  ــا حــد امــکان مناب ت
ــرای ایــن  و منابــع تجدیدپذیــر را جایگزیــن آن کننــد و ب
منظــور بــه اســتفاده از مــواد بازیافتــی روی آورده انــد؛ مثــال 
ــتفاده  ــردازش  شــده اس ــاره پ ــی و دوب ــای طبیع از روغن ه
ــد.  ــی کرده ان ــن روغن هــای معدن ــد و آن را جایگزی می کنن
ــواد  ــد م ــر تولی ــی ب ــز اصل ــز تمرک ــور نی ــن منظ ــرای ای ب
ــت توده  ــه از زیس ــی ک ــد پلیمرهای ــت؛ مانن ــن اس جایگزی
ســاخته شــده اند، روغن هــای پــردازش شــده، انــواع 
مختلــف کربــن ســیاه، نانوهــای معدنــی و بــه ویــژه مــواد 
بازیافتــی. جالــب اســت بدانیــد بیــش از 90 درصــد از مــواد 
اولیــن نمونه هــای تایــر ســبز تولیــد شــده، خالــی از مــواد 
ــت  ــان دهنده موفقی ــد نش ــن درص ــه ای ــد ک ــیلی بودن فس
تولیدکننــدگان ایــن صنعــت در کاهــش ســوخت های 
فســیلی و یافتــن منابــع جایگزیــن انــرژی اســت. از جملــه 
مــواد جایگزیــن دیگــری کــه در تولیــد ایــن تایرهــا بــه کار 
مــی رود، فــوالد بازیافتــی اســت. ابریشــم خــام نیــز از دیگــر 
ــر مــورد اســتفاده در ایــن فراینــد اســت.  مــواد تجدیدپذی
ــاوی  ــای ح ــام روغن ه ــا تم ــبز تقریب ــر س ــد تای در تولی
ــده اند  ــذف ش ــای آن ح ــی هیدروکربن ه )PAHs( یعن
ــا شــده اند.  ــن آن ه ــت  شــده جایگزی ــای بازیاف و روغن ه
ــاال  ــر ب ــه خاط ــا ب ــن روغن ه ــی، ای ــای قبل در نمونه ه
بــردن عمــر ســرویس دهی تایــر بــه کار می رفتنــد، 
ــتفاده از  ــت محیطی اس ــج زیس ــه نتای ــه ب ــدون این ک ب
ــد  ــن رون ــبز ای ــای س ــا در تایره ــود، ام ــه ش ــا توج آن ه
ــوع  ــن ن ــدی ای ــروه تولی ــف شــده اســت. گ ــال متوق کام
ــانی  ــات کار آس ــن ترکیب ــذف ای ــه ح ــد ک ــر معتقدن تای
نبــوده اســت چراکــه هــر الســتیک متشــکل از 15 
ــا  ــن ترکیب ه ــه ای ــه در هم ــت ک ــف اس ــب مختل ترکی
روغــن مذکــور بــه نوعــی بــه کار رفتــه اســت، بــه همیــن 
ــردن  ــن ک ــن و جایگزی ــن روغ ــذف ای ــرای ح ــر ب خاط
روغن هــای بازیافتــی تقریبــا همــه ترکیبــات یــک 
ــرای آن  ــد را ب ــر را تغییــر داده و یــک سیســتم جدی تای

 کرده انــد.  پایه گــذاری 
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جهانی را تصور کنید که در آن قادر خواهید بود با کمک کیف پول، 
کیف دستی یا تلفنتان وسایل الکترونیکی خود را شارژ کنید. این 
خواسته چندان از واقعیت دور نیست زیرا با توجه به گروه های تحقیقاتی 
متنوعی که در زمینه ارائه انرژی های تجدیدپذیر مشغول کار هستند، 
چنین رویکردی هایی قابل پیش بینی است. جوهر خورشیدی ماده ای 
است که از طریق آن می توان سلول های خورشیدی چاپ  شده 
تولید کرد. این سلول ها قابلیت قرارگیری 
روی سطوح مختلف پالستیکی را دارند 
انرژی خورشیدی می توانند  با جذب  و 
الکتریسیته تولید کنند. بنابراین با قرار 
دادن این سلول های خورشیدی جدید 
روی سطح تلفن همراه، کیف پول و... که 
روکش پالستیکی داشته باشند، به راحتی 
دست  خورشیدی  انرژی  به  می توان 
یافت. مهم ترین خصیصه این سلول های 
به  مقرون  نیز  شده  چاپ   خورشیدی 
صرفه تر بودن فرایند تولید آن هاست زیرا 
نسبت به انواع قبلی، وقت و هزینه کمتری 
صرف ساختشان می شود. این فرایند تولید 
که از طرف آژانس انرژی های تجدیدپذیر 
استرالیا و ایالت ویکتوریا حمایت می شود، در موسسه تحقیقاتی 
VICOSC در حال اجراست و گروه محققان این پروژه به دنبال 

اعمال این فرایند روی سطوح غیرپالستیکی نیز هستند. 
پنل های خورشیدی قابل چاپ

اخیرا گروه تحقیقاتی CSIRO با همکاری دانشگاه ملبورن در حال 
مطالعه برای تولید فیلم های نازک خورشیدی نیمه شفاف هستند که 
می توانند جایگزین هر سطح پالستیکی شوند و با نور خورشید کار 
کنند. موارد استفاده از این فیلم های نازک از لپ تاپ تا پنجره های 
رنگی آسمان خراش های بزرگ می تواند متفاوت باشد. کافی است نور 
خورشید به این سطوح برسد تا بتوانید از برق تولیدی شان برای شارژ 
کردن لوازم برقی استفاده کنید. البته آنچه این روش را مقرون به صرفه 
می کند، یافتن یک راه حل ارزان قیمت و قابل اعتماد برای تولید این 
سلول هاست. برای این منظور نیز گروه تحقیقاتی VICOSC راه حل 
مناسبی یافته است، به این صورت که آن ها با اصالح چاپگرهای 
تجاری توانسته اند از جوهر خورشیدی در چاپ صفحات خورشیدی 
نازک و انعطاف پذیر استفاده کنند. این فرایند تولیدی که بسیار مقرون 

 به صرفه و مقیاس پذیر است، در حال حاضر در مرحله تولید آزمایشی 
قرار دارد. بر این اساس، جوهر خورشیدی فرایند جدیدی در تولید 
سلول های خورشیدی محسوب می شود. جوهر خورشیدی معموال از 
نمک های فلزی تشکیل شده است که در ترکیبات پلیمری فولرین 
)نوعی کربن( وجود دارند. ترکیب این جوهر نیز به دو صورت ساخته 
می شود: یا می تواند شامل یک الیه نوری متشکل از پلیمر نوع p و 
فلورین نوع n باشد یا می تواند از یک کاتد و یک آند )دو قطب یک 
جریان الکتریکی( که حالت تعلیق دارند، ترکیب شده باشد. از آن جا 
که سیستم این جوهرهای خورشیدی به گونه ای است که می توانند 
به صورت الیه الیه اعمال شوند، این امکان را فراهم می آورند که 
از آن ها برای چاپ سلول های خورشیدی روی الیه های پالستیکی 

استفاده شود. 
مزیت عمده جوهر خورشیدی

عمده ترین و مهم ترین مزیتی که استفاده از جوهر خورشیدی در 
تولید سلول های خورشیدی دارد، صرفه جویی در هزینه های تولید 
آن هاست. سلول های خورشیدی سیلیکونی متعارف باید در خأ 
و فضاهای مهر و موم شده و بدون گرد و غبار تولید شوند و ایجاد 
چنین شرایطی هزینه های زیادی در پی دارد اما در فرایند جدید، 
سلول های خورشیدی می توانند تحت فشار اتمسفر و دمای محیط 
تولید شوند بنابراین تولیدشان هزینه  کمتری دارد. بنابراین می توان 
گفت فناوری تولید جوهر خورشیدی از جمله تکنولوژی های بادوام 
در زمینه انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود که در سال های 
آتی جایگاه قابل توجهی را در این صنعت از آن خود خواهد کرد. در 
این پروژه آژانس انرژی های تجدیدپذیر استرالیا و دولت ایالتی ویکتوریا 
در زمینه تولید سلول های خورشیدی قابل چاپ به صورتی جدی 
عمل می کنند. در حال حاضر نیز تولید این سلول های خورشیدی 
شروع شده و در مرکز تحقیقاتی VICOSC ماژول های خورشیدی 
انعطاف پذیر 10 در 10 سانتی متری و به زودی نیز پنل هایی در اندازه 
A3 تولید می شوند. اگرچه این پرژوه در حال حاضر تنها روی سطوح 
پالستیکی قابل اجراست اما مرکز تحقیقاتی  VICOSC امیدوار است 
که بتواند این فرایند را روی سایر سطوح مانند پشت بام ها و پنجره های 
شیشه ای نیز پیاده کند. بنابراین آینده این تکنولوژی جدید در جهان 
بسیار روشن است چراکه می تواند در کوچک ترین وسایل مانند کیف  
پول و تلفن  همراه که روکش پالستیکی دارند تا سطوح بزرگ تری 
مانند پشت بام ها قابلیت گرفتن انرژی خورشید را داشته باشد و از 

.طریق آن، انرژی الکتریکی و گرمایی پاک تری را تولید کند

شارژ تلفن همراه
با انرژی های تجدیدپذیر

ژی زا یم شوند! پالستیک و جوهر خورشیدی ا�ن

 محمدرضا اردکانی
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ن نكته رسیده  ها واقعا من را شگفت زده یم کرد چون به ا�ی ن ن چ�ی مهه ا�ی

بیا�ت است که در زمان  ر ب
ت

بینا�ی من خییل بیش�ت از � به �ن ر ب
ت

بودم که �

ورم،  ن عث شد حسا�ب جا �ب ن دیگری که �ب بینا�ی به دست آورده بودم. چ�ی

ر چقدر در اطراف من در حال تغی�ی است ن بود که �ش ا�ی

کارآفرینی

ید که هرگز �ن توانید به عنوان مد�ی  ن مساهل را بپذ�ی ید ا�ی ای رسیدن به موفقیت �ب �ب

ن جلب کنید اک و رسمایه گذارانتان را به خود�ت د مهه اکرکنان، رسش ست اع�ت �ی رس�پ

ر »دانشنامه اسالیم« در توضیح واژه نظم آمده است: »نظم در لغت به معنای 

وی  تیب دادن اکر و... و در اصطالح نظایم به معنای پ�ی ، �ت ن �پ داش�ت ، �ب ن آراس�ت

اکمل از دستورهای نظایم است
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طراحی شهری
با ذهن نابینا! 

 رقیه ملکی نیا

بینا شید �ی �ن  �ن کند بینا �ب
ت

ر فر� ن �ش در ا�ی
شید �ی سامل  معلول �ب
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از اتوبـوس پیـاده شـدم و بـه سـمت غـرب راه افتـادم تـا 
خـودم را بـه کالس آمـوزش خط بریل برسـانم. زمسـتان 
سـال 2009 بـود. یـک سـالی می شـد که بیناییـم را از 
دسـت داده بـودم. همـه چیـز خوب پیـش می رفـت. بعد 
از این کـه بـه سـالمت بـه طرف دیگـر خیابان رسـیدم، به 
سـمت چـپ پیچیـدم. دکمـه سـیگنال صوتی چـراغ عابر 
پیـاده را فشـار دادم و منتظـر شـدم تـا نوبتـم برسـد. بعد 
از این کـه صـدای چـراغ قطـع شـد، از جایم بلند شـدم و 
خیلـی آرام بـه سـمت دیگر خیابـان رفتم. به پیـاده رو که 
رسـیدم، صـدای یـک صندلـی فلزی به گوشـم خـورد که 
در عـرض پیـاده روی بتنـی جلـوی من لغزید. می دانسـتم 
کـه سـر نبش یـک کافه هسـت و ایـن را هم می دانسـتم 
کـه در پیـاده روی جلـوی کافـه بـرای مشـتری ها صندلی 
می گذارنـد. بنابرایـن به سـمت چـپ تغییر مسـیر دادم تا 
بـه خیابـان نزدیک تر بشـوم. همیـن که ایـن کار را کردم، 
صندلـی هـم بـه سـمت چـپ رفت. بـه نظـرم رسـید که 
مرتکـب اشـتباهی شـده ام. دوباره به سـمت راسـت رفتم. 
دقیقـا هم زمـان صندلی هم به سـمت راسـت رفـت. حاال 
دیگـر داشـتم عصبـی می شـدم. دوبـاره رفتـم بـه طـرف 
چـپ. صندلـی هـم رفـت بـه سـمت چـپ و راهم را سـد 
کـرد. رسـما داشـتم از کـوره درمی رفتـم. پـس داد زدم: 
»لعنتـی کـی هسـتی؟ این جا چـه خبره؟« درسـت همان 
موقـع که شـروع بـه داد زدن کـردم، صدایی آمـد؛ صدای 
آشـنای تلـق تلـق. بـه نظـرم آشـنا می آمـد. به سـرعت 
احتمـال دیگری به ذهنم رسـید و دسـت چپـم را کورمال 
کورمـال حرکـت دادم تا این که انگشـتانم چیـز کرکداری 
را لمـس کـرد و باالخـره بـه یـک گـوش رسـیدم. گـوش 
یـک سـگ بـود، شـاید یـک سـگ شـکاری. تسـمه اش را 
بـه صندلـی بسـته بودند. حتمـا صاحبش رفته بـود داخل 
کافـه تـا یـک قهـوه بگیرد. سـگ هم اصـال قصد نداشـت 
دسـت از سـماجت بـردارد و می خواسـت بـه مـن سـالم 
کند. شـاید هم می خواسـت پشـت گوش هایـش را نوازش 
کنـم. چـه کسـی می دانـد، شـاید داشـت بـرای کمک در 

تشـخیص جهـت به مـن اعـالم آمادگـی می کرد. 
امـا ایـن داسـتان کوتـاه در واقـع دربـاره همـه ترس هـا و 
تصـورات غلطـی اسـت که از تردد در شـهر بدون داشـتن 
قـوه بینایـی بـه ذهـن خطـور می کنـد، افـرادی به ظاهـر 

بی توجـه بـه محیـط و مـردم اطـراف. 
پـس اجـازه بدهیـد کمـی بـه عقـب برگردیـم تـا مـن 
پاتریـک  آمـاده کنـم! در روز سـنت  برایتـان  را  صحنـه 
بـه  جراحـی  عمـل  یـک  انجـام  بـرای  سـال 2009،  در 
بیمارسـتان رفتـم. قـرار بـود یک تومـور مغزی را از سـرم 
خـارج کننـد. عمـل موفقیت آمیز بـود. دو روز بعد اختالل 
بیناییـم کم کـم شـروع شـد. روز سـوم کامال نابینا شـدم. 
بالفاصلـه یـک حـس باورنکردنـی بـه سـراغم آمـد؛ حس 
تـرس، پریشـانی و آسـیب پذیری. مثـل هـر کـس دیگری 
کـه ممکـن اسـت ایـن اتفـاق برایـش بیفتد، می ترسـیدم 
امـا چـون وقـت داشـتم تا بنشـینم و بـا خودم فکـر کنم، 
کم کـم متوجـه شـدم چیزهای زیـادی دارم کـه باید بابت 

شهری که برای افراد نابینا طراحی 
شده باشد، چه شکلی است؟ کریس 
داونی، مهندس معماری است که 
ناگهان در سال 2008 نابینا می شود. 
او در یک سخنرانی تد، زندگی در 
شهر سانفرانسیسکو را که عاشقانه 
دوستش دارد، قبل و بعد از نابینا 
شدن مقایسه می کند و نشان 
می دهد که در طراحی متفکرانه و 
بامالحظه ای که کیفیت زندگی او را 
در حال حاضر افزایش داده است، 
می تواند زندگی همه مردم شهر را 
بهتر بکند، چه بینا و چه نابینا. 
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آن هـا شـکرگزار باشـم. خصوصـا بـه پـدرم فکـر می کردم 
کـه از عـوارض جراحـی مغـزی فـوت کـرده بـود. پـدرم 
وقتـی ُمرد، 36 سـالش بـود و مـن 7 سـاله بـودم. اگرچه 
دالیـل زیادی داشـتم تـا از آن چیزی که پیـش رویم بود 
بترسـم - و واقعـا از این کـه قـرار اسـت چه اتفاقـی بیفتد، 
هیـچ اطالعی نداشـتم - امـا هنوز زنده بودم. پسـرم هنوز 
پـدر داشـت. عـالوه بر آن، مـن اولیـن نفری نبـودم که تا 
آن وقـت بیناییـش را از دسـت مـی داد. امـا می دانسـتم 
بایـد بـا سیسـتم ها و تکنیک هـای مختلـف آشـنا شـوم و 
آموزش هـای مختلفـی ببینم تـا زندگی کامـل و بامعنایی 

داشـته باشـم، یـک زندگی فعـال بـدون بینایی. 
بنابرایـن روزی کـه از بیمارسـتان مرخـص شـدم، آن جـا 
را بـا یـک ماموریـت تـرک کـردم. ایـن ماموریـت کـه از 
بیمارسـتان خـارج بشـوم و بهتریـن آموزش هـا را ببینـم 
تـا بتوانـم بـا سـرعت هرچـه بیشـتر بـه بازسـازی زندگی 
خـودم بپـردازم. در عـرض شـش مـاه، دیگـر سـر کارم 
برگشـته بـودم. آموزشـم شـروع شـده بـود. حتـی شـروع 
کـردم بـه دوچرخه سـواری دونفـره با دوسـت های قدیمی 
دوچرخه سـوارم. خـودم تـردد روزانـه ام را انجـام می دادم. 
منظـورم پیـاده روی توی شـهر و سـوار شـدن بـه اتوبوس 

اسـت کـه کار سـخت و وقتگیـری بـود. 
امـا آن چیـزی کـه حیـن آن تحـول سـریع پیش بینـی 
تجربه هـای  رویارویـی  بـودن  فوق العـاده  بـودم،  نکـرده 
بینایـی مـن بـا تجربه هـای نابیناییـم از مکان هـا و آدم ها 

در چنیـن مـدت کوتاهـی بـود. 
ایـن رویارویی هـا باعـث شـد بـه بینشـی قـوی برسـم یـا 
آنچـه مـن اسـمش را برون بینـی می گـذارم؛ چیزهایـی 
کـه از زمـان از دسـت دادن بیناییـم یـاد گرفتـم. ایـن 
برون بینـی طیـف وسـیعی از مسـائل پیـش پـا افتـاده تـا 
عمیـق و معنـادار، از دیـدگاه مـادی تـا افـکار مضحـک را 
در بـر می گرفـت. بـه عنـوان یـک مهنـدس معمـار، آن 
رویارویـی ناخوشـایند مربوط به تجربه بینایـی و نابیناییم 
کـه مربـوط بـه مکان هـا و آدم ها بـود و طـی چنین مدت 
کوتاهـی بـه آن رسـیده بـودم، بصیـرت فوق العـاده ای بـه 
مـن داد. بهترینشـان درک ایـن نکتـه بـود کـه در واقـع 
هسـتند.  جالبـی  مکان هـای  نابینایـان  بـرای  شـهرها 
همین طـور از تمایلـی کـه بـرای مهربانـی و مراقبـت در 
شـهر وجود داشـت، شـگفت زده شـدم در حالـی که هیچ 
تفاوتـی بـرای مـن قائـل نمی شـدند. کم کم متوجه شـدم 
کـه انـگار نابینایـان روی خـود شـهر هـم تاثیـری مثبـت 

دارنـد و ایـن بـه نظـرم کمـی عجیـب می آمـد. 
اجـازه بدهیـد کمـی بـه عقب تـر برگردیـم تـا بـا هـم بـه 
ایـن مسـاله نگاهـی بیندازیـم که چرا شـهر تا ایـن اندازه 
بـرای نابینایـان مفید اسـت. آنچه در آموزش بـه نابینایان 
بـرای کنـار آمدن با فقـدان بینایـی مهم اسـت، یادگیری 
ایـن نکتـه اسـت کـه شـما بـه عنـوان یـک نابینا بایـد به 
همـه حـواس غیربصـری خودتـان متکـی باشـید و ایـن 
یعنـی حواسـتان را جمـع چیزهایـی کنیـد که اگـر نابینا 
نبودیـد، ممکـن بـود آن هـا را نادیـده بگیرید. بـا نابینایی 

