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درهای رزق بسته است. آن را با حرکت
و فعالیت بگشایید، زیرا کار باعث برکت

و فزونی می شود.

امام علی علیه السالم
بحاراالنوار جلد 3 
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ـــل،  ـــام عم ـــه در مق ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــود دارد. حقیق خ
مغناطیـــس ســـهمگینی وجـــود دارد کـــه مردمـــان را 
ـــوراخی  ـــد و از س ـــرار کنن ـــان را تک ـــی دارد اشتباهاتش وام
ـــوند.  ـــده ش ـــم گزی ـــاز ه ـــده اند ب ـــده ش ـــال گزی ـــه قب ک
یکـــی از چیزهایـــی کـــه آدمیـــزاد را بـــر اشـــتباهاتش 
مصـــر می کنـــد، بیمـــاری مهلکـــی اســـت بـــه اســـم 
ــندی  ــندی و بدپسـ ــظ خودپسـ ــندی«. حافـ »خودپسـ
می کنـــد:  عنـــوان  نادانـــی  دلیـــل  بهتریـــن  را 
ـــع  ـــود.« طب ـــی ب ـــان نادان ـــن بره ـــان م ـــندی ج »خودپس
آدمیـــزاد طـــوری اســـت کـــه هرکـــس،  در هـــر رده و 
مرتبـــه ای، خـــود را عقـــل کامـــل می پنـــدارد و فکـــر 
ــت و  ــواب اسـ ــن صـ ــد عیـ ــه می کنـ ــد هرچـ می کنـ
اگـــر کارش بـــه نتیجـــه نمی رســـد دلیلـــش چیزهـــای 
دیگـــر اســـت. غالـــب مـــردم بـــه جـــای این کـــه 
ـــا درس  ـــه از آن  ه ـــد و متواضعان ـــان را بپذیرن اشتباهاتش
ـــا  ـــت ی ـــردن بخ ـــه گ ـــان را ب ـــاه خطاهایش ـــد، گن بگیرن
نارفیقـــی همراهـــان و یـــا خیانـــت شـــرکا می اندازنـــد. 
ـــای  ـــه ج ـــز ب ـــران نی ـــی مدی ـــی بعض ـــت، حت ـــهل اس س
این کـــه برگردنـــد و بـــا مطالعـــه عملکـــرد خـــود 
ـــد و  ـــی می کنن ـــد، فرافکن ـــی کنن ـــان را وارس اشتباهاتش
ـــد.  ـــران می اندازن ـــردن دیگ ـــه گ ـــان را ب ـــه اشتباهاتش هم
بـــه تعبیـــر ســـعدی، »گـــر از بســـیط زمیـــن عقـــل 
منعـــدم گـــردد/ بـــه خـــود گمـــان نبـــرد هیچ کـــس 
کـــه نادانـــم«. در واقـــع نادانـــی عیـــب نیســـت بلکـــه 

عیـــب، خـــود را عقـــل کل پنداشـــتن اســـت. 
ــردی  ــای فـ ــواده و در رفتارهـ ــی در محیـــط خانـ گاهـ
اســـت کـــه آدمـــی خـــود را عقـــل کل می پنـــدارد و 
اشـــتباهات مکـــررش را تکـــرار می کنـــد. ایـــن قبیـــح 
ـــه  ـــیبش ب ـــت و آس ـــدود اس ـــش مح ـــا قباحت ـــت ام اس
یـــک نفـــر یـــا بـــه یـــک جمـــع محـــدود می رســـد. 
فاجعـــه و مصیبـــت وقتـــی اســـت کـــه یـــک نفـــر در 
ـــی  ـــادی و فرهنگ ـــی و اقتص ـــی و مدیریت ـــای علم رفتاره
ـــد  ـــاری می کن ـــش پافش ـــر خطای ـــی ب ـــی و جمع و سیاس
ـــار  ـــود در کار و ب ـــر نمی ش ـــم حاض ـــه ه ـــچ وج ـــه هی و ب
ـــه  ـــت ک ـــد. این جاس ـــه دل راه ده ـــد ب ـــتباهش تردی اش
خلقـــی بایـــد تـــاوان اشـــتباه را بدهنـــد و بـــه بـــالی یکـــی 
دیگـــر گرفتـــار شـــوند. این کـــه پیامبـــر اســـالم )ص( 
ـــال  ـــان و اتص ـــه فردش ـــر ب ـــت منحص ـــل و درای ـــا آن عق ب
ـــد  ـــورت می کردن ـــان مش ـــا اطرافی ـــواره ب ـــی هم ـــه وح ب

ـــده  ـــار گزی ـــوراخ دوب ـــک س ـــن از ی ـــه موم ـــد ک فرموده ان
ـــتباهاتش درس  ـــا و اش ـــه از خطاه ـــی ک ـــود. یعن نمی ش
می گیـــرد و راه تکـــرار را بـــر آن  هـــا می بنـــدد. اصـــال 
ــی  ــای تاریخـ ــر عبرت هـ ــی بـ ــری مبتنـ ــدن بشـ تمـ
اســـت. یعنـــی بشـــر بـــه قـــدرت عقـــل و البتـــه بـــه 
ـــی از خطاهایـــش  ـــان ربان ـــی راهنمای مســـاعدت و راهنمای
پلـــی می ســـازد تـــا از آن  هـــا بگـــذرد و بـــه مـــدارج 
ــوند  ــرار شـ ــر تکـ ــا اگـ ــد. خطاهـ ــت یابـ ــر دسـ باالتـ
ـــه  ـــر مای ـــا اگ ـــوند ام ـــرفت می ش ـــرد و پس ـــث عقبگ باع
عبـــرت شـــوند مـــا را بـــه صـــواب و صـــالح رهنمـــون 
ــن  ــری همیـ ــش بشـ ــع دانـ ــی از منابـ ــوند. یکـ می شـ
ـــکی  ـــوم پزش ـــروز عل ـــر ام ـــی اگ ـــت. یعن ـــون و خطاس آزم
ــن  ــمندان ایـ ــد، دانشـ ــرفت کرده انـ ــی پیشـ و مهندسـ
پیشـــرفت را ممنـــون و مدیـــون خطاهایـــی هســـتند 
کـــه دانشـــمندان قبلـــی مرتکـــب شـــده اند. در تاریـــخ 
پزشـــکی بســـیاری از شـــیوه های درمانـــی جـــواب 
و  گذاشـــته اند  عکـــس  تاثیـــر  حتـــی  نداده انـــد، 
بســـیاری از بیمـــاران بخت برگشـــته را بـــه کام مـــرگ 
ــته اند راه  ــان توانسـ ــرانجام طبیبـ ــا سـ ــتاده اند تـ فرسـ
درمـــان بســـیاری از مریضی هـــا را کشـــف کننـــد. 
همیـــن االن هـــم بخشـــی از کار محققیـــن و دانشـــمندان 
ــتباهات و  ــا و اشـ ــورد خطاهـ ــه در مـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ــان  ــوی تکرارشـ ــد و جلـ ــه کننـ ــا مطالعـ ندانم کاری هـ
ــی  ــم -حتـ ــه عالـ ــار همـ ــک اعتبـ ــه یـ ــد. بـ را بگیرنـ
ــان-  ــات و گیاهـ ــاد و حیوانـ ــوب و جمـ ــنگ و چـ سـ
ــرار نمی کننـــد.  ــان را تکـ اهـــل عبرتنـــد و اشتباهاتشـ
ـــر  ـــت اگ ـــه نیس ـــم را گزاف ـــور عال ـــیر تط ـــل« و س »تکام
ــان  ــن میـ ــم. در ایـ ــرادف بگیریـ ــا متـ ــا »عبرت «هـ بـ
ـــان  ـــا هم ـــار ی ـــل اعتب ـــژه اه ـــور وی ـــه ط ـــدان آدم ب فرزن
ـــتباهاتش  ـــر اش ـــه ب ـــی ک ـــن کس ـــد. بنابرای ـــل تکاملن اه
ـــا  ـــز از آن  ه ـــران و گری ـــه جب ـــی ورزد و حاضـــر ب اصـــرار م
ـــتد و  ـــل می ایس ـــل تکام ـــل دارد در مقاب ـــت، در اص نیس
ـــزی  ـــل چی ـــم در اص ـــری ه ـــش بش ـــد. دان ـــا می زن درج
ـــط  ـــت را از غل ـــای درس ـــه راه ه ـــت ک ـــن نیس ـــز همی ج
ــزار  ــه ابـ ــان را بـ ــا و خطاهایمـ ــیم و آزمون هـ بازشناسـ

پیشـــرفت بـــدل کنیـــم... 
ــل  ــد و عقـ ــی می نمایـ ــر بدیهـ ــا به ظاهـ ــن حرف هـ ایـ
ـــن  ـــه ای ـــل ب ـــا در عم ـــندد ام ـــا را می پس ـــارف آن  ه متع
ســـادگی  نیســـت و هـــزاران مانـــع و رادع بـــر ســـر راه 

بستن راه تکرار بر خطا
 پرویز کرمی
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و رای و نظـــر دیگـــران را بـــر رای و 
نظـــر خـــود مقـــدم می شـــمردند 
خـــود حجـــت موجهـــی اســـت کـــه 
»همـــه چیـــز را همـــگان داننـــد« و 
هـــر مدیـــر مدبـــری محتـــاج اســـت 
تـــا حـــرف دیگـــران را بشـــنود و در 
ـــان  ـــا صاحب ـــی ب ـــری و عمل ـــل نظ عق
این کـــه  کنـــد.  مشـــورت  خـــرد 
ــود  ــد، نمی شـ ــتباه کنـ ــری اشـ مدیـ
ــت. در  ــرده گرفـ ــر او خـ ــد بـ و نبایـ
ـــد  ـــاوت گفته ان ـــاد و قض ـــه اجته زمین
اگـــر صاحـــب حکـــم به درســـتی 
حکـــم کنـــد، دو پـــاداش می گیـــرد 
و اگـــر بـــه خطـــا حکـــم کنـــد، 
یـــک پـــاداش. یعنـــی کـــه انســـان 
جایزالخطاســـت و نبایـــد - بلکـــه 
ــه او  ــا بـ ــت خطاهـ ــود - بابـ نمی شـ

ـــل کل  ـــودش را عق ـــی خ ـــر کس ـــا اگ ـــت. ام ـــرده گرف خ
ـــا  ـــر راه خط ـــل و نظ ـــه در عم ـــد ک ـــان کن ـــدارد و گم بپن
ـــا  ـــش را ب ـــت و جلوی ـــرده گرف ـــر او خ ـــد ب ـــی رود بای نم
ـــا  ـــن خط ـــش از ای ـــا بی ـــت ت ـــول گرف ـــزار معق ـــوازم و اب ل
ــی  ــئولیت اجتماعـ ــم مسـ ــران هـ ــی دیگـ ــد. یعنـ نکنـ
ـــد.  ـــداوم یاب ـــی ت ـــتباهات مدیریت ـــد اش ـــا نگذارن ـــد ت دارن
ــت  ــعه دسـ ــرفت و توسـ ــه پیشـ ــت بـ ــع مملکـ در واقـ
نمی یابـــد مگـــر این کـــه خـــرد جمعـــی در برابـــر 
ـــدد.  ـــش را ببن ـــد و راه ـــت کن ـــردی مقاوم ـــتباهات ف اش
ـــد  ـــه می دارن ـــا دور نگ ـــرار خط ـــا را از تک ـــزاری م ـــه اب چ
و چـــه لوازمـــی جلـــوی خودرایـــی و خودپســـندی را 
می گیرنـــد؟ اجـــازه بدهیـــد کمـــی هـــم درایـــن  بـــاره 
ـــه  ـــود از تجرب ـــور می ش ـــم چط ـــا ببینی ـــم ت ـــرف بزنی ح

ـــم. ـــی ببری ـــی و واف ـــره کاف ـــری به بش
پایبنـــدی بـــه قانـــون و شـــرع مهم تریـــن موانـــع بـــر 
ســـر راه ندانـــم کاری و اشـــتباهات فردی انـــد. این جـــا 
ـــان  ـــم و از ایش ـــره ببری ـــم به ـــا ه ـــاد علم ـــد از اجته بای
ــن  ــوق را در ایـ ــف حقـ ــه تکلیـ ــم کـ ــی بگیریـ احکامـ
ــا موجـــب  ــتباه مـ ــی اشـ ــد. وقتـ ــوم کننـ ــان معلـ میـ
تضییـــع حقـــوق دیگـــران می شـــود حتمـــا بایـــد 
ـــش  ـــا در جبران ـــد ت ـــان باش ـــر گردنم ـــرعی ب ـــی و ش قانون
بکوشـــیم. نکتـــه بعـــدی »علـــم« اســـت. اگـــر مـــدار 

ـــش  ـــن و دان ـــص و ف ـــر تخص ـــا ب کاره
ــا  ــزان خطـ ــود میـ ــد، خودبه  خـ باشـ
ــم،  ــد. علـ ــن می آیـ ــتباه پاییـ و اشـ
راه ورود عـــوام را بـــه حوزه هـــای 
بـــه  مـــا  می گیـــرد.  تخصصـــی 
ـــوام  ـــه ورود ع ـــم ک ـــه دریافته ای تجرب
در حوزه هـــای تخصصـــی گاهـــی 
و  باشـــد  فاجعه بـــار  می توانـــد 
هزینه هـــای گزافـــی روی دســـت 
ـــر  ـــور ب ـــان ام ـــر بنی ـــذارد. اگ ـــت بگ مل
ـــه  ـــا هزین ـــور ب ـــد، کار کش ـــش باش دان
کمتـــری بـــه افق هـــای رشـــد و 

ــد.  ــت می یابـ ــعه دسـ توسـ
ـــا  ـــرار خط ـــه در تک ـــدی ک ـــاله بع مس
ــمی  ــی دارد، رسـ ــدرت بازدارندگـ قـ
ــدن -  ــاری شـ ــه اجبـ ــدن - بلکـ شـ
ـــورا در  ـــان و ش مشـــورت اســـت. پارلم
ـــر  ـــع دارد. اگ ـــس رفی ـــی ب ـــا جایگاه ـــی م ـــام سیاس نظ
ســـاز و کاری پیـــدا کنیـــم کـــه مشـــورت بـــه نحـــوه 
ـــا  ـــتباه ت ـــا و اش ـــزان خط ـــا می ـــد حتم ـــت راه یاب مدیری

حـــد زیـــادی کاهـــش می یابـــد. 
ـــت اســـت.  ـــه آخـــر اخـــالص در عمـــل و نی و باالخـــره نکت
اگـــر بـــه لحـــاظ معنـــوی مـــا بتوانیـــم نیتمـــان را از 
ـــز  ـــد نی ـــم، آن گاه خداون ـــاک کنی ـــانی پ ـــای نفس آلودگی ه
ــا را پیـــش رویمـــان می گـــذارد.  راه برون رفـــت از خطـ
ـــای  ـــا « و در ج ـــُه َمْخرَ ًج َّ ـــل ل ـــَه یَْجَع ـــِق اللَّـ ـــن یََتّ »َوَم
ـــم  ـــل لَُک ـــوا اهللَ یَجَع ُق ـــه»اِن تََتّ ـــده اســـت ک ـــم آم ـــر ه دیگ
ـــد راه  ـــم، خداون ـــه کنی ـــی پیش ـــوای اله ـــر تق ـــا«. اگ ُفرقان
ــذارد  ــد و نمی گـ ــانمان می دهـ ــا نشـ ــواب را از خطـ صـ
ـــن  ـــه در ای ـــزی ک ـــم. چی ـــتباه بروی ـــمت اش ـــه س ـــه ب ک
میـــان بســـیار بســـیار مهـــم و حائـــز اهمیـــت اســـت، 
این کـــه ربـــط ایـــن بحـــث بـــه اقتصـــاد دانش بنیـــان 
هـــم بـــه همیـــن معنـــی برمی گـــردد کـــه نگذاریـــم 
ــه پیـــش از  ــا را بکنیـــم کـ ــاد همـــان خطاهـ در اقتصـ
ــه  ــم. هزینـ ــه داده ایـ ــش هزینـ ــم و بابتـ ــن کرده ایـ ایـ
اشـــتباهات سیاســـی و اقتصـــادی را مـــردم می دهنـــد 
ـــاره  ـــد دوب ـــا نگذارن ـــد ت ـــع کنن ـــان را جم ـــد حواسش و بای
و ســـه باره و چهاربـــاره همـــان هزینه هـــای قبلـــی 
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ــن اســت،  ــی مزی ــام اقتصــاد مقاومت ــه ن ــه ب در ســالی ک
توجــه بــه ظرفیت هــای داخلــی توســعه فنــاوری اهمیــت 

ــد.  ــدان می یاب دوچن
بــر  مقاومتــی  اقتصــاد  کلــی  سیاســت های   2 بنــد 
پیشــتازي اقتصــاد دانش بنیــان تاکیــد دارد.1 شــرکت های 
دانش بنیــان بــا چنــد رویکــرد می تواننــد در عرصــه 
ســازمان ها  و  شــرکت ها  فناورانــه  نیازهــای  تامیــن 
ــالم  ــای اع ــای تقاض ــر مبن ــرد اول ب ــد. رویک ــدام کنن اق
شــده از صنعــت تعریــف می شــود. در ایــن رویکــرد 
تعریــف مســاله از درون صنعــت توســط گروهــی از 
ــاوری و  ــن فن ــاوره متخصصی ــا مش ــت و ب ــرگان صنع خب
ــرای آن فراخــوان داده  ــرد و ب دانشــگاهی صــورت می پذی
ــور  ــا حض ــاور ب ــای فن ــرد دوم، تیم ه ــود. در رویک می ش
در صنعــت - در قالــب بازدیــد، نشســت های تخصصــی و 
بررســی های دقیــق فنــی - مســائل موجــود را شناســایی و 
پیشــنهادهای فنــاوری بــرای رفــع آن هــا ارائــه می کننــد. 
رویکــرد ســوم ترکیبــی از رویکردهــای اول و دوم اســت، 
بدیــن معنــی کــه درخواســت پروپــوزال )RFP( بــه طــور 
تقاضامحــور و از ســوی صنعــت فراخــوان می شــود و تیــم 
مجــری پــروژه حیــن کار بــه نوآوری هایــی می رســد 
کــه می توانــد مبنــای پژوهش هــای بعــدی و توســعه 
فنــاوری باشــد. اساســا چرخــه  نــوآوری در صنعــت نیازمند 
ــای  ــترک از بخش ه ــات مش ــاد ادبی ــدار و ایج ــل پای تعام
دانشــگاهی، صنعتــی و فنــاوری اســت تــا ضمــن شــناخت 
و رفــع نیازهــای فناورانــه، چشــم اندازی از نــوآوری در آن 

صنعــت تعریــف کنــد. 
ــور  ــیمی کش ــت، گاز و پتروش ــع نف ــان، صنای ــن می در ای
ــد.  ــور دارن ــاد کش ــردی در اقتص ــت راهب ــاکان اهمی کم
اقتصــاد  کلــی  و 15 سیاســت های  بندهــای 13، 14 
ــاد  ــت و اقتص ــردی صنع ــوزه راهب ــن ح ــه ای ــی ب مقاومت
ــظ و  ــد 14، حف ــاس بن ــر اس ــت.2 ب ــه اس ــاص یافت اختص
توســعه ظرفیت هــاي تولیــد نفــت و گاز، به ویــژه در 
ــر اســاس بنــد 15، افزایــش ارزش  ــن مشــترک و ب میادی
ــت  ــت نف ــره ارزش صنع ــل زنجی ــق تکمی ــزوده از طری اف
ــع  ــي از مناب ــر برداشــت صیانت ــد ب ــن تاکی و گاز، همچنی
ــن  جــزو سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت. همــه ای

ــای  ــد و فناوری ه ــی دارن ــاوری باالی ــار فن ــت ها ب سیاس
کالســیک و پیشــرفته در ســطح جهــان بــرای دســتیابی 
بــه ایــن سیاســت ها خلــق و بــه کار گرفتــه می شــود. بــا 
تدویــن برنامه هــای منســجم و هدفمند توســعه فنــاوری و 
نــوآوری و البتــه پایبنــدی بــه برنامه هــا در اجــرا و تعهدات 
ــداف و  ــه اه ــیمی ب ــت، گاز و پتروش ــع نف ــی صنای عمل
ــاد  ــوآوری و اقتص ــاوری، ن ــعه فن ــی توس ــای مل برنامه ه
ــی  ــت های کل ــق سیاس ــه تحق ــوان ب دانش بنیــان می ت

ــدوار شــد.  ــن حــوزه امی ــی در ای اقتصــاد مقاومت
فنــاوری جــزء پیوســته بــا عملیــات مختلــف صنایــع نفت، 
ــری  ــع در به کارگی ــن صنای ــت و ای ــیمی اس گاز و پتروش
دانــش و فنــاوری بــرای حــل مســائل و مشــکالت و 
ــت.  ــل اس ــی قائ ــت باالی ــه اولوی ــای فناوران ــن نیازه تامی
ــی  ــان صنعت ــرکت های دانش بنی ــرفت های ش ــن پیش لیک
ــت  ــت نف ــای صنع ــا نیازه ــل ب ــتایی کام ــون هم راس تاکن
ــی را  ــت کاالهای ــن رو وزارت نف ــرده اســت. از ای ــدا نک پی
ــاخت  ــد. س ــرار می ده ــود ق ــای خ ــت اولویت ه در فهرس
تکمیلــی  رشــته  تجهیــزات  و  ســرچاهی  تجهیــزات 
انــواع  ســرچاهی،  و  درون  پمپ هــای  درون چاهــی، 
مته هــای حفــاری )صخــره ای، الماســه، مغزه گیــری(، 
ــی،  ــزات جانب ــی و تجهی ــی، ایمن ــیرهای کنترل ــواع ش ان
انــواع لوله هــا )شــامل لوله هــای جــداری بــدون درز از 3/8 
13 اینــچ تــا 20 اینــچ جــداری بــا درز، از 20 تــا 30 اینــچ، 
ــای  ــاری و لوله ه ــای حف ــزی CRA، لوله ه ــای مغ لوله ه
ــای  ــچ(، الکتروموتوره ــاالی 6 این ــدون درز ب ــی ب جریان
ــن،  ــین های دوار ) توربی ــر، ماش ــار و دور متغی ــد انفج ض
ــز(،  ــز از مرک ــای گری ــامل پمپ ه ــا ش ــور، پمپ ه کمپرس
Cryo� )فوالدهــای آلیــاژی از جملــه فوالدهــای برودتــی 
ــای  ــاری و پیگ ه ــری در حف ــای اندازه گی genic(، ابزاره
هوشــمند تنهــا تعــدادی از ایــن نیازهــای فنــاوری صنعــت 
ــت.3  ــده اس ــوان ش ــت فراخ ــط وزارت نف ــه توس ــت ک اس
تجهیــزات، خدمــات و مــواد پیشــرفته دانش بنیــان بســیار 
زیادتــری در فهرســت کاالهــا و خدمــات دانش بنیــان 
کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکت ها 
ــن  ــا ای ــت4 ب ــده اس ــر ش ــان ذک ــات دانش بنی و موسس
ــه نظــر می رســد کــه چرخــه عرضــه و تقاضــای  حــال ب
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ــت، گاز و  ــوزه نف ــان ح ــات دانش بنی ــوالت و خدم محص
اســت  پتروشــیمی دچــار مشــکالت و کاســتی هایی 
ــا  ــر دو ســوی عرضــه و تقاض ــری جــدی در ه ــه بازنگ ک
را ضــروری می ســازد. بــه عــالوه، در شــرایطی کــه هنــوز 
ارتبــاط پایــدار بیــن صنعــت و نهادهــای علم و فنــاوری در 
رفــع نیازهــای معمــول صنعــت برقــرار نشــده، تاکیــد زیاد 
بــر فناوری هــای برتــر و انتظــار از صنعــت بــرای حمایــت 
ســوءتفاهم هایی  بــه  می توانــد  برتــر  فناوری هــای  از 
ــعه  ــوآوری و توس ــیر ن ــت مس ــن اس ــه ممک ــد ک بینجام
فنــاوری را بــا مشــکالتی مواجــه کنــد. از ایــن رو، رســیدن 
ــاوری  ــت های فن ــایه نشس ــترک در س ــات مش ــه ادبی ب
ــش  ــان )بخ ــات دانش بنی ــگاهی و موسس ــای دانش نهاده

ــا صنعــت )بخــش تقاضــا( ضــرورت دارد.  عرضــه( ب
انتظــار  فنــاوری  بــه عنــوان مصرف کننــده  صنعــت 
دارد کــه تیم هــای نــوآور و دانش بنیــان بــا شــناخت 
ــایی  ــکالت را شناس ــزات، مش ــا و تجهی ــی از فراینده کاف
ــرا  ــرح و اج ــا مط ــل آن ه ــرای ح ــود را ب ــای خ و ایده ه
ــش و  ــتلزم پژوه ــه مس ــن مرحل ــه ای ــیدن ب ــد. رس کنن
توســعه در شــرکت های دانش بنیــان، فراهــم ســاختن 
فرصــت تعامــل موسســات دانش بنیــان بــا صنعــت نفــت 
ــدی  ــوالت تولی ــت از محص ــت صنع ــی آن حمای و در پ
ــرای  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــت. ش ــل اس ــاخت داخ س
ــناخت  ــت در ش ــرف وق ــه ص ــت ب ــازار نف ــه ب ــیدن ب رس
دقیــق مســاله، بررســی دقیــق، پژوهــش و توســعه، تولیــد 
ــن  ــد. ای ــاز دارن ــی نی ــتانداردهای الزام ــذ اس ــه و اخ نمون
ــای  ــت و تیم ه ــر اس ــر و هزینه ب ــدی زمان ب ــه فراین مرحل
زیــادی در همیــن مرحلــه از ادامــه مســیر بــاز می ماننــد. 
از ســوی دیگــر، صنعــت معمــوال انتظــار پاســخ فــوری بــه 
مســاله های خــود دارد و زمــان کافــی در اختیــار تیم هــای 
دانش بنیــان نمی گــذارد. بــه بیــان دیگــر، صنعــت انتظــار 
دارد شــرکت های دانش بنیــان از پیــش بــه بررســی 
ــاله کار  ــن مس ــد. ای ــت بپردازن ــاله های صنع ــق مس دقی
را بــرای حضــور فعــال شــرکت های نوپــا در عرصــه 

ــد.  ــخت می کن ــت س ــت نف ــای صنع فناوری ه
بــه بــاور نگارنــده، بــازار فنــاوری صنعــت نفــت جذابیــت 
ــعه  ــوآوری و توس ــرای ن ــی ب ــل توجه ــتردگی قاب و گس

فنــاوری دارد و برنامــه اقتصــاد مقاومتــی فرصــت ایده آلــی 
بــرای توســعه فنــاوری در صنعــت نفــت فراهــم مــی آورد. 
و  متعــدد  فرایندهــای  و  تجهیــزات  مــواد،  قطعــات، 
گســترده ای در صنعــت نفــت مصــرف می شــود و وجــود 
دارد کــه شــاید بــر اســاس تعاریــف رایــج در کالس 
ــرد  ــرار نگی ــک )high�tech( ق ــا  های ت ــر ی ــاوری برت فن
ــری  ــل گســتردگی مصــرف، واردات آن ارزب ــه دلی ــی ب ول
ــی  ــا ارزآوری خوب ــد آن ه ــر تولی ــز ب ــل توجــه و تمرک قاب
خواهــد داشــت. برخــی از ایــن کاالهــا  های تــک نیســت 
ولــی وابســتگی بــه آن هــا اســتراتژیک اســت طــوری کــه 
ــت را  ــد صنع ــم( می توان ــل تحری ــاص )مث ــرایط خ در ش
بــا دردســر مواجــه کنــد. بســیاری از شــرکت های موفــق 
دنیــا در حــوزه صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی بــه 
تامیــن نیازهــای فناورانــه صنعــت نفــت اشــتغال دارنــد و 
نــوآوری دانش بنیــان در ســایه ایــن کســب وکار قــرار دارد. 
رشــته های تخصصــی متعــدد حوزه هــای مهندســی اعــم از 
شــیمی، نفــت )اکتشــاف، بهره بــرداری، مخــزن(، مکانیــک 
)جامــدات، ســیاالت(، بــرق )الکترونیــک، کنتــرل، قدرت(، 
ــازار  فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و... می تواننــد در فن ب
نقــش و ثروت آفرینــی کننــد.  ایفــای  نفــت  بــزرگ 
ــی  ــه ای از دســتاوردهای خودکفای ــی مجموع شــاید ارزیاب
شــرکت های نفــت، گاز و پتروشــیمی در ســال های اخیــر 
ــر بکشــد و  ــه تصوی ــازار را ب ــن ب ــد گوشــه هایی از ای بتوان

ــد.  ــده را ترســیم کن نقشــه راه آین
در ایـن بیـن، طـرح برخـی مباحـث مانند »اقتصـاد بدون 
نفـت« در کشـوری کـه بیـش از 85 درصد اقتصـاد آن به 
صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی وابسـته اسـت، از چنـد 
و  آینده نـگاری  اول،  جنبـه  اسـت.  تحلیـل  قابـل  جنبـه 
سیاسـت گذاری بـرای انرژی و اقتصاد آینده کشـور اسـت. 
ایـن دیـدگاه در دنیـا پذیرفتـه شـده اسـت به طـوری که 
شـرکت های بـزرگ نفـت و گاز دنیا، در کنـار حرفه اصلی 
خـود، روی فناوری هـای آینده، انـرژی تجدیدپذیر و دوره 
بسـیاری  در  کار می کننـد.  فسـیلی  بـدون سـوخت های 
اسـت  فعـال  نـو  انرژی هـای  بخـش  شـرکت ها،  ایـن  از 
و پژوهـش و فنـاوری در خصـوص منابـع پایـدار انـرژی 
تجدیدپذیـر بـه طـور مسـتمر انجام می-شـود. بـه عنوان 
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مثـال، می تـوان بـه مرکـز انـرژی آینـده شـرکت شـل5، 
مرکـز انـرژی و نوآوری شـرکت شـل6، انـرژی تجدیدپذیر 
شـرکت بی پـی7، انـرژی تجدیدپذیـر و فنـاوری نوظهـور 
شـرکت شـورون8 و به کارگیری انرژی باد توسـط شـرکت 
نفتـی اسـتات اویل9 اشـاره کـرد. لیکن باید توجه داشـت 
کـه ایـن شـرکت ها حرفـه اصلی خـود را اکتشـاف، تولید، 
فـراوری و تبدیل نفـت خام و گاز طبیعـی تعیین کرده اند 
و از ایـن منظـر جـزو شـرکت های ثروتمنـد جهـان بـه 
همچـون   - نفتـی  بـزرگ  شـرکت های  می رونـد.  شـمار 
مـواد  )تولیدکننـده  مـرک  پتروچاینـا،  موبیـل،  اکسـون 
شـیمیایی(، شـورون، سـینوپک، توتـال، بی پی، شـلمبرژه 
- در فهرسـت شـرکت های ثروتمنـد جهـان قـرار دارند.10 
از ایـن جنبـه صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی در زمـره 
جنبـه  می شـوند.  محسـوب  ایـران  ثروت آفریـن  صنایـع 
دوم، تنوع بخشـی در سـاحت های اقتصـادی و خـروج از 
ظرفیت هـای  بـه  دادن  رونـق  بـا  تک محصولـی  اقتصـاد 
مختلـف اقتصـادی کشـور اسـت. از ایـن دیـدگاه، در یک 
بـازه زمانـی، به تدریـج از سـهم نفـت در اقتصـاد کشـور و 
وابسـتگی بـه صـادرات مـواد خـام )نفـت خـام، میعانـات 
تولیـد  سـهم  مقابـل،  در  و  می شـود  کاسـته  و...(  گازی 
ثـروت از محصـوالت فـراوری شـده و محصـوالت نویـن 
از  می یابـد.  افزایـش  فنـی  دانـش  و  فنـاوری  از  حاصـل 
هـر جنبـه کـه بنگریـم، مسـاله نیاز حـال حاضـر و آینده 
نفـت بـه فنـاوری و نـوآوری کمـاکان بـه قوت خـود باقی 
اسـت. ایـن صنعـت بـرای ادامـه حیـات حرفـه ای، بهبود 
ارزش افـزوده و حضـور فعـال در عرصـه اقتصـاد ملـی و 
بین المللـی نیازمنـد به کارگیـری فناوری هـای کالسـیک 
و نویـن اسـت. کشـورهای واردکننـده نفـت فاقـد ذخایـر 
پیشـرفته  فناوری هـای  دارنـده  و  فسـیلی  سـوخت های 
برتـر توجـه ویـژه ای بـه فناوری هـای بخـش نفـت دارند. 
بـه عنـوان مثـال، کشـوری ماننـد ژاپـن کـه فاقـد ذخایر 
زیرزمینـی و واردکننـده نفـت خـام و گاز طبیعـی اسـت، 
ظرفیـت پاالیـش نفتـش بیشـتر از ایـران اسـت.11 ایـن 
کشـورها در کنـار توسـعه فناوری های نوین برتـر، از حوزه 
انـرژی غافـل نمانـده و توسـعه فناوری هـای نفـت، گاز و 
پتروشـیمی را بـا فعالیت هـای دانشـی همـگام سـاخته اند 
فنـاوری تخصصـی در حـوزه  و  دانـش  بـر  تسـلط  بـا  و 
ایـن صنایـع، ثـروت نجومـی از نفـت، گاز و پتروشـیمی 
کسـب می کننـد. ایـن رویکـرد حداقـل از 60 سـال پیش 
در کشـورهای توسـعه یافتـه شـروع شـده و رونـد رو بـه 
رشـدی داشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال، شـرکت چیـودا 
ژاپـن در سـال 1344 بـه عنـوان پیمانـکار، عملیات نصب 
تجهیـزات پتروشـیمی خـارک را انجام داد.12 این شـرکت 
تنهـا یـک سـال بعد قـرارداد سـاخت فـاز یک پاالیشـگاه 
جـده عربسـتان سـعودی را بـه عنـوان اولین پـروژه کلید 
تحویـل مسـتقل خـود منعقد کـرد.13 راهی کـه این قبیل 
توسـعه  و  فنـاوری  بـر  تکیـه  بـا  پیموده انـد  شـرکت ها 

فنـاوری و نـوآوری مسـتمر بـوده اسـت. 
و  فناوری هــا  توســعه  در  فنــاوری  و  دانــش  ســهم 

تجهیــزات نفــت، گاز و پتروشــیمی زیــاد و وابســتگی 
ایــن صنایــع کشــور بــه فنــاوری هــم محــرز اســت. ایــن 
ــات  ــزات و تاسیس ــتردگی تجهی ــطه گس ــه واس ــش ب بخ
اکتشــاف، تولیــد، بهره بــرداری و پاالیــش نفــت و گاز بــازار 
ــزرگ  گســترده ای در سراســر کشــور دارد. مجتمع هــای ب
پاالیــش گاز در عســلویه، تاسیســات عظیــم صــادرات نفت 
در خــارک، پاالیشــگاه های بــزرگ نفــت در آبــادان، اراک، 
تبریــز و... و مجتمع هــای بــزرگ پتروشــیمی در ماهشــهر 
ــاوری در  ــزرگ فن ــازار ب ــران ب ــده مک و عســلویه و در آین
عرصــه گاز و پتروشــیمی را تشــکیل می دهنــد. ایــن بــازار 
ــه  ــران و منطق ــده در ای ــاله آین ــق 30 س ــا اف ــل ت حداق
ــد  ــازار را بای ــن ب ــای ای ــت. فرصت ه ــد داش ــق خواه رون
ــان  ــرد و اقتصــاد دانش بنی ــاور ک ــناخت و ب به درســتی ش
ــا  ــا نهــاد ت ــر آن بن ــاوری کشــور را ب ــم و فن و توســعه عل
بتــوان در ســطح کشــور و منطقــه بــه ســرآمدی در تامیــن 
 .ــات دانشــی فنــی و مهندســی رســید کاال و خدم

پی نوشت:
1� http://farsi.khamenei.ir/
news�content?id=25370
2� http://farsi.khamenei.ir/
news�content?id=25370
3� http://10ghalam.mop.ir/Portal/Home/
4� http://daneshbonyan.isti.ir/up�
loads/fehrest�950129_51095.pdf
5� ttp://www.shell.com/energy�and�in�
novation/the�energy�future.html
6� http://www.shell.com/ener�
gy�and�innovation.html
7� http://www.bp.com/en/global/corpo�
rate/energy�economics/statistical�re�
view�of�world�energy/renewable�energy.html
8� https://www.chevron.com/corporate�respon�
sibility/climate�change/renewable�energy
9� http://www.statoil.com/en/TechnologyIn�
novation/NewEnergy/Pages/default.aspx
10� http://www.statista.com/statistics/263264/
top�companies�in�the�world�by�market�value/
11� http://paj.gr.jp/english/statis/
12� http://www.danabroker.com/Por�
tals/31/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D�
B%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%86%D�
B%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20
BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D�
B%8C%D9%85%DB%8C%20
%D8%AE%D8%A7%D8�
%B1%DA%A9%2093.05.06.pdf
13� http://www.chiyoda�corp.com/
company/en/history.html



دانش بنیان  شماره ششم  خردادماه 1395

13

ان نقش بسیار همیم دارد و به نظر  ز در اقتصاد ا�ی ر�ی مه ش�ش توسعه به حلاظ �ت �ز �ب

ای اصالح ساختار  ز شود، قادر خواهد بود مس�ی جدیدی �ب گر به درس�ت تدو�ی من ا

یل گذاری کند �ت به معنای واقیع اقتصاد مقاوم�ت را اجرا�ی کند اقتصادی کشور ر

بود فضای کسب واکر و هسم دولت در  در مطالعات صورت گرفته، دو موضوع �ب

ث مفصل دارند ریس قرار داده ا�ی که هر کدام جای �ب اقتصاد را مورد �ب

اقتصاد مقاومتی
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اقتصاد دانش بنیان
آینده ایران را تضمین می کند

 یاسمن علی

ره رابطه اقتصاد دانش بنیان گفت وگو �ب امکل اهطاری در�ب
و اقتصاد مقاوم�ت 

کمال اطهاری از جمله کارشناسان 
اقتصادی کشور است که تعیین چارچوب 
نهادی برای اجرای اقتصادی مقاومتی 
را الزم می داند. از نظر او اقتصاد 
مقاومتی بهتر است در جسم اقتصاد 
دانش بنیان حلول پیدا کند تا کشور از 

ثمرات آن در آینده بهره ببرد. اطهاری بیم آن را 
دارد که اقتصاد مقاومتی در حد تعاریف و تعابیر 
باقی بماند و به دکانی برای برخی جریان های 
سیاسی تبدیل شود که از دل آن چیزی به 
تولید ناخالص داخلی و رفاه مردم اضافه نشود. 
گفت  وگوی دانش بنیان را با وی می خوانیم. 
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 بـا توجـه به این که مقـام معظم رهبری بر پیشـبرد 
اقتصاد مقاومتی از سـوی دولت تاکیـد دارند و معاون 
اول رئیس جمهـور را بـرای اجرای این سـند مناسـب 
دانسـته اند، به نظر شـما آیا می تـوان امیـدوار بود در 
دل دولـت تیمـی قوی بـرای اجرای اقتصـاد مقاومتی 

ایجاد شـود؟ 
آنچـه - بـدون تعـارف - در خصـوص اقتصـاد مقاومتـی بهتر 
اسـت مورد بررسـی قـرار گیرد، این اسـت که چنین سـندی 
اسـیر دسـت برخی جناح های سیاسـی نشـود و آن ها برای به 
کرسـی نشـاندن آرا و نظـرات خـود دکانی برای ایـن موضوع 
بـاز نکنند. به نظر می رسـد بـرای اجرای اقتصـاد مقاومتی در 

ابتـدا بهتر اسـت چارچوب هـای نهادی آن تعیین شـود. 
در حقیقـت اقتصاد مقاومتی به نهادسـازی نیـاز دارد که بهتر 
اسـت در برنامه ششـم توسعه دیده شـود. آنچه بنده امروز در 
الیحـه برنامه ششـم می بینم این اسـت که اقتصـاد مقاومتی 
الزم اسـت با نهادسـازی در درون کشـور نهادینه شـود. البته 
منظور این نیسـت که دولت بیاید دفتر و دسـتکی راه بیندازد 
و پشـت سـر هم بخش نامه صـادر کند، بلکه غرض آن اسـت 
که این نهادسـازی در ذهن مدیران معتقد به اقتصاد مقاومتی 
و تیـم اجرایی آن ایجاد شـود. در این صـورت می توان امیدوار 
بـود کـه اقتصادی مقاوم در برابـر محدودیت های بین المللی و 
تحرکات سیاسـی و اقتصادی داشـته باشیم و کمترین آسیب 

را ببینیم. 

 آیـا دولـت به تنهایـی قادر اسـت بـه تبییـن ابعاد 
اقتصـاد مقاومتـی بپـردازد و آن را اجرایـی کند؟ 

طبیعتـا انجـام کاری بـه ایـن بزرگی همـکاری فراقـوه ای را 
می طلبد و بهتر اسـت تمامی قوا با یکدیگر هم قسـم شـوند 
و اقتصـاد مقاومتـی را پیش ببرند. بنده بسـیار امیـدوارم که 
بـا روی کار آمـدن مجلس جدیـد الیحه برنامه ششـم مورد 
بررسـی دقیـق قـرار گیـرد و آن چیزی بـه عنـوان قانون به 
تصویـب برسـد که قـادر باشـد اقتصـاد مقاومتـی را اجرایی 

 . کند
بنابرایـن می بینیـد کـه برای اجـرای چنین سـند مهمی نیاز 
اسـت یـک نهاد به  وجـود آید و این سـند در چارچوب نهادی 
اجـرا شـود. نمی توان گفـت که اقتصـاد مقاومتی سپهسـاالر 
یـا شـوالیه نیـاز دارد کـه بـه هدفش دسـت یابد چراکـه فرد 

به تنهایـی قـادر نیسـت تاریخ را عـوض کند. 

 بـه نظـر شـما رکـن اساسـی اقتصـاد مقاومتی که 
بهتر اسـت بیشـتر مورد توجـه قرار گیرد، چیسـت؟ 
مـن معتقـدم که تکیه بـر اقتصـاد دانش بنیان یکـی از ارکان 
اقتصـاد مقاومتی اسـت. اگر به گونـه ای برنامه ریزی شـود که 
در الیحه برنامه ششـم توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان در ذهن 
قانون گـذاران و مجریـان قانـون نهادینه شـود، آن گاه می توان 
امیـدوار بود که اقتصاد کشـور راهی جدید برای توسـعه خود 
یافتـه اسـت و ریل گـذاری آن را بـه سـویی می بـرد که تولید 

دانـش به فرصتـی بـرای افزایش ثروت تبدیل شـود. 
اگـر ما ایـن رکن مهم، یعنی اقتصـاد دانش بنیان، را در سـند 

اقتصاد مقاومتی و سـایر اسـناد باالدستی نظام جدی بگیریم، 
قـادر خواهیم بود در کنـار تولید و صادرات کاالهای غیرنفتی، 
در بخـش خدمات نیـز با توجه به توانمندی هایـی که جوانان 
مـا در عرصه علـوم گوناگـون دارند، دانـش را اقتصادی کنیم. 
طبیعتـا تبدیـل ایده علمـی به یک طـرح اقتصادی یـا بنگاه 
کارآمـد خـود نیازمنـد طی مراحلی اسـت کـه در ایـن میان 
کمـک نهادهـای دولتـی و حتـی فرادولتـی می توانـد ایـن 

اقتصـاد را در کشـور متبلور کند. 
آنچـه امـروز مـا در بخـش اقتصاد نیـاز داریـم تا مـورد توجه 
قـرار گیـرد، توجـه دولـت بـه مالکیت حقـوق معنوی اسـت 
کـه در ایـن صورت افـرادی کـه در حوزه اقتصـاد دانش بنیان 
مشـغول فعالیت هسـتند، با اطمینان خاطر قادر خواهند بود 
ایـده خـود را ثبـت کنند و بـدون هراس از سـرقت علمی آن، 

بـه اقتصـادی کـردن آن ایده همـت گمارند. 

 برنامـه ششـم توسـعه در این میان بهتر اسـت چه 
سـمت و سـویی به خود بگیرد؟ 

برنامـه ششـم توسـعه بـه لحـاظ تاریخـی در اقتصـاد ایران 
نقش بسـیار مهمـی دارد و به نظر من اگر به درسـتی تدوین 
شـود، قـادر خواهد بود مسـیر جدیدی برای اصالح سـاختار 
اقتصـادی کشـور ریل گذاری کند تا به معنـای واقعی اقتصاد 
مقاومتـی را اجرایـی کنـد. البتـه فراموش نکنیـد که منظور 
از اقتصـاد مقاومتـی آن نیسـت کـه نخبگان مـا در اتاق های 
کارشـان و در آزمایشگاه ها بنشینند و برای دلشان کار کنند، 
بلکـه با توجه بـه اصل جدایی ناپذیر اقتصـاد مقاومتی، یعنی 
اقتصـاد درون زا و برون نگـر، بهتـر اسـت بـا شـناختی کـه از 
دنیـا پیـدا کرده انـد نیاز هـای آن را نیـز به خوبـی بشناسـند 
و بـه دنبـال تولید علومـی بروند کـه در دنیا خریدار داشـته 
باشـد نـه این کـه از ابتدا بنشـینند و چـرخ را اختـراع کنند. 
اقتصـاد دانش بنیـان اگر به خوبی در ذهن نخبـگان، مجریان 
قانـون و قانون گـذاران جـا بیفتـد و نهادینـه شـود، می تواند 
سـبب اتفاق هـای شـگرفی در اقتصـاد کشـور شـود. امـروز 
شـاید ما دیگر نباید به امید آن بنشـینیم که بخش مسـکن 
تـکان بخورد و در سـایه آن رونق باقـی بخش های اقتصادی 
را ببینیـم چراکـه تولیـد ناخالـص داخلـی و رشـد اقتصادی 
سرچشـمه های دیگـری پیـدا کرده کـه اقتصـاد دانش بنیان 
یکی از آن هاسـت. فقط برای جوشـش این چشـمه دولت و 
مجلس بهتر اسـت سـند برنامه ششـم توسـعه کشـور را به 
سـمتی هدایـت کننـد کـه اقتصـاد  دانش بنیان مـورد توجه 
جـدی تمام دسـتگاه های دولتی قـرار گیـرد و خدمات دهی 
آن در اقتصـاد آن قـدر توسـعه یابد که رشـد اقتصـادی قابل 
توجهـی بـه بـار آورد. اقتصـاد دانش بنیـان نه هزینـه زیادی 
می خواهـد و نه بـه قانون گذاری های پیچیده نیـاز دارد بلکه 
فقـط بهتـر اسـت فعـاالن این حـوزه بـا اطمینـان خاطر به 
تولیـد علـم بپردازنـد و ایـده خـود را به ثـروت تبدیل کنند. 
اگـر اقتصـاد دانش بنیـان شـکوفا شـود، مـا دیگر نه بـه بازار 
نفت چشـم خواهیم داشـت و نـه به به امید آن می نشـینیم 
کـه منابعـی به یـک بخـش از اقتصاد تزریـق شـود و بتواند 

 .رشـد اقتصـادی را به بـار آورد
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شروط مقاوم سازی اقتصاد
 بهداد رسولی 

ره ابعاد اقتصاد مقاوم�ت  گفت و گو �ب همدی عسیل در�ب
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ــاد  ــاره اقتص ــادی درب ــث زی ــا مباح ــن روزه  ای
مقاومتــی مطــرح می شــود. بــا توجــه بــه 
مطالعاتــی کــه جنابعالــی در ایــن خصــوص انجــام 
ــک  ــدن ی ــاوم ش ــی در مق ــه عوامل ــد، چ داده ای

ــتند؟  ــم هس ــاد مه اقتص
آســیب پذیری  دربــاره  زیــادی  بحث هــای  دنیــا  در 
اقتصادهــای گوناگــون مطــرح شــده اســت. شــاید حــدود 
ــد  ــف را در نظــر می گیرن 40 دســته از متغیرهــای مختل
ــک از  ــر کدام ی ــور در براب ــک کش ــاد ی ــد اقتص ــا بدانن ت
آن هــا شــکننده تر اســت. آن گاه بــر اســاس ایــن متغیرهــا 
اقــدام بــه مدل ســازی می کننــد و بــا توجــه بــه شــرایط 
ــا در  ــد ت ــه می کنن ــی را تهی ــور مدل ــادی آن کش اقتص
بــاال  مقاومت پذیــری اش  تالطم هــای مختلــف  برابــر 
بــرود. مــا در ایــران چهــار متغیــر اقتصــاد کالن، اقتصــاد 
ــورد  ــی را م ــائل اجتماع ــوب و مس ــی خ ــرد، حکمران خ
بررســی قــرار داده ایــم. در متغیرهــای کالن ثبــات فضــای 
اقتصــادی، تــورم، بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی و 
بانــک مرکــزی، تولیــد ناخالــص داخلــی و نــرخ بیــکاری 
را در نظــر گرفتــه و عواملــی را کــه بــر آن اثــر می گذارنــد 
مــورد بررســی قــرار داده ایــم. حتمــا می دانیــد کــه ثبــات 
ــائلی  در فضــای اقتصــاد کالن یکــی از مهم تریــن مس
اســت کــه مــا بایــد در نظــر بگیریــم تــا اقتصــاد کشــور 
ــد.  ــه ده ــود ادام ــت خ ــه حرک ــاس آن ب ــر اس ــد ب بتوان
ثبــات در فضــای اقتصــاد کالن یعنــی این کــه نــرخ 
ــرود،  ــاال ب ــادی ب ــد اقتص ــود، رش ــار ش ــا مه ــورم م ت
بازارهــای ارز بــا کمتریــن نوســان روبــه رو باشــند و نــرخ 
بیــکاری رونــدی رو بــه کاهــش داشــته باشــد. در طــول 
ــد  ــی، رش ــا دو رقم ــورم م ــا ت ــته عمدت ــال های گذش س
اقتصــادی تــک رقمــی  و حتــی منفــی، نــرخ بیــکاری دو 
ــوده کــه نشــان می دهــد  ــازار ارز دو نرخــی ب رقمــی  و ب
ثبــات الزم در فضــای اقتصــاد کالن وجــود نداشــته 
اســت. ایــن موضــوع اقتصــاد مــا را نامقــاوم کــرده اســت. 
بنابرایــن یکــی از ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه 
ثبــات الزم در بازارهــا بــه وجــود آیــد و بــه ســرمایه گذار 
داخلــی و خارجــی ایــن پیــام را بدهــد کــه وقت آن اســت 
ســرمایه خــود را بــرای تولیــد بــه کار بگیــرد و اقــدام بــه 
ســرمایه گذاری کنــد. طبیعتــا در چنیــن فضایــی اقتصــاد 
مــا مقــاوم خواهــد شــد وگرنــه بــا تــورم بــاال، نــرخ رشــد 
ــکاری دو  ــرخ بی ــاال و ن ــره ب ــرخ به ــن، ن ــادی پایی اقتص
ــن  ــرمایه گذاری حاضــر اســت در چنی ــر س ــی، کمت رقم

ــد.  ــرمایه گذاری کن ــه س ــدام ب ــادی اق اقتص

ــش  ــه بخ ــت ب ــای دول ــزان بدهی ه ــه می  البت
ــت.  ــر نیس ــر بی تاثی ــن ام ــم در ای ــی ه خصوص
ــور را  ــه کش ــا ک ــی م ــکالت کنون ــی از مش ــا یک اتفاق
ــه  ــت ب ــی دول ــن بده ــرده، همی ــه ک ــود مواج ــا رک ب
ــه  ــی اســت ک ــکاران بخــش خصوصــی و نیمه دولت پیمان
ســبب شــده برخــی پروژه هــا بــه خــواب بلندمدتــی فــرو 
ــن  ــت ای ــده پرداخ ــت از عه ــی دول ــا وقت ــد. طبیعت برون

مهدی عسلی جزو معدود اقتصاددانان 
ایرانی است که اقتصاد مقاومتی را 
کالبدشکافی کرده و از منظر اقتصاد 
کالن مورد بحث و بررسی قرار داده 
است. مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد 
کالن سازمان برنامه و بودجه بر این باور 
است که 15 متغیر در کیفیت اجرای 
اقتصاد مقاومتی موثرند که در مورد هر 
کدام از آن ها می توان مباحث زیادی 
را مطرح کرد. این اقتصاددان معتقد 
است که چهار متغیر موثر در فضای 
اقتصاد کالن وجود دارد که اگر این 
موارد به درستی مورد توجه قرار گیرند، 
اقتصاد ایران پیش شرط های مقاومت 
در برابر تالطم های سیاسی و اقتصادی 
را کسب خواهد کرد و در مسیر مقاوم 
شدن قرار خواهد گرفت. البته این مقاوم 
شدن الزاما در برابر هجمه های دشمن 
نخواهد بود بلکه در مقابل فرایندهایی 
نظیر تاثیر منفی نوسانات قیمت ارز، 
کاهش قیمت نفت و جنگ در منطقه، 
اقتصاد ایران مقاوم می شود و به مسیری 
خواهد افتاد که در آن جذب سرمایه های 
خارجی به راحتی صورت گیرد و کمترین 
آسیب ها را از تالطم های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی ببیند. گفت وگوی 
دانش بنیان با عسلی پیش روی شماست. 
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ــاد  ــد افت ــردش نخواه ــه گ ــاد ب ــد اقتص ــا برنیای بدهی ه
و بــه وضعیتــی دچــار می شــویم کــه امــروز گفتــه 
می شــود صدهــا پــروژه عمرانــی در ایــران کلیــد خــورده 
ــه  ــک ب ــده و نزدی ــا ش ــام ره ــورت نیمه تم ــه ص ــا ب ام
400 هــزار میلیــارد تومــان نیــاز اســت تــا ایــن پروژه هــا 
ــی  ــی طبیع ــن وضع ــب، در چنی ــد. خ ــان برس ــه پای ب
ــد و  ــش را از دســت بده ــا مقاومت ــه اقتصــاد م اســت ک
بــه ســمتی بــرود کــه رشــد اقتصــادی اش پاییــن بیایــد 
ــی  ــود گردش ــود. در رک ــود ش ــه رک ــور وارد چرخ و کش
صــورت نمی گیــرد و تقاضــا محــدود و انبارهــا پــر از کاال 
ــن  ــان پایی ــدرت خریدش ــردم ق ــن، م ــود. همچنی می ش
ــود محصــوالت تولیــد شــده  ــادر نخواهنــد ب ــد و ق می آی

را خریــداری کننــد. از طرفــی، چــون تولیدکننــدگان 
ــه  ــتند ک ــنا نیس ــادرات آش ــا آداب ص ــوز ب ــا هن م
ــد  ــد، بای ــوذ کنن ــی نف ــای جهان ــه بازاره ــد ب بتوانن
تغییراتــی بــزرگ در ســاختار خــود بــه وجــود آورنــد 
تــا محصوالتشــان در بازارهــای رقابتــی عرضه شــود. 