انـگار دنیـای جدیدی از اطالعات احساسـی به روی شـما 
بـاز می شـود. وقتـی نابینا شـدم، همنوایی همـه صداهای 
دقیـق دور و بـرم کـه در شـهر جریـان داشـت، واقعـا من 
را شـگفت زده می کـرد. وقتـی نابینا هسـتید، صداهایی را 
می شـنوید و بـه کار می گیریـد تـا بفهمیـد کجا هسـتید، 
چطـور بایـد حرکـت کنیـد و الزم اسـت کجـا برویـد. بـه 
ایـن ترتیـب، تنهـا از طریـق ادراکـی کـه عصـای تـوی 
دسـتتان بـه شـما می دهـد، می توانیـد بافت هـای مختلف 
زمیـن زیـر پایتـان را حـس کنیـد و بـه مـرور می توانیـد 
بـرای خودتـان الگویـی بسـازید تـا بفهمیـد کجا هسـتید 
و بـه کـدام طـرف می رویـد. همچنیـن خورشـیدی که به 
یـک طـرف صورتتـان می تابـد یـا بـادی کـه بـه گردنتان 
می خـورد، اطالعاتـی را در مـورد موقعیـت مکانی تـان و 
این کـه چقـدر در یـک خیابـان جلـو رفته ایـد، بـه شـما 
می دهـد. حـس بویایـی بـه شـما کمـک می کنـد نواحـی 
مختلـف شـهر را بشناسـید. بعضـی نواحی و شـهرها بوی 
خـاص خـود را دارنـد. یـا اگـر شـانس بیاوریـد، می توانید 
راسـت دماغتـان را بگیریـد و بـه آن نانوایـی کـه دنبالش 

برسید!  هسـتید، 
همـه ایـن چیزهـا واقعا مـن را شـگفت زده می کـرد چون 
بـه ایـن نکتـه رسـیده بـودم کـه تجربـه نابینایـی مـن 
خیلـی بیشـتر از تجربیاتـی اسـت کـه در زمـان بینایی به 
دسـت آورده بـودم. چیـز دیگـری که باعث شـد حسـابی 
جـا بخـورم، ایـن بود کـه شـهر چقـدر در اطـراف من در 
حـال تغییر اسـت. وقتـی بینا هسـتید، همه انـگار به فکر 
خودشـان هسـتند و سـر شـما هـم بـه کار خودتـان گرم 
اسـت. اما اگـر نابینا باشـید، داسـتان کامال فـرق می کند. 
وقتـی جایی مـی روم، نمی دانم چه کسـی دارد مرا تماشـا 
می کنـد. احسـاس می کنـم خیلی هـا حواسشـان بـه مـن 
اسـت و تماشـایم می کننـد. آدم بدبینـی نیسـتم امـا هـر 
جـا مـی روم، ایـن توصیه هـا را می شـنونم کـه »از این جـا 
بـرو«، »از اون جـا حرکـت کـن«، »ایـن رو بپـا!« بیشـتر 
ایـن اطالعات بـه درد بخـور هسـتند و خیلی هایش کامال 
برعکـس اسـت و شـما مجبوریـد فکـر کنیـد کـه ببینید 

معنـی واقعی شـان چیسـت. 
یـک بـار در اوکلنـد بـودم و داشـتم در طـول بـرادوی 
قـدم مـی زدم کـه بـه نبـش یـک خیابـان رسـیدم. گوش 
بـه زنـگ سـیگنال صوتـی عابرین بـودم. همین کـه قطع 
شـد، تـازه می خواسـتم پایـم را تـوی خیابـان بگـذارم که 
یکدفعـه یـک نفـر محکـم دسـت راسـتم را چنـگ زد و 
بازویـم را گرفـت و مـرا بـه طـرف خـط عابر پیاده کشـید 
و همین طـور کـه بـا زبـان چینـی بـا مـن حـرف مـی زد، 
مـن را در عـرض خیابـان دنبال خـودش می کشـید. انگار 
نمی شـد از دسـت ایـن مرد دررفـت! اما باالخره مرا سـالم 
بـه آن طـرف خیابـان رسـاند. چه می شـد کـرد؟ امـا باور 
کنیـد برای پیشـنهاد کمـک کـردن راه هـای مودبانه تری 

دارد!  هم وجـود 
زمانـی کـه در اوکلنـد بـودم، واقعـا از این کـه از وقتـی 
شـهر  انـدازه  چـه  تـا  بـودم،  داده  دسـت  از  را  بیناییـم 
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ایـن  منظـره  همیشـه  خـوردم.  جـا  بـود،  کـرده  تغییـر 
شـهر را دوسـت داشـتم، عالـی بـود. اوکلنـد واقعـا شـهر 
بزرگـی اسـت. امـا وقتـی نابینـا شـدم و همین طـور کـه 
در طـول بـرادوی قـدم مـی زدم، می شـنیدم کـه مـردم 
دعایـم می کننـد! وقتـی چشـم داشـتم، از ایـن حرف هـا 
نمی شـنیدم. )خنـده( حتی االن در سانفرانسیسـکو هم از 
ایـن حرف هـا نمی شـنوم. می دانـم کـه این مسـاله بعضی 
از دوسـتان نابینایـم را آزار می دهـد و تنهـا مـن نیسـتم. 
اغلـب تصـور می شـود که ایـن رفتـار از روی ترحم اسـت 
امـا مـن مایلـم تصـور کنـم کـه از حس انسـانیت نشـات 

می گیـرد. 
عـالوه بـر ایـن، نشـان می دهـد کـه چطـور معلولیـت و 
نابینایـی از مرزهـای قومـی، اجتماعی، نـژادی و اقتصادی 
عبـور می کنـد. معلولیت فرصت مسـاوی برای فـرد فراهم 
می کنـد. در حقیقـت، شـنیده ام معلولیـن می گوینـد کـه 
در واقعیـت فقـط دو گـروه از افـراد وجود دارنـد: آن هایی 
کـه دچـار معلولیـت شـده اند و آن هایـی کـه هنـوز کامال 
هـم  دیگـر  یک جـور  نشـده اند!  معلولیـت خـود  متوجـه 
می شـود دربـاره اش فکـر کـرد، امـا تصـورم این اسـت که 
این جـورش زیباسـت چـون مطمئنـا این دیـدگاه از تصور 
تقابـل مـا بـا آن ها یـا افـراد سـالم در مقابل افـراد معلول 
متمایزتـر اسـت؛ تعبیر بسـیار صادقانه تـر و محترمانه تری 

از شـکنندگی زندگی اسـت. 
پـس آخریـن حرف مـن برای شـما این اسـت کـه نه تنها 
شـهر بـرای نابینایـان مفیـد اسـت، بلکه بـه ما نیـاز دارد. 
مـن دراین بـاره مطمئنم. امروز به شـما پیشـنهاد می کنم 

کـه وقتـی داریـد شـهرهای جدیـد و خارق العـاده ای را 
تصـور می کنیـد، نابینایـان را نیز به عنوان سـاکنان شـهر 
در نظـر بگیریـد و فقـط بـه عنـوان افـرادی کـه بعـد از 
این کـه قالـب کلـی شـهر ریختـه شـد، تـازه به فکرشـان 
می افتیـد، بـه آن هـا نـگاه نکنیـد چـون آن موقـع دیگـر 
خیلـی دیـر اسـت. پـس اگر شـهری را بـا در نظـر گرفتن 
از پیاده روهـای  نابینـا طراحـی کردیـد، شـبکه ای  افـراد 
مناسـب بـا طیـف گسـترده ای از گزینه هـا و انتخاب هـا 
خواهیـد داشـت کـه همـه در سـطح خیابان در دسـترس 
هسـتند. اگـر شـهری را بـا در نظـر گرفتـن افـراد نابینـا 
بـه عنـوان سـاکنانش طراحـی کردیـد، پیاده روهـا زیـاد 
و جایگاهشـان قابـل پیش بینـی خواهنـد بـود و فاصلـه 
بیـن سـاختمان ها، مـردم و ماشـین ها به خوبـی تنظیـم 
شـده اسـت. اگر شـهری را بـا در نظـر گرفتن افـراد نابینا 
طراحـی کنید، سیسـتم حمـل و نقل عمومی قـوی، قابل 
دسـترس و بـا ارتبـاط خـوب خواهیـد داشـت کـه همـه 
بخش هـای شـهر را بـه هـم وصل می کنـد. اگر شـهری را 
بـا در نظـر گرفتـن افراد نابینـا طراحی کردید، شـغل های 
جدیـدی ایجـاد می شـود چـون افـراد نابینـا هـم بـه کار 
نیـاز دارنـد و می خواهنـد زندگـی خودشـان را بگذراننـد. 
ایـن نکتـه برسـید کـه در طراحـی  پـس امیـدوارم بـه 
شـهر بـرای نابینایـان همـه چیـز فراگیرتـر، منصفانه تـر 
و عادالنه تـر خواهـد شـد. بـر اسـاس تجـارب پیشـینم از 
زمانـی کـه بینـا بـودم، بـه نظـرم چنیـن شـهری بسـیار 
عالـی خواهـد بـود و واقعـا فرقـی نمی کنـد کـه در ایـن 
 .شـعر بینـا باشـید یـا نابینـا، معلـول باشـید یـا سـالم
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موفقیت به سبک علی بابا
 ساقی احتشام زاده
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»علی بابـا« ایـن روزهـا در دنیـا نامی شناخته شـده اسـت؛ نه 
بـه فقـط بـه خاطـر داسـتان  »علی بابـا و چهـل دزد بغـداد« 
یـا افسـانه  »سـندباد« بلکـه خیلی هـا ایـن نـام را به واسـطه 
یک شـرکت تجـارت الکترونیـک چینی می شناسـند که در 
زمینـه فـروش و خدمـات پـس از آن به شـکل مصرف کننده 
بـه مصرف کننـده، بنگاه بـه مصرف کننده و بنگاه بـه بنگاه از 
طریـق وب فعالیت می کنـد. علی بابا یک فروشـگاه اینترنتی 
اسـت که در قالب سیسـتم خرده فروشـی و رایانـش ابری به 

مشـتریان خود خدمـات ارائـه می دهد. 
جـک ما، مدیرعامل این شـرکت، ایـده اصلی نام گـذاری آن 
را از همـان داسـتان علی بابـا و چهـل دزد بغـداد وام گرفتـه 
اسـت و می گویـد: »یـک روز در سانفرانسیسـکو در یـک 
کافی شـاپ نشسـته بـودم و فکر می کـردم که اسـم علی بابا 
خـوب اسـت یـا نـه. هنگامـی که گارسـون سـر میـزم آمد، 
پرسـیدم علی بابـا را می شناسـی؟ گفـت بلـه. پرسـیدم در 
مـوردش چـه می دانـی؟ گفـت علی بابـا و چهـل دزد و مـن 
گفتـم بله خودش اسـت! بعدش به خیابان رفتـم و از عابران 
کـه از ملیت هـای مختلفـی چـون هنـدی، آلمانـی، چینی، 
ژاپنـی و... بودنـد همیـن سـوال را پرسـیدم و همگـی همان 
جـواب را دادنـد. علی بابـا به راحتی تلفظ می شـود و در همه 

جهان شناخته شـده اسـت.« 
علی بابـا در سـال 2012 توانسـت 170 میلیارد دالر فـروش 
داشـته باشـد کـه ایـن رقـم از مجمـوع فـروش دو رقیـب 
اصلـی اش، یعنـی آمـازون و ای بـی، بیشـتر بـود. همچنیـن 
دالر  میلیـارد   231 شـرکت  2014 ایـن  سـال  اواخـر  در 
ارزش  گـذاری شـد. بـه دنبـال دسـت نیافتـن بـه توافـق در 
عرضـه عمومـی بـا رگوالتـوری یـک شـرکت هنگ کنگـی 
در سـپتامبر 2013، این هلدینـگ بـرای عرضـه اولیـه وارد 
ایـاالت متحـده امریـکا شـد. همزمان بـا عرضه اولیـه، ارزش 
علی بابـا بـه میزان 21/8 میلیارد دالر رسـید و در حال حاضر 

جزو 20 وب سـایت برتـر دنیـا بـه شـمار مـی رود. 
در ادامـه می توانیـد رازهـای موفقیـت در کارآفرینـی را بـه 

شـیوه جـک مـا بخوانید. 

به دنبال دشمن تراشی برای خودتان نباشید 
رقابـت در یـک محیط دوسـتانه از مهم تریـن جنبه های کار 
کـردن در فلسـفه جک ماسـت. او یاد گرفته اسـت که هرگز 
نباید به رقبایش به چشـم دشـمن نگاه کند بلکه او رقبایش 
را دوسـتانی می دانـد کـه می توانـد از آن ها درس بگیـرد و با 

مـدد رقابـت با آن هـا از حداکثر توانش اسـتفاده کند. 

عاشق زندگی باشید 
جـک مـا می گوید: »من همیشـه به خـودم می گویـم که ما 
بـه دنیـا آمده ایـم تـا از زندگـی لـذت ببریـم نه این کـه تمام 
وقـت در حـال کار کـردن باشـیم. مـا بـه این جـا آمده ایـم تا 
شـرایط را بـرای خـود و اطرافیانمـان بهتر کنیم نـه این که با 
غـرق شـدن در کار از زندگـی کـردن غافـل شـویم. اگر تمام 
زندگـی خـود را وقـف کار کرده اید، مطمئن باشـید که روزی 
پشـیمان خواهیـد شـد.« این فلسـفه جک مـا در زندگی اش 

اسـت کـه آن را بـه تجربـه ای بـرای کمـک بـه دنیـا تبدیل 
کرده اسـت. 

همکارانتان را برای رسیدن به یک هدف متحد کنید 
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت بایـد ایـن مسـاله را بپذیرید که 
هرگـز نمی توانیـد بـه عنوان مدیـر یا سرپرسـت اعتماد همه 
کارکنـان، شـرکا و سـرمایه گذارانتان را بـه خودتـان جلـب 
کنیـد. در عوض، بهتر اسـت همه تالشـتان را بـه کار بگیرید 
کـه کل تیـم بـرای رسـیدن بـه یک هـدف از پیـش تعیین 
شـده و برنامه ریزی شـده تـالش کنند، به جـای این که روی 

چشـم انداز یـک نفر متحد شـوند. 

دوراندیش باشید 
جـک مـا معتقد اسـت کـه یک مدیر خـوب تجـاری مدیری 
اسـت که دوراندیشـی مناسـبی داشـته و همیشـه یک قدم 
از سـطح رقابـت جلوتـر باشـد. مدیـر دوراندیش بایـد بتواند 
موقعیت هـای جدیـد را در ذهـن خـود مجسـم و به موقـع 
تصمیمـات مناسـبی را اتخاذ کنـد تا بتواند از سـایر رقبایش 
در بـازار جلـو بزنـد. زمـان گذاشـتن و داشـتن قـدرت درک 
درونـی از ویژگی هایـی اسـت کـه هـر مدیـر موفقـی بـه آن 

دارد.  نیاز 

اجازه دهید کارمندهایتان از شما بهتر باشند 
یـک بـار از جـک مـا پرسـیدند کـه یـک رهبـر بایـد چه 
داد:  جـواب  او  و  باشـد  داشـته  همکارانـش  بـا  تفاوتـی 
مهارت هـای  و  بهتـر  خودتـان  از  بایـد  شـما  »کارمنـد 
بیشـتری داشـته باشـد. اگـر غیـر از این باشـد، شـما فرد 
نامناسـبی را اسـتخدام کرده اید و تصمیمتان اشـتباه بوده 
اسـت. یادتـان باشـد کـه بـرای موفقیـت در کارآفرینی به 
یـک تیـم خـوب نیـاز دارید پـس بـه مهارت هـای افرادی 
کـه می خواهیـد اسـتخدام کنیـد، دقـت کنیـد. شـما بـه 
کسـانی نیـاز دارید کـه بدانند چگونـه باید برای رسـیدن 
بـه هدفـی کـه تعییـن کرده ایـد تـالش و خودشـان را به 

 ».چشـم انداز شـما نزدیـک کننـد
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من از زمان تولد شلخته بودم! هر کسی که من را بشناسد، 
به خوبی با این ویژگی  من آشناست و می داند که بی نظمی 
پای ثابت زندگی من است. من ساعت های زیادی از عمرم 
را صرف سر و کله زدن با همکارم سر تمیز کردن اتاق کردم 
چون ما دقیقا 180 درجه در زمینه تلقی که از نظم و انضباط 
داریم، با هم فرق می کنیم. همکارم از آن دسته آدم هایی است 
که ذاتا منظم هستند و آن قدر منضبط به نظر می رسند که 
می شود آن ها را با مهمانداران هواپیما اشتباه گرفت! تکیه کالم 
همکارم در تمام این سال ها این بود که »یک میز به  هم 
ریخته برابر با یک ذهن بی نظم است«. هرگز حرفش را باور 
نکردم و با گفته مشهوری از انیشتین جوابش را می دادم که 

در این صورت »یک میز خالی نشان دهنده چیست؟!« 
به  نگاهم  که  شد  وارد  من  به  زمانی  ضربه  بزرگ ترین  اما 
آموزشی  کمیته  رئیس  الرک،  رجینا  دکتر  از  مصاحبه  ای 
انجمن ملی سازمان دهندگان حرفه ای امریکا، افتاد که از رابطه 
قوی میان ذهن درهم برهم و میز شلوغ و آشفته می گفت. به 
گفته دکتر الرک، بی نظمی می تواند ژنتیکی باشد. این افراد 
شیوه ای غیرخطی برای فکر کردن و روحیه ای هنری دارند. 
آن ها آدم هایی اجتماعی هستند و ترجیح می دهند هر کاری 
بکنند جز منظم کردن و فایل بندی و... آن ها وقتی به خانه 
می رسند و می خواهند پروژه ای جدید را شروع کنند، یک 
ایده درخشان توی ذهنشان هست و این برایشان کافی است 
تا دوباره همه چیز را روی زمین بریزند و شروع به کار کنند. 

نظم چیست؟ 
در »دانشنامه اسالمی« در توضیح واژه نظم آمده است: »نظم 
در لغت به معنای آراستن، برپا داشتن، ترتیب دادن کار و... 
و در اصطالح نظامی به معنای پیروی کامل از دستورهای 

نظامی است. انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، 
ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج، سامان پذیری 
و آراستگی است.« بر این اساس، نظم از نظر 
اسالمی به سه دسته نظم در اوقات شبانه روز، 

نظم فکری و نظم در مصرف تقسیم بندی 
می شود. امروز هم وقتی حرف از نظم به 
میان می آید، سه شیوه مهم منظم بودن 

مورد توجه است: اول نظم دادن به محیط 
زندگی، دوم نظم دادن به افکار و ذهنیات 
و سوم نظم در برنامه ریزی یا به اصطالح 

روان شناسی اتاق های به  هم ریخته
 حمیده حقیقی

ته شكوفا یم شود؟ ن ق های به مه ر�ی نبوغ در ا�ت

توانایی سازمان دهی که هر یک می تواند بر دیگری اثر داشته 
باشد. 

بی نظمی؛ نشانه نبوغ؟  
دکتر کاتلین ووس، روان پزشک در دانشگاه مینه سوتا، برای 
بررسی تاثیر نظم و انضباط در زندگی تنها به میزهای شلوغ 
بسنده نکرده، بلکه سراغ ذهن های درهم نیز رفته است و با انجام 
یک سری مطالعه پژوهشی توانسته نوعی نبوغ و نخبگی در این 

بی نظمی ها پیدا کند و برای ادعایش شواهد علمی نیز دارد. 
اما سوالی که این جا برای هر کسی پیش می آید، این است 
که تفکر خالق چیست و اتاق به هم ریخته چه کمکی به 
شکل گیری آن می کند؟ تفکر خالق در ساده ترین شکل خود 
یعنی فکر کردن خارج از شیوه های معمول استدالل کردن، 
بنابراین اصال عجیب نیست اگر ببینیم از یک اتاق شلوغ و 
ایده های  نیست،  معمولش  جای  سر  چیز  هیچ  که  آشفته 
خالقانه بیرون می آید؛ درست همان طور که اتاق کار انیشتین 
بود! البته مارک تواین نیز در بی نظمی دست کمی از انیشتین 
نداشت و در میان هم نسل های خود صاحب روشن ترین و 
خالق ترین ذهن ها بود. حتی استیو جابز، نابغه عصر حاضر که 
آی فون را به دنیا معرفی کرد، یک بی نظم تمام عیار بود. حتی 
یک بار بی نظمی محیط کار دانشمند بزرگ، پیاژه، تعجب یک 
خبرنگار را برانگیخت اما پیاژه در جواب این سوال که »آقای 
را که می خواهید  نامنظم چطور چیزی  اتاق  این  دکتر در 
پیدا می کنید«، گفت: »دو گونه نظم وجود دارد: هندسی و 
طبیعی. اتاق من به صورت طبیعی منظم است و نه هندسی. 
بنابراین، من به راحتی هر چیزی را که بخواهم پیدا می کنم!« 
 اما اگر شما اتاقی بی نظمی برای خودتان ساخته اید و هر 
از لباس و کاغذ و  از زیر کوهی  بار که دنبالتان می گردند 
جوراب شسته نشده پیدا می شوید، معنیش این است که 
نابغه هستید و باید هر لحظه منتظر کشف و 
اختراعاتتان باشیم؟ زهی خیال باطل! مطالعات 
روان شناسانه مختلف، از جمله مطالعات دکتر 
ووس، نشان دهنده رابطه علت و معلولی 
میان بی نظمی و نبوغ و خالقیت نبوده 
است و این طور نیست که تصور کنیم 
اگر هر روز در یک اتاق شلوغ و درهم بیدار 
شویم، ایده های خالقانه بیشتری به ذهنمان 

 .خطور می کند
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تمع  یم گردد. البته حمب ز به سال 87 �ب رک عمل و فناوری ال�ب سیس �پ سابقه �ت

رک از سال  یه فعالیت خود را �ب رویكرد �پ
گ

اد دانش� دای �ب قیقا�ت �ش
ت

�

ز، به عنوان  رک عمل و فناوری ال�ب ۱370 آغاز کرده است که یم توان گفت �پ

رک کشور، سابقه معیل ۲5 ساهل دارد ن �پ اول�ی

هور �ب قدردا�ن از رسانه میل به خاطر توجه به موضوع  معاون عیمل و فناوری رئیس محب

�ش از توفیقات حاصل  ن کت ها و تولیدات آن ها گفت: �ب  رسش
ن

اقتصاد دانش بنیان و معر�

ست که در یک  سال گذشته  ن خصوص مرهون مه�ری ارزنده صدا و س�ی شده در ا�ی

ن موضوع ورود کرده است به خو�ب به ا�ی

گزاری یک رسی  ن است که �ب �ب د اصیل رویداد فانوس ا�ی رویكرد و راه�ب

ن مسابقات که طرح های  ن ا�ی مسابقات کشوری و محایت از منتخب�ی

ی  �ت اری سازی �ب ب
ت

�ت اجرا کرده و مدل � ی داشته و ایده هایشان را �ب خالقانه �ت

 که اشاره کردم، دست پیدا کن�ی
ن

شند، به اهدا� داشته �ب

ی به ت�ی  ماه ۱395 
خ تورم در یك سال من�ت ان �ن ن آمار مرکز  امار ا�ی �ب اساس آخر�ی

یه ۱390( معادل9 درصد بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل  )�ب مبناي سال �پ

۶٫۱واحد درصد اکهش داشته است

ه افراد ایده های  پ
ن

محایت های ستاد به موارد مشخص شده حمدود �ن شود و چنا�

ند و در صورت  ریس قرار یم گ�ی ز مه مورد �ب شند، �ب ن اولویت ها داشته �ب دیگری جز ا�ی

لزوم از طرف ستاد محایت خواهند شد

گزارش
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تجاری سازی و فروش
مشکل شرکت های دانش بنیان

 نیلوفر منزوی

ز  رک عمل و فناوری استان ال�ب ، رئیس �پ �ن گفت و گو �ب عطاء الهل ر�ب
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چند سالی از زمانی که استان البرز 
وارد تقسیمات کشوری شده است، 
می گذرد؛ استانی در نزدیکی پایتخت 
که پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های 
زیادی را در دل خود جای داده است. 
با وجود آن که استان البرز، وسعت 
چندانی ندارد، اما قابلیت های باالی 
فنی، آزمایشگاهی و انسانی آن سبب 
شده است پارک علم و فناوری این 
استان در زمره پارک های فعال کشور 
قرار بگیرد. مهندس عطاء اهلل ربانی، 
رئیس این پارک، در گفت و گوی پیش 
رو به ظرفیت های استان، چالش های 
شرکت های دانش بنیان و مشکالت پارک 
علم و فناوری استان البرز پرداخته است. 

ـــه  ـــرز از چ ـــتان الب ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل  پ
ـــرد؟ ـــروع ک ـــود را ش ـــالی کار خ س

ـــه ســـال  ـــرز ب ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ســـابقه تاســـیس پ
87 برمی گـــردد. البتـــه مجتمـــع تحقیقاتـــی شـــهدای 
ـــارک  ـــرد پ ـــا رویک ـــود را ب ـــت خ ـــگاهی فعالی ـــاد دانش جه
ــوان  ــه می تـ ــت کـ ــرده اسـ ــاز کـ ــال 1370 آغـ از سـ
ــوان  ــه عنـ ــرز، بـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت پـ گفـ
اولیـــن پـــارک کشـــور، ســـابقه عملـــی 25 ســـاله دارد. 
ایـــن پـــارک از ابتـــدای روی کار آمـــدن دولـــت تدبیـــر 
و امیـــد فعالیت هـــای خـــود را بـــه طـــور چشـــمگیری 
افزایـــش داده اســـت تـــا جایـــی کـــه تـــا پایـــان ســـال 
92، 8 شـــرکت فنـــاور جـــذب آن شـــده بودنـــد و تـــا 
آن زمـــان کارهـــای مقدماتـــی و ســـازمان دهی پـــارک 
انجـــام گرفتـــه بـــود. امـــا از ابتـــدای ســـال 93 بحـــث 
جـــذب فنـــاوران و شـــرکت های فنـــاور در دســـتور کار 
جـــدی پـــارک قـــرار گرفـــت و در ســـال های 94 و 95 

ـــد.  ـــه ش ـــش گرفت ـــت در پی ـــن سیاس ـــز همی نی
 پـــس از آن کـــه تصمیـــم بـــه جـــذب 
ایـــن  گرفتیـــد،  فنـــاور  شـــرکت های 
شـــرکت ها بـــه چـــه تعـــداد رســـیدند؟ 
ـــذب  ـــاور ج ـــرکت های فن ـــداد ش ـــال 93، تع ـــان س در پای
شـــده در پـــارک بـــه 40 شـــرکت رســـید و در پایـــان 
ســـال 94، 71 شـــرکت فنـــاور جـــذب پـــارک اســـتان 

ـــدند.  ـــرز ش الب
ــا را  ــه آن هـ ــی کـ ــرکت ها، زمانـ ــن شـ  ایـ
جـــذب کردیـــد، در چـــه مرحلـــه ای بودنـــد؟ 
آیـــا از ابتـــدا کارشـــان را بـــا شـــما شـــروع 
کرده انـــد یـــا پیـــش از ایـــن نیـــز فعالیـــت 

ــتند؟  داشـ
شـــرکت های فنـــاوری کـــه جـــذب پـــارک البـــرز 
شـــده اند، مراحـــل ابتدایـــی کار را طـــی کرده انـــد. 
ـــد و  ـــل کرده ان ـــول تبدی ـــه محص ـــود را ب ـــده خ ـــا ای آن ه
ـــه  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــرای پارک ه ـــه ب ـــی ک ـــق ضوابط طب
ـــذرد.  ـــز می گ ـــا نی ـــیس آن ه ـــی از تاس ـــت، مدت ـــده اس ش
 شـــما چـــه خدماتـــی بـــه ایـــن شـــرکت ها 

ــد؟ ــه می دهیـ ارائـ
ــد  ــا فراینـ ــد تـ ــارک می آینـ ــه پـ ــرکت ها بـ ــن شـ ایـ
ـــازی  ـــد و در تجاری س ـــه کنن ـــان را بهین ـــد محصولش تولی
ـــث  ـــا در بح ـــد. م ـــک بگیرن ـــارک کم ـــود از پ ـــول خ محص
ــک  ــا کمـ ــه آن هـ ــروش بـ ــازی و فـ ــد، تجاری سـ تولیـ
می کنیـــم. یکـــی از مهم تریـــن خدماتـــی کـــه پـــارک 
بـــه شـــرکت های پذیـــرش شـــده ارائـــه می دهـــد، 
ـــل  ـــا مح ـــر کار ی ـــد دفت ـــتقرار در ح ـــای اس ـــن فض تامی
فعالیـــت آزمایشـــگاهی و یـــا کارگاهـــی شرکت هاســـت. 
ــون  ــای قانـ ــدی از مزایـ ــری بهره منـ ــن پیگیـ همچنیـ
طریـــق  از  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  حمایـــت 
شـــرکت های مشـــاوره ای یـــا مکاتبـــات اداری و کمـــک 
ـــه  ـــوالت فناوران ـــات محص ـــروش خدم ـــی و ف ـــه بازاریاب ب

تولیـــد شـــرکت ها را انجـــام می دهیـــم. 
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 زمینه فعالیت آن ها چیست؟
ــا  ــی حوزه هـ ــارک در تمامـ ــتقر در پـ ــرکت های مسـ شـ
مکانیـــک،  الکترونیـــک،  و  بـــرق  زمینه هـــای  در  و 
ـــازی،  ـــاوره و تجاری س ـــات مش ـــیمی، خدم ـــازی، ش داروس

کشـــاورزی، معدنـــی، عمـــران و... فعالیـــت دارنـــد. 
 گفتـــه می شـــود کـــه هـــدف شـــرکت های 
ـــای  ـــع نیازه ـــد رف ـــدم اول بای ـــان در ق دانش بنی
ـــای آن  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــا اس ـــود ب ـــتان خ اس
ـــه  ـــن زمین ـــدر در ای ـــما چق ـــد. ش ـــتان باش اس

ــد؟  ــق بوده ایـ موفـ
ـــای  ـــی از تقاضاه ـــه بخش ـــت ک ـــن اس ـــار ای ـــا انتظ قاعدت
ــا تقاضـــای تخصصـــی شـــرکت های  اســـتان، مخصوصـ
ــا  ــه بـ ــرکت هایی کـ ــود؛ شـ ــش داده شـ ــاور، پوشـ فنـ
ـــه  ـــان ب ـــتند و تولیداتش ـــنا هس ـــور آش ـــای روز کش نیازه
ـــرز  ـــتان الب ـــد. در اس ـــی می انجام ـــای تخصص ـــع نیازه رف
نیـــز محصـــوالت تولیـــد شـــده شـــرکت های فنـــاور و 
ـــتانی دارد  ـــان اس ـــتریان و متقاضی ـــم مش ـــان، ه دانش بنی
ـــا  ـــت تقاضاه ـــاده دریاف ـــرکت هایی آم ـــه ش ـــم این ک و ه

ـــتند.  ـــتان هس ـــاز اس ـــورد نی ـــوالت م ـــن محص و تامی
 مثال می زنید؟

مـــا  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  یکـــی  مثـــال 
ـــت.  ـــفالت اس ـــن آس ـــی جایگزی ـــن غلتک ـــده بت تولیدکنن
تولیـــد ســـیمان در کشـــور مـــا باالســـت ولـــی ارزش 
صادراتـــی چندانـــی نـــدارد امـــا قیـــر بـــازار صادراتـــی خوبـــی 
ـــان  ـــر هم ـــت باالت ـــا قابلی ـــد ب ـــی می توان ـــن غلتک دارد. بت
ـــا  ـــا در فرودگاه ه ـــد، مخصوص ـــام ده ـــفالت را انج کار آس
انبـــار و حتـــی خیابان هـــا. عمـــر  و محوطه هـــای 

مفیـــدش باالتـــر اســـت و قابلیـــت رنگ پذیـــری هـــم 
ـــتان  ـــهرداری ها در اس ـــه ش ـــت ک ـــزی اس ـــن چی دارد. ای
بـــه آن نیـــاز دارنـــد و اقداماتـــی بـــرای مصـــرف آن در 
ـــا در حـــوزه الکترونیـــک  ـــه اســـت. ی اســـتان صـــورت گرفت
اســـتفاده از نورپـــردازی در محیـــط شـــهری مطـــرح اســـت. 
ـــزات آب  ـــش تجهی ـــرکت ها در بخ ـــی ش ـــن بعض همچنی
و فاضـــالب و در زمینـــه تعمیـــرات شـــبکه های آب، 
لـــوازم و تجهیـــزات مناســـبی تولیـــد کرده انـــد مثـــل 
تولیـــد روبات هایـــی کـــه بـــرای مانیتورینـــگ شـــبکه 
ــرکت های  ــی از شـ ــود. بعضـ ــتفاده می شـ ــالب اسـ فاضـ
ـــوالت  ـــی محص ـــای مخابرات ـــه آنتن ه ـــم در زمین ـــاور ه فن
ـــار  ـــد در اختی ـــه می توانن ـــد ک ـــد کرده ان ـــی تولی باکیفیت
اپراتورهـــای تلفـــن همـــراه و شـــرکت مخابـــرات قـــرار 
ـــتان  ـــای اس ـــی از نیازه ـــب، برخ ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب بگیرن
در داخـــل اســـتان توســـط شـــرکت های فنـــاور تامیـــن 

می شـــود. 
 برآوردتان برای سال 95 چیست؟ 

از نظـــر جـــذب شـــرکت، برآوردمـــان ایـــن اســـت کـــه 
ـــدود 100  ـــه ح ـــرکت ها ب ـــداد ش ـــال تع ـــان امس ـــا پای ت
شـــرکت برســـد و انتظـــار داریـــم ایـــن شـــرکت ها در 
ـــل  ـــان از مح ـــارد توم ـــدود 100 میلی ـــال 95 ح ـــان س پای

ـــند.  ـــته باش ـــد داش ـــود درآم ـــوالت خ ـــروش محص ف
ـــی  ـــداد باالی ـــا تع ـــه ب ـــی ک ـــوان کس ـــه عن  ب
از شـــرکت های دانش بنیـــان از نزدیـــک در 
ارتبـــاط هســـتید، عمـــده مشـــکالت آن هـــا را 

ــد؟ ــه می دانیـ چـ
معمـــوال محصوالتـــی کـــه از جانـــب ایـــن شـــرکت ها 
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تولیـــد می شـــوند، نـــو و جدیدنـــد لـــذا ابتـــدا بایـــد 
ـــای  ـــن محصـــوالت فعالیت ه ـــرد ای ـــی و کارک ـــرای معرف ب
ـــن  ـــه ای ـــوان ب ـــه بت ـــرای آن ک ـــود. ب ـــام ش ـــبی انج مناس
شـــرکت ها در معرفـــی و تجاری ســـازی محصوالتشـــان 
کمـــک کـــرد، زمینـــه حضورشـــان در نمایشـــگاه های 
داخـــل و خـــارج از اســـتان فراهـــم می شـــود تـــا 
بتواننـــد بـــا عرضـــه محصـــوالت خـــود، تولیداتشـــان 
را معرفـــی کننـــد. بعضـــی از شـــرکت ها هـــم مشـــکل 
ـــد. در پـــارک علـــم و فنـــاوری  اســـتقرار و فضـــای کار دارن
ـــگاهی  ـــری، آزمایش ـــای دفت ـــون فض ـــی چ ـــرز امکانات الب
و اندکـــی هـــم فضـــای کارگاهـــی در حـــد مقـــدورات 
در اختیـــار شـــرکت ها قـــرار می گیـــرد. از طرفـــی 
ایـــن شـــرکت ها بـــرای این کـــه بتواننـــد مـــواد اولیـــه 
ـــد  ـــند، نیازمن ـــته باش ـــی داش ـــد کاف ـــد و تولی ـــه کنن تهی
ـــی  ـــکل، گاه ـــن مش ـــل ای ـــرای ح ـــتند. ب ـــهیالت هس تس
از اعتبـــارات خـــود پـــارک بـــه آن هـــا تســـهیالت داده 
می شـــود و بعضـــی اوقـــات هـــم ایـــن شـــرکت ها بـــه 
بانک هـــا و صندوق هـــا معرفـــی می شـــوند. گاهـــی 
ــات  ــا از خدمـ ــم تـ ــم می کنیـ ــه ای فراهـ ــز زمینـ نیـ
و تســـهیالت وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری، 
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری، بعضـــی 
و  نـــوآوری  صنـــدوق  و  دیگـــر  وزارتخانه هـــای  از 
ـــرز  ـــتان الب ـــن در اس ـــد. همچنی ـــتفاده کنن ـــکوفایی اس ش
ــده  ــه شـ ــر گرفتـ ــی در نظـ ــای اداری خوبـ حمایت هـ
ــام  ــتانی انجـ ــران اسـ ــا مدیـ ــی بـ ــت و رایزنی هایـ اسـ
ـــت  ـــان حمای ـــوالت دانش بنی ـــروش محص ـــا از ف ـــده ت ش

ـــود.  ش

ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــما در پ ـــکالت ش  مش
ـــت؟ ـــرز چیس ـــتان الب اس

ــی در  ــای کمـ ــات و فضـ ــرز امکانـ ــتان البـ ــارک اسـ پـ
اختیـــار دارد. بعضـــی از شـــرکت ها عالقه منـــد هســـتند 
ــاختمان  ــه سـ ــود کـ ــن داده شـ ــا زمیـ ــه آن هـ ــه بـ کـ
ـــم  ـــکان را نداری ـــن ام ـــا ای ـــی م ـــازند. ول ـــان را بس خودش
کـــه از طریـــق واگـــذاری زمیـــن بـــه ایـــن شـــرکت ها 
ـــتگاه های  ـــتا دس ـــن راس ـــم و الزم اســـت در ای کمـــک کنی
مســـئول بـــا مـــا همـــکاری داشـــته باشـــند. از نظـــر بودجـــه 
ـــادی  ـــه زی ـــوب فاصل ـــت مطل ـــا وضعی ـــاالنه ب تخصصـــی س
ـــرم  ـــدگان محت ـــا مســـاعدت نماین ـــه ان شـــاءاهلل ب ـــم ک داری
اســـتان و ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی اســـتان و 
دســـتگاه های ذی ربـــط ملـــی ایـــن مشـــکل به ســـرعت 
ـــوزه  ـــی در ح ـــتن فضای ـــار داش ـــود. در اختی ـــرف ش برط
شـــهر کـــرج بـــرای ســـهولت دسترســـی فنـــاوران بـــه 
خدمـــات پـــارک از نیازهـــای دیگـــر پـــارک اســـت. از همـــه 
مهم تـــر، اصـــالح بـــاور جامعـــه و تکیـــه بـــر تولیـــدات 
ـــی  ـــوالت خارج ـــه محص ـــتگی ب ـــای وابس ـــه ج ـــی ب داخل
ـــروی  ـــای نی ـــاظ توانمندی ه ـــرز از لح ـــتان الب ـــت. اس اس
ـــتان های  ـــزو اس ـــی، ج ـــی و پژوهش ـــز علم ـــانی و مراک انس
دارای قابلیت هـــای بـــاالی کشـــور اســـت و در خیلـــی 
از شـــاخص ها در رده اســـتان های برتـــر قـــرار دارد. 
امیدواریـــم شـــرایط بـــه گونـــه ای پیـــش بـــرود کـــه 
ـــاوری  ـــم و فن ـــری در راســـتای توســـعه عل ـــای موثرت گام ه
در اســـتان برداشـــته شـــود و ســـهمی درخـــور تـــوان 
ـــته  ـــور داش ـــان کش ـــاد دانش بنی ـــعه اقتص ـــتان در توس اس