 متغیرهـــای خـــرد چـــه نقشـــی در 
دارنـــد؟ مـــا  اقتصـــاد  مقاوم ســـازی 
در مطالعـــات صـــورت گرفتـــه، دو موضـــوع بهبـــود 
فضـــای کســـب وکار و ســـهم دولـــت در اقتصـــاد را 
ـــای  ـــدام ج ـــر ک ـــه ه ـــم ک ـــرار داده ای ـــی ق ـــورد بررس م
بحـــث مفصـــل دارنـــد. طبیعتـــا فضـــای کســـب وکار در 
شـــرایط کنونـــی مناســـب نیســـت و یـــک تولیدکننـــده 
بـــا انبوهـــی از مشـــکالت و دخالـــت نهادهـــای 
ـــن  ـــت ای غیرمرتبـــط مواجـــه اســـت. تمـــام تـــالش دول
اســـت کـــه در فضـــای اقتصـــادی کشـــور بهبـــود صـــورت 
ـــوه ای  ـــب وکار فراق ـــای کس ـــون فاکتوره ـــا چ ـــرد ام گی

ـــم بنشـــینند و  ـــار ه ـــوا کن ـــر اســـت ســـران ق هســـتند، بهت
مســـائل مربوطـــه را حـــل و فصـــل کننـــد. از ســـوی دیگـــر، 
ـــه ســـمت اقتصـــاد  ـــا اکنـــون از فضـــای اقتصـــاد دولتـــی ب م
ـــا در  ـــم. طبیعت ـــال حرکتی ـــی در ح ـــی و غیررانت غیردولت
ـــت  ـــت در مدیری ـــار دول ـــت رفت ـــرایطی الزم اس ـــن ش چنی
اقتصـــاد نیـــز تغییـــر یابـــد. مـــا همـــواره نهادهایـــی را 
داریـــم کـــه در قیمت گذاری هـــا دخالـــت می کننـــد 
ــا  ــه قیمت گـــذاری کاالهـ ــازار بـ ــد بـ ــازه نمی دهنـ و اجـ
ـــت  ـــه وزارت صنع ـــت ک ـــر اس ـــن خاط ـــه همی ـــردازد. ب بپ
ـــود،  ـــات خ ـــی  از اقدام ـــم عظیم ـــار حج ـــال در کن ـــر س ه
ـــتانه  ـــال در آس ـــه مث ـــت ک ـــن اس ـــه اش ای ـــن برنام مهم تری
ـــه  ـــا و بامی ـــا و زولبی ـــت خرم ـــان قیم ـــارک رمض ـــاه مب م
ـــت در  ـــه دخال ـــن وزارتخان ـــأن ای ـــا ش ـــد. آی ـــالم کن را اع
ــر  ــت بهتـ ــت؟ دولـ ــا و سوپرمارکت هاسـ ــور قنادی هـ امـ
اســـت پـــای خـــود را از قیمت گـــذاری بیـــرون بکشـــد 
ـــا  ـــا ب ـــد کااله ـــن کن ـــی تعیی ـــازار رقابت ـــد ب ـــازه ده و اج
ـــرایطی  ـــن ش ـــند. در چنی ـــروش برس ـــه ف ـــی ب ـــه قیمت چ
ــدگان  ــد و مصرف کننـ ــد شـ ــادل خواهـ ــا متعـ قیمت هـ
قـــادر خواهنـــد بـــود کاالیـــی را بـــا قیمـــت مناســـب و 

ـــد.  ـــه کنن ـــول تهی ـــل قب ـــت قاب کیفی

ــی خــوب در ایــن میــان چــه تاثیــری   حکمران
دارد؟

اگـر شـما بـه مصاحبه هـای اخیـر سیاسـتگذاران اقتصـادی 
دولـت توجه کنید، متوجه خواهید شـد کـه آن ها از تضعیف 
بدنـه کارشناسـی دولـت به شـدت انتقـاد می کننـد. طبیعی 
اسـت ایـن موضـوع اقتصـاد کشـور را غیرمقـاوم می کنـد و 
کیفیـت خدمـات را کـه نقـش قابل توجهـی در رشـد تولید 
ناخالـص داخلی دارد پایین می آورد. بخشـی از نارضایتی های 
عمومـی  بـه خاطـر کیفیت نامناسـب خدمـات ارائه شـده از 
سـوی سـازمان های دولتـی اسـت. واضـح اسـت کـه بدنـه 
دولـت بهتر اسـت چابک و کارآمدتر شـود. این موضوع نقش 
بسـیار مهمی  در مقاوم سـازی اقتصاد ایران دارد که متاسفانه 

کمتـر مـورد توجه قرار گرفته اسـت. یعنی هـر گاه از اقتصاد 
مقاومتـی سـخن به میـان آورده می شـود عمدتا پـای عوامل 
خارجـی بـه میان کشـیده می شـود. ایـن در حالی اسـت که 
اجرایـی شـدن اقتصـاد مقاومتی به تغییرات بنیـادی در بدنه 
اجرایـی دولـت نیاز دارد. متغیرهای اجتماعـی هم به عواملی 
ماننـد امنیـت، احسـاس امنیت، امیـد به زندگـی و جمعیت 
برمی گردنـد کـه نقش عمـده ای در مقاوم سـازی یک اقتصاد 
دارنـد. اگـر همه ایـن شـاخص ها را - با متغیرهایـی که ذکر 
شـد - با روش های اقتصادسـنجی یا مدل سازی های مختلف 
بـه اجرا دربیاوریم، متوجه خواهیم شـد کـه اقتصاد ما در چه 
شـرایطی مقاوم و در چه شـرایطی نامقاوم خواهـد بود. ما در 
مطالعـه ای این متغیرها را با 24 مـاده اصول اقتصاد مقاومتی 
تطبیـق داده و درجـه مقاومت اقتصاد ایران را محاسـبه کرده 
و در قالـب یـک مـدل درآورده ایـم. نتیجه این کـه در صورتی 
خواهیـم توانسـت اقتصـاد مقاومتـی را بـه اجـرا درآوریم که 
در گام نخسـت سیاسـتگذاری ها و تصمیم سـازی های کالن 
اقتصـادی بـه نفع ثبـات در فضای کالن اقتصادی باشـد و در 
ایـن میان درجه ریسـک پذیری اقتصـاد ایران کاهـش یابد و 
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی به سـرمایه گذاری بپردازند 
  .و اقتصـاد کشـور را در برابـر انـواع تالطم ها مقـاوم کنند
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اك هر سه نوع رسمایه گذاری که به آن ها اشاره شد، در خالقیت است که  نقطه اش�ت

ان و متفاوت �ب  �ت از �ب ی �ب ای ساخت تصو�ی وی عظ�ی �ب ز خالقیت به عنوان یك ن�ی ا�ی

بد ان ماشی�ز دوره مدرنی� رشد یم �ی �ب

صنایع خالق
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رشد و توسعه شهر خالق
 رسول بیدرام 

استادیار گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان

اقتصاد خالق رایه به سوی
توسعه اقتصاد بدون نفت )5(*
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ــت،  ــود نف ــا وج ــی ب ــران، حت ــاد ای ــی اقتص ــت اصل مزی
در هنــر و میــراث فرهنگــی اســت و ســرمایه گذاری 
در حــوزه صنایــع خــالق تنهــا جایگزیــن و منبــع 
پایــدار بــرای اقتصــاد وابســته بــه نفــت اســت و مســاله 
اساســی آن اســت کــه چگونــه می تــوان درآمــد صنایــع 
خــالق )اقتصــاد خــالق( را جایگزیــن درآمــد نفــت 
)اقتصــاد نفــت( کــرد و تــالش می شــود در هــر شــماره 
ــه  ــرد و ب ــن مســاله اساســی ورود ک ــه ای از دریچــه ای ب
ــاره  ــی اش ــماره قبل ــخ داد. در ش ــی از آن پاس بخش های
شــد کــه صنایــع خــالق موضــوع عصــر چهــارم بعــد از 
ــور  ــات و دانایی مح ــی و اطالع ــاورزی، صنعت ــر کش عص
ــع  ــود و ریشــه موضــوع صنای ــد ب ــه بع از ســال 1980 ب
ــت  ــا گرف ــی پ ــع فرهنگ ــوم صنای ــتر مفه ــالق در بس خ
ــورت در  ــب فرانکف ــط مکت ــار توس ــن ب ــاید اولی ــه ش ک
ــه شــد.  ــش ارائ ــو و همفکران ــای 30 و 40 و آدورن دهه ه
ــد کــه  ــع فرهنگــی را آن صنایعــی می دان یونســکو صنای
محصــوالت خالقانــه ملمــوس و ناملمــوس هنــری تولیــد 
می کنــد و دارای پتانســیل بازتولیــد درآمــد و ثــروت 
ــد  ــی و تولی ــای فرهنگ ــری دارایی ه ــق به کارگی از طری
ــر  ــنتی و معاص ــم از س ــه اع ــات دانش پای ــا و خدم کاال ه
هســتند. ایــن مفهــوم در گــذر زمــان کم کــم بــار 
معنایــی خــود را تغییــر داد و صنایــع خــالق جایگزیــن 
آن شــد. شــاید اولیــن بــار در ســال 1994 در اســترالیا و 
در ســال 1997 در بریتانیــا ایــن مفاهیــم شــکل گرفــت. 
ــه  ــاده اولی ــا م ــد ب ــی بودن ــه صنایع ــالق ک ــع خ صنای
ــار  ــه چه ــف یونســکو، ب ــق تعری ــت، طب ــا و خالقی ایده ه
دســته تقســیم شــدند: میــراث فرهنگــی )شــامل میــراث 
ــامل  ــر )ش ــواع هن ــوس(، ان ــوس و ناملم ــی ملم فرهنگ
)فیلــم،  رســانه ها  تجســمی(،  و  نمایشــی  هنرهــای 
تلویزیــون، رادیــو، رســانه های چاپــی و نشــریات( و 
ــای  ــامل طراحی ه ــردی )ش ــای کارک ــره آفرینش ه باالخ
ــباب بازی ها،  ــرآالت و اس ــد، جواه ــک، م ــی، گرافی داخل
ــی،  ــای دیجیتال ــی، محتواه ــای ویدئوی ــزار، بازی ه نرم اف
ــالق(.  ــات خ ــا و تحقیق ــات، پژوهش ه ــاری، تبلیغ معم
همچنیــن در پایــان یادداشــت قبلــی اشــاره ای بــه شــهر 
ــد و در  ــالق ش ــاد خ ــم اقتص ــران های مه ــالق و پیش خ
ایــن شــماره بــه عوامــل موثــر بــر رشــد و توســعه شــهر 

ــود.  ــه می ش ــالق پرداخت خ
ریچــارد فلوریــدا، مبــدع نظریــه طبقــه و شــهر خــالق، در 
کتــاب خــود در ســال 2002 بیــان می کنــد شــهر خــالق 
بــرای رشــد و توســعه بــه ســه نــوع ســرمایه گذاری نیــاز 

دارد: 
عقالنــی  ســرمایه گذاری  عقالنــی:  ســرمایه گذاری 
نیســت.  پس انــداز  و  فــردی  ســرمایه گذاری های 
ــر اســاس احســاس، بلکــه  ــه ب ــی ن ســرمایه گذاری عقالن

بــر اســاس عقــل و منطــق صــورت می گیــرد. 
ســرمایه گذاری خــالق: از ایــن نظــر حائــز اهمیــت 
اســت کــه موجــب روشــن شــدن بارقه هــای علم جویــی 
ــرای آینــده  ــاال رفتــن قــدرت تصویرســازی ذهنــی ب و ب

ــچ  ــدا، هی ــارد فلوری ــر ریچ ــه نظ ــه ب ــا توج ــود و ب می ش
ــرای  ــه مجبــور کــردن مــردم ب ــادر ب ــرد و ســازمانی ق ف
ــرز  ــن ط ــت و ای ــند، نیس ــوآور باش ــالق و ن ــه خ این ک
تفکــر کــه شــهروندان بــا اجبــار بــه ســمت خــالق بــودن 
هدایــت شــوند منســوخ و مــردود اســت. شــهروندان بایــد 
ــا  ــند؛ تنه ــش باش ــالق و نواندی ــه خ ــد ک ــود بخواهن خ
بــرای خودشــان و نــه بــه اجبــار دیگــری و ایــن چیــزی 
اســت کــه پایــداری و دوام خالقیــت را در اجتمــاع 

تضمیــن می کنــد. 
ــی دارد:  ــاخص اصل ــه ش ــی: س ــرمایه گذاری اجتماع س
اعتمــاد )اعتمــاد خــاص و عــام کــه اعتمــاد عــام مــد نظر 
ــق و  ــی دارد: از روی منط ــه ویژگ ــارکت )س ــت(، مش اس
عقــل باشــد، مســتمر باشــد و توســط یــک گــروه و نهــاد 
ــت و  ــدون من ــی )ب ــد( و همدل ــده باش ــازماندهی ش س
ــرمایه گذاری  ــن س ــش ای ــه نق ــه البت ــد( ک ــوت باش رش
ــی از  ــن فضای ــث برانگیخت ــه باع ــت ک ــت اس از آن جه
خالقیــت و نــوآروی می شــود )رنانــی، 1394(. ایــن ســه 
ــرمایه  ــوع س ــار ن ــتای چه ــرمایه گذاری هم راس ــوع س ن
ــه در  ــود ک ــن ب ــی و نمادی ــانی، اجتماع ــادی، انس اقتص

ــد.  ــاره ش ــه آن اش ــل ب ــماره های قب ش
همچنیــن فلوریــدا شــهر خــالق را بــر اســاس ســه 
ــرده  ــذاری ک ــه ســه T( پایه گ ــر عمــده )موســوم ب متغی
ــاوری، اســتعداد و ســازگاری.  ــد از: فن ــه عبارتن اســت ک
فنــاوری بــه واســطه فراهــم ســاختن فرصت هایــی بــرای 
کســب دانــش بیشــتر نقــش مهمــی در رشــد اقتصــادی 
ــرادی اســت  ــده آن دســته از اف دارد. اســتعداد دربرگیرن
ــد و  ــه  دارن ــه و نوآوران کــه واقعــا اندیشــه های ابداع گرایان
ســازگاری دربرگیرنــده فرهنگــی بــاز و متنــوع بــر مبنای 
ــور  ــه ط ــری جنســی اســت. ب ــژاد و جهت گی ــت، ن قومی
ــد  ــه می دوان ــی ریش ــالق در مکان های ــه خ ــی، طبق کل
ــر  ــد. ه ــاز باش ــر سرنوشت س ــه متغی ــن س ــه دارای ای ک
کــدام از ایــن ســه عامــل اهمیــت دارنــد، امــا به تنهایــی 
شــرط کافــی نیســتند و یــک مــکان بــه منظــور جــذب 
افــراد، ایجــاد نــوآوری و تحــول اقتصــادی بایــد هــر ســه 
 Ashtari & Mahdneghad,( متغیــر را دارا باشــد

 .)2012
چارلــز لنــدری معتقــد اســت در شــهرهای مــدرن بایــد 
ــی  ــی بوم ــع طبیع ــرای مناب ــی ب ــت را جایگزین خالقی
تلقــی کــرد. او می گویــد کــه »امــروزه بســیاری از 
شــهرهای جهــان بــا دوره هــای گــذاری روبــه رو هســتند 
کــه عمدتــا ناشــی از نیــروی جهانــی شــدن اســت. ایــن 
ــد. در  ــر متفاوتن ــه  دیگ ــه منطق ــه ای ب ــا از منطق گذاره
ــال  ــدند ح ــال رش ــهرها در ح ــیا ش ــل آس ــی مث مناطق
آن کــه در مناطــق دیگــری مثــل اروپــا، صنایــع قدیمــی 
ناپدیــد می شــوند و ارزش افــزوده در شــهرها به نــدرت از 
طریــق ســاخت و تولیــد صنعتــی )کارخانــه ای( و بیشــتر 
از طریــق ســرمایه  معنــوی )مالکیــت معنــوی( بــه دســت 
می آیــد کــه در محصــوالت، فرایندهــا و خدمــات تجلــی 

 .)Landry, 2006(ــد می یاب
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ـــای  ـــان را در راه ه ـــیل خالقیتش ـــالق پتانس ـــهرهای خ ش
ــه  ــهرها بـ ــی شـ ــد. برخـ ــه کار می گیرنـ ــف بـ مختلـ
عنـــوان مکانـــی بـــرای خلـــق تجربه هـــای فرهنگـــی 
ــاکنان و بازدیدکننـــدگان عمـــل می کننـــد.  بـــرای سـ
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــه  می ـــش و عرض ـــق نمای ـــن کار از طری ای
یـــا از طریـــق فعالیت هـــای فرهنگـــی در زمینـــه  
هنرهـــای نمایشـــی و تجســـمی انجـــام می شـــود. 
ــه  ــد کـ ــا می کننـ ــنواره هایی برپـ ــر جشـ ــی دیگـ برخـ
ـــز  ـــی نی ـــند. برخ ـــکل می بخش ـــهر ش ـــت کل ش ـــه هوی ب
ـــترده تر  ـــی گس ـــانه ای و فرهنگ ـــع رس ـــال صنای ـــه دنب ب
ـــوان  ـــه عن ـــا شـــغل و درآمـــد ایجـــاد کننـــد و ب هســـتند ت
ــل  ــهری عمـ ــه ای و شـ ــد منطقـ ــرای رشـ ــزی بـ مراکـ
کننـــد. در مـــوارد دیگـــر، بـــا نـــگاه بـــه ظرفیت هـــای 
ـــر  ـــژه و برت ـــش وی ـــک نق ـــهر، ی ـــی ش ـــری و فرهنگ هن
ــوند  ــل می شـ ــهر قائـ ــگ در شـ ــر فرهنـ ــرای عنصـ بـ
ـــای  ـــهر و ارتق ـــی ش ـــت فرهنگ ـــت هوی ـــن تقوی ـــه ضم ک
ـــه  ـــهر ب ـــتی ش ـــای زیس ـــی آن، قابلیت ه ـــجام اجتماع انس
عنـــوان جایـــی بـــرای زندگـــی نیـــز بهبـــود می یابـــد. 
مشـــارکت »بخـــش خـــالق« در شـــکوفایی اقتصـــادی 
شـــهرها را می تـــوان بـــر حســـب مشـــارکت مســـتقیم 
ایـــن بخـــش در خروجی هـــا، ارزش افـــزوده، درآمـــد، 
اشـــتغال و غیـــره از طریـــق تاثیرگـــذاری مســـتقیم و 
ـــه  ـــی ک ـــا پول های ـــال ب ـــت؛ مث ـــدازه گرف ـــتقیم ان غیرمس
ـــای  ـــردن از جاذبه ه ـــذت ب ـــرای ل ـــگران ب ـــط گردش توس
فرهنگـــی یـــک شـــهر خـــرج می شـــود. بـــه عـــالوه، 
ـــد،  ـــال دارن ـــی فع ـــی فرهنگ ـــک زندگ ـــه ی ـــهرهایی ک ش
می تواننـــد جذب کننـــده ســـرمایه گذاری ها از انـــواع 
ـــرمایه گذاران  ـــرا س ـــند زی ـــود باش ـــمت خ ـــه س ـــع ب صنای
مایلنـــد در شـــهرها و مراکـــزی مســـتقر شـــوند کـــه دارای 
محیطـــی مطبـــوع، لذت بخـــش و برانگیزنـــده باشـــند. 
بـــه بیـــان ســـاده تر، شـــهرهایی کـــه حـــال و هـــوای 
ــتر  ــرمایه گذاران بیشـ ــد، سـ ــری دارنـ ــی زنده تـ فرهنگـ
و کســـب وکارهای پیشـــرفته تری را بـــه ســـمت خـــود 

جلـــب می کننـــد )ملکی فـــر، 1387(. 
ــه  ــه ب ــرمایه گذاری ک ــوع س ــه ن ــر س ــتراک ه ــه اش نقط
آن هــا اشــاره شــد، در خالقیــت اســت کــه ایــن خالقیــت 
بــه عنــوان یــک نیــروی عظیــم بــرای ســاخت تصویــری 
ــینی دوره  ــان ماش ــا جه ــاوت ب ــان و متف ــر از جه بهت
ــه اساســی آن اســت کــه  ــد. نکت مدرنیســم رشــد می یاب
ارزش هــای نهفتــه در بافت هــای قدیمــی و تاریخــی و نیز 
ارزش هــای نهفتــه در آثــار هنرمنــدان اعــم از ارزش هــای 
تجــاری، منابــع، عملکــردی، زیســت محیطی، تــداوم 
خاطــره فرهنگــی، زیباشــناختی، معمــاری، معنــوی، 
ــدگاری  ــد رمــز مان ــت می توان اجتماعــی، نمادیــن و اصال
ــه  و نیــز پایــداری شــهر ها باشــد. بنابرایــن هنرمنــدان ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــالق و هنره ــه خ ــن طبق ــوان مهم تری عن
پدیدآورنــده  در شــهرها،  مهم تریــن صنایــع خــالق 
شــهر خالقنــد و بررســی مســائل اقتصــادی آن هــا یعنــی 

ــه نمــودار توجــه کنیــد:  بررســی اقتصــاد خــالق ب

ــه  ــاله پرداخت ــن مس ــه ای ــی بیشــتر ب ــماره های آت در ش
می شــود. 