 .ـــیم باش
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نقش رسانه ملی در فرهنگسازی
اقتصاد دانش بنیان قابل تقدیر است

 مهرآسا رحیم تبریزی

هور معاون عیمل و فناوری رئیس محب
: در دیدار �ب رئیس سازمان صدا و س�ی
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ــی  ــا قدردان ــور ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــه موضــوع اقتصــاد  ــه ب ــر توج ــه خاط ــی ب ــانه مل از رس
دانش بنیــان و معرفــی شــرکت ها و تولیــدات آن هــا 
ــات حاصــل شــده در خصــوص  ــت: بخشــی از توفیق گف
ــدا و  ــده ص ــکاری ارزن ــون هم ــان مره ــاد دانش بنی اقتص
سیماســت کــه در یــک  ســال گذشــته به خوبــی بــه ایــن 

ــت.  ــرده اس ــوع ورود ک موض
ــی در  ــانه مل ــس رس ــا رئی ــدار ب ــتاری در دی ــورنا س س
ــده  ــد آم ــرات پدی ــی تغیی ــه برخ ــاره ب ــا اش ــخنانی ب س
ــت  ــن اهــداف معاون در حــوزه اقتصــاد گفــت: از مهم تری
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، ایجــاد گفتمــان 
ــا  ــا ب ــه اســت ت ــان در جامع ــی براقتصــاد دانش بنی مبتن
فرهنگ ســازی مناســب در ایــن حــوزه، اقتصــاد جامعــه را 

ــد.  ــوق ده ــان س ــاد دانش بنی ــمت اقتص ــه س ب
ســتاری در ایــن دیــدار بیــان کــرد: ایران کشــوری اســت 
ــارت،  ــخ دارد و در تج ــال تاری ــزار س ــش از 5 ه ــه بی ک
ــی  ــا از تاریخ ــایر حوزه ه ــات و س ــم، ادبی ــاوری، عل فن
ــرادی شــاخص  ــن کشــور اف ــق برخــوردار اســت. ای عمی
را در دوره هــای مختلــف بــه جامعــه تحویــل داده اســت 
کــه نشــان دهنده موفقیــت ایرانیــان در عرصه هــای 
ــه دلیــل  ــن موفقیت هــا ب ــف اســت و بخشــی از ای مختل

ــت.  ــاده اس ــاق افت ــت بومی اتف ــرایط زیس ش
ــک پذیری و  ــت ریس ــه نف ــتگی ب وابس

ــد  ــش می ده ــراد را کاه ــت اف خالقی
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور تصریـــح 
کـــرد: بایـــد تـــالش کنیـــم از اقتصـــاد نفتـــی فاصلـــه 
ــت را  ــا نفـ ــاد صرفـ ــن اقتصـ ــه در ایـ ــم چراکـ بگیریـ
اســـتخراج می کنیـــم و می فروشـــیم و از درآمـــد آن 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــم در حال ـــش می بری ـــه را پی ـــاد جامع اقتص
ــم  ــان را از بیـــن خواهیـ ــای خودمـ ایـــن کار قابلیت هـ
ــه  ــان لطمـ ــاد بـــه نفـــس فرزندانمـ بـــرد و بـــه اعتمـ

می زنیـــم. 
رئیــس ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد 
ــول  دانش بنیــان تاکیــد کــرد: اقتصــاد نفتــی فرهنــگ پ
ــج  ــه نتای ــت ک ــرده اس ــل ک ــه تحمی ــه جامع ــت را ب مف
ــدارد. در ایــن فرهنــگ اشــتغال یعنــی  ــی در پــی ن خوب
اســتخدام در دولــت و اســتخدام در دولــت یعنــی اعتیــاد 
بــه پــول نفــت کــه افــراد را از خالقیــت و ریســک پذیری 

در فعالیت هــا دور می کنــد. 
ســـتاری در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه این کـــه بســـیاری از 
ـــروع  ـــک ش ـــی کوچ ـــا از فضای ـــزرگ در دنی ـــرکت های ب ش
کردنـــد و بـــا تاکیـــد بـــر اقتصـــاد دانش بنیـــان رشـــد 
ـــرای توجـــه  ـــه ب ـــن اســـت ک ـــا ای ـــالش م ـــت: ت ـــد، گف یافتن
ــازی  ــه فرهنگ سـ ــان در جامعـ ــاد دانش بنیـ ــه اقتصـ بـ
ـــا  ـــی در دنی ـــاد کنون ـــد اقتص ـــی ببرن ـــردم پ ـــا م ـــم ت کنی
ــه  ــن اســـت کـ ــای نویـ ــا و ایده هـ ــر طرح هـ ــی بـ مبتنـ

ـــت.  ـــرده اس ـــول ک ـــته را متح ـــاد گذش اقتص
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع

بیــش از 2 هــزار و 500 شــرکت دانش بنیــان در کشــور 
ــن  ــال 93، ای ــار س ــاس آم ــر اس ــه ب ــتند ک ــال  هس فع

شــرکت ها 11 هــزار میلیــارد فــروش داشــته اند. 
ــه  ــه ب ــش دانشــگاه ها در توج ــه نق ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
دانشــگاه های  اکثــر  در  گفــت:  دانش بنیــان  اقتصــاد 
دانشــگاه  وارد  زمانــی کــه  از  فــرد  مطــرح جهــان، 
ــی  ــگاه نوع ــت و دانش ــده اس ــر دادن ای ــه فک ــود ب می ش
فضــای کارآفرینــی را بــرای او پدیــد مــی آورد کــه 
ــم  ــل مه ــن اص ــه ای ــا ب ــگاه های م ــفانه در دانش متاس

نمی شــود.  توجهــی 
نیــروی جــوان در اقتصــاد دانش بنیــان 

ــی دارد  نقش مهم
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ابــراز کــرد: ایــران از 
مختلــف  حوزه هــای  در  انســانی  نیروهــای  بهتریــن 
ــور  ــن کش ــال، چهارمی ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوردار اس برخ
در  مختلــف  رشــته های  در  مهنــدس  آموزش دهنــده 
ــد نقــش مهمــی در اقتصــاد  ــا هســتیم کــه می توانن دنی

دانش بنیــان داشــته باشــند. 
ــی  ــا قدردان ــور ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــه موضــوع اقتصــاد  ــه ب ــر توج ــه خاط ــی ب ــانه مل از رس
دانش بنیــان و معرفــی شــرکت ها و تولیــدات آن هــا 
گفــت: بخشــی از توفیقــات حاصــل شــده در ایــن 
ــت  ــدا و سیماس ــده ص ــکاری ارزن ــون هم ــوص مره خص
ــن موضــوع  ــه ای ــی ب ــک  ســال گذشــته به خوب کــه در ی
ــد  ــا ادامــه ایــن رون ورود کــرده اســت. امیدواریــم کــه ب
بتوانیــم نهضتــی را در تولیــد محتــوای مناســب در 
حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان در جامعــه شــکل دهیــم تــا 
ــی  ــاد متک ــگ اقتص ــه از فرهن ــادی جامع ــگ اقتص فرهن
بــه نفــت بــه فرهنــگ اقتصــاد متکــی بــه دانــش تبدیــل 

شــود. 
دانش بنیــان  تولیــدات  از  حمایــت 
ســاخت داخــل بــا ایران ســاخت  

ــنواره  ــی جش ــه طراح ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاری در پای س
ــا  ــی مســاوی ب ــاوری ایران ــا شــعار »فن »ایران ســاخت« ب
ــا  ــن جشــنواره ب ــی اســت«، گفــت: ای کســب و کار ایران
ــران  هــدف حمایــت از تولیــدات دانش بنیــان ســاخت ای
ــه ای و  ــزار می شــود کــه دو ســطح حرف ــاه 95 برگ دی م
ــدون  ــی و ب ــه صــورت رقابت ــی( را ب ــه ای )مردم غیرحرف

ــرد.  ــر می گی ــنی در ب ــت س محدودی
در ایــن دیــدار، عبدالعلــی علی عســکری، رئیــس ســازمان 
ــه پیشــرفت های کشــور  ــا اشــاره ب صــدا و ســیما، نیــز ب
در حوزه هــای مختلــف کــه نقطــه عطــف جدیــدی 
ــه  ــور ب ــت: کش ــت، گف ــد آورده اس ــور پدی ــرای کش را ب
ســمتی در حرکــت اســت کــه جریــان نخبگــی، نــوآوری 
و خالقیــت در حــال تبدیــل شــدن بــه فرهنــگ جامعــه 

اســت. 
ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــه ایران ـــرد: جامع ـــان ک ـــکری بی علی عس
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داشـــتن تعلقـــات دینـــی و ارزشـــی از نوعـــی هوشـــمندی 
برخـــوردار اســـت کـــه نشـــان از بـــاال بـــودن بهـــره هوشـــی 
افـــراد جامعـــه دارد. بنابرایـــن، جامعـــه از مشـــکالت عبـــور 
ـــید.  ـــد رس ـــب خواه ـــی مناس ـــه وضعیت ـــرد و ب ـــد ک  خواه
رئیـــس رســـانه ملـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
تاکیـــد مقـــام معظـــم رهبـــری در خصـــوص اقتصـــاد 
دانش بنیـــان گفـــت: رســـانه ملـــی بـــا درک ایـــن 
ـــته  ـــوف داش ـــم معط ـــه عل ـــود را ب ـــژه خ ـــه وی ـــم، توج مه
اســـت و تولیـــد و پخـــش برنامه هایـــی ویـــژه در ایـــن 

ــود دارد.  ــتور کار خـ ــوص را در دسـ خصـ
وی اظهــار کــرد: رســانه ملــی، در دور جدیــد فعالیت های 
ــده اســت  ــانه توســعه محور« را برگزی ــعار »رس ــود، ش خ
ــش  ــم، دان ــت از عل ــق حمای ــد از طری ــالش می کن و ت
ــی  ــتاوردهای علم ــن دس ــا آخری ــه را ب ــاوری، جامع و فن
و فنــاوری  به ویــژه فناوری هــای نویــن و دانش بنیــان 

همــراه کنــد. 
ــن رســانه  ــه این کــه ای ــا اشــاره ب ــی ب رئیــس رســانه مل
حمایــت از نخبــگان و جریــان تولیــد علــم در جامعــه را از 
وظایــف اصلــی خــود می دانــد، ابــراز کــرد: رســانه ملــی 
ــرکت های  ــی و ش ــت از کارآفرین ــیر حمای ــن مس در ای
دانش بنیــان را بــا هــدف بهبــود شــاخص های اقتصــادی، 
بهــره وری و اشــتغال زایی در کشــور در اولویــت کار خــود 

قــرار داده اســت. 

فرهنگ سازی برای حمایت از تولید ملی 
علی عسـکری بـه عملکرد رسـانه ملـی در تولیـد محتوای 
مناسـب بـرای حمایـت از جریـان تولیـد علـم در کشـور 
اشـاره و تاکید کرد: کار رسـانه در این مسـیر فرهنگسازی 
بـرای حمایـت از تولیـد ملـی اسـت و تـالش می کنیـم با 
نـوآوری و خالقیـت بـه تولیـد محتوای مناسـب بـا توجه 

بـه شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی جامعه شـتاب دهیم. 
ــه  ــی ب ــانه مل ــل رس ــش بی بدی ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
عنــوان موثرتریــن و فراگیرتریــن رســانه دیــداری و 
تمهیــدات  اندیشــیدن  و  بسترســازی  در  شــنیداری 
ــت:  ــور گف ــی کش ــعه و پویای ــی و توس ــری، فرهنگ فک
ــرکت های  ــژه ش ــان، به وی ــرکت های دانش بنی ــی ش معرف
تولیــدی کوچــک، زمینــه مناســبی بــرای رقابــت بیشــتر 
ــن  ــر ای ــد. ب ــم می کن ــور فراه ــادی کش ــای اقتص در فض
ــه ای ایجــاد شــده اســت کــه شــرکت های  اســاس، زمین
ــدات  ــی تولی ــانه مل ــق رس ــد از طری ــز بتوانن کوچــک نی

ــد.  ــی کنن ــردم معرف ــه م ــود را ب خ
علی عسـکری در پایـان بـا اعـالم آمادگـی بـرای کمک به 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری تاکیـد کـرد: 
رسـانه ملـی آمادگـی دارد بخش ثابتـی از برنامه های خود 
را بـه انعـکاس اخبـار حـوزه فنـاوری و مسـائل مرتبـط با 
 .اقتصـاد دانش بنیـان و توسـعه کشـور اختصـاص دهد
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فانوس ها برای که
روشن می شوند

 مستانه تابش

یف ه رسش
گ

چالش جدید دانش�
ن دار ب�ی در طرایح موتورهای تور
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 در چالش یا - به قول شما - رویداد فانوس به دنبال 
دستیابی به چه هدفی هستید و اساس کارتان چیست؟ 
چالش فانوس در واقع اولین دوره از سلسله مسابقات طراحی و 
ساخت موتورهای توربین گاز است که با همکاری پژوهشکده 
شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و... برگزار می شود و هدف اصلی هم که ما در 
این رویداد به دنبال آن هستیم، توسعه فناوری های زیرساختی 
برای رسیدن به فناوری طراحی و ساخت موتور توربینی است. 
البته این مساله نقش مهمی هم در شناخته شدن استعدادهای 
برتر دارد و باعث می شود یک جریان دانشجویی در داخل 
کشور برای حل مسائل فناورانه ای که در حوزه های مختلف با 

آن رو به رو هستیم، شکل بگیرد. 
 و قرار است با چه رویکردی به این اهداف دست پیدا 

کنید؟ 
با  که  است  این  فانوس  رویداد  اصلی  راهبرد  و  رویکرد 
برگزاری یک سری مسابقات کشوری و حمایت از منتخبین 
این مسابقات که طرح های خالقانه تری داشته و ایده هایشان 
را بهتر اجرا کرده و مدل تجاری سازی بهتری داشته باشند، 
به اهدافی که اشاره کردم، دست پیدا کنیم. ما قرار است با 
استفاده از این قالب، مسابقات دانشجویی را حول مسائل و 
نیازهای واقعی و فناورانه کشور برگزار کنیم و حمایت های مالی 
و فکری گسترده ای هم از شرکت کنندگان خود خواهیم کرد 
چون به طور قطع هدایت دانشجویان و نخبگان هر حوزه در 
مسیر ایجاد و رشد فناوری های پیشرفته به یک بستر مناسب 

آموزشی و حمایتی نیاز دارد. 
مسائل  سطح  در  که  است  این  فانوس  چشم انداز   

کشوری باقی بماند؟ 
ما قصد داریم با برگزاری این رویداد به مرکز و کانون اصلی 
ایجاد و رشد فناوری های پیشرفته تبدیل شویم. به طور قطع 
هدف اولمان این است که در کشور شناخته شویم و سپس 
تبدیل شدن به یک مرکز فناوری های نوآورانه و سرآمد در 

سطح خاورمیانه هدفمان است. 
 اگر اشتباه نکنم، سطح اول این چالش که رصد گروه ها 
و چهره های برتر در این حوزه بوده، انجام شده است. در 

مورد این مرحله و مراحل بعدی توضیح می دهید؟ 
بله، رویداد فانوس در 3 محور اصلی طراحی و ساخت موتورهای 
و  طراحی  و  مینی جت  موتورهای  فنی  ارتقای  میکروجت، 
ساخت قطعات موتورهای توربینی و تحت نظارت سازمان های 
حامی برگزار می شود و سه مرحله دارد که در پایان این مراحل 
ما به نمونه اولیه می رسیم و سپس در داخل خود شتاب دهنده 
از این نمونه ها در ساخت و تجاری سازی و... آن ها حمایت 
می کنیم تا به تولید برسند. در مرحله اول یا همان مرحله صفر، 
همان طور که اشاره کردید، هدف ما شناسایی تیم ها و رصد 
گروه ها و افرادی است که در حوزه مسائل فناورانه مشغول 
فعالیت هستند. ما با این تیم ها و مراکز خاص ارتباط برقرار 
می  کنیم و یکی از مسائل تکنولوژیکی کشور را بر اساس نیازی 
که وجود دارد، انتخاب و حول آن چالشی برگزار می کنیم. به 
این ترتیب، قصدمان این است که صورت مساله را به طور دقیق 
مشخص کنیم. در این دوره هم که اولین دوره برگزاری این 

تصور کنید قرار است یک موتور ترنت 
1000 روی یک هواپیمای بوئینگ 787 
نصب  شود. فکر می کنید طراحی و 
ساخت این موتور با چه قیمتی تمام 
می شود؟ صد هزار دالر؟ یک میلیون 
دالر؟ عدد قطعی 16 میلیون دالر 
است! و دقیقا همین مساله است که 
فناوری ساخت موتورهای توربینی 
را به دانشی بسیار محرمانه برای هر 
کشور تبدیل می کند. اگر کشوری 
به این دانش برسد و در این صنعت 
خودکفا شود، می تواند، عالوه بر 
خودکفایی خطوط هوایی داخل با 
صادرات این محصول ارزشمند، 
چندین برابر هزینه سرمایه گذاری 
برای دستیابی به این صنعت را 
به دست آورد. با توجه به همین 
مساله نیز است که رویداد »فانوس؛ 
چالش طراحی موتور توربینی« 
توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پژوهشکده شهید 
رضایی دانشگاه صنعتی شریف 
و... به راه افتاده تا دستیابی به این 
فناوری را در داخل کشور محقق 
کند. فاز اول این چالش حول موضوع 
طراحی موتور های میکروجت طراحی 
شده است. در ادامه، گفت وگوی 
ما را با امیرحسین اسالمی، دبیر 
اجرایی این چالش می خوانید. 
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رویداد است، ما به دو صورت مساله رسیدیم و در نهایت بحث 
موتورهای توربین دار به عنوان محور چالش انتخاب شد. بعد 
از این که صورت مساله مشخص شد، فراخوان دادیم و افراد و 

گروه هایی هم برای حضور در این رویداد ثبت نام کردند. 
 همه این گروه ها تحت آموزش قرار می گیرند؟ 

نفرات  و  تیم ها  به  الزم  آموزش های  مرحله،  این  در  بله. 
به صورت  ما  ثبت نام های  البته  داده می شود.  شرکت کننده 
انفرادی است؛ برعکس بسیاری از مسابقات که افراد به صورت 
تیمی ثبت نام می کنند. بعد از ثبت نام اولیه، این افراد به مدت 

3 ماه تحت آموزش قرار می گیرند. 
 چه نوع آموزش هایی مدنظرتان است؟ 

در این مرحله دو نوع آموزش مختلف به تیم ها داده می شود. 
یک دسته آموزش های مهارتی است که حول محور مباحث 
اقتصادی، نیروهای اقتصادی، نیروهای مدیریتی، تیم سازی، 
مدیریت ریسکی و... برنامه ریزی شده اند و به تیم ها آموزش داده 
می شود. هدفمان این است که این افراد با بحث های اولیه ای 
که در حوزه مدیریت کارآفرینی وجود دارد و الزمه کارهای 
آموزش های  این  کنار  در  آشنا شوند. سپس  است،  فناورانه 
مدیریتی، آموزش فنی هم به تیم ها داده می شود که ما برای 
اولین دوره رویداد فانوس، در خصوص آموزش های مهارتی، از 

اساتید دانشگاه صنعتی شریف کمک گرفتیم. 
 در حوزه فنی چطور؟ آیا تیم ها توسط اساتید داخلی 

آموزش می بینند یا اساتید بین المللی؟ 
قطعا اساتید داخلی ما آن میزان دانش و توانمندی را دارند 
که بتوانند در اختیار این تیم ها قرار بدهند و نفرات را به لحاظ 
سطح علمی و دانشی باالتر بیاورند ولی خیلی خوب است 
که ما در حد امکان از اساتید بین المللی هم استفاده کنیم 
تا تجربیات آن ها به دانش داخلی مان اضافه شود. در همین 
دور اول برگزاری رویداد، آموزش فنی به عهده یک تیم روسی 
است ولی به طور قطع از مشاوره و منتورینگ اساتید داخلی از 
دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت و امیرکبیر 

هم استفاده شده است و خواهد شد. 
 در حال حاضر در کدام مرحله این چالش هستید؟ 

ما به زودی مرحله آموزش را شروع می کنیم. 
 چند نفر برای حضور در این دوره ثبت نام کرده اند؟ 

برای دور اول حدود 100 نفر ثبت نامی داریم و از هفته آینده 
دوره آموزشی مان شروع می شود. بعد از سه ماه از این افراد 
پروژه،  فنی  مسائل  حوزه  در  امکان سنجی  که  می خواهیم 
زمان بندی، مسائل مروبط به فروش محصول و مواد اولیه و 
هزینه تولید و... را انجام دهند. پس از ارائه امکان سنجی از 
ارزیابی و بررسی قرار  نتایج مورد  جانب گروه های مختلف، 
می گیرد و سپس در هر کدام از صورت مساله های طرح شده، 
5 تیم به مدت 6 ماه مورد حمایت قرار خواهند گرفت تا به 
مرحله طراحی مفهومی که مدنظرمان است، برسند. مرحله 
بتوانند به  این که گروه های مختلف  طراحی مفهومی یعنی 
مورد  محصول  از  سه بعدی  نگاه  یک  به  شماتیک  صورت 
نظرشان برسند. در این مرحله، تیم ها مجددا ارزیابی می شوند 
و گروه های منتخب یک تا دو سال مورد حمایت قرار می گیرند 

تا به نمونه اولیه برسند. 