پی نوشت: 
* نویســنده تــالش دارد بــا ایــن عنــوان کلــي و در 
ــاد  ــان اقتص ــدازي گفتم ــن راه ان ــماره، ضم ــن ش چندی
ــر چیســتي اقتصــاد خــالق و واژه هــاي  خــالق، عــالوه ب
مرتبــط و مهــم آن از جملــه صنایــع خــالق، شــهر 
خــالق، گردشــگري خــالق و... بــه ارائــه راهکارهایــي در 
خصــوص چرایــي و چگونگــي جایگزینــي اقتصــاد خــالق 

 .ــردازد ــز بپ ــت نی ــاي اقتصــاد نف ــه ج ب

منابع: 
ترجمــه  فرهنگــی،  اقتصــاد   .)1394( روث  تــاوز،   -
ــری.  ــیه اب ــیدی و انس ــام رش ــی، احتش ــر فرهنگ علی اکب

ــژه.  ــران: دان ــاپ اول، ته چ
 .)1394( ســهیال  کیاســی،  نیکنــام،  حســینی پور،   -
صنایــع فرهنگــی، صنایــع خــالق، چــاپ چهــارم، تهــران: 

ــا.  ــگ مان فرهن
ــد  ــه تولی ــی کارخان ــن )1394(. فردوس ــی، محس - رنان
www.  ســرمایه نمادیــن، درگاه شــخصی محســن رنانــی

 renani.net
 .)1393( مرضیــه  کیقبــادی،  عقیــل،  ملکی فــر،   -
ــالق(.  ــع خ ــی )صنای ــع فرهنگ ــی صنای ــت تاریخ فرص
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علـــوم کشـــاورزی در اروپـــا از اواســـط قـــرن نوزدهـــم 
بـــه بعـــد توســـعه یافـــت. در کشـــور هلنـــد بخـــش 
ـــال  ـــات کشـــاورزی و سیســـتم آموزشـــی آن در س تحقیق
1876 تاســـیس شـــد. در ابتـــدا بیشـــتر بـــر آمـــوزش 
و تحقیقـــات کاربـــردی تاکیـــد می شـــد و ســـپس بـــه 
منظـــور ارائـــه آموزش هـــای عالـــی در حوزه هـــای 
ـــداری، دانشـــگاه واگنینگـــن  ـــی و جنگل کشـــاورزی، باغبان
ــگاه،  ــار دانشـ ــد. در کنـ ــیس شـ ــال 1918 تاسـ در سـ
ــد. از  ــا شـ ــز بنـ ــات تحقیقاتـــی نیـ ــری موسسـ یک سـ
ــش  ــای پیـ ــا چالش هـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــه 1980 بـ دهـ
رو و تطبیـــق بـــا تغییـــرات ایجـــاد شـــده در نیازهـــا و 
ــی  ــوع قدیمـ ــتم متنـ ــی، سیسـ ــت های اجتماعـ سیاسـ
بـــه یـــک سیســـتم واحـــد تغییـــر یافـــت. نیازهـــای 
بودجه هـــای  و  علمـــی  دســـتاوردهای  اجتماعـــی، 
ــت  ــرک در پشـ ــای محـ ــی نیروهـ ــی و خصوصـ عمومـ
ـــوع  ـــن موض ـــال، مهم تری ـــن ح ـــا ای ـــتند. ب ـــرات هس تغیی
ـــاق  ـــی انطب ـــرای کیفیـــت و بقـــای مراکـــز علمـــی، توانای ب
ـــال 2014  ـــد در س ـــاورزی هلن ـــت. کش ـــرات اس ـــا تغیی ب
ـــورو  ـــارد ی ـــدود 2 میلی ـــل از آن ح ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس
ـــر  ـــال حاض ـــن، در ح ـــود ای ـــا وج ـــت. ب ـــته اس ـــد داش رش
پرورش دهنـــدگان  و  گوجه فرنگـــی  تولیدکننـــدگان 
دام در ایـــن کشـــور در حـــال تـــالش بـــرای بقـــا 
ــاه  ــدگان گیـ ــر، پرورش دهنـ ــوی دیگـ ــتند. از سـ هسـ
ــکوفایی  ــال شـ ــین آالت در حـ ــدگان ماشـ و تولیدکننـ
هســـتند. در ایـــن تحقیـــق بـــه بررســـی نقـــش 
کشـــاورزی  اقتصـــاد  در  دانش بنیـــان  شـــرکت های 

هلنـــد پرداختـــه شـــده اســـت. 
ـــک  ـــد ی ـــت، هلن ـــزان جمعی ـــی و می ـــاظ جغرافیای از لح
ــت  ــر جمعیـ ــون نفـ ــا 16/8 میلیـ ــک بـ ــور کوچـ کشـ
و تراکـــم 487 نفـــر در هـــر کیلومتـــر مربـــع اســـت. 
بنـــدر روتـــردام و تالقـــی چهـــار رودخانـــه مهـــم در 
ـــادی  ـــم اقتص ـــه مه ـــک منطق ـــه ی ـــور آن را ب ـــن کش ای
ـــرده  ـــل ک ـــدگان تبدی ـــی و واردکنن ـــار اروپای ـــرای تج ب
ـــص  ـــد ناخال ـــارد دالر تولی ـــش از 708 میلی ـــا بی ـــت. ب اس
داخلـــی، کشـــور هلنـــد بـــه ترتیـــب رتبـــه هفدهـــم و 
ــه  ــی و اتحادیـ ــاد جهانـ ــدی اقتصـ ــم را در رده بنـ ششـ
ـــد  ـــاورزی هلن ـــد کش ـــت. درآم ـــرده اس ـــب ک ـــا کس اروپ
بـــر صـــادرات متمرکـــز شـــده بـــه گونـــه ای کـــه بـــا 
78/3 میلیـــارد دالر صـــادرات کشـــاورزی در ســـال 
ـــدگان  ـــان صادرکنن ـــه دوم را می ـــور رتب ـــن کش 2015، ای

مـــواد غذایـــی و کشـــاورزی کســـب کـــرده اســـت. 
ــروی  ــز و نیـ ــاک حاصلخیـ ــدل، خـ ــوای معتـ آب و هـ
ــده  ــه تولید کننـ ــور را بـ ــن کشـ ــده ایـ کار آموزش دیـ
بـــزرگ محصـــوالت کشـــاورزی تبدیـــل کرده انـــد. 
ــای  ــی از نیروهـ ــاورزی یکـ ــوالت کشـ ــارت محصـ تجـ
ــار وزارت  ــق آمـ ــد اســـت. طبـ ــاد هلنـ ــرک اقتصـ محـ
امـــور اقتصـــادی ایـــن کشـــور، حـــدود 10 درصـــد از 
ـــت.  ـــاورزی اس ـــش کش ـــه بخ ـــته ب ـــد وابس ـــاد هلن اقتص
بخـــش کشـــاورزی بســـیار مکانیـــزه اســـت و تنهـــا 2 

درصـــد نیـــروی انســـانی در آن مشـــغول بـــه کارنـــد. 
تحـــت فشـــار دولـــت و مصرف کننـــدگان، کشـــاورزان 
از فناوری هـــای جدیـــد و  بـــه طـــور فزاینـــده ای 
تکنیک هـــای بهبودیافتـــه کشـــاورزی بهـــره می  برنـــد. 
ـــراوری  ـــت ف ـــی صنع ـــتردگی و پیچیدگ ـــل گس ـــه دلی ب
ـــدار  ـــن پای ـــه تامی ـــدت ب ـــه ش ـــد ب ـــی، هلن ـــواد غذای م
ـــی  ـــای دریای ـــت، غذاه ـــالت، گوش ـــد غ ـــی مانن محصوالت
و... در مقیـــاس بـــزرگ از دیگـــر کشـــورهای اتحادیـــه 
ــت  ــت. امنیـ ــته اسـ ــث وابسـ ــورهای ثالـ ــا و کشـ اروپـ
غذایـــی یکـــی از اولویت هـــای برتـــر سیاســـت های 
توســـعه در ایـــن کشـــور اســـت. در سرتاســـر زنجیـــره 
ــواد  ــد مـ ــت افزایـــش تولیـ ــا در جهـ ــد، تالش هـ تولیـ
ــع آن  ــت و توزیـ ــود کیفیـ ــراه بهبـ ــه همـ ــی بـ غذایـ
بـــدون آســـیب رســـاندن بـــه محیـــط زیســـت و آب و 
 van der Heide et al.,( ـــده اســـت ـــز ش ـــوا متمرک ه
ــود ایـــن، برخـــی  ــا وجـ Phillips, 2015 ;2011(. بـ
از صاحب نظـــران آینـــده روشـــنی را بـــرای تولیـــد در 
ـــش  ـــادرات دان ـــر ص ـــرده و ب ـــی نک ـــور پیش بین ـــن کش ای
ــه،  ــن مطالعـ ــه ایـ ــد. در ادامـ ــد دارنـ ــاوری تاکیـ و فنـ

جوانـــب مختلـــف ایـــن مســـاله بررســـی می  شـــود. 
صادرات گل

هـــر روز 9 میلیـــون شـــاخه گل رز بـــه فـــرودگاه اســـکیپل 
ــتاده  ــد فرسـ ــتردام در هلنـ ــهر آمسـ ــی  شـ در نزدیکـ
ـــال  ـــاد در س ـــال زی ـــه احتم ـــزان ب ـــن می ـــود و ای می  ش
ــال،  ــن حـ ــت. در  همیـ ــد یافـ ــش خواهـ 2016 افزایـ
ــرعت  ــد به سـ ــرورش گل رز در هلنـ ــزارع پـ ــداد مـ تعـ
در حـــال کاهـــش اســـت. در ســـال 2000 میـــالدی، 
ـــد  ـــال بودن ـــور فع ـــن کش ـــده گل رز در ای 765 تولید کنن
ـــد  ـــش از 80 درص ـــب و کار بی ـــال 2014 کس ـــا س ـــا ت ام
ـــد از  ـــا 142 واح ـــون تنه ـــد و هم اکن ـــل ش ـــا تعطی آن ه
ـــه  ـــادر ب ـــدگان ق ـــن تولیدکنن ـــتند. ای ـــال هس ـــا فع آن ه
ـــی   ـــتند؛ جای ـــا نیس ـــرق آفریق ـــورهای ش ـــا کش ـــت ب رقاب
کـــه در آن نیـــروی کار ارزان و شـــرایط آب و هوایـــی 

ـــت.  ـــاعد اس ـــیار مس ـــرورش گل رز بس ـــرای پ ب
طبـــق آمـــار کشـــور هلنـــد، کاهـــش شـــدید تولیـــد 
ـــت.  ـــته اس ـــادرات گل رز داش ـــر ص ـــی  ب ـــیار کم ـــر بس اث
بیشـــتر رز هـــای وارد شـــده از کنیـــا از طریـــق حـــراج 
ـــد و  ـــتردام خری ـــهر آمس ـــی  ش ـــمیر در نزدیک گل در آلس
فـــروش می  شـــوند. نه تنهـــا تغییـــر قابـــل محسوســـی 
ـــده  ـــاد نش ـــدی ایج ـــدگان گل رز هلن در کار پرورش دهن
ـــر  ـــود ب ـــه خ ـــه غلب ـــال ادام ـــا در ح ـــه آن ه ـــت بلک اس
بـــازار جهانـــی  هســـتند )Versluis, 2015(. تجـــارت 
ــد در  ــارت هلنـ ــد تجـ ــال از رونـ ــن مثـ گل رز بارز تریـ
زمینـــه ارزش افزایـــی پـــول خـــود از طریـــق فـــرآوری، 
تولیـــدات کشـــاورزی خارجـــی  و فـــروش دانـــش بـــه 

ـــت.  ـــوژی اس ـــکل تکنول ش
بـــذر  تولیدکننـــدگان  گل،  پرورش دهنـــدگان 
ـــارج  ـــین آالت در خ ـــدگان ماش ـــیب زمینی  و تولیدکنن س
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ــرای  ــد. بـ ــب می  کننـ ــتری کسـ ــول بیشـ ــد پـ از هلنـ
مثـــال، 70 درصـــد گـــردش مالی  تولید کننـــدگان 
بـــذر ســـبزیجات از خـــارج ایـــن کشـــور اســـت. 
ــه در  ــد بلکـ ــل هلنـ ــا داخـ ــدگان گل نه تنهـ تولید کننـ
کشـــورهای آلمـــان، کنیـــا و اتیوپـــی نیـــز بـــه تولیـــد 
گل می  پردازنـــد بـــه گونـــه ای کـــه حجـــم مبـــادالت 
ــورو در  ــارد یـ ــدود 4/5 میلیـ ــد حـ ــازمان گل هلنـ سـ

 .)Phillips, 2015( ســـال اســـت
ـــاورزی  ـــاد کش ـــه اقتص ـــال 2015 موسس ـــدای س در ابت
وابســـته بـــه دانشـــگاه واگنینگـــن بحثـــی  را بـــا 
موضـــوع جایـــگاه کشـــور هلنـــد بـــه عنـــوان یکـــی از 
تولیدکننـــدگان اصلـــی  محصـــوالت کشـــاورزی بـــه راه 
ـــر  ـــا بهت ـــه آی ـــود ک ـــن ب ـــث ای ـــون بح ـــت. مضم انداخ
ــاورزی  ــور کشـ ــش دانش محـ ــر بخـ ــد بـ ــت هلنـ نیسـ
ـــرغ  ـــت، تخم م ـــاد گوش ـــبتا زی ـــد نس ـــا تولی ـــز و ب تمرک

و ســـیب زمینی  خداحافظـــی کنـــد؟ 
اقتصاد کشاورزی 

سیســـتم دانش محـــور کشـــاورزی در هلنـــد در طـــول 
15 ســـال گذشـــته دســـتخوش یـــک تحـــول عظیـــم 
شـــده اســـت. بـــر اســـاس توصیـــه کمیتـــه مشـــورتی 
ــازی کل  ــه بازسـ ــم بـ ــاال، دولـــت تصمیـ در ســـطح بـ
سیســـتم دانش محـــور کشـــاورزی گرفـــت. در نتیجـــه 
ایـــن تصمیـــم، دانشـــگاه کشـــاورزی و موسســـات 
ـــول  ـــن تح ـــدند. ای ـــام ش ـــم ادغ ـــی در ه ـــی دولت تحقیقات
ـــترالیا،  ـــورها )اس ـــر کش ـــه در دیگ ـــد بلک ـــا در هلن نه تنه
 Spiertz( ـــز رخ داد ـــه( نی ـــارک و فرانس ـــس، دانم انگلی

 .)and Kropff, 2011
ـــه کشـــاورزی  ـــن بخـــش وابســـته ب ـــن حـــال، چندی ـــا ای ب
ـــش  ـــتند. بخ ـــا هس ـــرای بق ـــالش ب ـــال ت ـــد در ح در هلن
باغبانـــی گلخانـــه ای در هلنـــد ســـالیان درازی اســـت 
ـــده.  ـــان ش ـــه گریب ـــت ب ـــادی دس ـــکالت زی ـــا مش ـــه ب ک
ـــوه کاال،  ـــادرات انب ـــه ص ـــدید ب ـــتگی ش ـــل وابس ـــه دلی ب
اقتصـــاد هلنـــد در مقابـــل نوســـانات تجـــارت جهانـــی  
به شـــدت آســـیب پذیر اســـت. توقـــف واردات میـــوه و 
ســـبزیجات از کشـــورهای  اروپایـــی بـــه روســـیه بـــه منابـــع 
ـــه  ـــردام ضرب ـــهر روت ـــرب ش ـــه غ ـــداران ناحی ـــی  باغ مال
زده اســـت. علـــت آن صـــادرات زیـــاد گوجه فرنگـــی  و 
ـــدک  ـــازاد ان ـــی م ـــه حت ـــت بلک ـــکو نیس ـــه مس ـــار ب خی
ـــا  ـــت آن ه ـــر قیم ـــادی ب ـــر زی ـــار اث ـــی  و خی گوجه فرنگ
ـــی   ـــازار جهان ـــک در ب ـــر کوچ ـــک تغیی ـــن ی دارد. بنابرای
ـــی  ـــرای باغداران ـــدی ب ـــیار ج ـــای بس ـــد پیامده می  توان
داشـــته باشـــد کـــه میـــزان ســـود حاصـــل از حرفـــه 

ـــت.  ـــدک اس ـــا ان آن ه
تحریـــم روســـیه باعـــث 4 درصـــد افـــت در صـــادرات میـــوه 
ـــرای  ـــت. ب ـــرورش دام اس ـــش پ ـــر، بخ ـــال دیگ ـــد. مث ش
ـــارک  ـــراه دانم ـــه هم ـــد ب ـــور هلن ـــی کش ـــای متوال دهه  ه
ـــد.  ـــا بودن ـــرب اروپ ـــدگان دام در غ ـــن تولیدکنن بزرگ تری
ــان،  ــورهای آلمـ ــت دام در کشـ ــرف گوشـ ــزان مصـ میـ

ـــت  ـــد آن هاس ـــزان تولی ـــتر از می ـــا بیش ـــس و ایتالی انگلی
و پرورش دهنـــدگان دام هلنـــدی از ایـــن موقعیـــت 
بهـــره می گرفتنـــد و بـــرای کشـــورهای فوق الذکـــر 
گوشـــت ارزان قیمـــت فراهـــم می  کردنـــد. امـــا اکنـــون 
تولیدکننـــدگان دام در آلمـــان تولیـــدات خـــود را افزایـــش 
ـــق  ـــد. طب ـــرار داده ان ـــا ق ـــدی را در تنگن ـــاورزان هلن و کش
ـــو1 از هـــر 5 تولیدکننـــده هلنـــدی، یکـــی   ـــک راب ـــار بان آم
ـــال،  ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــده اس ـــار ش ـــی  گرفت ـــه مال در مضیق
ـــه  ـــد ب ـــمت هلن ـــه س ـــود را ب ـــت خ ـــردم انگش ـــب م اغل
عنـــوان یـــک نقش آفریـــن اصلـــی در فراهـــم کـــردن 
ـــرای  ـــا ب ـــزان تقاض ـــد. می ـــال 2050 می  گیرن ـــذا در س غ
ـــادی  ـــانس زی ـــد ش ـــت و هلن ـــد یاف ـــش خواه ـــذا افزای غ
بـــرای نقش آفرینـــی در ایـــن زمینـــه دارد. امـــا ســـوال 
ایـــن اســـت کـــه هلنـــد بـــه چـــه طریقـــی می  توانـــد 
ـــک  ـــیر خش ـــه ش ـــا عرض ـــد؟ ب ـــا کن ـــود را ایف ـــش خ نق
ـــگاه  ـــک آزمایش ـــوان ی ـــه عن ـــود ب ـــع خ ـــت موض ـــا تقوی ی

ـــوآوری؟  ن
نقش شرکت های دانش بنیان 

ـــاورزی  ـــده، کش ـــرای آین ـــل ب ـــناریوی محتم ـــن س در ای
ویتریـــن  یـــک  صـــورت  بـــه  می  توانـــد  هلنـــد 
از  دانش بنیـــان  شـــرکت های  نمایش دهنـــده 
ــدگان  ــدگان دام و گل و تولیدکننـ ــل پرورش دهنـ قبیـ
ـــی  ـــد. برخ ـــین آالت درآی ـــه ای و ماش ـــوالت گلخان محص
ـــان  ـــه پای ـــد ک ـــور معتقدن ـــن کش ـــی ای ـــران دولت از مدی
ـــک داســـتان نامحتمـــل  ـــد ی ـــدات کشـــاورزی در هلن تولی
ـــگاه  ـــود پای ـــدون وج ـــان ب ـــش دانش بنی ـــا بخ ـــت. ام اس
ـــدار نیســـت.  خانگـــی مســـتحکم، در خـــارج از کشـــور پای
صنایـــع وابســـته بـــه کشـــاورزی در هلنـــد از مدت هـــا 
قبـــل مـــورد تهدیـــد قـــرار گرفته انـــد. ســـال گذشـــته 
شـــرکت نیوترکـــو2 کـــه تولیدکننـــده مـــواد غذایـــی 
دامـــی اســـت، در معـــرض خطـــر حـــذف شـــدن 
ــت و  ــرار داشـ ــی  قـ ــرکت خارجـ ــک شـ ــوی یـ از سـ
شـــرکت داروســـازی دامپزشـــکی هـــم عمـــال صحنـــه 
ـــرکت،  ـــن ش ـــئوالن ای ـــده مس ـــه عقی ـــرد. ب ـــرک ک را ت
بـــازار ضعیـــف خانگـــی جایـــگاه هلنـــد را اســـتحکام 

 . نمی  بخشـــد
امــا در مــورد بخــش گل رز و این کــه آیــا هلنــد می  توانــد 
ــد،  ــا کن ــاد را ایف ــد زی ــدون تولی ــزی ب ــش مرک ــک نق ی
ــو  ــون جوابگ ــیوه اکن ــن ش ــه ای ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــه  ــی  ادام ــه زمان ــا چ ــه ت ــت ک ــوم نیس ــا معل ــت ام اس
ــه اســت.  ــه ترکی ــن زمین ــض در ای ــال ناق ــک مث ــد. ی یاب
ــه  ــوط ب ــش مرب ــراه دان ــه هم ــه ب ــدات ترکی ــام تولی تم
ــه طــور کامــل از ســطح هلنــد ناپدیــد شــده اند.  آن هــا ب
هیچ کــس در دانشــگاه واگنینگــن وجــود نــدارد کــه 
چیــزی از محصــوالت ترکیــه بدانــد. علــم بــه دنبــال تولید 
بــازار  می  آید. همان طــور کــه محصــوالت ترکیــه در 
هلنــد ناپدیــد شــدند، تحقیــق و مطالعــه روی آن هــا هــم 
ــه  ــا ب ــان خــوب اســت ام ــف شــد. بخــش دانش بنی متوق
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ــد.  ــال نکنن ــد را دنب ــا تولی ــه شــرکت ها تنه شــرط آن ک
رهبری بازار جهانی 

ــون  ــود را مدیـ ــد خـ ــه رشـ ــرکت هایی کـ ــی از شـ  یکـ
ـــت  ـــارل3 اس ـــرکت م ـــت، ش ـــد اس ـــان هلن ـــش ماکی بخ
ـــتارگاهی  ـــت کش ـــد گوش ـــگامان تولی ـــی از پیش ـــه یک ک
ـــه شـــمار مـــی رود. 97 درصـــد  ـــرغ، اردک و بوقلمـــون ب م
ـــرکت در  ـــن ش ـــتارگاهی ای ـــوط کش ـــوالت خط از محص
ـــارل  ـــرکت م ـــد. ش ـــروش می  رس ـــه ف ـــد ب ـــارج از هلن خ
تنهـــا یـــک رقیـــب دارد کـــه پایـــگاه آن هـــم داخـــل هلنـــد 
ـــد از  ـــه 90 درص ـــم رفت ـــا روی ه ـــر دوی آن ه ـــت. ه اس
بـــازار جهانـــی  را در اختیـــار دارنـــد. شـــرکت مـــادری 
ـــوط  ـــده خط ـــرکت تولیدکنن ـــای ش ـــلند ج ـــارل در ایس م
کشـــتارگاهی اســـتورک4 را گرفـــت و در ســـال 1960 
بـــه فعالیـــت آن در بخـــش مـــرغ پایـــان داد. شـــرکت 
ـــعبه  ـــو دارد و ش ـــتردام و هنکل ـــعبه در آمس ـــارل دو ش م
ـــاح  ـــت افتت ســـوم خـــود را در بوکســـمیر در اســـتان برابان
کـــرده اســـت. بـــه عقیـــده یکـــی از مدیـــران شـــرکت 
مـــارل، شـــاید بـــه نظـــر برســـد کـــه خـــروج صنایـــع 
ـــر فعالیتهـــای  ـــن کشـــور ب ـــز ای ـــد و تمرک تولیـــدی از هلن
بخـــش دانش بنیـــان بـــه نفـــع مـــارل باشـــد چراکـــه 
شـــرکت مـــارل و دیگـــر تولید کننـــدگان ماشـــین آالت 
از آن منفعـــت می  برنـــد. امـــا ایـــن اتفـــاق آن چیـــزی 
ـــتند.  ـــال آن هس ـــه دنب ـــارل ب ـــران م ـــه مدی ـــت ک نیس
ـــرای  ـــودی ب ـــچ س ـــد هی ـــع در هلن ـــردن صنای کوچـــک ک
ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــان هلن ـــده پای ـــن ای ـــدارد. بنابری ـــارل ن م
تولیدکننـــده اصلـــی  هیـــچ حمایت کننـــده ای نـــدارد. 

ـــرون  ـــال بی ـــه دنب ـــن ب ـــگاه واگنینگ ـــان دانش اقتصاددان
رانـــدن کشـــاورزان و باغـــداران بـــه بیـــرون از کشـــور 
نیســـتند بلکـــه پیشـــنهاد آن هـــا کـــم کـــردن نقـــش 

ـــت.  ـــد اس تولی
ــای  ــداع روش هـ ــرای ابـ ــت محیطی  بـ ــات زیسـ اقدامـ
ـــاورزان  ـــا کش ـــد ب ـــا بای ـــت ام ـــوب اس ـــیار  خ ـــد بس جدی
ــدل  ــک مـ ــه یـ ــدون ارائـ ــود. بـ ــار شـ ــی  رفتـ به خوبـ
کســـب و کار عملـــی بـــه کشـــاورزان نمی  تـــوان 
انتظـــار داشـــت کـــه آن هـــا از پـــس رقابـــت خارجـــی  
برآینـــد. اگـــر اســـتانداردهای ســـختگیرانه تری اعمـــال 
شـــود، آن هـــا بایـــد بتواننـــد از طریـــق تولیـــدات 
حـــال  در  برگرداننـــد.  را  سرمایه هایشـــان  خـــود 
ــرده و  ــر کـ ــاورزان را زمین گیـ ــا کشـ ــر هزینه هـ حاضـ
هیچ گونـــه ســـودی بـــرای جبـــران آن وجـــود نـــدارد. 
ـــون  ـــه 550 میلی ـــت ک ـــم اس ـــارل مه ـــرکت م ـــرای ش ب
مـــرغ در ســـال کشـــتار شـــود امـــا مدیـــران آن بـــر 
ایـــن باورنـــد کـــه الزم نیســـت در میـــا  ن بزرگ تریـــن 
تولیدکننـــدگان مـــرغ باشـــند بلکـــه بـــودن در میـــا  ن 
ــت.  ــم اسـ ــوآوری مهـ ــترین نـ ــا بیشـ ــرکت هایی بـ شـ
مدیـــران مـــارل می  خواهنـــد در جایـــی  دارای پایـــگاه 

باشـــند کـــه آن هـــا را وادار بـــه نـــوآوری کنـــد. 
از نظــر اقتصاددانــان، موقعیــت مالــی  کشــاورزان از 
ــر  ــان، دام هــا و گلخانه هــا مهم ت تعــداد کشــاورزان، ماکی
اســت. تولیدکننــدگان مرغــی کــه فعــال نیســتند، نــوآور 
نخواهنــد بــود و تولیدکننــدگان گوجه فرنگــی  کــه از 
ــای  ــند گلخانه ه ــده می  هراس ــی آین ــای احتمال تحریم ه
ــه  ــانی  ک ــی  کس ــوذ مال ــاخت. نف ــد س ــدی نخواهن جدی
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ــتدالل  ــت. اس ــدی اس ــل کلی ــک عام ــد ی ــی  مانده ان باق
تئــو بروینســما5، تولیدکننــده ماشــین آالت، تمایــل 
ــت. او  ــرغ اس ــدگان م ــتر از تولیدکنن ــت بیش ــه حمای ب
ــه  ــم ک ــی را می  شناس ــدگان مرغ ــد: »تولیدکنن می  گوی
ــن شــکل  ــه بهتری ــا کار خــود را ب ــد شــده اند. آن ه ناامی
و به درســتی انجــام می  دهنــد امــا در عیــن حــال هنــوز 
هــم در مشــکالت غوطه ورنــد. کشــور هلنــد بازیگردانــان 
زیــادی دارد کــه همگــی  بــا هــم در یــک منطقــه کوچک 
ــدگان  ــن، مصرف کنن ــگاه واگنینگ ــده اند: دانش ــع ش جم
ــوآور در بخــش تولیــد مــرغ و  منتقــد، تولیدکننــدگان ن
ــه  ــادر ب ــم ق ــا ه ــا ب ــاال. م ــوژی ب ــا تکنول شــرکت های ب
ــرغ در  ــدار م ــه مق ــه چ ــتیم. این ک ــوآوری  هس ــاد ن ایج
ــه  ــت، بلک ــی  نیس ــوع مهم ــود موض ــد می ش ــد تولی هلن
موضــوع اصلــی اکوسیســتم بــه عنــوان یــک بخــش مــادر  
اســت. تــا زمانــی  کــه اکوسیســتم ســالم بمانــد احتمــال 
ــا  ــا پابرج ــد و م ــد بیای ــده از هلن ــوآوری آین ــه ن آن ک