 نمونه اولیه باید دارای چه معیارهایی باشد؟ 
خود نمونه اولیه باید پتانسیل فروش و ادامه فعالیت در مرحله 
تجاری سازی را داشته باشد و یک نیاز داخلی مان را تامین کند. 
همچنین، آن افرادی که طراحی مفهومی را انجام داده اند باید 
به دانش طراحی آن محصول نهایی برسند. این مراحل اگر 
به درستی و دقت طی شوند، بسیاری از مسائل و مشکالتی 
که ما در حوزه استارت آپ داریم، حل خواهند شد. در حوزه 
استارت آپ ها بحثی که تا االن وجود داشته است، این بوده که 
برای تیم ها و نفرات شرکت کننده هزینه اولیه پایینی در نظر 
گرفته شود. شعار اصلی این بوده است که نفرات شرکت کننده 
به  بتوانند  کمی  خیلی  هزینه  با  یا  هزینه  پرداخت  بدون 
سودآوری و گردش مالی باالیی برسند. ما با این مکانیزمی که 
طراحی کرده ایم، می خواهیم بگوییم که تنها از فعالیت های 
تولیدی و تکنولوژی های خاص حمایت می کنیم. مقوله دوم هم 
همین طراحی سه  مرحله ای کار است چون وقتی چنین ادعایی 
می کنیم، قطعا هزینه ها هم خیلی باالتر می رود بنابراین چالش 
را گام به گام طراحی کرده ایم و در هر گام از تیم ها به شکل 
خاصی حمایت می کنیم. با این مکانیزم، هم وقت تیم هایی که 
طراحی های اولیه شان را به خوبی انجام نداده اند و واضح است 
که در مرحله ساخت هم نمی توانند کار خوبی ارائه دهند گرفته 
نمی شود و هم خیلی به صرفه و معقول نیست که بخواهیم در 
همه مراحل از همه تیم ها حمایت کنیم. مقوله سومی هم که در 
طراحی چالش فانوس مدنظرمان بوده این است که در خیلی از 
صنایع - از جمله همین بحث  موتورهای توربین دار یا فن خودرو 
و... - تا االن نتوانسته ایم به آن میزان که شایستگی اش را داریم، 
طرح ها را بومی سازی کنیم. متاسفانه در این حوزه نتوانسته ایم 
مهندسان و دانشمندان طراح را داخل کشور تربیت کنیم که در 

این مکانیزم، این مساله هم تا حد خوبی قابل حل است. 
 سقف خاصی برای حمایت های مالی از تیم ها در نظر 
گرفته شده است یا به پتانسیلی بستگی دارد که تیم ها 

از آن برخوردارند؟ 
نه، سقف خاصی مدنظر نیست و میزان حمایت ها مستقیما به 
پتانسیلی بستگی دارد که تیم ها از خودشان نشان می دهند 
و البته نوع چالشی که در آن حضور دارند. به عنوان مثال، 
برای تامین مواد اولیه و... سقفی در این مرحله در نظر گرفته 
نشده است. بعد از حدود 6 ماه که مرحله طراحی مفهومی 
انجام می شود، تیم ها هم دریافتی هایی خواهند داشت و مساله 

نیروی انسانی هم در این پرداخت ها لحاظ شده است. 
 تعداد خاصی از افراد به مرحله سوم راه پیدا می کنند 
ارائه  که  دارد  بستگی  طرح هایی  به  آن ها  تعداد  یا 

می شود؟ 
در زمینه هر محصول یک یا دو تیم به مرحله نهایی می رسند. 
 قرار است به صورت موازی چالش های این چنینی 
برای موضوعات دیگر هم داشته باشید یا فعال قرار است 

چالش موتورهای توربین دار به سرانجام برسد؟ 
این مساله به میزان توان نیروی اجرایی ما بستگی دارد ولی 
فعال تا چند ماه آینده در برنامه مان فقط همین چالش را داریم. 
نانو هم  و  بایو  آینده در بحث  ماه های  امکان دارد در  البته 

 .چالش هایی برگزار شود
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تحقق تورم 9 درصدی
 رضا وفایی یگانه

اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی

ورت توجه به ثبات قیمت های  رصن
نس�ب در کنار سیاست اکهش تورم
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ـــي  ـــطح عموم ـــي آن س ـــه ط ـــت ک ـــي اس ـــورم وضعیت ت
ــان،  ــرور زمـ ــه مـ ــداوم و بـ ــور مـ ــه طـ ــا بـ قیمت هـ
ـــورم  ـــف ت ـــت در تعری ـــز اهمی ـــه حائ ـــد. نکت ـــش یاب افزای
ــي  ــطح عمومـ ــش سـ ــداوم افزایـ ــان و تـ ــر زمـ عنصـ
ــي  ــطح عمومـ ــه سـ ــا کـ ــن معنـ ــت. بدیـ قیمت هاسـ
قیمت هـــا بایـــد در یـــک دوره نســـبتا بلنـــد مـــدت و 
ـــند. اگـــر قیمت هـــا  ـــته باش ـــش داش ـــي زمـــان افزای ط
در یـــک دوره خـــاص افزایـــش یابنـــد و ســـپس ایـــن 
ــود، بـــه ایـــن فراینـــد  رونـــد صعـــودي قطـــع شـ
ــورم  ــه تـ ــور خالصـ ــود. به طـ ــالق نمي شـ ــورم اطـ تـ
ــارت اســـت از افزایـــش  در معنـــاي اقتصـــادي آن عبـ
عمومـــي، نامتناســـب و خودافـــزاي قیمت هـــا کـــه 
ــه  ــت ناپذیر دارد. البتـ ــداوم و برگشـ ــي مـ ــا حالتـ غالبـ
ـــط  ـــورم فق ـــه ت ـــد ک ـــاد دارن ـــران اعتق برخـــي از صاحبنط
ــه  ــت بلکـ ــا نیسـ ــي قیمت هـ ــطح عمومـ ــش سـ افزایـ
ــي  ــت تورمـ ــول وضعیـ ــا معلـ ــش قیمت هـ ــن افزایـ ایـ
ـــت  ـــروز وضعی ـــل ب ـــادل و عام ـــد آن را مع ـــت و نبای اس
ـــه  ـــي عارض ـــور اصل ـــه مح ـــرد. بلک ـــوب ک ـــي محس تورم
تـــورم بـــه افـــت ارزش واحـــد مبادلـــه بـــر مي گـــردد 
کـــه در نتیجـــه سیاســـت هاي پولـــي نادرســـت ایجـــاد 
ــاد بیرونـــي آن هـــم افزایـــش حجـــم  مي شـــود و نمـ
ـــد  ـــدرت خری ـــت ق ـــار و اف ـــت اعتب ـــق نادرس ـــول، خل پ
ـــه در  ـــت ک ـــاس اس ـــن اس ـــر همی ـــت و ب ـــي اس ـــول مل پ
تمـــام جهـــان وظیفـــه اصلـــي بانک هـــاي مرکـــزي را 
ـــای  ـــد. نرخ ه ـــف مي کنن ـــي تعری ـــول مل ـــظ ارزش پ حف
ـــر  ـــا، تغیی ـــه درآمده ـــع ناعادالن ـــب توزی ـــاال موج ـــورم ب ت
ــع  ــع توزیـ ــه تبـ ــبی و بـ ــای نسـ ــب قیمت هـ نامناسـ
ـــی  ـــی و بی ثبات ـــش نااطمینان ـــع، افزای ـــه مناب ـــر بهین غی
در اقتصـــاد، کوتاه تـــر شـــدن افـــق تصمیم گیـــری 
فعـــاالن اقتصـــادی، کاهـــش ســـرمایه گـــذاری بلنـــد 
مـــدت و افزایـــش هزینه هـــای مبادلـــه می شـــود و بـــر 
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــه فع ـــت ک ـــروری اس ـــاس ض ـــن اس ای
ـــورم  ـــی و ت ـــرات قیمت ـــت تغیی ـــق از وضعی ـــالع دقی اط

داشـــته باشـــند.
تعریف شاخص قیمت

نــرخ تــورم از تغییــرات شــاخص قیمتــی محاســبه 
تغییــرات  از  انــدازه اي  قیمــت  شــاخص  می شــود. 
درصــدي یــا نســبتي در یــک مجموعــه از قیمت هــا 
ــا و  ــاي کااله ــاخص به ــت.  ش ــي اس ــک دوره زمان در ی
خدمــات مصرفــي از انــواع شــاخص هاي قیمــت اســت کــه 
نشــاندهنده تغییــرات قیمــت کاالهــا و خدماتــي منتخــب 
اســت کــه توســط خانوارهــا در یــک دوره زمانــي مــورد 

ــرد. ــرار مي گی ــه( ق ــال پای مصرف)س
شــاخص،  ایــن  در  اســتفاده  مــورد  قیمت هــاي 
قیمت هــاي خرده فروشــي کاالهــا و خدمــات اســت. 
ــات مصرفـــي یکـــي  ــا و خدمـ ــاي کاالهـ ــاخص بهـ شـ
ــور  ــدي کشـ ــم و کلیـ ــادي مهـ ــاخص هاي اقتصـ از شـ
اســـت کـــه مـــورد اســـتفاده مســـئوالن، دســـتگاه هاي 

ــور  ــي کشـ ــع علمـ ــتگذار و مجامـ ــز و سیاسـ برنامه ریـ
اســـت همچنیـــن در قراردادهـــاي دوجانبـــه و دعـــاوي 
حقوقي،مطابـــق قوانیـــن اخیـــر، تعدیـــل مهریـــه، 
دعـــاوي مربـــوط بـــه چـــک و دیـــون معوقـــه، تعدیـــل 
حقـــوق و دســـتمزدها بـــا اســـتفاده از ایـــن شـــاخص 
ــران  ــور ایـ ــاخص در کشـ ــن شـ ــرد ایـ ــام مي گیـ انجـ
ـــتا و  ـــهر و روس ـــطح ش ـــران)در س ـــار ای ـــز آم ـــط مرک توس
ـــهری(  ـــق ش ـــک مرکزی)مناط ـــه( و بان ـــور جداگان ـــه ط ب

محاســـبه مـــی شـــود.
ــات  ــا و خدم ــت کااله ــاخص قیم ــبد ش ــبه س در محاس
ایــران،  آمــار  مرکــز  شــهری  خانوارهــای  مصرفــی 
و  بــه مســکن  مربــوط  اهمیــت  بیشــترین ضریــب 
ها)25درصــد(-در  خواراکــی  درصــد(،  اجــاره)30 
ــز و  ــت قرم ــد( وگوش ــا نان)6.4درص ــی ه ــن خوراک بی
ــل و  ــهم را دارند-حم ــترین س ــد( بیش ــفید )6/3درص س
ــوده  ــد( ب ــت و درمان)6/7درص ــد(، بهداش نقل)9/8درص

ــت. اس
بررسی وضعیت تورم تیر ماه 1395

بــر اســاس آخریــن آمــار مرکــز  امــار ایــران نــرخ تــورم 
در یــک ســال منتهــي بــه تیــر  مــاه 1395 )بــر مبنــاي 
ــه  ــت ک ــوده اس ــد ب ــادل9 درص ــه 1390( مع ــال پای س
ــد  ــد درص ــل 6.1واح ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب نس
ــودار  ــه در نم ــور ک ــان ط ــت.  هم ــته اس ــش داش کاه
ــورم ســاالنه  ــرخ ت شــماره)1( نشــان داده شــده اســت ن
ــا  ــاه 1394 ت ــر  م ــورد بررســي از تی ــاه م ــه م منتهــي ب
تیــر  مــاه 1395 رونــد نزولــی خــود را طــی کــرده اســت. 
در تیــر  مــاه 1395درصــد تغییــر نســبت بــه مــاه مشــابه 
ــد  ــادل 6/5درص ــه( مع ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــال قبل)ت س
پیش نگــر  شــاخص  عنــوان  بــه  کــه  اســت  بــوده 
نشــان دهنده اســتمرار رونــد کاهشــی نــرخ تــورم اســت. 
ــاه  ــدی( از دی م ــه نقطه)6/5درص ــه ب ــورم نقط ــرخ ت ن

ــابقه نداشــته اســت.  ــد س ــه بع 1388 ب
ــادل  ــا مع ــاه 1395، کااله ــر  م ــه تی در ســال منتهــي ب
)8.2 درصــد(  و خدمــات معــادل )10 درصــد(  افزایــش 
نمــودار  از  انــد. همــان طــور کــه  داشــته  قیمــت 
بــرق و  قابــل مشــاهده مي باشــد، آب و  شــماره)2( 
ســوخت)29درصد(، آموزش)15/4درصــد(، ســبزیجات و 
حبوبات)12/4درصــد(، بهداشــت و درمان)12/1درصــد(، 
و  ماهــی  رســتوران)11/6درصد(،  و  هتــل 
صدفداران)11درصــد( و نــان و غــالت )10/1درصــد( 
و  میــوه  داشــتند.  را  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
ــن و  ــد(، روغ ــکبار)0.8-درصد(، ارتباطات)1/9درص خش
چربی ها)3/1درصــد( و گوشــت قرمــز و فرآورده هــای 
ــتند.  ــت را داش ــش قیم ــن افزای ــد( کمتری آن)5/5درص
ــای اساســی  ــه مشــاهده می شــود کااله ــور ک ــان ط هم
همچنــان در بیــن گروه هــای کاالیــی بیشــترین افزایــش 
قیمــت را داشــتند امــا رونــد قیمت هــای ماهانــه  حاکــی 

ــت. ــان اس ــرور زم ــه م ــا ب ــت آن ه ــش قیم از کاه
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نمودار شماره)1( روند نرخ تورم ساالنه منتهي به هر ماه از تیر  1394 الي تیر  1395)به سال پایه 1390(

نمودار شماره)2( نرخ تورم ساالنه گروه هاي منتخب کاالها و خدمات مصرفي منتهي به تیر  ماه 1395
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ـــاهده  ـــل مش ـــماره )3( قاب ـــودار ش ـــه از نم ـــور ک همانط
ـــد  ـــاه1395 )درص ـــر  م ـــه تی ـــورم ماهان ـــرخ ت ـــت، ن اس
تغییـــر نســـبت بـــه مـــاه قبـــل( معـــادل )1/6درصـــد( 
در  و  )2درصـــد(  کاالهـــا  بخـــش  در  کـــه  بـــوده 
بخـــش خدمات)1.1درصـــد( اعـــالم شـــده اســـت. در 
مـــاه مشـــابه ســـال قبـــل نـــرخ تـــورم ماهانـــه 
ــه در  ــور کـ ــان طـ ــت.  همـ ــوده اسـ ــد( بـ )1/2درصـ
ـــر  ـــت در تی ـــده اس ـــان داده ش ـــماره )4( نش ـــودار ش نم
مـــاه نســـبت بـــه مـــاه قبل)تـــورم ماهانـــه( میـــوه و 
ـــرق و ســـوخت)4/3درصد(،  خشـــکبار)11/6درصد(، آب، ب
گوشـــت قرمـــز و ســـفید)3/8درصد(، بهداشـــت و 
درمان)3/3درصـــد(، بیشـــترین افزایـــش قیمـــت و 
شـــیر و پنیـــر و تخـــم مرغ)0.1-درصـــد(، تفریـــح 
ارتباطات)0.2درصـــد(،  فرهنگ)0.1درصـــد(،  و 
ــوازم  ــان و لـ ــد(، مبلمـ ــبزیجات و حبوبات)0.2درصـ سـ
و  روغـــن  آموزش)0.3درصـــد(،  اداری)0.3درصـــد(، 

چربی)0.4درصـــد( و پوشـــاک و کفش)0.4درصـــد( 
کمتریـــن افزایـــش قیمـــت را داشـــتند. تـــورم ماهانـــه 
ـــت  ـــد( و بهداش ـــامیدنی ها)2/7درص ـــا و آش ـــی ه خوراک
ـــر  ـــکبار)11/6درصد( تاثی ـــوه و خش ـــان)3/3( و می و درم
نامطلوبـــی بـــر ســـبد خانوارهـــای فقیـــر مـــی گـــذارد 
ـــن  ـــتمرار در ای ـــورت اس ـــت در ص ـــت دول ـــاز اس ـــه نی ک

زمینـــه تامـــل جـــدی کنـــد.
ــت  ــوب اس ــیار نامطل ــورم بس ــار ت ــه در آث ــه ک آن چ
ــر  ــر آن ب ــبی و تاثی ــای نس ــوردن قیمت ه ــم خ ــه ه ب
ــر  ــت در تی ــه اس ــورت نابهین ــه ص ــع ب ــص مناب تخصی
مــاه مشــاهده مــی شــود کــه در بیــن کاالهــا و خدمــات 
ــاوت  ــیار متف ــا بس ــش قیمت ه ــاوت در افزای ــف تف مختل
اســت و شــاهد بــه هــم خــوردن قیمت هــای نســبی بــه 
ــتیم  ــا هس ــروری خانواره ــی و ض ــای اساس ــرر کااله ض
ــه  ــورم توج ــش ت ــار کاه ــت در کن ــت دول ــاز اس ــه نی ک
.بــه ثبــات قیمت هــای نســبی را مــد نظــر قــرار دهــد

نمودار شماره)4( نرخ تورم ماهانه گروه هاي منتخب کاالها و خدمات مصرفي در تیر  ماه1395)به سال پایه 1390(

نمودار شماره)3(روند نرخ تورم ماهانه از تیر  ماه 1394 الي تیر  ماه1395)به سال پایه 1390(
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اولویت ها و حمایت ها
 ملیکا حسینی

 ستاد توسعه فناوری اطالعات
ن

معر�
ونیک ارتباطات و صنایع میكروالك�ت
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ــت  ــی اسـ ــن حوزه هایـ ــی از مهم تریـ ــی تی یکـ آی سـ
کـــه در دنیـــای امـــروز بـــه شـــکل قابـــل مالحظـــه  ای 
ـــه طـــوری کـــه هـــر روز شـــاهد  پیشـــرفت کـــرده اســـت ب
ـــا  ـــن بخـــش ب ـــران ای ـــی در آن هســـتیم. در ای نوآوری های
ـــده  ـــراه ش ـــه هم ـــتعداد و نخب ـــای بااس ـــتقبال نیروه اس
ــای  ــیع آن در حوزه هـ ــرد وسـ ــه کاربـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
گوناگـــون، ارزش افـــزوده  قابـــل توجهـــی کـــه ایجـــاد 
ــورد  ــتعد مـ ــانی مسـ ــروی انسـ ــود نیـ ــد و وجـ می کنـ
تاکیـــد مســـئوالن کشـــوری نیـــز اســـت. بـــر همیـــن 
اســـاس، معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری 
ســـتاد توســـعه فنـــاوری اطالعـــات، ارتباطـــات و 
صنایـــع میکروالکترونیـــک را بـــرای مشـــخص کـــردن 
ــه در  ــانی  کـ ــت از کسـ ــور و حمایـ ــای کشـ اولویت هـ
ایـــن بخـــش فعـــال هســـتند، تاســـیس کـــرده اســـت. 

حمایت از طرح های فناورانه
یکـــی از مهم تریـــن وظایـــف ایـــن ســـتاد همان طـــور 
کـــه گفتـــه شـــد، مشـــخص کـــردن اولویت هـــا و 
ـــا  ـــوزه ب ـــن ح ـــگان ای ـــا نخب ـــت ت ـــور اس ـــای کش نیازه
ـــا  ـــن نیازه ـــع ای ـــت رف ـــردی در جه ـــت و کارب ـــد درس دی
گام بردارنـــد. طرح هـــای پذیـــرش شـــده ارزیابـــی و در 
ـــب  ـــی در قال ـــو مقتض ـــه نح ـــرایط ب ـــراز ش ـــورت اح ص
تســـهیالت مالـــی و اعتبـــاری و خدمـــات مشـــاوره ای 
بـــرای ارتقـــای مهارت هـــای فنـــی و مدیریتـــی تیـــم 
کاری مـــورد حمایـــت قـــرار خواهنـــد گرفـــت. البتـــه 
حمایت هـــای ســـتاد بـــه مـــوارد مشـــخص شـــده 
ایده هـــای  افـــراد  محـــدود نمی شـــود و چنانچـــه 
دیگـــری جـــز ایـــن اولویت هـــا داشـــته باشـــند، بـــاز 
ــورت  ــد و در صـ ــرار می گیرنـ ــی قـ ــورد بررسـ ــم مـ هـ

لـــزوم از طـــرف ســـتاد حمایـــت خواهنـــد شـــد. 
ـــات  ـــات، ارتباط ـــاوری اطالع ـــعه فن ـــتاد توس ـــایت س س
و صنایـــع میکروالکترونیـــک اولویت هـــای خـــود را 
بـــه تفکیـــک بخش هـــای گوناگـــون مشـــخص کـــرده 

اســـت کـــه عبارتنـــد از: 

1. بخش ارتباطات و امنیت
ارتباطــات  فنــاوری  کارگــروه  اولویت هــای  الــف( 

)مخابــرات(
 IP Based ــو و مــوج میلیمتــری  رادیوهــای مایکرووی

ــف ــای مختل ــاال در فرکانس ه ــت ب ــا ظرفی ب
LTE  آنتن های شبکه موبایل 

رادیوهــای  نیــاز  مــورد  مایکروویــو  آنتن هــای   
کــر لذ ق ا فو

 سوئیچ دیتای میان ظرفیت و پرظرفیت
 STM16 ــای ــوری در رده ه ــرات ن ــتم های مخاب  سیس

STM64 تــا
روترهای میان ظرفیت و پرظرفیت

)ســمت   GPON نــوری  دسترســی  سیســتم های   
مخابــرات و مشــترک(

Carrier Grade Ethernet
ROADM  و DWDM سیستم های 
Access Gateway  سیستم های 
 فناوری های منابع تغذیه پیشرفته

 سیســتم های رادیــوی مناســب بــرای شــبکه راه آهــن 
GSM-R  ماننــد

IOT/M۲M
RFID  برچسب های رادیویی 

ب( اولویت های کارگروه فناوری اطالعات
)CDP, SDP(  بستر ارائه و نشر محتوا 

)BIG DATA(  پردازش داده های حجیم 
 خدمات تخصصی نرم افزارهای سیستمی پایه

 خط و زبان فارسی
)Cloud Computing(  رایانش ابری 

)Mobile Computing(  رایانش همراه 
 زیرساخت های فنی توسعه نرم افزار

 سامانه های کاربردی پیشرفته
)LBS(  سامانه های مکان محور 

 شبکه های اجتماعی خاص منظوره

ج( اولویت های حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات
Iden-(  ــه ها ــرل شناس ــت و کنت ــتم های مدیری  سیس

)tity and Access Management Systems
Bi-و OTP ابزارهــای نویــن تشــخیص هویــت )نظیــر 

) ometric
)HSM(  ماژول امنیت سخت افزاری 

 شتاب دهنده های سخت افزاری رمزنگاری
 Parental(  ابزارهــای نظــارت و کنتــرل کــودکان 

)Control
 سیســتم کنتــرل دسترســی بــه اطالعــات طبقه بنــدی 

ه شد
 ابزارهای ارزیابی امنیت

 ابزارهای تست نفوذ
 ابزارهای ارزیابی پروتکل های امنیتی

 ابزارهای ارزیابی کد
 ابزارهای اجرای حمالت کانال جانبی

IDS/IPS  محصول و زیرساخت بومی 
 ابزارهای مقابله با هرزنگاری 

Forensics ابزارهای 
)Fraud Detection(  ابزارهای کشف تقلب 

 ابزارهای تامین امنیت دستگاه های همراه
 ابزارهای امحای اطالعات
 ابزارهای بازیابی اطالعات

 خدمات تخصصی محیط های محاسباتی نوین

2. بخش تولید محتوای الکترونیکی
الف( حوزه خدمات )محتوایی و زیرساختی(

ــه  ــی را شــامل می شــود ک ــن حــوزه همــه فعالیت های ای
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ــد و  ــوا می پردازن ــع محت ــاماندهی و توزی ــه، س ــه ارائ ب
ــر اســت: ــه زی دارای دو زمین

الف-1. تولید خدمت/ نرم افزار کاربردی
 tablet,(  ــراه ــای هم ــردی در افزاره ــای کارب  برنامه ه

)smart phone – mobile apps
ــس از اخــذ مجــوز ســاخت از  ــه ای )پ  بازی هــای رایان

ــه ای( ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
)Augmented reality(  واقعیت افزوده 

 virtual( نرم افــزار زندگــی مجــازی/ واقعیــت مجــازی 
)reality / life

)BI(  ابزار های هوش تجاری 
 ابزار هــای هــوش فرهنگــی )CI( )نرم افــزاری کــه 
وضعیــت فرهنگــی ســازمان یــا اجتمــاع را ارزیابــی 
ــن  ــه ای ــی دارد. وظیف ــبوردهای فرهنگ ــد و داش می کن
ــای  ــف ابزاره ــابه وظای ــگ مش ــوزه فرهن ــا در ح ابزاره

ــت( ــب وکار اس ــوزه کس ــاری در ح ــوش تج ه
الف-2. تولید ابزارها و خدمات زیرساختی

 Authoring ــا ــد آوری ی ــای پدی ــی )ابزاره  نشــر رقوم
)tools

ــوا ) LMS و  ــری و محت ــت یادگی ــامانه های مدیری  س
)CMS

ــای  ــاز بازی ه ــورد نی ــای م ــازی و میان افزاره ــور ب موت
ــامل: ــه ای ش رایان

بازی هــای  در  مصنوعــی  هــوش  میان افزارهــای   
رایانــه ای

 میان افزارهــای محاســبات فیزیکــی در بازی هــای 
ــه ای رایان

 میان افزارهــای ارتباطــات شــبکه ای و توزیــع شــده در 
ــه ای ــای رایان بازی ه

 میان افزارهای آزمون بازی های رایانه ای
 موتــور تصویرســازی بــرای بازی هــای رایانــه ای و 

)real-time( بی درنــگ   شبیه ســازی های 
 موتور شبیه ساز

)OCR(  نویسه خوان نوری 
 تبدیل صوت به متن و برعکس

 پردازش متن )رسمی و محاوره ای( شامل:
 تشابه یابی

 خالصه سازی
 ترجمه ماشینی

 سامانه های پرسش و پاسخ
ــزوده در  ــی، ارزش اف ــن )حاشیه نویس ــازی مت  غنی س

متــن(
پاالیــش محتــوا )در همــه انــواع مختلــف شــامل متنــی 

)(filtering( ــر و تصوی
بازیابی اطالعات شامل:

 موتور جست وجو
 استخراج اطالعات

 تولید خودکار محتوا
 ارزیابی خودکار محتوا

)Big Data(  تحلیل و کاوش کالن داده ها 
 تولید مشارکتی محتوای فارسی

 نظرکاوی 

ب( حوزه تولید محتوا )با اولویت زبان فارسی(
ــه در  ــود ک ــامل می ش ــی را ش ــوزه فعالیت های ــن ح ای
ــوارد  ــر م ــد و مشــتمل ب رقومــی کــردن محتواهــا موثرن

ــد: زیرن
ب-1.  رقومی سازی محتوای مستقل با ابعاد:

محتوای آموزشی
 محتوای اطالع رسانی

 محتوای تبلیغی
به صورت:

شبیه سازهای آموزشی/ آزمایشگاه های مجازی
 Learning course( آموزشــی   درس افزارهــای   

)wares
 وب نوشت ها )وبالگ ها( و وبگاه های تعاملی

 بانک های اطالعاتی
 خبرگزاری های تحت وب
 منابع دیداری - شنیداری

 منابــع علمــی الکترونیکــی )بــه زبــان فارســی و 
غیرفارســی(

ب-2. رقومی سازی و طراحی بانک های پشتیبان
 هستان شناسی

 منابع زبانی فارسی
 پیکره های متنی و صوتی 

ج( حوزه تجمیع و توزیع محتوا
ــی را شــامل می شــود کــه  ــن حــوزه همــه فعالیت های ای
بــه نوعــی بــه تجمیــع، یکپارچه ســازی و توزیــع محتــوا و 
خدمــات ارائــه شــده روی محتــوا می پــردازد و مشــتمل 

بــر مــوارد زیــر اســت:
ج-1. تجمیع محتوا

 راه اندازی کنسرسیوم های محتوایی
اطالعاتــی  بانک هــای  تجمیــع  و  یکپارچه ســازی   

ــوع متن
wikis, so-(  ــوای مشــارکتی ــد محت ــای تولی  پایگاه ه

)cial networks
ج-2. توزیع محتوا

ــا  ــا ب ــی ی ــی اســت کــه به تنهای شــامل همــه فعالیت های
همــکاری برخــی از فعالیت هــای قبلــی بــه توزیــع و ارائــه 
ــوان  ــه عن ــردازد؛ ب ــران فضــای وب می پ ــه کارب ــوا ب محت
ــای  ــرای بازی ه ــوا )CDN( ب ــع محت ــبکه توزی ــال، ش مث

رایانــه ای. 

3. بخش میکروالکترونیک
زمینه های دارای اولویت به شرح ذیل  هستند:

الـــف( توســـعه، ســـاخت و فـــروش »محصـــوالت«، 
»مالکیـــت فکـــری« )IP( و »خدمـــات« میکروالکترونیـــک 
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ادوات  سنســـور،  شـــامل  پیشـــرفته  الکترونیـــک  و 
 ،)IC( ابزارهـــای طراحـــی، مـــدارات مجتمـــع ،MEMS
ــای  ــزات و بوردهـ ــادی، تجهیـ ــته نیمه هـ ادوات گسسـ
پیشـــرفته الکترونیـــک و تجهیـــزات ســـاخت، تســـت و 

اندازه گیـــری قطعـــات الکترونیـــک 
ـــاوری  ـــل فن ـــا از قبی ـــه کاربرده ـــوالت در هم ـــن محص ای
ـــی،  ـــک مصرف ـــودرو، الکترونی ـــات، خ ـــات و ارتباط اطالع
الکترونیـــک قـــدرت، کنتـــرل و ابـــزار دقیـــق، صنایـــع 
نفـــت و گاز، تجهیـــزات پزشـــکی، امنیـــت ملـــی، 

و  آمـــوزش  بانکـــداری، 
ــابه  ــوارد مشـ ــش و مـ پژوهـ
قـــرار  اســـتفاده  مـــورد 

خواهنـــد گرفـــت.
طرح هـــای موضـــوع ایـــن 
اولویـــت الزم اســـت عـــالوه 
بـــر جنبه هـــای فناورانـــه، 
بـــه صـــورت هم زمـــان و 
هـــم وزن بـــه جنبه هـــای 
نحـــوه  و  تجاری ســـازی 
فـــروش محصـــول پرداختـــه 
باشـــند. حمایـــت از ایـــن 
ــب  ــا در قالـ ــا عمدتـ طرح هـ
ـــهیالت  ـــرخ تس ـــا ن ـــای ب وام ه
صـــورت  بـــه  ترجیحـــی 
مجریـــان  بـــه  هم زمـــان 
ـــداران  )طـــرف عرضـــه( و خری
ــا(  ــرف تقاضـ ــول )طـ محصـ
صـــورت خواهـــد پذیرفـــت. 
ـــای  ـــال، هزینه ه ـــن ح ـــا ای ب
این گونـــه  اجـــرای  ویـــژه 
ــه  ــل هزینـ ــا از قبیـ طرح هـ
 )Fabrication( ســـاخت 
در مـــدارات مجتمـــع یـــا 
بـــه  نیمه هـــادی  ادوات 
ــت   ــوض حمایـ ــکل بالعـ شـ
بـــر  عـــالوه  می شـــوند. 
آن، بـــر اســـاس پیچیدگـــی 

طـــرح و توســـعه تکنولـــوژی قابـــل انجـــام در آن، 
ـــه آن  ـــویقی ب ـــورت تش ـــه ص ـــز ب ـــوض نی ـــت بالع حمای

ــت.  ــد یافـ ـــص خواهـ تخصی

ب( صادرات تکنولوژی و خدمات مهندسی 
ــادرات  ــه صـ ــژه ای کـ ــت ویـ ــه اهمیـ ــت بـ ــا عنایـ بـ
تکنولـــوژی و خدمـــات مهندســـی در زمینه هـــای 
ــاده  ــتاد آمـ ــک دارد، سـ ــک و میکروالکترونیـ الکترونیـ
حمایـــت از نهادهـــا و شـــرکت های فعـــال در ایـــن 
ـــای  ـــی و ویژگی ه ـــه پیچیدگ ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــه اس زمین
خـــاص ایـــن زمینـــه، ســـتاد آمـــاده دریافـــت همـــه 

پیشـــنهادهای جلـــب حمایـــت  خواهـــد بـــود. 

ج( امکان سنجی و اجرای طرح های کالن 
ــک  ــای کالن الکترونی ــه طرح ه ــژه ای ب ــگاه وی ــتاد ن س
ــه  ــوان ب ــان  می ت ــن می ــک دارد. در ای و میکروالکترونی
ــرای  ــوه LED ب ــد انب ــه تولی ــه کارخان ــه ب ــوان نمون عن
مصــارف روشــنایی، ســاخت ســلول های خورشــیدی بــه 
ــدازی Fab در  ــی و راه ان ــرژی الکتریک ــد ان ــور تولی منظ
مقیــاس کوچــک و متوســط بــا توجیــه فنــی و اقتصــادی 
ــنجی  ــرای امکان س ــی دارد ب ــتاد آمادگ ــرد. س ــاره ک اش
فنــی، توســعه طــرح تجــاری، مقدمــات تشــکیل احتمالی 

شــراکت خارجــی )Joint Venture( و مــوارد مشــابه بــا 
عالقه منــدان مذاکــره کنــد و در صــورت تصویــب مــورد 

حمایــت الزم قــرار دهــد. 

د( ضمـــن تاکیـــد مجـــدد بـــر اولویـــت طرح هـــای بـــا 
توجیـــه اقتصـــادی و قابلیـــت تجاری ســـازی )همچنـــان 
ـــت  ـــاده دریاف ـــتاد آم ـــد(، س ـــاره ش ـــف اش ـــد ال ـــه در بن ک
 Technology( طرح هـــای نوآورانـــه در مـــرز دانـــش
ــب و  ــرآوردی مناسـ ــه دارای بـ ــت کـ ــز  اسـ Edge( نیـ
منطقـــی از دسترســـی بـــه بـــازار هســـتند. طرح هـــای 
ـــداد و  ـــر تع ـــم از نظ ـــد، ه ـــن بن ـــل ای ـــرش ذی ـــل پذی قاب
 .ـــود ـــد ب ـــت، محـــدود خواهن ـــر حجـــم حمای ـــم از نظ ه
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شرکت نوآوران تکساز صنعت محقق کرد: 
رفع نیاز کشور به واردات خارجی تاپ درایو

با تالش متخصصان یکی از شرکت های دانش بنیان کشور، 
دستگاه گرداننده فوقانی، با برند ملی، در داخل کشور تولید و 

نیاز به واردات خارجی این دستگاه برطرف شده است. 
محمد افالطون زاده، مدیرعامل شرکت مهندسي نوآوران تکساز 
صنعت )تایکو( با اشاره به توسعه ظرفیت مهندسي ساخت 
این شرکت  به عنوان هدف اصلی  تجهیزات ویژه در کشور 
گفت: تایکو با بومي سازي فناوری ساخت دستگاه تاپ درایو و 
بسترسازي مناسب برای تولید انبوه آن توانسته است کشور را 
از واردات این دستگاه پرکاربرد در صنعت حفاري بي نیاز کند. 

افالطون زاده با اشاره به تولید دستگاه گرداننده فوقانی با برند 
تنها سازنده  اولین و  به عنوان  این شرکت  ملی اظهار کرد: 
دستگاه گرداننده فوقانی یا تاپ درایو در خاورمیانه شناخته شده 

است. 
وی مقرون به صرفه بودن، کیفیت باال و فناوری روز را از مزایای 
تاپ درایو بومی برشمرد و گفت: از دستگاه حفاری تاپ درایو 
به منظور حفاری اتصال لوله ها، جدا کردن آن ها و تهیه لوله 

ایستایی استفاده می شود. 
این فعال فناور ادامه داد: حفاری به کمک تاپ درایو می تواند هم 
به صورت تک لوله ای و هم به صورت لوله های سه قسمتی و یا 
سه قطعه انجام شود. در حفاری تک لوله ای، به کمک تاپ درایو، 
لوله ها از سطح شیبدار جلوی دکل به سمت باال کشیده می شوند 
و در باالبر قرار می گیرند و روی رشته های قبلی حفاری که به 

کمک لوله گیر نگه داشته شده اند، گذاشته می شوند. 
مدیرعامل تایکو تولید محصوالت در سطح استانداردهاي روز 
جهان و شناسایي بازارهاي هدف در کشورهاي مختلف برای 
صادرات قطعات تولیدي را از چشم اندازهای آینده این شرکت 
دانش بنیان برشمرد و افزود: اعتالي توان علمي و فني شرکت 
در راستاي نوآوري، تنوع تولید و بهبود کیفیت محصوالت و 
همچنین بومي سازي فناوری ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور 
در صنایع مختلف بر مبناي استفاده از تخصص داخلي و فناوری 
نوین روز، از رسالت های مدنظر فعاالن این شرکت دانش بنیان 

است. 
وی از رونمایي دستاوردي نو در حوزه ماشین آالت کشاورزي 
در آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد که چشم اندازي 
روشن در خصوص خودکفایي هرچه بیشتر پیش روی کشور 

قرار دهد. 
توسط یک شرکت ایرانی محقق شد:

دارای  کشورهای  جمع  به  ایران  پیوستن 
فناوری تجهیزات سرچاهی

شرکت فناوري تجهیزات سرچاهي )وتکو( با تکیه بر فعالیت های 
تحقیق و توسعه ای و نیروی انسانی متخصص خود توانسته است 

گام های مهمی از نظر کمی و کیفی در عرصه گسترش فناوری 
قطعات سرچاهی بردارد. 