 .)Versluis, 2015( ــت ــتر اس ــم بیش بمانی
ــر و  ــیار رقابت پذیـ ــد بسـ ــاورزی در هلنـ ــارت کشـ تجـ
ســـودآور اســـت. اولویـــت بخـــش کشـــاورزی در ایـــن 
ــرای  ــی بـ ــازوکارهای صنعتـ ــری از سـ ــور بهره گیـ کشـ
ـــدی  ـــرد تولی ـــی در عملک ـــی و کیف ـــطح کم ـــای س ارتق
ـــات  ـــعه تحقیق ـــر، توس ـــوی دیگ ـــت. از س ـــی اس و صادرات
کاربـــردی و ترویـــج یافته هـــای پژوهشـــی در توفیـــق 
ــت.  ــته اسـ ــده ای داشـ ــش عمـ ــد نقـ ــاورزی هلنـ کشـ
تمـــام تصمیم گیری هـــای اقتصـــادی مبتنـــی بـــر 
سیســـتمی یکپارچـــه اســـت و واردات و صـــادرات بـــه 
ـــمار  ـــه ش ـــاورزی ب ـــاد و کش ـــرای اقتص ـــال ب ـــوان دو ب عن
ــاورزی در  ــدات کشـ ــده تولیـ ــن، آینـ ــد. بنابرایـ میرونـ
ـــه  ـــات ب ـــای تحقیق ـــت پایاپ ـــن حرک ـــور متضم ـــن کش ای

 .همـــراه تولیـــد اســـت

*اعضـــای هیات علمـــی موسســـه تحقیقـــات اصـــالح و 
ـــرج  ـــد - ک ـــدر قن ـــذر چغن ـــه ب تهی
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. یک سال طول کشید �ت توانست�ی  وع کرده ا�ی حدود دو سال است که اکر خود را رسش

مید�ی و مه خییل به 
ز

�ت � . در یک سال اخ�ی مه رامهان را �ب �ی گوایه دانش بنیا�ز بگ�ی

دیک شد�ی ز ان �ز
ز

هد�

کسب و کار

ام شده، مشخص شده  ب
ز

ینان دنیا ا� ز اکرآفر �ی در مطالعه ای که روی موفق �ت

ی�ش هستند است که تعداد قابل تو�ب از آن ها دچار اختالل خوانش �پ

ی یک تور  ز مه ر�ی �ز اکرشناسان گردشگری معتقدند شش عامل همم در �ب

مسافر�ت عبارتند از: محل و نقل، مل اقامت، غذا، جاذبه های طبییع، 

ید ز و مل های خر ر�ی جاذبه های �ت
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برای مقاوم سازی
در برابر زلزله

فرهنگسازی شود
 المیرا حسینی

گفت و گو �ب رضا کریم ممدی
کت دانش بنیان عامل رسش مد�ی

ارت سازه ساینار 
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 بـرای شـروع شـرکت خودتـان را معرفـی کنید 
و بگوییـد چطـور شـد کـه بـه فکـر تاسـیس این 

افتادید؟ شـرکت 
مـا در دانشـگاه خواجه نصیر مشـغول مطالعـه و پژوهش در 
حـوزه مسـائل لـرزه ای بودیم. بر اسـاس مطالعاتمـان به این 
نتیجه رسـیدیم که کشـور در بحـث مقاوم سـازی و طراحی 
سـازه ها در برابر زلزله جای کار بسـیار دارد. با مشـورت هایی 
کـه کردیـم، در مجموع به ایـن نتیجه رسـیدیم که بهترین 
راه، تشـکیل یـک گـروه و بـه عبـارت بهتر، شـرکتی اسـت 
کـه از یـک طـرف بـا صنعـت رابطـه برقـرار کنـد و از طرف 
دیگـر بـا دانشـگاه و پژوهـش در ارتبـاط باشـد. در واقـع 
کار و هـدف اصلـی مـا در ایـن شـرکت دانش بنیـان اتصـال 
دانشـگاه بـه صنعـت و تبدیل نتایـج تحقیقات بـه محصول 
اسـت تـا در نهایـت بتوانیم کشـور را در بخش مقاوم سـازی 
سـاختمان ها و حتـی مقاوم سـازی بخش هـای صنعتـی که 
در مقابـل زلزلـه آسـیب پذیرند، ارتقـا دهیم. مبانـی طراحی 
سـازه ها - به ویـژه سـازه های صنعتـی - ما در کشـور خیلی 
قدیمـی و بعضـا مربـوط بـه بیـش از 30 سـال پیش اسـت 
کـه اصـال بحـث زلزلـه در آن ها مطـرح نبوده اسـت. اگر هم 
ایـن طرح ها از کشـورهای دیگر وارد شـده، مسـاله لرزه خیز 
بـودن ایـران در آن ها نادیده گرفته شـده اسـت. مـا در مورد 
بخش هـای مختلف صنعت مثل فوالد، پتروشـیمی، برق و... 
مطالعـه کردیـم و دیدیم که همه آن هـا به تعمیم مالحظات 
لرزهـای در بسـیاری از بخش هـای خـود احتیـاج دارنـد. در 
زمینـه اسـتفاده از فناوریهـای نویـن در مقابله با آثـار زلزله، 
مشـکل ایـن اسـت کـه باید بـه افـراد آگاهـی داده شـود تا 
بداننـد ابـزاری کـه مـا تولیـد می کنیـم، چـه مشـکلی را از 
آن هـا برطـرف می کنـد. مـا از نظـر نیـروی انسـانی تقریبـا 
در دانشـگاه ها مشـکلی نداریـم و دانشـی را کـه بـه نتیجـه 
مطلـوب و محصول برسـد، در داخل کشـور داریم. بر همین 
اسـاس هـم ما در این شـرکت تولید محصـوالت دانش بنیان 

در زمینـه میراگرهـا را هدف گـذاری کردهایم. 

دربـاره  ملموس تـر  و  جزئی تـر  اسـت  ممکـن   
بگوییـد؟  محصوالتتـان  و  کارهـا 

اگـر زلزلـه بیایـد، قسـمت اعظم سـازه هایی کـه در داخل 
اسـتفاده  غیرقابـل  و  می ریـزد  فـرو  دارد،  وجـود  کشـور 
می شـود کـه خسـارات جانـی و مالـی فراوانـی بـه همراه 
دارد. این هـا را می شـود بـا یـک تغییـر کوچـک اصـالح 

 . د کر

 یعنی همین سازه هایی که وجود دارند؟ 
بلـه، می شـود همیـن سـازه های موجـود را اصـالح کـرد. 
متاسـفانه سـازه های جدیـدی هـم که سـاخته می شـوند در 
مقابـل زلزلـه مقاومت مطلوبـی ندارند. ابـزاری کـه درباره اش 
با شـما صحبت می کنم، در حال حاضر در دسـترس نیسـت 
و مهندسـان ما نمی توانند در کشـورمان از آن اسـتفاده کنند. 
مـا درصددیـم کـه این ابـزار را بـه جمع ظرفیت هـای داخلی 
کشـور اضافه کنیم تا سـاختمان ها بعد از زلزله قابل اسـتفاده 

یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد ما 
شکاف عمیقی است که میان دانشگاه 
و صنعت وجود دارد. شرکت »پارت 
سازه ساینار« با علم به این موضوع و 
در جهت پیوند دادن این  دو تشکیل 
شد. رضا کرمی محمدی، دانشیار عضو 
هیات علمی دانشکده عمران و گروه 
زلزله دانشگاه خواجه نصیر، می گوید 
ایران یک کشور لرزه خیز است ولی ما 
در ساختن سازه هایمان به این مساله 
مهم وقعی نمی نهیم و اگر فکری برای 
آن نکنیم، در صورت وقوع زلزله 
خصوصا در تهران، با فجایع اجتماعی 
و سیاسی مواجه خواهیم شد. شرکت 
پارت سازه ساینار به مدیریت دکتر 
رضا کرمی محمدی، راه حلی برای این 
مساله ارائه کرده است که از سال ها 
پیش در دنیا استفاده می شود اما در 
ایران همچنان برای استفاده از این 
راه حل کم هزینه مقاومت وجود دارد. 
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باشـند. فرض کنید االن زلزله بیاید. اگر دسـتگاه های موجود 
در یـک بیمارسـتان از کار بیفتـد، کادر بیمارسـتان نمی تواند 
بـه بیمـاران خـودش برسـد، چه برسـد بـه مجروحـان زلزله. 
یـا مثـال در نظـر بگیریـد یـک نفر بـا هـزار  مشـکل خانه ای 
خریـده اسـت. بعـد از زلزلـه ایـن فـرد تمـام دارایـی اش را از 
دسـت می دهـد چـون در ایـن زمینـه بیمـه مفیـد و موثری 
نداریـم. بنابراین زلزله می تواند فاجعه های اجتماعی و انسـانی 
ایجـاد کنـد و محصـوالت ما کمـک می کند آثار ایـن اتفاقات  
بسـیار کمتر شـود. زلزله تهران حتی می تواند تبعات سیاسی 

داشـته باشـد. ابعاد مسـاله خیلی بزرگ اسـت. 

 این ابزارها چه هستند؟
از ایـن ابزارهـا بـا عنـوان کلـی میراگـر یـا دمپر یاد می شـود 
و انـواع و اقسـام مختلفـی دارنـد. یـک مثـال می زنـم تـا کار 
میراگرهـا سـهل تر درک شـود. اگـر از ماشـین های قدیمـی 
اسـتفاده کرده باشـید، حتمـا یادتان می آید هنگامـی که این 
ماشـینها در چالـه و دسـت انداز می افتادند، همـه تکانهای آن 
را بـه سرنشـین ها منتقـل می کردنـد. همیـن باعث می شـد 
سرنشـین بعد از مدتی احسـاس خسـتگی مفرط و درد کند. 
امـا حرکـت ماشـین های جدیـد خیلـی نـرم اسـت و حتـی 
سرنشـینان از این کـه در دسـت اندازهای کوچـک بیفتنـد 
و کمـی بـاال و پاییـن  شـوند، لـذت هـم می برنـد. این هـا به 
خاطر دمپرها و وسـایلی اسـت کـه زیر صندلـی و در چرخ ها 
به کار گرفته شـده تا ارتعاشـاتی که به خودرو وارد می شـود، 
به نرمـی به سرنشـین منتقل شـود. ابـزاری که ما برای سـازه 
اسـتفاده می کنیـم، چیـزی شـبیه بـه همیـن کار را انجـام 
می دهـد تا ارتعاشـاتی کـه در زمـان زلزله به سـاختمان وارد 
می شـود بـه سـازه و افـراد منتقـل نشـود. این هـا در دنیـا جا 
افتـاده و یـک تکنولوژی اسـت که باید به کشـور ما هـم وارد 
شـود. ایـن تکنولـوژی هم چیـز چنـدان پیچیده ای نیسـت. 
مشـکل این اسـت کـه آن هایی که باید حمایـت کنند - مثل 
صنایـع و کارفرماهـای بزرگ و دولت - باید توجیه باشـند که 
این میراگر می تواند فایده های بسـیاری برایشـان داشته باشد. 
بحث خسـارات زلزله کامال روشـن اسـت. از طرفی تکنولوژی 
پیشـرفت کـرده و هزینه هـای صنایـع جدیـد باالتر مـی رود. 
مثـال قبـال نیـروگاه گازی بوده بعد به سـیکل ترکیبی تبدیل 
شـده و بعد هم هسـته ای که هزینه های بسـیار دارد. االن اگر 
یـک نیـروگاه هسـته ای با این همـه هزینه و حساسـیت های 
سیاسـی و بین المللـی بـر اثـر زلزله تخریب شـود، تمـام این 
سـرمایهگذاریها از بیـن می رود در حالی  کـه با در نظر گرفتن 
تمهیداتی می توان این خسـارات را بسـیار کاهش داد. منظور 
ایـن اسـت کـه صنایـع جدید و بـا تکنولوژی بـاال روز بـه روز 
گران تـر می شـوند و بخـش عمدهـای از هزینه هـای صـورت 
گرفتـه بـرای آن هـا بعـد از زلزلـه کامـال از بین مـی رود و این 

می توانـد تغییـرات اجتماعی و سیاسـی ایجـاد کند. 

از  می خواننـد،  را  مصاحبـه  ایـن  کـه  کسـانی   
طیف هـای گسـترده بـا تخصـص متفاوت هسـتند. 
می توانیـد وظیفـه این میراگرهـا را با مثـال طوری 

توضیـح دهیـد کـه بـرای مخاطـب عـام هـم قابل 
درک باشـد؟ 

ببینیـد، در اثـر زلزلـه و تـکان خـوردن زمیـن، طبقـات 
سـازه تغییـر مـکان میدهنـد. فـرض کنیـد زلزلـه فـردی 
را کـه در طبقـه بـاالی یـک سـاختمان نشسـته یـک متر 
جابه جـا کنـد. سـاختمان هـم بـه همیـن ترتیـب ممکـن 
اسـت نسـبت بـه زمیـن یـک متـر تغییر مـکان دهـد. این 
جابه جایـی باعـث خرابـی سـاختمان می شـود و تجهیزات 
داخـل آن در اثـر این حـرکات از بین مـی رود. لوله های گاز 
و آب  دچـار شکسـت و خرابـی میشـوند و نشـت گاز باعث 
آتش سـوزی می شـود. همـه ایـن خرابی هـا ناشـی از تغییر 
مـکان زیـادی اسـت که سـاختمان در زمـان زلزله متحمل 
میشـود. وسـیله ای کـه ما می سـازیم این تغییـر مکان ها را 
بسـیار محدود می کند. قرار نیسـت در زمان سـاخت سـازه 
اتفـاق خاصـی بیفتـد لذا کافی اسـت مـا در هـر طبقه این 
تجهیـزات را در محلهـای مناسـب نصـب کنیـم. حـاال اگر 
قبـال سـازه در اثـر زلزلـه یـک متـر تغییـر مـکان مـی داد، 
اکنـون ایـن تغییر مکان بـه 20 سـانتی متر و کمتر کاهش 
پیـدا می کنـد. نـه حـرکات زیـادی بـه اشـخاص منتقـل 
میشـود و نـه سـازه دچـار خرابی می شـود و تجهیـزات نیز 

سـالم باقـی می ماند. 

 شـما چه سـالی کارتان را شـروع کردیـد و چقدر 
به هدفی که داشـتید، رسـیدید؟ 

حـدود دو سـال اسـت کـه کار خـود را شـروع کرده ایـم. 
یـک سـال طول کشـید تـا توانسـتیم گواهـی دانش بنیانی 
بگیریـم. در یـک سـال اخیر هـم راهمان را بهتـر فهمیدیم 
و هـم خیلـی بـه هدفمـان نزدیـک شـدیم. امـا بخشـی از 
کار مـا بـه پذیـرش جامعـه برمی گـردد؛ این کـه جامعـه 
آمـاده باشـد و کارفرمـا محصولمـان را بپذیـرد. مثـال در 
حـوزه صنعـت برق فشـار تقاضـای تامین برق خیلـی زیاد 
اسـت و حتمـا بایـد بـرق بـه مشـتری برسـد. کافی اسـت 
یـک نیـروگاه کار نکنـد تـا بخشـی از تقاضـای بـرق روی 
زمیـن بمانـد، بنابراین گردانـدگان نیروگاه درگیـر کارهای 
روزمـره هسـتند و نمی تواننـد چنـدان به فکر آینـده و این 
پیشـگیری ها باشـند. فضـای بیـرون آمـاده نیسـت وگرنـه 
همـه زیرسـاخت ها را آمـاده کرده ایـم. حتـی کارگاه هایـی 
که برای سـاخت دمپرها الزم اسـت، آماده اند. جالب اسـت 
بدانیـد کـه این دمپرهـا می تواند تا 30 درصد وزن اسـکلت 
سـاختمان را نیـز کاهـش دهد کـه این به نفع  سـازندگان 
اسـت و از طرفـی، ایمنـی سـازه را در برابـر زلزله به شـدت 
بـاال می بـرد. مـا بر اسـاس رسـالتی که بـرای خـود قائلیم، 
تصمیـم داریـم انـواع و اقسـام میراگرهـا را تولیـد کنیم اما 
جامعـه نیـز باید توجیه باشـد تـا بتوانیـم بازار مناسـبی را 

بـرای انجـام کار پیـدا کنیم. 

 میراگرهایـی کـه تولیـد کرده ایـد، نسـبت بـه 
محصوالت کشـورهای خارجی در چه سـطحی قرار 

دارند؟ 
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نمونـه ای کـه سـاخته ایم، از لحـاظ کیفـی عالـی اسـت. 
البتـه آن نمونـه چنـدان تکنولـوژی پیچیده ای نـدارد. یک 
مقـدار جزئیـات فنـی دارد کـه بایـد رعایـت شـود و ما در 
انجـام دادیـم و کارهـای تحقیقاتی مـان  تسـت هایی کـه 
آن هـا را دریافتـه و رعایـت کرده ایـم. میراگرها سـطح های 
مختلفـی دارنـد. بعضـی از آن هـا دارای تکنولـوژی بسـیار 
باالیـی هسـتند کـه سـاختنش بـرای مـا در داخل کشـور 
می تواند مشـکل باشـد. شـاید سـاده ترینش همینی باشـد 
کـه مـا سـاختیم. 80، 90 درصـد امکانـات سـاخت انـواع 
میراگـر در داخـل کشـور وجـود دارد و می توانیـم به تدریج 

وارد سـاخت میراگرهـای پیچیده تـر شـویم. 

 شـما دربـاره ارتبـاط بـا صنعـت حـرف زدید که 
بخـش مهمـی از کار شماسـت. در ایـن زمینـه چه 

اقدامـی انجـام داده اید؟
مـا به صنعـت فوالد وارد شـده ایم و حتی قرار بـود این کار 
را بـرای یکـی از برج هـای پرکاربـرد در ایـن صنعـت انجام 
دهیـم؛ یـک سـاختمان فلـزی 100 متـری کـه تجهیزات 
مختلـف گران قیمت در طبقات آن وجود دارد. در مشـورت 
بـا مهندسـین ژاپنی این سـازه فهمیدیم طرح این سـازه ها 
مربـوط بـه سـی سـال پیـش اسـت و مسـاله زلزلـه هـم 
به درسـتی بـرای مناطـق لرزه خیـز کشـور در آن در نظـر 
گرفته نشـده اسـت. خوب اسـت بدانید نمونـه همین طرح 
در بیش از 30  نقطه مختلف کشـور سـاخته شـده اسـت. 
مـا این طرح را بررسـی کردیم و نشـان دادیـم که میراگرها 
چقـدر می تواننـد امنیـت آن را بـاال ببرنـد و از سـوی دیگر 

قیمـت سـاخت آن را نیز کاهـش دهند. 

 چطور قیمت پایین می آید؟
میراگـر ارتعاشـات زلزلـه را کاهـش میدهد یـا از بین می برد 
و انـرژی زلزلـه را کـه قـرار اسـت به سـازه وارد شـود  جذب 
میکنـد؛ مثـل آن ارتعاشـی کـه در ماشـین قـرار اسـت بـه 

سرنشـین برسـد ولـی در کمک فنرهـا دمـپ می شـود. 

هنـوز  می دهیـد،  توضیـح  شـما  کـه  این طـور   
نتوانسـته اید بـرای میراگرهایتان بازار مناسـب پیدا 
کنیـد. سـرمایه اولیه تـان را از کجـا آوردیـد و در 
حـال حاضر بدون کسـب درآمـد از ایـن راه، چگونه 

فعالیتتـان را ادامـه می دهیـد؟ 
رشته ما راه و ساختمان است و ما سعی کردیم هزینه هایمان 
را بـا انجـام پروژه هـای معمولی دیگـر تامین کنیـم. البته به 
کمـک مالـی زیادی نیاز داشـتیم و خوشـبختانه بـا وامی که 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری برای مـا تامین 
کـرد و تخفیف هـا و معافیت هـای مالیاتی که شـامل حالمان 
شـد، وضعیتمان بهتر شـد. برنامه هایی هـم داریم که بتوانیم 
در پروژه هـای دیگـر شـرکت بیشـتر سـرمایه گذاری و از این 

راه نیـاز مالی مـان را تامین کنیم. 

 شـما دربـاره کارهایـی حـرف زدیـد کـه دولـت 
جزئی تـر  مقـدار  یـک  دهـد.  انجـام  می توانـد 
می گوییـد کـه باید در هر بخشـی چـه اتفاقی بیفتد 

و شـما منتظـر چـه هسـتید؟ 
ببینیـد، اگـر دانشـگاه و شـرکت های دانش بنیـان وارد ایـن 
قضیـه نشـوند، افـرادی بـا سـودهای غیراخالقـی از طریـق 
ارتبـاط بـا کشـورهای خارجـی و واردات می خواهنـد ایـن 
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کارهـا را انجـام دهنـد، آن هـم بـدون این کـه تکنولـوژی و 
طراحـی آن هـا وارد کشـور شـود؛ در فضایی صرفـا تجاری و 
غیرعلمـی. ولـی اگر این کار به دانشـگاه ها سـپرده شـود و از 
شـرکت های دانش بنیـان حمایـت کننـد و آن هـا را از خـود 
بداننـد، می توانیـم همین هـا را با کیفیت بـاال و قیمت پایین 
در کشـور خودمـان تولیـد کنیـم. ایـن خیلـی روش بهتری 
اسـت و هزینه چندانـی هم ندارد. مثال اگـر یک صنعت از ما 
حمایـت کنـد و با صرف هزینـه ای 100 یـا 200 میلیونی به 
تولیـد و گسـترش ایـن فناوری کمـک کند، برداشـت کردن 
از محصـوالت و سـود حاصـل از ایـن فعالیت هـا در آینـده 
می توانـد هـم از نظـر اقتصـادی و هـم از نظر ایمنـی برایش 
بسـیار به صرفه باشـد. مضـاف بر این کـه تکنولـوژی و دانش 
وارد کشـور می شـود. در این زمینه متاسـفانه کار چندانی از 
دسـت ما سـاخته نیسـت و الزم اسـت از مراجع باالتر اقدام 

شود. 

 نگران نیسـتید؟ مدت هاسـت که هزینـه می کنید 
امـا نتوانسـته اید برداشـت مالـی از این کار داشـته 
باشـید. نمی ترسـید با شکسـت مواجه شـوید؟ اصال 
برنامـه دومـی دارید کـه اگر ایـن به نتیجه نرسـید، 

آن را ادامـه دهید؟ 
چـرا، مـا در یک فیلد دیگـر هم کار می کنیم کـه البته برای 
آن وارد بحث هـای دانش بنیانـی نشـده ایم و آن هـم بحـث 
پایـش سـالمت اسـت. به طـور کلی به هـر کار دیگـری که 
بتوانیـم انجـام دهیـم و در راسـتای کار خودمان باشـد، وارد 
می شـویم، بـرای این کـه پابرجا بمانیم و بتوانیـم کاری را که 
می خواهیـم انجام دهیم. قرار هم نیسـت ناامید شـویم. ولی 
اگـر ایـن مسـیر بیـش از انـدازه طوالنـی شـود و ببینیم که 
نمی توانیـم وارد بـازار شـویم طبعـا یا مـا بایـد روش هایمان 
را عـوض کنیـم و یـا این کـه تحولـی از سـوی مراجـع باالتر 
صـورت بگیـرد کمـا این کـه حرکتهـای مفیـد و موثـری در 
صنعـت برق کشـور با تشـکیل شـوراهای راهبـردی در این 
صنعـت صـورت گرفتـه و ارتبـاط خوبـی بیـن مدیـران و 
شـرکت های دخیل در این صنعت و نیز اسـاتید دانشـگاهها 
برقـرار شـده کـه نهایتـا پروژههـای تحقیقاتـی معطـوف به 
صنعـت را تعریـف و حمایـت خواهـد کرد. چنـد وقت پیش 
هـم جلسـه ای بـا حضـور وزیـر محتـرم نیـرو برگـزار شـد؛ 
اتفاقـی خـوب و بنیـادی قـرار اسـت بیفتـد و فکـر می کنم 
نتیجـه خیلـی خوبی داشـته باشـد. وزارت نیرو حـدود 140 
نفـر را بـرای شـوراهای راهبـردی صنعت برق انتخـاب کرده 
اسـت کـه تعـدادی از این افراد را اسـاتید دانشـگاه تشـکیل 
می دهنـد، تعـدادی هم فعاالن صنایع هسـتند و تعدادی نیز 
از بدنـه خـود وزارتخانه هسـتند و با تخصص هـای مدیریتی 
فعالیـت می کننـد. چهـارده یـا پانزده شـورای راهبـردی در 
زمینه های مختلف صنعت برق تشـکیل شـده اسـت. این ها 
از جانـب شـخص وزیر نیـرو حمایت می شـوند و قرار اسـت 
مشـکالتی کـه در صنعـت بـرق پیـش می آیـد، بـه عنـوان 
پژوهـش، بـه دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها واگـذار شـود. ایـن 
حرکتـی کـه در صنعـت برق شـروع شـده، کاری اسـت که 

فکـر می کنـم در آینـده حتما می توانـد کمک کننده باشـد. 
اصـوال درگیـر کـردن دانشـگاه و صنعت در یـک موضوع که 
بـه تفاهـم برسـند و راهـی را مشـخص کننـد، نتایج بسـیار 
عالـی بـرای کشـور در بـر خواهد داشـت. اگر ایـن حرکت ها 
ادامـه دار باشـد، می تـوان امیـدوار بـود. فعال صنعـت برق در 

این زمینه پیشـتاز اسـت. 

 اساسـا مدیریـت یـک شـرکت دانش بنیـان چـه 
تفاوتـی بـا مدیریت یـک شـرکت معمولـی دارد؟ 

یـک شـرکت معمولـی بـر اسـاس سـود و صرفـه تجـاری 
ولـی  می کنـد  انتخـاب  را  راهـش  و  می گیـرد  تصمیـم 
علمـی؛  دغدغه هـای  اسـاس  بـر  دانش بنیـان  شـرکت 
این کـه یـک پژوهـش علمـی را بـه مرحلـه عمل برسـاند 
و سـودش بـه جامعـه برسـد. البتـه بخـش مالی هـم مهم 
اسـت. شـرکت دانش بنیـان برای انجـام این کارهـا باید از 
نظـر مالـی تامین باشـد تا همـه وقت و توجهـش را به کار 
معطـوف کنـد. در شـرکت دانش بنیـان صرفه تجـاری در 

اولویـت دوم قـرار دارد. 