علیرضا فلسفی، مدیرعامل شرکت فناوري تجهیزات سرچاهي 
)وتکو( با اشاره به فعالیت این شرکت در زمینه طراحي، ساخت 
 )Well head & X- mass tree( و نصب تجهیزات سرچاهي
عنوان کرد: شرکت وتکو با تکیه بر مهندسی قوی و مبتنی 
بر فعالیت های تحقیق و توسعه ای خود توانسته است گام های 
مهمی از نظر کمی و کیفی در عرصه گسترش فناوری قطعات 

سرچاهی بردارد. 
وی با اشاره به توانمندي های مهندسي این شرکت با استفاده از 
ماشین آالت C. N. C و دستگاه های تست هیدرواستاتیک، گاز، 
 NACE و API 6A  طبق استانداردهای  Fire Test و PR2
در تولید تمامی محصوالت اشاره کرد و افزود: مواد اولیه ساخت 
تجهیزات سرچاهي از داخل کشور تامین می شود در حالي 
که پیش تر از کشورهاي انگلیس، سنگاپور و امریکا خریداري 

مي شد. 
این فعال فناور گفت: این شرکت جزو بنیانگذاران و پیشگامان 
 ،(cristmass tree چاه  تاج  سرچاهی،  تجهیزات  ساخت 
استاندارد  )شیرآالت فشار قوی و شیرهای دروازه ای مطابق 
API6A در لیست سازندگان مورد تایید )AVL( شرکت های 

تابعه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. 
با بیان این که شرکت تجهیزات سرچاهی موفق به  فلسفی 
مختلف  شرکت های  از  فراوانی  کیفی  تاییدیه های  دریافت 
همچون مدیریت اکتشاف و نفت مناطق مرکزی ایران شده 
و  برترین  از  یکی  عنوان  به  شرکت  این  کرد:  اظهار  است، 
طراحی  زمینه  در  کشور  داخلی  تولیدکنندگان  بزرگ ترین 
و تولید تجهیزات سرچاهی و تاج چاه تاکنون موفق به اخذ 
تاییدیه های فنی گوناگون شده است و توانسته محصوالت خود 

را به عنوان یکی از برندهای مطرح در این حوزه معرفی کند. 
تنها تولیدکننده المپ های ال ای دی در کشور: 
در زمینــه المپ ســازی بــا چیــن رقابــت 

جــدی داریــم 
شرکت بهنور یزد با تولید المپ های کم مصرف در اندازه های 
مختلف، توانسته است نام کشورمان را در فهرست تولیدکنندگان 

برتر المپ های کم مصرف جهان جای دهد. 
فخرالدین حجازی، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به تولیدات 
شرکتش در حوزه دیودهای نوری کم مصرف همپای تولیدات 
خارجی گفت: این شرکت موفق به ساخت انواع مختلف پاورهای 
نوری LED، SMD و POWER LED شده است و توانسته 
بخش قابل توجهی از نیاز کشور به این دست از محصوالت را 

تامین کند. 
این فعال فناور، با اشاره به خط تولید المپ ال ای دی با امکان 
تولید روزانه بیش از 5 هزار المپ گفت: این میزان، با توجه به 

اخبار فناوری های ایرانیاخبار فناوری های ایرانی



دانش بنیان  شماره هشتم  مردادماه 1395

123

در قالب قطره شد. 
وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته این شرکت فناور عنوان کرد: 
گل دارو یکی از نخستین شرکت های ایرانی است که توانمندی 
تولید داروهای گیاهی را با فرم های دارویی قطره، شربت، قرص، 

کپسول، ژل، کرم، پماد و اسپری دارد. 
این فعال فناور، با بیان این که محصوالت گل دارو با بهره گیری 
از  استفاده  و  دنیا  داروسازی  فناوری های  جدیدترین  از 
باکیفیت ترین مواد اولیه تولید به بازار دارویی ایران و چندین 
کشور آسیایی و اروپایی عرضه می شود، اظهار کرد: گل دارو 
متخصصین  باسابقه ترین  از  نفر   20 از  بیش  همکاری  از 
دانشگاهی در رشته های مختلف علمی از جمله گیاه درمانی، 
شیمی  فارماکولوژی،  صنعتی،  داروسازی  فارماکوگنوزی، 
دارویی، بیوتکنولوژی و فیتوفارمسی تولید محصوالت خود 

بهره مند است. 
انسانی  نیروی  توانمندی  از  بهره مندی  به  اشاره  با  سیالنی 
گفت:  دارویی  محصوالت  این  تولید  منظور  به  متخصص 
تهیه فرموالسیون و تولید داروهای گیاهی، به عنوان یکی از 
اصلی ترین فعالیت های گل دارو، با بهره مندی مستمر از دانش 
کشور  خارج  و  داخل  دانشگاه های  دانش پژوهان  و  استادان 
امکان پذیر شده است و این شرکت فناور، روزآمدترین دانش را 

در تولید محصوالت خود به کار می گیرد. 
این فعال فناور، دارا بودن آزمایشگاه های تحقیقاتی و کنترلی 
مجهز به پیشرفته ترین ابزار و ادوات روز دنیا را از ویژگی های 
جدیدترین  شرکت  این  افزود:  و  برشمرد  گل دارو  شرکت 
استانداردهای روز دنیا را داراست و با بهره برداری از جدیدترین 
ماشین آالت مربوط به تهیه عصاره های تغلیظ شده و خشک 
گیاهی، در حال حاضر می تواند افزون بر تامین نیاز بازار داخلی 
ایران، بخش عمده ای از این عصاره ها را نیز به کشور های مختلف 

دنیا صادر کند. 
مدیرعامل شرکت گل دارو گفت: این شرکت در حال حاضر 
109 فراورده دارویی دارای پروانه تولید از وزارت بهداشت و 
درمان را به بازار دارویی عرضه می کند و بیش از 20 فراورده 
دیگر را نیز در مراحل مختلف پژوهش و آماده سازی برای اخذ 

پروانه و تولید در آینده دارد. 
جدیدترین  تولید  راستای  در  گل دارو  شرکت  افزود:  وی 
به  نیز  کاملی  توجه  دنیا  گیاهی  داروهای  کارآمدترین  و 
را  فراورده ها  این گونه  تولید  و  دارد  بیوتکنولوژیک  داروهای 
 در آینده نزدیک جزو اهداف اصلی خود در نظر گرفته است. 
این  تولیدی  محصوالت  بودن  صادراتی  به  اشاره  با  سیالنی 
شرکت اظهار کرد: گل دارو با توجه به توانمندی علمی بسیار 
باالی خود و گرفتن پروانه  ISO-9001:2008، بخش صادرات 
خود را فعال تر و فراورده هایش را به کشورهای همسایه صادر 

می کند. 
این فعال فناور، عقد قرارداد کشت با تولیدکنندگان مجرب 
مزیت های  از  یکی  نقاط کشور  اقصی  در  را  دارویی  گیاهان 
گل دارو دانست و ابراز امیدواری کرد که این شرکت فناور داخلی 
با تکیه بر توانمندی علمی، پرسنلی و فنی و ماشین آالت مدرن 
تولید داروهای  بزرگ ترین و مجهزترین واحد  به زودی  خود 

گیاهی در خاورمیانه بشود. 

نوع المپ، تا 7 هزار عدد نیز قابلیت افزایش دارد. 
وی افزود: این کارخانه با ظرفیت تولید 20 هزار قطعه دیود 
POWER LED در هر شیفت کاری و تولید بیش از 5 هزار 
بزرگ ترین  عنوان  به  پروژکتور صنعتی  و  انواع المپ  شعله 
 مجتمع تولید المپ های ال ای دی در ایران شناخته می شود. 
این فعال عرصه فناوری، با اشاره به دستگاه ها و ماشین آالت 
 POWER LED بسیار دقیق و فناوری فعال در خط تولید
عنوان کرد: در خط تولید المپ های ال ای دی نیروی انسانی 
متخصص و کارآمد در فضایی عاری از هرگونه آلودگی محیطی، 
با استفاده از مواد اولیه مرغوب به تولیدات این حوزه مشغول 

هستند. 
عنوان  به  توسعه،  و  تحقیق  بخش  به  اشاره  با  حجازی 
و  پروژکتورها  طراحی  فناور،  شرکت  این  بخش  مهم ترین 
محصوالت صنعتی شرکت ها را از دیگر فعالیت های بهنور 
برای  ال ای دی  محصوالت  طراحی  افزود:  و  برشمرد  یزد 
محصوالت  جراحی،  اتاق  چراغ های  اتومبیل،  در  استفاده 
شمار  به  فناور  واحد  این  فعالیت های  دیگر  از  و...  خانگی 

می رود. 
مدیرعامل بهنور یزد طول عمر باالی المپ های ال ای دی را از 
مهم ترین دالیل توجیه اقتصادی خرید آن ها دانست و افزود: 
همچون دیگر محصوالت الکترونیک، المپ های ال ای دی نیز از 
تعدادی خازن، دیود و مقاومت در سوئیچ های خود بهره می برند 
که این قطعات ساخت شرکت بهنور نیستند و از بازار تهیه 
می شوند. البته با وجود تالش شرکت در تامین بهترین قطعات 
خوبی  کیفیت  از  بازار  در  موجود  قطعات  متاسفانه  موجود، 

برخوردار نیستند. 
حجازی این المپ های کم مصرف را رقیب جدی محصوالت 
مشابه خارجی خصوصا چینی ها دانست و گفت: این کارخانه در 
اردکان یزد واقع است و تنها تولیدکننده این المپ ها در ایران 

به شمار می رود. 
مدیرعامل بهنور یزد با اشاره به فعالیت این شرکت فناور به 
 عنوان اولین و تنها تولیدکننده دیودهای نوری ال ای دی در 
ایران اظهار کرد: کارخانه تولید المپ های فوق کم مصرف بهنور 
یزد در سال 1385 تحقیقات خود را در رابطه با تولید انواع 
المپ های فوق کم مصرف ال ای دی آغاز کرد و در سال 1386 به 
بهره برداری رسید. با آغاز تولیدات این شرکت، نام ایران به عنوان 
پنجمین تولیدکننده ال ای دی در جهان به ثبت رسیده است. 

مدیرعامل شرکت گل دارو خبر داد: 
عرضه تجاری بیش از 100 فراورده گیاهی به 

بازار داخلی کشور 
شرکت گل دارو که در حوزه تولید دارو از فراورده های گیاهی 
فعالیت می کند، موفق شده است طیف متنوعی از فراورده های 

این حوزه را تولید و به بازار تجاری کشور عرضه کند. 
محمد سیالنی، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به آغاز فعالیت 
و  دارویی  گیاهان  بسته بندی  و  فراوری  زمینه  در  شرکتش 
دارو های گیاهی خشک استاندارد گفت: گل دارو در راستای 
احیای طب سنتی و گیاه درمانی علمی در کشور کار خود 
را آغاز کرد و سپس موفق به تولید فراورده های دارویی گیاهی 
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توسط شرکت عصر گویش پرداز 
امکان تبدیل متون کتبی فارسی به فایل های 

صوتی امکان پذیر شد
با نهایی شدن پروژه »آریانا 3« توسط متخصصان شرکت عصر 
گویش پرداز )سهامی خاص( ، امکان تبدیل متن فارسی به 

گفتار با صدای انسان محقق شد. 
توانمندی  به  اشاره  با  این شرکت،  هادی ویسی، مدیرعامل 
شرکتش در تولید نرم افزارهای با موضوع متن و گفتار افزود: 
آریانا 3 عنوان نرم افزار تکامل یافته تبدیل متن فارسی به گفتار، 
با صدای طبیعی انسان توسط متخصصان این شرکت ایرانی 

است که به تازگی تهیه و تولید شده است. 
این فعال فناور، ویرایشگر اختصاصی، توانایی خواندن عالئم 
افزود:  و  برشمرد  آریانا 3  ویژگی های  از  را  تاریخ  و  نگارشی 
این نرم افزار قادر است متن ورودی را به صورت فایل صوتی 
نیز تولید کند که این قابلیت برای ارائه دهندگان نرم افزارهای 
کتاب های  مانند  محتوا  تولیدکنندگان  و  چندرسانه ای 

الکترونیکی بسیار کارآمد خواهد بود. 
ویسی با اشاره به کاربردهای گسترده تبدیل متن به گفتار 
)text-to-speech( به عنوان یکی از حوزه های هوش مصنوعی 
اظهار کرد: اگرچه نرم افزاهای تبدیل نوشته به صدا در زبان هایی 
مانند انگلیسی دارای کیفیت باالیی است اما کارهای قبلی انجام 
شده در زبان فارسی برای خواندن متن توسط کامپیوتر که 
عمدتا برای استفاده توسط نابینایان ساخته شده اند، صدای 

ماشینی دارند و چندان طبیعی نیستند. 
مدیرعامل عصر گویش پرداز با اشاره به فعالیت این شرکت 
به عنوان نخستین و تنها شرکت ایرانی فعال در زمینه هوش 
مصنوعی و پردازش سیگنال گفتار افزود: عمده محصوالت و 
خدمات ارائه شده توسط این شرکت برای نخستین بار در کشور 
و به صورت حرفه ای در زمینه های پردازش و تشخیص گفتار 

است. 
وی متن خوان آریانا برای نابینایان را یکی از بهترین نرم افزارهای 
 )Text-to-Speech( یا  گفتار  سنتز  گفتار  به  متن  تبدیل 
مخصوص زبان فارسی عنوان کرد و افزود: این نرم افزار قادر 
است نوشتار فارسی را به صوت تبدیل کند و به صورت طبیعی 
بخواند. با استفاده از آریانا در کنار نرم افزارهای صفحه خوان مانند 
Jaws، افراد نابینا و کم بینا قادر خواهند بود به راحتی با رایانه 

خود کار کنند. 
مدیرعامل عصر گویش پرداز با اشاره به قابل خواندن بودن 
خودکار هر نوع نوشته  روی صفحه نمایش کامپیوتر به صورت 
کتاب های  فایل ها،  گفت:   3 آریانا  نرم افزار  توسط  خودکار 
الکترونیکی، سایت های خبری و نامه های الکترونیکی از جمله 

مواردی هستند که این نرم افزار توانایی خواندن آن ها را دارد. 
وی با اشاره به توانمندی آریانا 3 در تولید طبیعی ترین صدای 
رایانه ای برای زبان فارسی اظهار کرد: نسخه جدید آریانا که 
پیش از این برای خواندن صفحات و متون توسط نابینایان و 
کم بینایان طراحی شده بود، اکنون با فناوری جدیدتر و متفاوتی 
در قالب نسخه ای جدید عرضه شده است که صدایی طبیعی و 

کامال قابل فهم تولید می کند. 

وی ادامه داد: همچنین در آریانا 3، قابلیت های هوشمند پردازش 
زبان طبیعی فارسی مانند تشخیص خودکار کلمات هم نگاره 
)مانند َمرد و ُمرد(، تشخیص کسره اضافه برای خواندن روان 
متون، تلفظ کردن خودکار کلمات، خواندن کلمات انگلیسی و 
عربی با صدای یکسان به فارسی و همچنین تشخیص هوشمند 

انواع اعداد برای ذکر تاریخ، ساعت و مبلغ فراهم شده است. 
ویسی با اشاره به عرضه نرم افزار آریانا به صورت ماژول و سرویس 
تحت وب  )Persian TTS Cloud(گفت: این قابلیت، استفاده 
و سخت افزارهای  نرم افزارها  در  فارسی  متن خوان  قابلیت  از 

رایانه ای برنامه نویس ها و سایر کسب و کارها را آسان می کند. 
قابلیت  از  آریانا گفت:  نرم افزار  کاربردهای  برخی  درباره  وی 
 VoIP متن خوان فارسی می توان در سامانه های تلفن گویا و
برای خواندن اطالعات متنی مختلف در سامانه های دریافت 
انتقادات و پیشنهادات تلفنی به منظور خواندن نظر کارشناسی 
برای کم کردن حجم حضور ارباب رجوع در ادارات استفاده کرد. 

توسط یک شرکت دارویی 
پاک کننده های دارویی در ابعاد گسترده در 

کشور تولید می شوند
شرکت دانش بنیان به بان شیمی توانسته است طیف گسترده ای 
از فراورده های شیمیایی را در حوزه های کشاورزی، دارویی و 

سموم زیستی تولید و به بازارهای گوناگون عرضه کند. 
به بان  دارویی  شرکت  مدیرعامل  مقدم،  شاهمرادی  مهدی 
شیمی، گفت: توانسته ایم محصوالت متنوعی را به بازارهای 
مختلف از جمله صنایع غذایی، پزشکی و دندانپزشکی، دام، 
طیور و آبزیان، کشاورزی و اماکن عمومی و خانگی تولید و 

عرضه کنیم. 
این فعال فناور، تولید مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک و 
پاک کننده های اختصاصی را آغاز حرکت این شرکت عنوان کرد 
و افزود: این شرکت در حال حاضر طیف وسیعی از محصوالت 
مرتبط با افزایش ایمنی بهداشتی را تولید و به بازارهای منطقه 

عرضه می کند. 
وی تصریح کرد: ضدعفونی کننده های مورد مصرف در پرورش 
طیور، بهداشتی کننده آب و فضاها، آنتی سپتیک های دست و 
شوینده های سطوح و تجهیزات از مهم ترین محصوالت تولیدی 

به بان شیمی هستند. 
و  پاکسازی  برنامه  یک  اجرای  و  طراحی  مقدم  شاهمرادی 
گندزدایی مناسب و موثر را گام نخست در هر برنامه ایمنی 
از مواد  تقریبا بسیاری  از آن جا که  افزود:  و  زیستی دانست 
دست  از  را  خود  اثر  آلی  مواد  حضور  در  ضدعفونی کننده 
می دهند، پاک سازی سطوح و سالن ها پیش از استفاده از عوامل 

ضدعفونی کننده اصلی ضروری است. 
وی در ادامه گفت: پرکلین 100 یک شوینده قلیایی مناسب 
است که با در بر داشتن سورفکتنت موثر بر زدودن مواد آلی 
و چربی ها از روی سطوح اثر ضدعفونی کنندگی مناسبی دارد. 

مدیرعامل به  بان شیمی با بیان این که این شرکت توانسته است 
با کمک دپارتمان تحقیق و توسعه خود طیف گسترده ای از این 
دست محصوالت را تولید کند، افزود: این شرکت به عنوان یک 
سازمان کارآفرین و دانش بنیان در زمینه های تولید، تجارت، 
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سرمایه گذاری، پژوهش و آموزش در سطح ملی و بین المللی 
گسترش می یابد. 