 غیـر از ایـن تفـاوت ماهیتی، چه مشـکالتی خاص 
شماست؟ 

خوشـبختانه حمایت های خوبـی از شـرکت های دانش بنیان 
صـورت می گیـرد. مثـال معاونـت علمـی و فنـاوری مسـاله 
سـربازی را تـا حـدودی حـل کـرده اسـت تـا شـرکت ها 
بتواننـد از نیـروی متخصص بیشـتری بهره بگیرنـد. اگر این 
حمایت هـا بـا تغییـر افـراد عـوض نشـود، بعـد از چند سـال 
ثمرات خیلی خوبی خواهد داشـت. اما یک مشـکل ریشـه ای 
ایـن اسـت که کار علمـی و تحقیقاتی بر اسـاس نیاز کشـور 
انجام نمی شـود آن هـم به دلیل این که دانشـگاه ها با صنعت 
ارتبـاط ارگانیک و طبیعـی ندارند. این ارتبـاط باید به نحوی 
برقـرار شـود. اگـر اسـاتید دانشـگاه در صنایع حضور داشـته 
باشـند و مجبـور نباشـند تمام سـاعات خـود را در دانشـگاه 
بگذراننـد و بـا جزئیـات صنعـت آشـنا باشـند، می بینند که 
در صنعـت چـه مشـکالتی وجـود دارد و می تواننـد با کمک 
دانشجویانشـان آن هـا را حـل کنند. ایـن اتفاق در کشـور ما 
نیفتـاده و مدیریـت کالن کشـور فکـری بـرای ایـن مسـاله 
نکـرده اسـت؛ غیـر از صنعـت بـرق که عـرض کـردم دارد به 

نحـوی ایـن کار را انجـام می دهد.
امـر  ایـن  بـرای  داریـم کـه در کشـور  نیـاز  مـا  اصـل  در 
فرهنگسـازی شـود. اگـر در برابـر محصـوالت دانش بنیـان 
وطنـی مقاومتـی وجـود دارد، از نظـر علمـی و عملـی بحث 
شـود تا معلوم شـود چرا این تغییر ایجاد نمی شـود در حالی  
کـه حتی در کاهش هزینه های پروژهها نیز بسـیار ثمربخش 
خواهـد بود. متاسـفانه در کشـور مـا از این افراد و شـرکت ها 
بـه انـدازه کافـی حمایت نمی شـود. اگـر فضـا را فراهم کنیم 
و آن هـا را جـدی بگیریم و برایشـان در جامعه جـا باز کنیم، 
نخبـگان نه تنهـا با این وسـعت از کشـور نمی رونـد بلکه یک 
عـده کـه رفته انـد هم برمی گردند تا در کشـور خودشـان کار 

 .کننـد و مثمر باشـند
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خروس جنگی ها یا قاشق  نقره ای ها
کدام یک را استخدام می کنید؟ 

 حمیده حقیقی

ور  ا�ز تد �ب رجینا هارتیل، مد�ی منابع انسا�ز م�ش �ز در یک سز
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شــرکت شــما قصــد دارد یــک نیــروی متخصــص 
ــادی  ــت زی ــای درخواس ــد. فرم ه ــتخدام کن ــد اس جدی
بــه دســتتان می رســد و متقاضیــان واجــد شــرایط 
ــرار  ــی انتخــاب ق ــر دوراه ــاال س ــود. ح ــایی می ش شناس
ــده  ــن دانشــگاه درس خوان ــر اول در بهتری ــد: نف گرفته ای
و بــا معــدل بــاال فارغ التحصیــل شــده اســت و رزومــه ای 
همــه  دارد؛  درخشــان  توصیه نامه هایــی  و  بی نقــص 
ــه نظــر می رســد. نفــر دوم در دانشــگاهی  ــی ب ــز عال چی
معمولــی درس خوانــده اســت، ســابقه کاری جــدی ندارد 
و مــدام از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه پریــده و شــغل های 
گوناگونــی را تجربــه کــرده اســت؛ از صنــدوق دار گرفتــه 
ــه  ــتوران. اما ب ــک رس ــوان در ی ــخدمت آوازخ ــا پیش ت
خاطــر داشــته باشــید کــه هــر دو نفرشــان بــرای شــغل 

ــد  ــما واج ــر ش ــورد نظ م
هســتند.  الزم  شــرایط 
ایــن  ســوال  بنابرایــن 
اســت کــه شــما کدامیــک 

را انتخــاب می کنیــد؟ 
همکارانــم  و  مــن 
اصطــالح  یک ســری 
اداری  و  رســمی  کامــال 
ــف دو دســته  ــرای توصی ب
متقاضیــان  از  متفــاوت 
واجــد شــرایط داریــم؛ بــه 

گــروه اول »قاشــق نقــره ای« می گوییــم یعنــی آن هایــی 
کــه امتیازاتــی کامــال مشــخص نســبت بــه ســایر 
متقاضیــان دارنــد و موفقیــت سرنوشتشــان اســت. گــروه 
ــان را  ــد خودش ــه بای ــتند ک ــا هس دو »خروس جنگی«ه
ــا  ــا اتفاقــات جورواجــور آمــاده کننــد ت ــرای مواجهــه ب ب
بــه همیــن نقطــه برســند. شــما همیــن االن از زبــان یــک 
مدیــر منابــع انســانی شــنیدید که آدم هــا را تحــت عنوان 
ــد  ــدی می کن ــی طبقه بن ــره ای و خروس جنگ ــق  نق قاش
ــق و درســتی  ــه از نظــر سیاســت های شــغلی کار دقی ک
ــا  ــد ام ــر می رس ــه نظ ــه ب ــم مغرضان ــی ه ــت و کم نیس
ــد  ــه شــغلی ام باطــل شــود، بگذاری قبــل از این کــه پروان
ــه  کــه کل قضیــه را توضیــح بدهم. هــر رزومــه ای کــه ب
ــت و  ــه اس ــک قص ــده ی ــد، بازگوکنن ــا می رس ــت م دس
ــاره  ــادی درب طــی همــه ایــن ســال ها مــن چیزهــای زی
ــل  ــان مث ــه تجربیاتش ــت آورده ام ک ــه دس ــی ب آدم های
ــم  ــر ه ــن خاط ــه همی ــوده اســت. ب ــه ب لحــاف چهل تک
ــتم  ــه دس ــا ب ــن روزمه ه ــی از ای ــی یک ــه وقت ــت ک هس
ــغال  ــطل آش ــوی س ــه آن را ت ــل از این ک ــد، قب می رس
ــی اش  ــل بررس ــور کام ــه ط ــر و ب ــی صب ــدازم، کم بین
می کنــم. مجموعــه کارهــای عجیــب و غریبــی کــه ایــن 
فــرد در گذشــته انجــام داده نشــان دهنده عــدم انســجام، 
ــودن او  ــل پیش بینــی ب فقــدان تمرکــز و ویژگــی غیرقاب
اســت و شــاید بتــوان آن را نشــانه نوعی تقــالی متعهدانه 
علیــه موانــع پیــش  رو دانســت و بــه همیــن خاطــر هــم 
هســت کــه یــک خروس جنگــی آن قــدر شایســتگی 

دارد کــه حداقــل بــرای مصاحبــه بــه دفتــر شــما بیایــد. 
ــه  ــبت ب ــی نس ــچ غرض ــه هی ــم ک ــت می گوی ــا صراح ب
ــه  ــگاهی ک ــه دانش ــن ب ــدارم. رفت ــا ن ــق نقره ای ه قاش
ــدن از آن  ــل ش ــد و فارغ التحصی ــا می رون ــه نخبه ه هم
مســتلزم سختکوشــی و از خودگذشــتگی فراوانــی اســت، 
ــده  ــزی ش ــوری برنامه ری ــان ج ــه زندگیت ــر هم ــا اگ ام
باشــد کــه بــه ســوی موفقیــت در رشــته مهندســی پیش 
برویــد، چطــور شــرایط دشــوار را اداره خواهیــد کــرد؟ در 
گذشــته یــک نفــر را اســتخدام کــرده بــودم کــه احســاس 
می کــرد چــون از یــک دانشــگاه تــراز اول می آیــد، 
انجــام بعضــی وظایــف شــغلی برایــش کســر شــأن اســت 
و حاضــر نبــود بــه طــور موقــت زیــر بــار انجــام کارهــای 
یــدی بــرود تــا موقعیت یــک عملیــات را بهتــر درک کند 
و آخــرش هــم اســتعفا داد. امــا در 
آن روی ســکه، اگــر تمــام زندگــی 
شــما جــوری محتــوم بــه شکســت 
بــوده باشــد، امــا شــما موفــق شــده 

ــور؟  ــید، چط باش
از  مصرانــه  می خواهــد  دلــم 
ــا  ــا ب ــه حتم ــم ک ــا کن ــما تقاض ش
ــد.  ــه کنی ــا مصاحب خروس جنگی ه
آن هــا  بــه  راجــع  خیلــی  مــن 
می دانــم چــون خــودم یکــی از 
همیــن خروس جنگی هــا هســتم. 
قبــل از بــه دنیــا آمدنــم، پــدرم بــه شــیزوفرنی پارانوییــد 
نتوانســت  باالیــش  مبتــال شــد و علی رغــم هــوش 
بعــد  ســال های  طــی  را  شــغل هایش  از  هیچ کــدام 
ــیانه  ــبیه »آش ــا ش ــی م ــی از زندگ ــد. بخش ــظ کن حف
فاختــه« بــود، یــک بخشــش شــبیه »بیداری هــا« و 

ــا«.  ــن زیب ــن »ذه ــر عی ــش دیگ بخ
کــه  پنــج کودکی  بــودم  از  فرزنــد  مــن چهارمیــن 
ــن  ــن بروکلی ــه خش ــا و در محل ــادر تنه ــک م ــط ی توس
ــان  ــت در خانه م ــا هیچ وق ــزرگ شــدم. م ــورک ب در نیوی
ماشــین یــا لباسشــویی نداشــتیم. حتــی در بیشــتر دوران 
ــر  ــن خاط ــه همی ــت. ب ــن نداش ــان تلف ــم خانه م کودکی
ــاری  ــت تج ــان موفقی ــه می ــم رابط ــرای فه انگیزه من ب
ــرا  ــت زی ــاد اس ــیار زی ــا بس ــتخدام خروس جنگی ه و اس
ــا چیــزی کــه  زندگــی مــن خیلــی ســاده می توانســت ب
ــی  ــاوت باشــد. وقت ــال متف در حــال حاضــر هســت، کام
ــا افــراد موفــق در کســب و کارهــای مختلــف مالقــات  ب
ــا را  ــد دنی ــیار قدرتمن ــران بس ــرح حال رهب ــردم و ش ک

ــدم.  ــباهت ها ش ــی ش ــه برخ ــدم، متوج خوان
ــی را در  ــواری های زودهنگام ــراد دش ــن اف ــی از ای برخ
قالــب تنگدســتی، طــرد شــدن، مــرگ یکــی از والدین در 
دوران کودکــی، ناتوانــی در یادگیــری و خشــونت تجربــه 
کرده انــد. خــط فکــر ســنتی ایــن اســت کــه ضربه هــای 
ــر  ــی منج ــی روح ــه ناراحت ــی ب ــی در دوران کودک روح
ــد  ــورد رون ــده در م ــام  ش ــات انج ــا مطالع ــود، ام می ش
ــج غیرمنتظــره ای داشــته اســت  ــراد نتای ســوءعملکرد اف
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بــه  طــوری کــه بــه نظــر می رســد حتــی بدتریــن 
شــرایط هــم می توانــد بــه رشــد و دگرگونــی یــک فــرد 
ــه  ــه ک ــل  توج ــل و قاب ــالف عق ــده ای خ ــد؛ پدی بینجام

دانشــمندان آن را رشد پس از سانحه می نامنــد. 
یــک مطالعــه اختصاصــی بــرای اندازه گیــری تاثیــر 
ــر عملکــرد  ــزان بدبختــی و فالکــت دوران کودکــی ب می
ــان 698  ــه از می ــت ک ــان داده اس ــالی نش دوران بزرگس
ــی  ــرکت و در کودک ــه ش ــن مطالع ــه در ای ــی ک کودک
ــد،  شــرایط بســیار ســخت و دشــواری را تحمــل کرده ان
ــالم و  ــق، س ــی موف ــالی زندگ ــان در بزرگس ــک سومش ی
ــکالت  ــه مش ــم هم ــی علی رغ ــته اند؛ یعن ــری داش موث
بــه  توانســته اند  هــم  بــاز  زندگــی  دشــواری های  و 

ــند.  ــت برس موفقی
ــن  ــی ای ــن فعل ــد؛ والدی ــر بگیری ــه را در نظ ــن رزوم ای
ــد.  ــول کرده ان ــده قب ــوان فرزندخوان ــه عن شــخص او را ب
ــرات  ــون تغیی ــج را تمــام نکــرده و تاکن ــت کال او هیچ وق
شــغلی زیــاد داشــته اســت. بــه طــور موقــت یک ســال از 
ــه  ــه این ک ــر از هم ــده و بدت ــی اش را در هند  گذران زندگ
مشــکل خوانش پریشــی داشــته اســت. آیــا شــما چنیــن 
ــتیو  ــخص اس ــن ش ــد؟ ای ــتخدام می کردی ــی را اس آدم

جابــز اســت. 
ــا  ــان دنی ــن کارآفرین ــه روی موفق تری ــه ای ک در مطالع
ــل  ــداد قاب ــه تع ــت ک ــده اس ــخص ش ــده، مش ــام ش انج
توجهــی از آن هــا دچــار اختــالل خوانش پریشــی هســتند. 
ــت  ــای تح ــد از کارآفرین ه ــاالت متحده 35 درص در ای
ــه  ــل توج ــا آنچــه قاب ــد ام ــه خوانش پریشــی دارن مطالع
اســت، ایــن اســت کــه در میــان ایــن کارآفرین هــا 
کســانی کــه رشد پس از سانحه را تجربــه کرده انــد، 
ناتوانــی خــود را در خوانــدن یــک مشــکل  امــروز 
مطلــوب می داننــد کــه مزیتــی را برایشــان فراهــم 
ــات  ــه جزئی ــند و ب ــری باش ــنوندگان بهت ــا ش ــرده ت ک
بیشــتر توجــه کننــد. آن هــا فکــر نمی کننــد آنچــه 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــون ب ــت چ ــان اس ــتند بدبختی ش هس
آنچــه هســتند، بــه خاطــر مشکالتشــان اســت. ایــن افراد، 
آن ضربــه و دشــواری های ناشــی از آن را بــه عنــوان 
عناصــری کلیــدی در موفقیــت خــود در نظــر می گیرنــد 
ــاید  ــه ای ش ــن تجرب ــدون وجــود چنی ــه ب ــد ک و می دانن
ــق شــدن  ــرای موف ــازو و دل و جــرات الزم را ب آن زور ب

ــد.  ــت نمی آوردن ــه دس ب
مــن همــکاری دارم کــه کل زندگــی اش در نتیجــه 
ــن در ســال 1966 زیر و رو شــده  ــالب فرهنگــی چی انق
بــود. والدیــن او در 13 ســالگی اش، در حومــه شــهر 
ــد  ــل بودن ــدارس تعطی ــان م اســکان داده شــدند. آن زم
ــن از  ــش را در پک ــی گلیم ــه تنهای ــود ب ــور ب و او مجب
ــرای  ــالگی ب ــه در 16 س ــن ک ــا ای ــد ت ــرون بکش آب بی
ــدا کــرد.  ــه پوشــاک پی ــک کارخان خــودش شــغلی در ی
ــه  ــم ب ــتش، تصمی ــن سرنوش ــای پذیرفت ــه ج ــا او ب ام
ــد،  ــال ها بع ــت. س ــود گرف ــالت رســمی خ ــه تحصی ادام
ــون  ــرد، او از آزم ــر ک ــی تغیی ــم انداز سیاس ــی چش وقت

ــه  ــا س ــد و تنه ــع ش ــگاه ها مطل ــش دانش ــخت گزین س
ــای دوره متوســطه را  ــا کل درس ه ــت داشــت ت ــاه وق م
بخوانــد. پــس هــر روز کــه از کارخانــه برمی گشــت، 
ــد و  ــح درس می خوان ــی، تا 4 صب ــرت کوتاه ــد از چ بع
ــه  ــدت س ــه م ــد را ب ــن رون ــت و ای ــر کار می رف ــاز س ب
ــد.  ــم ش ــق ه ــرد و موف ــن کار را ک ــه داد. ای ــاه ادام م
تعهــدش بــه تحصیــالت خلل ناپذیــر بــود و هرگــز 
امیــدش را از دســت نــداد. او االن مــدرک فوق لیســانس 
از هــاروارد و کورنــل  دارد و دخترانــش هــر کــدام 

شــده اند.  فارغ التحصیــل 
ــم  ــش می روی ــرد پی ــن رویک ــا ای ــا ب ــا خروس جنگی ه م
ــم،  ــل داری ــرل کام ــه روی او کنت ــا شــخصی ک ــه تنه ک
ــه  ــور ک ــاع آن ط ــی اوض ــس وقت ــتیم. پ ــان هس خودم
ــه  ــیم »چ ــان می پرس ــی رود، از خودم ــش نم ــم پی مایلی
نتیجــه  کــه  دهــم  انجــام  می توانــم  متفاوتــی  کار 
مفهومــی  خروس جنگی هــا  کنــم؟«  خلــق  بهتــری 
ــد  ــان ناامی ــذارد از خودش ــه نمی گ ــد ک ــدف دارن از ه
ــه  ــه طــوری کــه اگــر از فقــر و یــک پــدر دیوان شــوند ب
ــرده باشــند،  ــه در ب ــن زورگیــری جــان ســالم ب و چندی
ــد.  ــر می آین ــم ب ــب و کار« ه ــش در کس ــس »چال از پ

مگرنه؟ مثــل آب خــوردن اســت. 
باعــث  شــوخ طبعی  کــه  می داننــد  خروس جنگی هــا 
ــه شــما  گــذر از دوران هــای دشــوار می شــود و خنــده ب

ــد.  ــر دهی ــان را تغیی ــه دیدگاهت ــد ک ــک می کن کم
و ســرانجام، موضــوع روابــط انســانی پیــش می آیــد. 
کســانی کــه بــر فالکــت غلبــه کرده انــد، به تنهایــی ایــن 
کار را انجــام نداده  انــد. آن هــا جایــی در طــول مسیرشــان 
افــرادی را می یابنــد کــه بهتریــن ویژگی هایشــان را 
کشــف و روی موفقیتشــان ســرمایه گذاری می کننــد. 
ــز روی  ــه چی ــارغ از هم ــد ف ــه بتوانی ــی ک ــتن کس داش
ــا و مشــکالت  ــر مصیبت ه ــه ب ــد، در غلب او حســاب کنی
در  کــه  بــودم  خوش شــانس  مــن  اســت.  ضــروری 
نخســتین شــغلم، بعــد از پایــان کالــج، ماشــین نداشــتم 
و مســیر بیــن دو پــل نیویــورک را بــا اتومبیــل زنــی کــه 
دســتیار رئیســم بــود، طــی می کــردم. او کارم را زیــر نظر 
ــم  ــز کن ــده ام تمرک ــرد روی آین داشــت و تشــویقم می ک
ــم. در طــول مســیر آدم هــای  و در گذشــته زندگــی نکن
ــای  ــن را از بازخورده ــه م ــرده ام ک ــات ک ــادی را مالق زی
ــال  ــه، پنــد و انــدر و زیــر پــر و ب ــه امــا صادقان بی رحمان
آدم هــا  آن  نگذاشــته اند.  بی نصیــب  گرفتــن  خــود 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــن زمان ــه م ــد ک ــی نمی دهن اهمیت
پیشــخدمت آواز خــوان کار کــرده ام تــا خــرج تحصیلــم را 

ــاورم.  ــه دســت بی ــج ب در کال
پــس بــه پرســش اولیــه مــن برگردیــم؛ شــما روی 
ــا  ــره ای ی ــد بســت: قاشــق نق چــه کســی شــرط خواهی
دســت کم  حریــف  می گویــم  مــن  خروس جنگــی؟ 
ــی  اش  ــه ســالح مخف ــد ک ــه شــده را انتخــاب کنی گرفت
ــه هــدف  ــرای رســیدن ب ــه ب شــور و اشــتیاقی اســت ک

 کنیــد.  اســتخدام  را  دارد. خروس جنگــی 
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توریست ها نان و کره شما هستند
*)GIS( اد سیس�ت اطالعات جغرافیا�ی ب طرایح و ا�ی

 فاروق مظلومی
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GIS دیاگرامی ساده از نقشه های
یکــی از متخصصیــن گردشــگری اروپــا می گویــد بــا 
ــما  ــره ش ــان و َک ــا ن ــید؛ آن ه ــان باش ــت ها مهرب توریس
هســتند. منظــورش همــان نــان و پنیــر خودمــان اســت؛ 
یعنــی توریســت و توریســم نــان بــر ســر ســفره مــی آورد. 
حــاال دیگــر دنیــا نگاهــی جدیــد بــه اقتصــاد ســبز دارد؛ 
ــیلی  ــوخت های فس ــد س ــه درآم ــر پای ــه ب ــادی ک اقتص
ــران  ــل ای ــوری مث ــت کش ــی اس ــن بدیه ــت. بنابرای نیس
کــه از نظــر جاذبه هــای طبیعــی و انسان ســاخت از رتبــه 
ــد از  ــر درآم ــه فک ــت ب ــوردار اس ــان برخ ــی در جه خوب

ــد.  ــگری باش ــق گردش طری
ــم  ــل مه ــش عام ــد ش ــگری معتقدن ــان گردش کارشناس
ــل  ــد از: حم ــافرتی عبارتن ــور مس ــک ت ــزی ی در برنامه ری
غــذا، جاذبه هــای طبیعــی،  اقامــت،  نقــل، محــل  و 
مالحظــه  خریــد.  محل هــای  و  تاریخــی  جاذبه هــای 
می کنیــد در تمامــی ایــن شــش عامــل موقعیــت مکانــی 
ــک  ــود ی ــه وج ــت ک ــر اس ــن منظ ــت دارد و از ای اهمی
ــود.  ــِی مکان محــور ضــروری می ش ــوی مدیریت ــامانه ق س
بــا گســترش بســیار وســیع شــهرها و افزایــش سرســام آور 
حجــم اطالعاتــی که بایــد برای مدیریت شــهری پــردازش 
ــا سیســتم های  شــوند، اهمیــت اســتفاده از جــی آی اس ی
ــهری  ــزی ش ــی در برنامه ری ــای فضای ــا داده ه ــط ب مرتب
آشــکار می شــود. از آن جــا کــه تهیــه ســخت افزار و 
نرم افــزار و کســب تخصــص بــرای کار بــا داده هــای 
ــور  ــه منظ ــن ب ــت و همچنی ــر اس ــع هزینه ب مکان مرج
دسترســی گســترده تر، ســریع تر و ارزان تــر و ایجــاد 
ــات،  ــا و اطالع ــودن داده ه ــه روز ب ــتر از ب ــان بیش اطمین
 GIS اســتفاده از محیط هــای وب و ارائــه قابلیت هــای
تحــت ایــن محیط هــا روز بــه روز در حــال توســعه اســت. 
ــات  ــا اطالع ــگری ب ــت گردش ــی و صنع ــراث فرهنگ می
مکانــی در ارتباطنــد بــه همیــن دلیــل بــه یــک سیســتم 
بــرای جمــع آوری، ذخیره ســازی و تجزیــه و تحلیــل ایــن 
ــش  ــت GIS نق ــن عل ــه همی ــد و ب ــاز دارن ــات نی اطالع
قابــل توجهــی در توســعه و رونــق صنعــت گردشــگری و 

ــی دارد.  ــراث فرهنگ ــظ می حف
در ســال های اخیــر قابلیــت دسترســی بــه داده هــای 
مکانــی در فرایندهــای تحلیلــی در اینترنــت و در نتیجــه 
ــزه ای  ــا، انگی ــن داده ه ــه ای ــی ب ــی جهان ــت دسترس قابلی
بــرای گســترش سیســتم های اطالعــات مکانــی تحــت وب 
)WebGIS( شــده اســت. ایــن امــر بــه کاربــران امــکان 
ــت وجوی  ــه جس ــترده ب ــورت گس ــه ص ــه ب ــد ک می ده
 GIS داده هــای مکانــی و آشــنایی بــا قابلیت هــای جدیــد
ــت  ــای هنگف ــل هزینه ه ــه متحم ــدون آن ک ــد، ب بپردازن
ــر  ــا مدنظ ــوند. ب ــدی ش ــای تولی ــد نرم افزاره ــرای خری ب
قــرار دادن ایــن مطلــب کــه هــدف پشــتیبانی از کاربــران 
معمولــی بــرای انجــام تحلیل هــای پیچیــده GIS اســت، 
دنبــال  بــه  سیســتم ها  این گونــه  توســعه دهندگان 
طراحــی واســط های کاربــری ســاده ای هســتند کــه 
Web�  کاربــر بــا یــک آمــوزش جزئــی تعامــل موثــری بــا

ــه ویژگی هــای برشــمرده و  ــا توجــه ب GIS پیــدا کنــد. ب
ــی  ــا آنچــه از اطالعــات مکان ــا ب ــن ویژگی ه ــی ای همخوان
ــی  ــراث فرهنگ ــگری و می ــت گردش ــی در صنع و توصیف
ــوان یــک WebGIS طراحــی کــرد  مدنظــر اســت، می ت
و آن را در خدمــت گردشــگری و میــراث فرهنگــی درآورد. 
و  مهم تریــن  اطالعاتــی،  الیه هــای  بــه  توجــه  بــا 
کاربردی تریــن قابلیت هــای یــک بانــک اطالعاتــی و 
WebGIS در حــوزه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــعه  ــه توس ــت ب ــه در نهای ــت ک ــر اس ــوارد زی ــامل م ش
ــد  ــتر خواه ــی بیش ــه درآمدزای ــک ب ــگری و کم گردش

ــد: ــر ش منج

ـــی(  ـــی )هندس ـــات مکان ـــه اطالع ـــران ب ـــی کارب  دسترس
و توصیفـــی اماکـــن میـــراث فرهنگـــی: بدیـــن معنـــی 
ـــوط  ـــر مرب ـــت و تصاوی ـــت، وضعی ـــخصات، موقعی ـــه مش ک
ـــط وب در  ـــر در محی ـــورد نظ ـــن م ـــک از اماک ـــر ی ـــه ه ب
اختیـــار کاربـــر قـــرار گیـــرد. هـــر الیـــه خـــود شـــامل 
ـــار  ـــه آث ـــال، الی ـــور مث ـــه ط ـــت. ب ـــف اس ـــات مختل اطالع
ـــه  ـــتانی و الی ـــار باس ـــت آث ـــان دهنده موقعی ـــتانی نش باس
ـــی  ـــخصات تمام ـــه و مش ـــامل نقش ـــا ش ـــی هتل ه اطالعات
هتل هـــای شـــهر می شـــود. هـــر اثـــر باســـتانی یـــک 
ـــت، دوره  ـــام، قدم ـــد ن ـــی همانن ـــات توصیف ـــری اطالع س
تاریخـــی مربوطـــه، نـــوع مصالـــح بـــه کار رفتـــه در آن، 
ــه  ــار و... دارد کـ ــی و اعتبـ ــت، درآمدزایـ ــزان اهمیـ میـ
ـــد.  ـــته باش ـــی داش ـــا دسترس ـــه آن ه ـــد ب ـــر می توان کارب
ــگران  ــن: گردش ــد از اماک ــه در بازدی ــیریابی بهین  مس
ــن مســیر را  ــود بهتری ــد ب ــادر خواهن ــن سیســتم ق در ای
ــی  ــرای دسترس ــهر ب ــطح ش ــواه در س ــه دلخ ــر نقط از ه
بــه نقطــه مــورد نظرشــان بیابنــد. از طریــق محیــط وب و 
ــه جاذبه هــای  ــر، نحــوه دسترســی ب یــک اپلیکیشــن ناوب
برنامــه  هتل هــا،  ظرفیــت  و  موقعیــت  گردشــگری، 
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شــرکت های خدمــات مســافرتی، نقشــه محــل و... در 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــر ق ــار کارب اختی