شاهمرادی مقدم با اشاره به بازارهای هدف محصوالت و خدمات 
شرکت به بان شیمی در سطح منطقه و خاورمیانه گفت: دارو و 
ملزومات پزشکی و دامپزشکی، مواد بهداشتی و افزودنی های 
اختصاصی صنایع غذایی، محصوالت آرایشی و بهداشتی و مواد 
دفع آفات کشاورزی عمده ترین محل مصرف این محصوالت 

هستند. 
بسیاری از تولیدات این شرکت از جمله محصوالت بر پایه پراکسی 
استیک اسید برای اولین بار در خاورمیانه تولید می شود. همچنین 
این شرکت بنیانگذار ایجاد سبدهای کاال در زمینه پیاده سازی 
سیستم های ایمنی زیستی، ایمنی غذایی و کنترل عفونت است و 
در این راستا از امکانات، ادوات و ماشین آالت مختلف بهره گرفته 
و توانسته است ماشین آالت مناسبی برای استفاده بهتر از مواد 

تولیدی خود در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. 
مدیرعامل به بان شیمی با اشاره به اخذ استانداردهای بین المللی 
در حوزه تولیدات دارویی گفت: این شرکت موفق شده است 
 GMP . ISO جمله از  را  بین المللی  معتبر  گواهینامه های 
خود  محصوالت  :2003 برای   1384  9001:2008 . ISO

دریافت کند. 
توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی 

وجین کن برنج تجاری سازی شد 
دستگاه وجین کن برنج، به منظور مبارزه با علف های هرز، در دو 
نوبت پس از نشاکاری در مزارع شالیزاری که به صورت مکانیزه 

کشت شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
حبیب ربیعیان مدیرعامل شرکت دانش بنیان طبرستان با اشاره 
به تاثیر استفاده از این دستگاه در بهبود اثرگذاری در کود 
اضافه شده به زمین بیان کرد: تولید وجین کن برنج یک طرح 
تقاضامحور است که بر اساس نیاز بخش کشاورزی کشور ارائه 
و در راستای دستیابی به دانش فنی و تولید آن اجرا شده است. 
در این راستا ابتدا تکنولوژی های وارداتی بومی سازی و بر اساس 

شرایط زراعی موجود بهینه سازی شده اند. 
انجام  از  پس  وجین کن  دستگاه  به کارگیری  افزود:  ربیعیان 
عملیات نشاکاری باعث حذف علف های هرز موجود در اطراف 
بوته های نشا شده، هوادهی به خاک، خروج گازهای سمی 
از اطراف ریشه گیاه و اختالط بهتر کود با خاک و در نهایت 

اثرگذاری بهتر کود اضافه شده به زمین می شود. 
وی گفت: بهترین زمان برای کار وجین در نوبت اول 9 تا 12 

روز و در نوبت دوم 21 تا 24 روز پس از نشاکاری است. 
مدیرعامل این شرکت فناور شاسی را قسمت اصلی دستگاه 
وجین کن برنج معرفی کرد و گفت: همه اجزای دستگاه روی 
شاسی نصب شده اند. شاسی متشکل از دو لوله آلومینیومی 
)یک لوله مستقیم و یک لوله خمیده( متصل به هم است که از 
یک سمت به موتور و از سمت دیگر به پوسته گیربکس وصل 

می شوند. 
نبیعیان ادامه داد: موتور، شاسی، دستگیره کنترل و هدایت، 
سیستم انتقال قدرت، روتورها، توپی های وجین کن، سپرهای 
محافظ گیاه و محافظ روتور از دیگر قسمت های تشکیل دهنده 

این دستگاه به شمار میروند. 
وی با بیان این که موتور این وجین کن از نوع بنزینی است، 
و  هواخنک  چهارزمانه،  دستگاه  این  موتور  کرد:  تصریح 
تک سیلندر با توان تولید 1/6 اسب بخار و ساخت شرکت ژاپن 
نیاز برای حرکت عامل های وجین کننده  است و توان مورد 

)روتورها( را تامین میکند. 
این فعال حوزه فناوری با بیان این که گیربکس دستگاه مذکور 
از نوع کاهنده حلزونی با پوسته آلومینیومی با نسبت کاهش 1 
به 40 است، بیان کرد: نیروی تولید شده توسط موتور از طریق 
کالچ گریز از مرکز به یک کابل سیمی چندالیه و بعد از آن به 
یک شافت فوالدی و در نهایت به چرخ دنده محرک گیربکس 

منتقل می شود. 
داد:  توضیح  وجین کن  دستگاه  روتور  خصوص  در  نبیعیان 
روتور )محور توپی ها( محور افقی سرتاسری است و واحدهای 

وجین کن )توپی ها( روی آن نصب شده اند. 
وی افزود: روتور به صورت سه تکه است و محور اصلی آن از میان 
چرخ دنده حلزونی گیربکس عبور می کند. به علت اختالف قطر 
زیاد محور اصلی با سوراخ های وسط توپی، از 2 عدد پروفیل 

چهارگوش به عنوان فاصله پرکن استفاده می شود. 
نبیعیان افزود: وجین کن برنج از جمله طرح های کالن است که 
از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت 

قرار می گیرد. 
مدیرعامل شرکت طبرستان با اشاره به عامل های اصلی این 
وجین کن(  )عامل های  وجین کن  توپی های  گفت:  دستگاه 
عامل های اصلی دستگاه وجین کن هستند که عملیات به هم 
زدن خاک و دفن علف های هرز را انجام می دهند. این دستگاه 
از نوع دوردیفه و از این رو دارای 2 واحد وجین کن )توپی( است. 
نبیعیان در ادامه توضیحاتش بیان کرد: هر توپی متشکل از 
با فاصله 16/5  دو عدد چرخ ستاره ای شش گوش است که 
سانتی متر از هم با چنگه هایی به همدیگر متصل شده اند. روی 
هر یک از یال های چرخ های ستاره ای یک چنگه 5 دندانه ای 
با زاویه تمایل 20 درجه نسبت به سطح افق قرار گرفته است. 
بنابراین هر توپی وجین کن متشکل از 6 چنگه است که در 
و  می شوند  خاک  وارد  زمین  روی  توپی ها  چرخش  نتیجه 

عملیات دفن علف های هرز را انجام می دهند. 
این فعال حوزه فناوری با اشاره به دیگر فناوری های به کار 
رفته در این دستگاه بیان کرد: در قسمت جلوی روتور دستگاه 
وجین کن صفحات جداکننده ای قرار گرفته اند که با استفاده 
از آن ها می توان هنگام پیشروی دستگاه در زمین، ردیف های 
کشت نشا را از کنار توپی های وجین کن عبور داد تا از برخورد 
آن ها  آسیب دیدگی  و  نشا  بوته های  با  وجین کن  چنگه های 
جلوگیری به عمل آید. به عبارت دیگر، این صفحات همانند 
سپرهایی، از دو طرف، از شاخ و برگ گیاه در برابر چنگه ها 

محافظت می کنند. 
وی در پایان افزود: دستگاه دارای دسته یا فرمانی دوشاخه  
است که اهرم گاز و کلید خاموش کردن موتور روی آن نصب 
می شوند. برای دور زدن دستگاه در انتهای مسیر و انتقال به 
مسیری دیگر، با باال کشیدن این دسته، قسمت جلو دستگاه از 

 .خاک خارج می شود
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حجم اقتصاد فناوری نانو ایران
در چهار سال اخیر بیست برابر شده است

 نفیسه کرمی

دک�ت ستاری خ�ب داد:
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ـــال از  ـــر س ـــور ه ـــو در کش ـــاوری نان ـــاد فن ـــم اقتص حج
ـــی  ـــت علم ـــو معاون ـــاوری نان ـــعه فن ـــتاد توس ـــوی س س
ــه  ــود کـ ــی می شـ ــت جمهوری ارزیابـ ــاوری ریاسـ و فنـ
ـــو  ـــاوری نان ـــاد فن ـــم اقتص ـــد حج ـــان می ده ـــا نش آماره
ایـــران در چهـــار ســـال اخیـــر بیســـت برابـــر شـــده 

ـــت.  اس
ــاوری  ــی و فنـ ــاون علمـ ــتاری، معـ ــورنا سـ ــر سـ دکتـ
رئیس جمهـــور و رئیـــس ســـتاد توســـعه فنـــاوری 
ــو از  ــاوری نانـ ــران در فنـ ــه ایـ ــان این کـ ــا بیـ ــو بـ نانـ
ـــادی  ـــش اقتص ـــه جه ـــه مرحل ـــی ب ـــش علم ـــه جه مرحل
ــر،  ــال اخیـ ــار سـ ــت: در چهـ ــت، گفـ ــده اسـ وارد شـ
علی رغـــم شـــرایط ســـخت اقتصـــادی کشـــور، حـــوزه 
فنـــاوری نانـــو بـــا رشـــد میانگیـــن ســـاالنه بیـــش از 
120 درصـــد مواجـــه بـــوده بـــه طـــوری کـــه حجـــم 
ــط  ــده توسـ ــد شـ ــوی تولیـ ــوالت نانـ ــروش محصـ فـ
شـــرکت های ایرانـــی از 166 میلیـــارد ریـــال در ســـال 
1390 بـــه بیـــش از 3100 میلیـــارد ریـــال در ســـال 

ــت.  ــیده اسـ 1394 رسـ
ــش  ــال پیـ ــبختانه از 10 سـ ــرد: خوشـ ــالم کـ وی اعـ
ـــی  ـــطح مل ـــو در س ـــاوری نان ـــعه فن ـــدون توس ـــه م برنام
ــاله  ــند ده سـ ــن سـ ــرای دومیـ ــرا و اجـ ــن و اجـ تدویـ
ـــروع  ـــال 1395 ش ـــدای س ـــو از ابت ـــاوری نان ـــعه فن توس
شـــده اســـت و تـــا ســـال آخـــر چشـــم انداز بیســـت 
ـــن  ـــت. ای ـــد یاف ـــه خواه ـــی 1404 ادام ـــاله کشـــور یعن س
ـــاوری  ـــی فن ـــعه صنعت ـــر توس ـــی ب ـــد مضاعف ـــند تاکی س
ـــی  ـــاد مل ـــوزه در اقتص ـــن ح ـــهم ای ـــش س ـــو و افزای نان

دارد. 
ــو را  ــاوری نانـ ــاد فنـ ــم اقتصـ ــزود: حجـ ــتاری افـ سـ
ـــوی  ـــه صـــورت مجمـــوع ارزش محصـــوالت نان ـــوان ب می ت
ـــری، ارزش  ـــن آمارگی ـــرد. در ای ـــف ک ـــران تعری ـــد ای تولی
محصوالتـــی محاســـبه می شـــود کـــه قابلیـــت اصلـــی 
ـــد.  ـــی باش ـــد نانوی ـــا فراین ـــاده ی ـــک م ـــی از ی ـــا ناش  آن ه
ـــتاد  ـــه داد: س ـــو ادام ـــاوری نان ـــعه فن ـــتاد توس ـــس س رئی
ــت  ــال وضعیـ ــر سـ ــو هـ ــاوری نانـ ــعه فنـ ــژه توسـ ویـ
ــاس  ــر اسـ ــت و بـ ــا دقـ ــو را بـ ــاوری نانـ ــاد فنـ اقتصـ
آمارهـــای فـــروش شـــرکت های فعـــال در حـــوزه 
ـــد.  ـــر می کن ـــار آن را منتش ـــی و آم ـــو ارزیاب ـــاوری نان فن
بـــه گفتـــه معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور، 
35 درصـــد از کل بـــازار تولیـــدات نانـــوی ایـــران در ســـال 
ـــازار  ـــروش در ب ـــه ف ـــد ب ـــادرات و 65 درص ـــه ص 1394 ب
ـــی اختصـــاص داشـــته اســـت کـــه نشـــان از برونگـــرا  داخل
 بـــودن و وجـــود نـــگاه صادراتـــی در ایـــن حـــوزه دارد. 
ـــوی  ـــار داشـــت: حجـــم صـــادرات محصـــوالت نان وی اظه
ـــید  ـــون دالر رس ـــه 4/31 میلی ـــال 1394 ب ـــی در س ایران
کـــه بـــرای حـــوزه جدیـــدی مثـــل نانـــو رقـــم قابـــل 

ـــت.  ـــی اس توجه
ســـتاری مهم تریـــن عرصه هـــای صنعتـــی نانـــو را 
ـــرکت  ـــه از 157 ش ـــول فناوران ـــش از 330 محص ـــه بی ک
را شـــامل می شـــوند، صنایـــع نســـاجی، پلیمـــر و 

کامپوزیـــت، ســـالمت و دارو، عمـــران و ســـاختمان، 
ــمرد.  ــی و... برشـ ــع نیروگاهـ صنایـ

معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور بیـــان 
کـــرد: 15 شـــرکت دانش بنیـــان داخلـــی محصـــوالت 
ـــه،  ـــور از جمل ـــش از 20 کش ـــای بی ـــه بازاره ـــود را ب خ
ـــیه،  ـــتان، روس ـــتان، افغانس ـــتان، ترکمنس ـــراق، ازبکس ع

کره جنوبـــی و... صـــادر کرده انـــد. 

پنــج طــرح فناورانــه نانــو در چهارمین 
مجمــع اقتصــادی نانــو معرفی شــدند 

چهارمیــن مجمــع اقتصــادی نانــو کــه بــه همــت 
ــاوری  ــت علمــی و فن ــو معاون ــاوری نان ســتاد توســعه فن
ــرح  ــج ط ــی پن ــا معرف ــد، ب ــزار ش ــت جمهوری برگ ریاس

ــود.  ــراه ب ــوزه هم ــن ح ــه ای فناوران
در ایــن مجمــع، دکتــر رضــا اســدی فرد، مدیــر کارگــروه 
ــت  ــو معاون ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــازار س ــت و ب صنع
ــه  علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، بیــان کــرد: تجرب
نشــان داده کــه همــواره در کشــور انتقــال دســتاوردهای 
فناورانــه بــه صنعــت بــا مشــکالتی روبــه رو اســت. 
آگاهــی نداشــتن فنــاوران از نیــاز واقعــی صنعــت و نبــود 
ــاوری  ــادل فن ــی از تب ــی و حقوق ــی، فن حمایت هــای مال

ــوارد هســتند.  ــن م ــه ای از جمل
اســدی فرد ادامــه داد: در ســایر کشــورها بــرای رفــع ایــن 
مشــکالت راهکارهــای مختلفــی در پیــش گرفتــه شــده 
ــای  ــاد کارگزاری ه ــق آن، ایج ــوارد موف ــی از م ــه یک ک
ــت  ــزاران در حقیق ــت. کارگ ــوده اس ــاوری ب ــادل فن تب
ــد  ــی هدفمن ــی معرف ــه توانای ــتند ک ــطه هایی هس واس

ــد.  ــود دارن ــای موج ــه بازاره ــد را ب ــای جدی فناوری ه
مدیر شـبکه آزمایشـگاهی فناوری های راهبـردی معاونت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری همچنیـن توضیح داد: 
مهم تریـن ویژگـی ایـن افـراد، سـابقه خـوب و آشـنایی 
آن هـا بـا صنایـع اسـت. بـا توجـه بـه تجربیـات گذشـته 
سـتاد توسـعه فنـاوری نانـو در ایـن خصـوص و همچنین 
بررسـی مـوارد موفق در سـایر کشـورها، سـامانه یکپارچه 
از  فنـاوری  انتقـال  هـدف  بـا  فنـاوری  تبـادل  مدیریـت 
شـرکت های کوچـک و متوسـط بـه شـرکت های بـزرگ 

صنعتـی راه اندازی شـده اسـت. 
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همکاری هـای  چالش هـای  تحلیـل 
فناورانـه و حمایت هـای دولتـی مرتبط

در چهارمیــن دوره مجمــع اقتصــادی نانــو پنلــی برگــزار 
شــد کــه ضمــن آن چهــار نماینــده از بخش هــای 
ــا در  ــن چالش ه ــی مهم تری ــه بررس ــت ب ــف دول مختل

زمینــه همکاری هــای فناورانــه شــرکت ها در کشــور 
ــد.  پرداختن

کــه هــر مجموعــه  همچنیــن مدل هــای حمایتــی 
ــود،  ــرده ب ــف ک ــا تعری ــن همکاری ه ــعه ای ــرای توس ب
ارائــه و تحلیــل شــد؛ این کــه هــر برنامــه حمایتــی 
ــش  ــا و کاه ــع چالش ه ــت رف ــی در جه ــه طریق ــه چ ب

ریســک های موجــود عمــل خواهــد کــرد. 
 در ایــن پنــل، رضــا اســدی فرد، مدیــر کارگــروه صنعــت 
و بــازار ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی 
ــای  ــا برنامه ه ــه ب ــت جمهوری در رابط ــاوری ریاس و فن
ســتاد و کارگــروه تحــت مدیریــت خــود صحبــت کــرد. 
 بــه گفتــه وی، کارگــروه صنعــت و بــازار طــی ســال های 
اخیــر بــه طــور ویــژه بــر رســوخ فنــاوری نانــو بــه صنعت 
و همــکاری فناورانــه شــرکت های نانویــی بــا شــرکت های 

صنعتــی تمرکــز کــرده اســت. 
همچنیــن محمــد صاحبــکار خراســانی، سرپرســت امــور 
ــی و  ــت علم ــان معاون ــات دانش بنی ــرکت ها و موسس ش
فنــاوری ریاســت جمهوری، در رابطــه بــا برنامه هــای 
ــرای توســعه همــکاری  ــان ب ــت دانش بنی حمایتــی معاون
شــرکت های دانش بنیــان و شــرکت های صنعتــی بــه 

ســخنرانی پرداخــت. 
علیرضــا هــادی نیــز، بــه عنــوان نماینــده وزارت صنعــت، 
ــای  ــای کمک ه ــرح اعط ــر ط ــارت و مدی ــدن و تج مع
فنــی و اعتبــاری بــه صنایــع ایــن وزارتخانــه، موضــوع را 

از زاویــه دیگــری مــورد تحلیــل قــرار داد. 
در نهایــت مهــدی الیاســی نیز کــه معاون سیاســت گذاری 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  ارزیابــی  و 
سیاســت های  خصــوص  در  اســت،  ریاســت جمهوری 
کلــی ایــن معاونــت و حمایت هــای موجــود در مــاده 43 

ــرد.  ــان ک ــی را بی ــد نکات ــع تولی ــع موان ــون رف قان

ارائـه فناوری هـای منتخـب حـوزه نانو 
به سـرمایه گذاران و شـرکت های بزرگ

پنـج فنـاوری منتخـب حـوزه نانو بـه مخاطبـان چهارمین 
مجمـع اقتصـاد نانـو ارائه شـد. هـر فنـاوری حداکثر ظرف 
ده دقیقـه توسـط یکـی از مدیـران شـرکت های صاحـب 

فنـاوری معرفی شـد و سـپس به مـدت پنج دقیقه توسـط 
هیـات داورانـی متشـکل از مدیـران شـرکت های بـزرگ 
صنعتـی مرتبـط بـا آن فنـاوری )کـه بـه نوعـی می تواننـد 
مشـتری بالقـوه بـرای آن هـم بـه شـمار برونـد( در کنـار 
معـاون برنامه ریـزی و توسـعه اسـتراتژیک گـروه صنعتـی 
گلرنـگ و دکتـر رضـا باقـری، رئیـس هیات مدیره شـرکت 
مـورد   Smartup Studio  خطرپذیـر سـرمایه گذاری 

پرسـش و پاسـخ و ارزیابـی قـرار گرفـت. 
هدف از برگزاری این پنل به نوعی شبیه سازی شروع ارتباط 
یک شرکت دانش بنیان و یک شرکت صنعتی برای مشارکت 
یک  نگاه  که  نمایشی  بود؛  فناوری  یک  از  بهره برداری  در 
و  داد  نشان  دانش بنیان  شرکت های  به  را  بزرگ  شرکت 
حاضران در آن در عمل و به شکل واقعی دیدند که کدام 
بخش از فناوری برای مدیران شرکت های بزرگ جذاب است 

یا چه نکاتی برای آن ها اهمیت دارد. 
می تـوان امیـد داشـت کـه تعامـل آغاز شـده بین فنـاوران 
و شـرکت های بـزرگ در ایـن پنـل، در آینـده ادامـه یابد و 
جدی تر شـود. امـا انتظار واقعی تـر، انتقال بار آموزشـی آن 
در جهـت نزدیک تـر کـردن زبـان شـرکت های دانش بنیان 

و شـرکت های صنعتـی بـرای همکاری هـای آتی اسـت. 
در ایـن پنـل، بـه طـور مشـخص، پنـج فنـاوری در زمینـه 
تولیـد نانوکامپوزیـت تعمیر خطوط لوله نفـت و گاز، تولید 
کنسـانتره پروتئینـی از آب  پنیـر، تولیـد ماسـک زیبایـی، 
تولیـد سـیم جوش های توپـودری و تولیـد نانوهیدروکسـی 

آپاتایـت ارائه شـد. 
گسـترش  دنیـا،  در  فناورانـه  همکاری هـای  بـه  نگاهـی 
بـازار فنـاوری و خدمـات در عرصـه بین المللـی )صـادرات 
فنـاوری(، جسـت وجوی مزیـت رقابتـی در زنجیـره ارزش 
و  سـخنرانی  تکنیک هـای  و  مفاهیـم  صنعـت:  جهانـی 
 .کارگاه هـای دیگـری بودنـد که در این روز برگزار شـدند
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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:........................................... 350.000 ریال

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

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

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

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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