ـــگری در  ـــور گردش ـــن ت ـــنهاد بهتری ـــزی و پیش  برنامه ری
ـــر  ـــر کارب ـــورد نظ ـــان م ـــه زم ـــه ب ـــا توج ـــن: ب ـــان معی زم
در بازدیـــد از جاذبه هـــای گردشـــگری، سیســـتم قـــادر 
ـــد  ـــرای بازدی ـــگری ب ـــیر گردش ـــن مس ـــود بهتری ـــد ب خواه
ـــنهاد و  ـــط وب پیش ـــی را در محی ـــاط دیدن ـــر نق از حداکث

ـــد.  ـــه کن ارائ
ــور  ــگری )ت ــژه گردش ــن وی ــدل اماک ــازی م  شبیه س
مجــازی(: پــس از عکســبرداری و تهیــه مــدل پانورامــای 
هــر ســایت گردشــگری می تــوان مدلــی مجــازی از 
ســایت مربوطــه را در محیــط وب در اختیــار کاربــران قــرار 
داد. بدیــن ترتیــب گردشــگران قــادر خواهنــد بــود قبــل 
ــورت  ــه ص ــر، ب ــورد نظ ــایت م ــوری از س ــد حض از بازدی

ــد.  ــردش در آن بپردازن ــاهده و گ ــه مش ــازی ب مج
 جســـت وجو بـــر اســـاس توصیفـــات: از قابلیت هـــای 
مهـــم GIS امـــکان جســـت وجو بـــرای یافتـــن نقـــاط 
مـــورد نظـــر در ســـطح منطقـــه اســـت. هنگامـــی کـــه 
ـــران  ـــد، کارب ـــال یاب ـــط وب انتق ـــه محی ـــت ب ـــن قابلی ای
ـــر  ـــود ب ـــد ب ـــادر خواهن ـــتم WebGIS ق ـــن سیس در ای
ــت وجوی  ــه جسـ ــده بـ ــه شـ ــخصات تهیـ ــاس مشـ اسـ
ـــه عنـــوان مثـــال، بســـیاری  ـــد. ب نقـــاط مـــورد نظـــر بپردازن
ـــت  ـــاس قدم ـــر اس ـــی را ب ـــاط دیدن ـــد نق ـــران مایلن از کارب
ـــل  ـــام مح ـــاس ن ـــر اس ـــا ب ـــی ی ـــابقه تاریخ ـــی و س زمان

ــد.  ــز کننـ ــته بندی و متمایـ دسـ
 جســت وجو بــرای یافتــن نزدیک تریــن تســهیالت 
بــرای  گردشــگر  یــک  برنامه ریــزی  در  گردشــگری: 
ــژه  ــاط وی ــن نق ــگری، یافت ــای گردش ــد از جاذبه ه بازدی
بانک هــا،  از قبیــل  ارائه کننــده خدمــات گردشــگری 
هتل هــا و... از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد. در ایــن 
سیســتم کاربــران می تواننــد در هــر لحظــه نزدیک تریــن 
ــی را از محــل اســتقرار  ــده چنیــن خدمات محــل ارائه کنن

ــد.  ــایی کنن ــری - شناس ــه دیگ ــر نقط ــا ه ــود - ی خ
 اتصــال بــه اســناد و مــدارک: بــا توجــه بــه این کــه هــر 
ســایت گردشــگری دارای حجــم قابــل توجهــی از اســناد 
ــه های  ــر، نقش ــر تصاوی ــود نظی ــه خ ــوط ب ــدارک مرب و م
ــتم  ــن سیس ــت، در ای ــی و... اس ــابقه تاریخ ــتانی، س باس
ــکان  ــر، ام ــه توســط کارب ــر نقط ــاب ه ــا انتخ ــوان ب می ت
رویــت اســناد و مــدارک مربــوط بــه آن محــل را بــرای او 

فراهــم کــرد. 
 قابلیت هــای مدیریتــی: در ســطوح مدیریتــی ایــن 
ــانی،  ــوه اطالع رس ــران از نح ــه مدی ــود دارد ک ــکان وج ام
ــرات آگاه  ــه تغیی ــودن اطالعــات و اعمــال هرگون ــه روز ب ب

باشــند. 
 پانورامـــا: یـــک مـــدل مجـــازی از واقعیت هـــای 
ـــدون  ـــد ب ـــازه می ده ـــر اج ـــه کارب ـــه ب ـــت ک ـــی اس بیرون
ـــد  ـــد از آن بازدی ـــه یـــک محیـــط بتوان مراجعـــه فیزیکـــی ب
ـــان  ـــر را نش ـــن تصاوی ـــه ای از ای ـــر نمون ـــکل زی ـــد. ش کن

می دهـــد. 

 از قابلیت هــای دیگــر ایــن پــروژه، مکان یابــی از طریــق 
ــق  ــد از طری ــر می توان ــت. کارب ــل اس ــام مح ــاب ن انتخ
یافتــن نــام مــورد نظــر خــود در لیســتی کــه در صفحــه 
ــن  اصلــی موجــود اســت، آن مــکان را مشــاهده کنــد. ای

ــر نشــان داده شــده اســت.  ویژگــی در شــکل زی

 

مکان یابي از طریق انتخاب نام محل 

ــس از  ــامل عک ــي ش ــراث فرهنگ ــایت می ــي وب س طراح
ــي ــاي مکان ــش الیه ه ــر و نمای ــورد نظ ــدوده م مح

ــه و  ــر نقط ــی در ه ــات مکان ــه اطالع ــاب گزین ــا انتخ ب
قــرار گرفتــن روی هــر Node، نــام و آدرس و توضیحــات 
ــتطیل  ــک مس ــل ی ــل داخ ــاره آن مح ــر درب ــی دیگ جزئ
ــش داده  ــه نمای ــری از ناحی ــود و تصوی ــان داده می ش نش

می شــود. 
ــر  ــر Node داخــل تصوی ــر روی ه ــه کارب ــی ک در صورت
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کلیــک کنــد، بزرگنمایــی روی آن نقطــه انجــام می شــود. 
بــا انجــام ایــن کار یــک تصویــر جدیــد بــا وضــوح باالتــر از 
همــان مــکان مــورد نظــر دیــده می شــود. بــا تکــرار ایــن 

عمــل، بزرگنمایــی بیشــتر خواهــد شــد. 

 

تصویر بزرگنمایی شده یک منطقه 

ــز  ــت مراک ــامانه مدیری ــد س ــرای تولی ــه ب ــن مطالع در ای
ــراث فرهنگــی شــهر مراحــل مختلفــی طــی خواهــد  می

ــد از:  ــه عبارتن شــد ک

1( فاز مطالعات، امکان سنجی و شناخت  
1-1- شـــناخت و امکان ســـنجی: در ایـــن مرحلـــه 
مشـــاور موظـــف بـــه بررســـی امکانـــات، تجهیـــزات و 
ـــی اســـت  ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــود در س ـــات موج اطالع
ـــل  ـــنجی و تحلی ـــه نیازس ـــدام ب ـــتای آن اق ـــه در راس ک
نیازهـــا کنـــد و در ادامـــه تدابیـــری بـــرای شناســـایی 
ــت  ــل وضعیـ ــی و تحلیـ ــی و توصیفـ ــات مکانـ اطالعـ
ـــد  ـــات بیندیش ـــردش اطالع ـــد و گ ـــد تولی ـــود و رون موج
و امکاناتـــی اعـــم از ســـخت افزاری و نرم افـــزاری بـــرای 
ــا  ــانی آن هـ ــتم و به روزرسـ ــه سیسـ ــات بـ ورود اطالعـ
مدنظـــر دهـــد و امکانـــی بـــرای نگهـــداری آن هـــا در 
بانـــک اطالعاتـــی موردنظـــر ایجـــاد کنـــد. الیه هـــای 
ــی و  ــراث فرهنگـ ــه میـ ــی در زمینـ ــی مختلفـ اطالعاتـ

ـــن  ـــده ای ـــته عم ـــود دارد. 6 دس ـــگری وج ـــت گردش صنع
ــد از:  ــی عبارتنـ ــای اطالعاتـ الیه هـ

موزه هـــا،  ماننـــد  گردشـــگری:  جاذبه هـــای   .1
قصرهـــا،  کاخ هـــا،  مذهبـــی،  اماکـــن  پارک هـــا، 
ــق  ــا و مناطـ ــتی، جاذبه هـ ــع دسـ حیاط وحـــش، صنایـ

طبیعـــی، آثـــار باســـتانی و تاریخـــی و... 
میـــراث  بـــا  مرتبـــط  خدماتـــی  ســـازمان های   .2
اطـــالع  مراکـــز  ماننـــد  و گردشـــگری:  فرهنگـــی 
هتل هـــا،  مســـافرتی،  آژانس هـــای  رســـانی، 
ــی،  ــی و امنیتـ ــات پلیسـ ــا، خدمـ ــا، اقامتگاه هـ بانک هـ
شـــرکت های  گمرکـــی،  خدمـــات  رســـتوران ها، 
خدمـــات مســـافرتی و تورهـــای مســـافرتی، دفاتـــر 

گردشـــگری، مراکـــز پذیرایـــی
3. محیط و شرایط طبیعی - جغرافیایی 

4. محیط زیست 
5. سیمای اجتماعی- فرهنگی 

6. سیمای کالبدی- فضایی و وضعیت زیرساخت ها 

ـــل  ـــرای تکمی ـــاز ب ـــورد نی ـــای م ـــی الیه ه ـــور کل ـــه ط ب
ـــت:  ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــر ب ـــی مدنظ ـــک اطالعات بان

 موقعیت سیاسی )شهرستان، استان، کشور( 
 ارتباطـــات بیرونـــی )راه هـــا بـــر حســـب نـــوع راه( و 
زیرســـاخت های ارتباطـــی )زمینـــی، هوایـــی، ریلـــی و 

ـــی(  دریای
 وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی 

ـــن لغـــزش، فرســـایش،  ـــه، زمی  خطـــرات طبیعـــی )زلزل
ســـیل خیزی، خشکســـالی و...( 

 نقشه اقلیم
 نقشه شیب با طبقات مشخص 

 پوشش گیاهی و حیات جانوری 
 کاربری اراضی 

ســـد،  طبیعـــی،  )دریاچـــه  طبیعـــی  جاذبه هـــای 
رودخانـــه، چشـــمه، مراکـــز آب درمانـــی، آبشـــار، 
ــر،  ــا، کویـ ــا، دره هـ ــا، صخره هـ ــع، قله هـ ــگل، مرتـ جنـ
ـــمه ها،  ـــه، چش ـــا، دریاچ ـــده، غاره ـــت ش ـــق حفاظ مناط

و...(  بوســـتان ها 
 تاسیسات گردشگری شهر:  

 اقامتــی )منــازل اســتیجاری، هتل هــا و مهمان پذیرهــا، 
پانسیون...( 

ــی  ــد پذیرایـ ــی، واحـ ــع بین راهـ ــی )مجتمـ  پذیرایـ
ســـنتی...(  ســـفره خانه های  بین راهـــی، 

 روستاهای هدف گردشگری 
فرهنگـــی  و  مذهبـــی  تاریخـــی،  جاذبه هـــای   
)امامـــزاده، مســـاجد، آب انبـــار، عمـــارت، خانه هـــا، 
ـــگاه  ـــه، آرام ـــرا، قلع ـــازار و س ـــه، ب ـــا، دروازه، گرماب کلیس

ــره...(  و مقبـ
)ورزش هـــای  تفریحـــی  ورزشـــی،  جاذبه هـــای   

کوهســـتانی، تفریحـــات آبـــی و...( 

مرحله

1

2

عنوان

1( فاز مطالعات، امکان سنجي و شناخت
- شناخت و امکان سنجي

- تهیه مدل مفهومي
- تهیه و تدوین دستورالعمل ها

2( فاز اجرایي مطالعات
- جمع آوري و آماده سازي اطالعات مکاني

- جمع آوري و آماده سازي اطالعات توصیفي
- طراحي سایت
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 نمایشگاه های صنایع دستی 
 مفاخر و مشاهیر 

 آثـــار ثبـــت شـــده تاریخـــی، یادمان هـــای تاریخـــی 
ـــی  و طبیع

 زون تفریحی توریستی
ـــردی،  ـــگری )طبیعتگ ـــواع گردش ـــی ان ـــت عموم  وضعی

ـــهر  ـــطح ش ـــی و...( در س ـــی، تفرج ـــی، تفریح ورزش
ــگران ورودی  ــای گردشـ ــواع و ویژگی هـ ــداد، انـ  تعـ

)داخلـــی و خارجـــی( 
 امکانات اقامتی و امکانات پذیرایی 

 آژانس هـــای مســـافرتی و تاسیســـات حمـــل و نقـــل 
ـــگران  گردش

 دفاتر اطالعات گردشگری 
 خدمات بانکی 
 بازارهای خرید

 استادیوم های ورزشی
 تاسیسات و تجهیزات تفریحی و سرگرمی 

 پارک هـــا، موزه هـــا و مجتمع هـــای فرهنگـــی و 
نمایشـــی 

 مراکز آب درمانی 
 فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی 

 ایام مناسب و آسایش گردشگری 
 امکانات درون شهری و ترمینال های مسافری 

ـــن،  ـــرق، تلف ـــهر )آب، ب ـــی ش ـــات زیربنای ـــایر امکان  س
گاز و...( 

 امکانات بهداشتی - درمانی گردشگری 
 امکانات و خدمات امنیتی و انتظامی 

 بررســـی کمـــی و کیفـــی خدمـــات زیرســـاختی در 
منابـــع، جاذبه هـــا و عملکردهـــای گردشـــگری بالفعـــل 

ـــهر ـــوه ش و بالق
و  مســـتقیم  نفـــوذ  حـــوزه  محـــدوده  تعییـــن   
غیرمســـتقیم گردشـــگری و طبیعتگـــردی شـــهر و 

آن  کالن  فعالیت هـــای 
 مالکیت اراضی 

 نقاط دارای پتانسیل بصری 
 تصاویر ماهواره ای 

 تصاویر رنگی و پانوراما 
 تصاویـــر رنگـــی از هنرهـــا، صنایـــع دســـتی و آداب 

و ســـنن 
 تصاویر رنگی از شبکه راه ها و حمل و نقل 

 تصاویـــر رنگـــی از پتانســـیل های بصـــری و مناظـــر 
ـــود موج

و  زیرســـاخت ها  جاذبه هـــا،  از  رنگـــی  تصاویـــر   
ــود  ــگری موجـ ــات گردشـ امکانـ

 تصاویر قدیمی شهر 

2-1- تهیـــه مـــدل مفهومـــی: بـــر پایـــه قابلیـــت 
 )GIS( ــات ــتم اطالعـ ــی سیسـ ــازماندهی اطالعاتـ سـ
ــر اقـــدام  بـــه طراحـــی بانـــک اطالعاتـــی مـــورد نظـ

ــت و  ــازی و مدیریـ ــت ذخیره سـ ــه قابلیـ ــود کـ می شـ
ســـازماندهی داده هـــای مکانـــی و توصیفـــی را داشـــته 
ـــت:  ـــل اس ـــرح ذی ـــه ش ـــی ب ـــی طراح ـــول کل ـــد. اص باش
 تعییـــن تولیـــدات حاصـــل از سیســـتم کـــه بایـــد 

طراحـــی شـــود  
ـــات  ـــاز و اطالع ـــورد نی ـــای م ـــا و داده ه ـــن الیه ه  تعیی

ـــا  ـــه آن ه ـــوط ب مرب
ــط  ــاد روابـ ــا و ایجـ ــب الیه هـ ــدی و ترکیـ  گروه بنـ

بیـــن آن هـــا و اعمـــال قوانیـــن طراحـــی 
 تهیه استاندارد پایگاه داده 

3-1- تهیه و تدوین دستورالعمل ها: 
اطالعـــات  جمـــع آوری  و  تولیـــد  دســـتورالعمل   

توصیفـــی و مکانـــی 
ــتورالعمل ویرایـــش و آماده ســـازی اطالعـــات   دسـ

بـــرای ورود بـــه سیســـتم 
 دستورالعمل بهنگام سازی 

2( فاز اجرایی مطالعات 
1-2- جمع آوری و آماده سازی اطالعات مکانی 

ـــف  ـــای مختل ـــتفاده از روش ه ـــا اس ـــی ب ـــات مکان اطالع
)نقشـــه برداری زمینـــی یـــا هوایـــی - اســـتخراج از 
ــت  ــه دسـ ــری و...(  بـ ــود، فتوگرامتـ ــه های موجـ نقشـ
می آینـــد امـــا بـــرای اســـتفاده در سیســـتم اطالعـــات 
جغرافیایـــی بایـــد بـــه فرمـــت ســـازگار بـــا سیســـتم 
ـــت  ـــه موقعی ـــوط ب ـــی مرب ـــات مکان ـــوند. اطالع ـــل ش تبدی

جغرافیایـــی داده هاســـت. 

2-2- جمع آوری و آماده سازی اطالعات توصیفی 
اطالعـــات توصیفـــی مربـــوط بـــه خصوصیـــات کیفـــی 
داده هاســـت از قبیـــل خصوصیـــات فیزیکـــی یـــا 
شـــیمیایی، رنـــگ و گاهـــی خصوصیـــات روحـــی 
ــن  ــه. ایـ ــک منطقـ ــانی یـ ــای انسـ ــی جغرافیـ و روانـ
اطالعـــات عمومـــا بـــا راهنمایـــی مشـــاورین ارگان 
طـــرف قـــرارداد و از ســـوی همـــان ارگان تهیـــه و بـــا 
ـــاده  ـــگاه داده آم ـــتفاده در پای ـــرای اس ـــت ب ـــل فرم تبدی

 . ند می شـــو

3-2- طراحی سایت 
بعـــد از جمـــع آوری داده هـــا، برنامه نویســـی و تزریـــق 
ــایت  ــک سـ ــی یـ ــا طراحـ ــه، بـ ــه برنامـ ــا بـ داده هـ
مناســـب، کاربـــران امـــکان پیـــدا می کننـــد بـــا ورود 
ـــب  ـــواه را کس ـــج دلخ ـــا نتای ـــز داده ه ـــایت و آنالی ـــه س ب

 .کننـــد

پی نوشت: 
ـــد  ـــناس ارش ـــن، کارش ـــح امی ـــدس صال ـــپاس از مهن ـــا س * ب
GIS کـــه زحمـــت تهیـــه بخش هـــای مهمـــی از مقالـــه را 

ـــد. ـــول فرمودن قب
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خا�ز در مورد رقبای داخیل  کسب و اکرش معتقد است رقی�ب جدی وجود ندارد. 

ز حرف اشتباه است و شاید  مید ا�ی
ز

ان یم توان به راح�ت � زار ا�ی ه کردن به �ب
گ

�ب ن�

شد ای تبلیغ اکر خود �ب ردن رقیب �ب نویع کوچک �ش

رویداد کارآفرینی

. اول به  ن را پیدا کن�ی به ای آن را نداشت�ی که بتوان�ی دانش آموزان و دانشجو�ی ر ب
ت

ما �

ز اکر  ام بده�ی اما بعد دید�ی که ا�ی ب
ز

ز فکر افتاد�ی که تبلیغات را به صورت پیامیک ا� ا�ی

ز نیست خییل موفقیت آم�ی

ز مدل از کسب و اکر در جامعه   امهیت کسب واکرهای نو�پ در نوآوری است که ا�ی

د ال یم �ب اد شغل منجر یم شود و مزیت رقاب�ت کشور را �ب ب اد یم کند و به ا�ی ب ا�ی
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جابینجا 
ام صنوف

ت
ای � استارت آ�پ �ب

 سینا زارعی
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دانشـــگاه را نیمـــه کاره رهـــا کـــرد تـــا یکـــی از 
اســـتارت آپ های موفـــق حـــوزه کاریابـــی یـــک ســـال 
گذشـــته در وب فارســـی را شـــکل دهـــد. ایـــن شـــرح 
ـــی اســـت کـــه وقتـــی در  ـــه محمدرضـــا خان مختصـــر تجرب
ـــا  ـــد آن را ره ـــرای عرضـــه ندی ـــزی ب ـــر چی رشـــته کامپیوت
ـــدازی  ـــا« را راه ان ـــتارت آپ »جابینج ـــی اس ـــس از مدت و پ

ـــرد.  ک
ـــاده  ـــده ای س ـــتارت آپ ها از ای ـــر اس ـــد اکث ـــا مانن جابینج
ـــه  طـــور خالصـــه  ـــه و کارش ب ـــردی شـــکل  گرفت ـــا کارب ام
ـــمند  ـــورت هوش ـــه  ص ـــا ب ـــو و کارفرم ـــردن کارج ـــل ک وص
اســـت. حـــاال پـــس از یـــک ســـال، ســـایت ایـــن 
ـــه  ـــران رتب ـــایت های ای ـــان س ـــوان در می ـــتارت آپ ج اس
ــارد  ــدود 3 میلیـ ــی آن حـ ــش مالـ 356 را دارد و چرخـ

تومـــان در ســـال تخمیـــن زده می شـــود. 
محمدرضـــا خانـــی کـــه تنهـــا 25 ســـال دارد و از کالمـــش 
می تـــوان اراده، سختکوشـــی و البتـــه احتیاطـــش را در 
ـــا  ـــنایی اش ب ـــروع آش ـــه ش ـــاره نقط ـــد، درب ـــه ش کار متوج
فضـــای مجـــازی می گویـــد: »مـــن از دوران راهنمایـــی 
ــس از  ــدم و پـ ــر شـ ــت و کامپیوتـ ــای اینترنـ وارد دنیـ
ـــه  ـــردم، ب ـــازی می ک ـــر ب ـــا کامپیوت ـــط ب ـــه فق ـــی ک مدت
ـــول درآوردن  ـــرای پ ـــی ب ـــن راه ـــی و یافت ـــال کدنویس دنب

ـــتم.«  ـــا گش ـــن فض از ای
یک قرن سنوات 

می پرســم،  کــه  آکادمیــک  تحصیــالت  دربــاره  او  از 
ــن  ــتم. م ــالت نیس ــدار تحصی ــی طرف ــد: »خیل می گوی
ــر وارد  ــی کامپیوت ــته مهندس ــزار رش ــش نرم اف ــا گرای ب
دانشــگاه آزاد شــدم ولــی از همــان ترم هــای اول متوجــه 
ــن  ــه م ــی ب ــی کمک ــت خیل ــرار نیس ــگاه ق ــدم دانش ش
بکنــد ولــی بــه خاطــر مســاله ســربازی ســعی کــردم آن 
ــت  ــتفاده از معافی ــا اس ــا ب ــم ت ــه ده ــا حــدودی ادام را ت
ــس از  ــم. پ ــفت کن ــم را در کارم س ــای پای ــی، ج تحصیل
ــگاه  ــددا در دانش ــراف دادم و مج ــگاه انص ــی از دانش مدت
ثبت نــام کــردم تــا بتوانــم بــاز هــم از معافیــت تحصیلــی 
اســتفاده کنــم و کارم را ادامــه دهــم. مــن تــا ســال 1400 
معافیــت تحصیلــی دارم؛ چیــزی کــه بیــن خودمــان به آن 

ــنوات.«  ــرن س ــک ق ــم ی می گویی
از گوگل تا توییتر! از ایده تا عمل! 

ــده  ــد، ای ــان می آی ــه می ــتارت آپ ها ب ــرف از اس ــی ح وقت
ــه خاطــر همیــن نمی شــد  ــد ب مهم تریــن حــرف را می زن
از محمدرضــا دربــاره ایــده شــکل گیری جابینجــا نپرســید. 
او در جــواب ســوالم می گویــد: »مــن در یــک شــرکت کار 
می کــردم و بــه خاطــر این کــه بــه نیــروی انســانی آن جــا 
نزدیــک بــودم، کم کــم بــا دغدغه هــای آن هــا آشــنا 
شــدم. دغدغه هــای آن هــا نحــوه جــذب نیــروی جدیــد و 
انتشــار آگهــی اســتخدامی و غیــره بــود؛ دغدغه هایــی کــه 
از دیــد مــن پیچیــده نبــود و می شــد آن را بــا تکنولــوژی 
ــن  ــید و بی ــم رس ــه ذهن ــی ب ــده کل ــن ای ــرد. ای ــل ک ح

نمونه هــای خارجــی گــوگل کــردم و از دیدنشــان ذوق زده 
شــدم کــه چقــدر فضــای آن هــا جالــب اســت.« 

ــود و در  ــف نمی ش ــده متوق ــطح ای ــوان در س ــی ج خان
ــه  ــروژه اش مطالع ــه روی پ ــا، در خان ــار کارش، عصره کن
ــب و  ــتان های عجی ــر داس ــد دیگ ــد و - مانن و کار می کن
ــد  ــت می کن ــک روز توئی ــر ی ــتارت آپی - عص ــب اس غری
ــم انجــام  ــا ه ــده را ب ــن ای ــد ای ــه »کســی هســت بیای ک
دهیــم« و نصیــر شــادروان از هلنــد دســت محمدرضــا را 
بــه گرمــی می فشــارد و بــا یکدیگــر کدنویســی را شــروع 
ــه  ــد ک ــن ش ــان ای ــد: »قرارم ــی می گوی ــد. خان می کنن
صبح هــا ســر کار برویــم و عصرهــا بعــد از کار، تــا 3 
ــا هــم کــد بزنیــم و چــون اختــالف  زمانــی  نصف شــب، ب

ــی شــد.«  ــن کار عمل ــی نیســت، ای ــران و هلنــد خیل ای
بعــد از آنالیــن شــدن پــروژه، نصیــر شــادروان بــه 
ــن  ــرای ای ــا ب ــردد ت ــران برمی گ ــه ای ــی ب ــنهاد خان پیش
اســتارت آپ ســرمایه گذار پیــدا کننــد. خانــی دربــاره ایــن 
ــا  ــرمایه گذار واقع ــردن س ــع ک ــد: »قان ــوع می گوی موض
ــم.  ــن کار را کردی ــختی ای ــم به س ــا ه ــت. م ــان نیس آس
ــد  ــه هلن ــه ب ــتگی هایی ک ــر وابس ــه خاط ــر ب ــی نصی ول
داشــت، نتوانســت در ایــران بمانــد و از پــروژه جــدا شــد 
ــا کم کــم عــوض شــد.«  ــروه م ــد برگشــت و گ ــه هلن و ب

رقابت؛ کلید توسعه 
ــی  ــای خارج ــردن نمونه ه ــد ک ــاره رص ــا درب از محمدرض
ــد:  ــخ می ده ــم و او پاس ــوال می کن ــی س ــای داخل و رقب
»مــا حتمــا بایــد یــک  چشــممان روی نمونه هــای خارجی 
باشــد چــون مــا چنــد ســال از دنیــای کارآفرینــی 
ــدی  ــز ب ــال چی ــن اص ــتیم. ای ــب هس ــا عق ــی دنی اینترنت
نیســت و انــگار جــواب همــه ســواالت مــا از قبــل وجــود 
دارد. یــک بخــش کار مــا در واقــع نــگاه کــردن بــه ایــن 
ــا  ــد ی ــه  کاری کرده ان ــی چ ــای خارج ــه نمونه ه ــت ک اس

ــه  کاری هســتند.«  ــام چ ــال انج در ح
ــد  ــب و کارش معتق ــی  کس ــای داخل ــورد رقب ــی در م خان
ــه  ــگاه کــردن ب ــا ن ــدارد. ب اســت رقیبــی جــدی وجــود ن
بــازار ایــران می تــوان به راحتــی فهمیــد ایــن حــرف 
ــب  ــی کوچــک شــمردن رقی ــاید نوع ــتباه اســت و ش اش
بــرای تبلیــغ کار خــود باشــد؛ امــری کــه می توانــد 
ــغ کار  ــو تبلی ــد؛ از یک س ــته باش ــه داش ــردی دوگان کارک
خــود و از ســوی دیگــر غــرور بیجــا و خودکشــی زودرس! 
ــن  ــد در ای ــر چن ــد: »ه ــان می کن ــه اذع ــه در ادام او البت
ــی  ــدارد ول ــود ن ــران وج ــوی در ای ــده ق ــه بازی کنن زمین
رقبایــی قدیمــی و ســنتی  داریــم کــه ســالیان ســال اســت 
ــازار را  ــادی از ب ــهم زی ــد و س ــور دارن ــازار حض ــن ب در ای
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــز م ــه تمای ــد. نقط ــود کرده ان ــال خ م
ــه حــرف مشــتری گــوش می دهیــم  مــا خیلــی راحــت ب
و در مقابــل تغییــر مقــاوم نیســتیم. این هــا باعــث 
ــم  ــق کنی ــازار تزری ــه ب ــدی را ب ــای جدی ــود ایده ه می ش
ــا  ــع م ــند. در واق ــی باش ــتر راض ــا بیش ــتری ها از م و مش

ــم.«  ــق کرده ای ــدی خل ــای جدی ارزش ه



دانش بنیان  شماره ششم  خردادماه 1395

50

ارزش های جدید
از محمدرضــا دربــاره ارزش هــای جدیــدی که اســتارت آپ 
جابینجــا خلــق کــرده اســت می پرســم و او جــواب 
می دهــد: »تــا قبــل از ایــن، ســرویس های کاریابــی بــه دو 
صــورت بــود؛ یکــی انتشــار آگهــی اســتخدام کــه همــان 
شــیوه  قدیمــی روزنامه هاســت و در فضــای مجــازی 
ادامــه پیــدا کــرده و دیگــری جســت وجو بیــن دیتابیــس 
کارجوهــا. مشــکل دوم ایــن اســت کــه حــدود 90 درصــد 
افــراد پــس از مدتــی غیرفعــال می شــوند؛ یعنــی یــا جایی 
اســتخدام می شــوند یــا رزومــه خــود را بــه روز نمی کننــد 
و یــا دیگــر بــه دنبــال شــغل نیســتند. ولــی مــا بهتریــن 
ــد  ــو می توان ــی کارج ــم؛ یعن ــاد کرده ای ــی را ایج همخوان
ببینــد کــه قــرار اســت در چــه شــرکتی پــا بگــذارد، ارزش 
ــا در  ــی آن ج ــه آدم های ــت و چ ــرکت چیس ــگ ش و فرهن
حــال کار هســتند. حتــی افــراد می تواننــد محیــط کاری 
را از طریــق وب ســایت ببیننــد. از طــرف دیگــر، از طریــق 
الگوریتمــی کــه طراحــی کرده ایــم، می توانیــم بــه کارفرمــا 
ــادی رزومــه کــه برایــش  کمــک کنیــم از بیــن انبــوه زی
ارســال می شــود تنهــا 10، 15 رزومــه مناســب را ببینــد 
و در وقتــش صرفه جویــی شــود و اســتخدام بهتــری هــم 
ــا و کارجــو هــر دو از بیــن  انجــام دهــد. در واقــع کارفرم
ــه انتخــاب درســت تری می رســند.«  آن  همــه انتخــاب، ب

محیط کسب وکار 
یــک اســتارت آپ بایــد همــه  چیــزش اســتارت آپی باشــد! 
اســم اســتارت آپ بــا نــوآوری، خالقیــت، کاربــردی بــودن 
ــیکال  ــاید پارادوکس ــت. ش ــورده اس ــره  خ ــادگی گ و س
ــه نظــر برســد ولــی وقتــی از مدیــر جابینجــا در مــورد  ب
می پرســم،  کارشــان  فیزیکــی  فضــای  و  کارمنــدان 
ــته  ــد دورکار داش ــم کارمن ــال نمی توانی ــا فع ــد م می گوی
ــرج  ــک ب ــا در ی ــر کار م ــد: »دفت ــه می ده ــیم و ادام باش
ــم  ــعی کرده ای ــت و س ــران اس ــرب ته ــری در غ 140 مت
ــی  ــم. یعن ــخصی بکنی ــه ش ــبیه خان ــر را ش ــای دفت فض
در دفتــر مــا از اتــاق ریاســت، اتــاق فنــی و غیــره خبــری 
نیســت و همــه در یــک جــا کار می کنیــم. ایــن یــک رونــد 
ــدان  ــرای کاهــش اســترس کارمن ــتارت آپی ب ــی اس جهان
ــک  ــز ی ــان اســت. در طــول روز نی ــش بازدهــی آن و افزای
موســیقی مالیــم پخــش می شــود. تعــداد کارمنــدان مــا 
ــم ش. 5  ــر خواهی ــه زودی 9 نف ــه ب ــت ک ــر اس ــز 8 نف نی
ــی  ــی و طراح ــل کدنویس ــی مث ــائل فن ــان روی مس نفرم
ــگ،  ــائل مارکتین ــر روی مس ــر دیگ ــم و 3 نف کار می کنی

ــد.«  ــروش کار می کنن ــی و ف بازاریاب
مدل کسب وکار 

ــا  ــگان اســت ام ــام کارجــو در ســایت جابینجــا رای ثبت ن
ــذارد  ــایت می گ ــه در س ــی ک ــر آگه ــه ازای ه ــا ب کارفرم
ــزار  ــغ 90 ه ــد، مبل ــت می کن ــه دریاف و ســرویس هایی ک
ــن  ــن مهم تری ــد. ای ــه جابینجــا پرداخــت می کن ــان ب توم

منبــع درآمــدی جابینجاســت. 
ــدل  ــا همــان م ــن ی ــی داشــتن بیزنس پل محمدرضــا خان
ــد  ــد ک ــت کاری مانن ــروع فعالی ــرای ش ــب وکار را ب کس
ــن  ــد: »بیزنس پل ــد و می گوی ــی می دان ــرای برنامه نویس ب
ــا  ــتاده ای، کج ــای کار ایس ــه کج ــد ک ــخص می کن مش
ــه هدفــت  ــرای رســیدن ب ــروی، نقشــه ات ب می خواهــی ب
چیســت، چقــدر هزینــه وجــود دارد، چگونــه می خواهــی 
ــتند.  ــانی هس ــه کس ــو چ ــریکان ت ــاوری و ش ــول دربی پ
ــه  اگــر جــواب ایــن ســوال ها را ندانــی، همــان بی گــدار ب
ــدون  ــتارت آپی ب ــر اس ــن اگ ــر م ــه نظ ــت. ب آب زدن اس
ــش  ــد، بخ ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه حرک ــن ب بیزنس پل
ــرمایه گذار  ــت. س ــه اس ــده گرفت ــی از کارش را نادی مهم
هــم اولیــن ســوالی کــه از طــراح اســتارت آپ می پرســد، 
ــاه  ــال 6 م ــو چیســت و مث ــن ت ــه بیزنس پل ــن اســت ک ای

ــی؟«  ــی برس ــا می خواه ــه کج ــده ب آین
می رســیم،  کــه  صحبت هایمــان  این جــای  بــه 
ــد:  ــد، می گوی ــته باش ــری داش ــه دل  پ ــگار ک ــی ان خان
ــا  »اســتارت آپ ها وب ســایت نیســتند. اســتارت آپ ها واقع
یــک بیزنــس هســتند و بایــد بــه آن هــا بــه چشــم یــک 

ــرد.«  ــگاه ک ــل ن ــس کام بیزن
چالش ها: سربازی و نگاه سنتی به استخدام  

مهم تریــن چالــش جابینجــا از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی 
ــا  ــرکت ها و کارجوه ــگاه ش ــوع ن ــر، ن ــای دیگ ــه معن و ب
بــه فراینــد اســتخدامی اســت. خانــی در جــواب پرســش 
کســب وکارش  چالش هــای  مهم تریــن  دربــاره  مــن 
می گویــد: »مهم تریــن چالــش مــا ایــن اســت کــه 
ــران  ــتخدام شــدن در ای ــردن و اس ــتخدام ک سیســتم اس
ــده  ــن پدی ــه ای ــراد ب ــرش اف ــت و نگ ــنتی اس ــوز س هن
هنــوز ســنتی عمــل می کنــد و شــاید ایــن بخشــی 
ــا  ــگاه را ب ــوع ن ــن ن ــه ای ــت ک ــی ماس ــه اجتماع از وظیف
مقــاالت و همایش هــا اصــالح کنیــم. پیچیدگی هــای 
قانونــی و مالیاتــی از دیگــر چالش هــای مــا و دیگــر 
ــدای کار  ــان ابت ــه در هم ــت ک ــور اس ــرکت های نوظه ش
ــه  ــن زمین ــم در ای ــن فکــر می کن ــا شــد. م ــر م گریبانگی
ــه  ــم ک ــام بگیری ــکا اله ــی« آمری ــیلیکون ول ــد از »س بای
چقــدر دولــت در زمینــه مالیــات و حمایــت خــوب عمــل 
ــرای  ــا ب ــن پیچیدگی ه ــم ای ــر می کن ــن فک ــد. م می کن
یــک شــرکت چندنفــره زیــاد اســت. شــرکتی کــه پــس از 
3 ســال کارآفرینــی و ارزش آفرینــی500 نفــر را اســتخدام 
و بــه رســالت اجتماعــی خــود عمــل کــرده اســت نبایــد 

ــود.«  ــار ش ــا دچ ــن پیچیدگی ه ــه ای ب
او در مــورد شــخص کارآفریــن هــم اضافــه می کنــد: 
»قضیــه ســربازی مهم تریــن چالــش کارآفرینــان اینترنتــی 
ــوان و  ــر ج ــی از قش ــان اینترنت ــتر کارآفرین ــت. بیش اس
بخــش اعظمــی از آنــان پســر و همــه بــه  نوعــی با مشــکل 
ســربازی روبــه رو هســتند. ایــن افــراد یــا بایــد مثــل مــن، 
ــا  ــند ت ــه دوش بکش ــربازی را ب ــار س ــز، ب ــج دار و مری ک
در یــک زمــان مناســب آن را بخرنــد یــا بــه هــر نحــوی 
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بــه دنبــال معافــی باشــند. مــن اگــر ســربازی رفتــه بــودم 
ــرای عملــی کــردن جابینجــا نداشــتم و  هیــچ شانســی ب
ــی از اســتارت آپ های دیگــر  ــورد خیل ــن موضــوع در م ای
ــس  ــر بیزن ــان اگ ــی از کارآفرین ــت. خیل ــادق اس ــز ص نی
ــا  ــد قطع ــر برگردن ــال دیگ ــد و 2 س ــا کنن ــود را ره خ

ــرده اســت.«  بیزنسشــان م
توصیه هایی برای استارت آپ های جوان 

ــز در  ــن چی ــا مهم تری ــتارت آپ جابینج ــر اس ــد مدی از دی
ــل  ــری و عم ــرعت در یادگی ــتارت آپی س ــب وکار اس کس
کــردن اســت. او می گویــد اگــر بــه  روز اول برگــردم، 
ــل  ــریع تر عم ــرم و س ــاد بگی ــریع تر ی ــم س ــعی می کن س
ــوژی  ــوزه تکنول ــا در ح ــوت م ــش و ق ــون دان ــم چ کن
ــم اســت. او  ــه مه ــزار مولف ــم از ه ــه مه ــک مولف ــا ی تنه
ــی  ــورد چیزهای ــد هــر روز در م ــد: »موسســان بای می گوی
کــه نمی داننــد، یــاد بگیرنــد و در حوزه هایــی کــه 
ــط  ــن فق ــد و ای ــرفت کنن ــریع پیش ــد، س ــص ندارن تخص
ــه دســت نمی آیــد بلکــه مســتلزم صحبــت  ــا مطالعــه ب ب
ــه  ــردن ب ــگاه ک ــر ن ــر و دقیق ت ــای دیگ ــا آدم ه ــردن ب ک

ــت.«  ــون اس پیرام
ــا حــوزه  ــی در مــورد چگونگــی ارتبــاط دانشــگاه ب از خان
کارآفرینــی بــرای توســعه دوســویه آن هــا می پرســم و بــا 
ــی پیشــاپیش مشــخص اســت کــه  ــه شــخصی خان تجرب
جوابــش کمــی دلســردکننده باشــد. او می گویــد: »در دنیا 
هــر اتفــاق جدیــدی کــه می افتــد به ســرعت یــک  رشــته 
ــران،  ــی در ای ــود ول ــرای آن تاســیس می ش دانشــگاهی ب
ــه روز  ــگاه ها ب ــه دانش ــزرگ، بقی ــگاه ب ــد دانش ــز چن به ج
ــن  ــری بی ــل جدی ت ــد تعام ــن بای ــر م ــه نظ ــتند. ب نیس
کارآفریــن و دانشــگاه بــه وجــود آیــد ولــی ایــن مســتلزم 
ــه  ــد ک ــه خــود دانشــگاه خــوب عمــل کن ــن اســت ک ای
اگــر  چنیــن شــود، خــود دانشــگاه بــه اولیــن محــل بــرای 
کارآفرینــی تبدیــل می شــود. در دانشــگاه های این جــا 
ــن نمــره  ــال گرفت ــه دنب ــر خاصــی نیســت و همــه ب خب
ــتر  ــتاد بیش ــجو از اس ــا دانش ــتند و بعض ــدرک هس و م

می دانــد.« 
ــد  ــتارت آپ های جدی ــرای اس ــده ب ای

ــدارد  ــی ن تمام
خانــی می گویــد: »بــه قــول آنــدره ژیــد در کتــاب 
»مائده هــای زمینــی«، »ای کاش عظمــت در نــگاه تــو 
باشــد نــه در آنچــه بــدان می نگــری...« و ادامــه می دهــد: 
»همیــن  کــه پیرامونــت رنــگ تــو را بــه خــود گرفــت، یــا 
ــه رنــگ آن شــدی، دیگــر ســودی برایــت نخواهــد  ــو ب ت

ــی.«  ــرک بگوی ــد آن را ت داشــت، بای
ــد در  ــگاه و دی ــر ن ــن تغیی ــد ای ــر می رس ــه نظ ــاال ب ح
ــت  ــی اس ــت. کاف ــش اس ــم اثربخ ــی ه ــه کارآفرین زمین
بــه پدیده هــا جــور دیگــری نــگاه کــرد یــا - بــه 
قــول ســهراب خودمــان - چشــم ها را بشــوییم تــا 
ــه ســوالم در  ــی در جــواب ب ــم. خان جــور دیگــری ببینی

ــی  ــی خیل ــن نگران ــد: »ای ــد می کن ــه تاکی ــن زمین همی
را  کارآفرینــی  می خواهنــد  کــه  اســت  بچه هایــی  از 
ــی  ــا عمل ــه ایده ه ــد هم ــا می گوین ــد. آن ه ــروع کنن ش
ــوان آن را  ــه بت ــدی نیســت ک ــده جدی  شــده اســت و ای
ــی  ــای خارج ــه کارآفرین ه ــی ب ــی وقت ــرد. ول ــی ک عمل
ایده هــای  چقــدر  کــه  می بینیــم  می کنیــم،  نــگاه 
کوچــک می تواننــد بــزرگ شــوند و واقعــا نیــازی نیســت 
ــرای  ــند. ب ــزرگ باش ــده و ب ــی پیچی ــان خیل ایده هایم
ــن  ــه بزرگ تری ــازون ک ــی آم ــگاه اینترنت ــال، فروش مث
فروشــگاه اینترنتــی دنیاســت، باعــث ناامیــدی کارآفرینان 
خارجــی نمی شــود کــه فروشــگاه های دیگــری تاســیس 
کننــد بلکــه آن هــا حــوزه فعالیــت خــود را محدودتــر و 
ــت،  ــد، گج ــگاه م ــال فروش ــد و مث ــر می کنن تخصصی ت
تاســیس  را  غیــره  و  دست ســاز  وســایل  موبایــل، 
می کننــد. فقــط کافــی اســت دور و برمــان را نــگاه 
ــه  ــر ب ــم. اگ ــف کنی ــود را کش ــای موج ــا نیازه ــم ت کنی
دنبــال نیازهایــی برویــم کــه خودمــان درگیــرش هســتیم 
ــه معروفــی هســت  ــم. جمل قطعــا بهتــر جــواب می گیری
ــی  ــز خوب ــی چی ــی بگوی ــی می توان ــد وقت ــه می گوی ک

ــی.«  ــتری آن باش ــودت مش ــه خ ــرده ای ک ــد ک تولی
چگونه گروه کارآفرینی تشکیل بدهیم؟ 

یــک تفکــر قالبــی کــه مــا ایرانی هــا در مــورد خودمــان 
داریــم، ایــن اســت کــه در کار جمعــی ضعیفیــم و 
ورزش هــای  محســوس  برتــری  هــم  شــاهدمثالمان 
ــت.  ــی اس ــای گروه ــه ورزش ه ــبت ب ــان نس انفرادی م
حداقــل  بایــد  باشــیم  کارآفریــن  می خواهیــم  اگــر 
ــی  ــم و جمع ــار کنی ــی رفت ــد والیبالیســت های ایران مانن
کار کــردن را یــاد بگیریــم. جمعــی کار کــردن هــم 
ــا  ــا م ــد ب ــدو تول ــر از ب ــای دیگ ــام مهارت ه ــد تم مانن
زاده نمی شــود بلکــه مــا آن را در پروســه اجتماعــی 
ــه  ــن اندیش ــد ای ــن بای ــم. بنابرای ــاد می گیری ــدن ی ش
ــود.  ــم ب ــاط ه ــه محت ــت و البت ــار گذاش ــی را کن قالب
 80 »حــدود  می گویــد:  زمینــه  همیــن  در  خانــی 
ــود را از  ــا کار خ ــی در دنی ــای کارآفرین ــد گروه ه درص
دانشــگاه ها شــروع می کننــد. فقــط کافــی اســت اولیــن 
آدم هایــی را کــه آن کار بــه آن نیــاز دارد، جمــع کنیــم. 
مهم تریــن چالــش هنــگام تشــکیل گــروه آن اســت کــه 
همــه آدم هــا روحیــه کارآفرینــی داشــته باشــند. روحیــه 
کارآفرینــی بــه معنــای آن اســت کــه هــر روز از 8 صبــح 
ــات در  ــی  اوق ــد و بعض ــب کار کنی ــک ش ــاعت ی ــا س ت
محــل کار بخوابیــد. بایــد شــریک کاری خــود را طــوری 
ــی  ــم ول ــه ه ــبیه ب ــان ش ــه فکرهایت ــد ک ــاب کنی انتخ
ــا یکدیگــر جــدال خاصــی نداشــته  عیــن هــم نباشــد، ب
ــه بعــد شــما شــریکتان  باشــید و... چــون از آن تاریــخ ب
ــد  ــن شــریک بای ــد و ای ــر کســی می بینی را بیشــتر از ه
ــن  ــار بیاییــد. بنابرای ــا او کن کســی باشــد کــه بتوانیــد ب
بــرای تشــکیل گــروه و اضافــه کــردن اعضــا بایــد خیلــی 

 ».ــت ــواس داش وس
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استارت آپ 
بدون ریسک 
ممکن نیست

گپ و گف�ت �ب عضو اصیل
نک ت�ی استاد �ب
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کار  به  شروع  استارت آپ  فضای  در  شد  چطور   
تجربه های  داشت؟  وجود  زمینه ای  آیا  کردید؟ 

مشابهی داشتید یا نه؟ 
مقطع  دوم  سال  از  ابراهیم نژاد،  آقای  دوستم،  و  من 
در  که  افتادیم  فکر  این  به  به تدریج  ارشد  کارشناسی 
زمینه صنعت  آی تی شروع به فعالیت کنیم. همان طور که 
می دانید، این صنعت در حال رشد است و در کشورهای 
دیگر موفقیت های زیادی در زمینه آن به دست آمده است. 
به خصوص خیلی از جوان ها را می بینیم که توانسته اند یک 
جدید  روش  یک  ارائه  با  یا  کنند  عرضه  جدید  محصول 
در بازار موفق شده اند. به همین خاطر ما هم به این فکر 
بیشتر  موقع  آن  کنیم.  استفاده  فضا  این  از  که  افتادیم 
گوگل و فیسبوک در ایران شناخته شده بودند؛ به خصوص 
فیسبوک که در آن دوره به شدت رشد کرد و همین مساله 
هم خیلی ها را به این فکر وامی داشت که چطور می شود در 
این فضا موفق بود. در آن سال ما تصمیم گرفتیم کاری در 
زمینه پزشکی و سالمت انجام دهیم اما مشکل جدی که 
با آن رو به رو شدیم در حوزه تیم سازی بود. ما چون همکار 
و هم تیمی متخصص امور کامپیوتر و کدنویسی نداشتیم، 
تا حدودی به مشکل برخوردیم. خودمان در زمینه کسب 
و کار وارد بودیم و می توانستیم مسائل مدیریتی را پوشش 
دهیم، ولی به کسی احتیاج داشتیم که بتواند بعد فنی کار 
را پوشش دهد که ما چنین کسی را نداشتیم. قرار شد کار 
را برون سپاری کنیم و با شرکت های دیگر قرارداد ببندیم 
که در زمینه استارت آپ این کار نه از بعد هزینه انتخاب 
مناسبی بود و نه از بعد همکاری. به همین خاطر من هنوز 
فکر می کنم تنها راه برای این که یک استارت آپ در حوزه  
آی تی موفق شود، این است که آدم فنی و کدنویس در 
تیم وجود داشته باشد. شاید توانش خیلی مهم نباشد، ولی 

بودن چنین آدمی در موفقیت بسیار موثر است. 
مشکل دومی که باعث شد در این پروژه شکست بخوریم، 
این بود که در مواردی که برون سپاری می شد، یا هزینه ها 
باال می رفت یا محصولی که به دست می آمد مناسب نیاز 
ما نبود و این تاخیر چند ماهه باعث شد که ما به نوعی 

نسبت به ایده اولیه مان بی انگیزه شویم. 
 

 با توجه به این بی انگیزگی چقدر طول کشید که 
استاد   یعنی  دوم،  تجربه  سراغ  اول  شکست  پس 

بانک، بروید. 
تجربه  و  بود   91 سال  به  مربوط  تقریبا  اولمان  شکست 
سال  یک  حدود  چیزی  استارت آپ  فضای  در  دوممان 
آن  در  ما  که  بگویم  هم  را  مساله  این  گرفت.  بعد شکل 
ولی  نبودیم  قضیه  پیگیر  تمام وقت  به صورت  واقعا  زمان 
همیشه گوشه ذهنمان بود و با آدم های مختلف که ارتباط 
یک  می توانیم  آیا  که  می کردیم  فکر  این  به  می گرفتیم، 
پیدا  برنامه نویسی  و  فنی  حوزه  در  تخصص  با  هم تیمی 
در  هم دانشگاهی هایمان  از  یکی  با  باالخره  نه.  یا  کنیم 
استارت آپ  فضای  هم  او  که  شدیم  آشنا  شریف  دانشگاه 
این  این حوزه شود.  وارد  و می خواست  داشت  دوست  را 

امیر رحیمی نژاد، وحید ابراهیم نژاد 
و محمد دارستانی فراهانی سه 
فارغ التحصیل خالق دانشگاه شریف 
هستند که از حدود چهار سال پیش 
وارد فضای استارت آپ شده اند و با 
وجو دو، سه شکست پیاپی امروز با 
انرژی مشغول فعالیت برای ارتقای 
ایده ای با عنوان »استاد بانک« 
هستند. آن ها از چهار سال پیش 
تاکنون، در بازه های زمانی مختلف، 
به این ایده بازگشته اند و هر بار یک 
نکته جدید در مورد استارت آپ 
یاد گرفته اند. رحیمی نژاد که مانند 
همکالسی سابق و هم تیمی  فعلیش، 
ابراهیم نژاد، مدیریت خوانده است، 
در این گفت وگو میزبان ما بود و 
تجربیاتش را از روزهای سخت 
استارت آپ در اختیارمان گذاشت. 
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کسی  بود  عالقه مند  بسیار  و  خوانده  کامپیوتر  ما  همکار 
را پیدا کند که بیزینس خوانده باشد. ما هم که خب، به 
کسی نیاز داشتیم که کامپیوتر خوانده باشده و البته از نظر 
انگیزه کاری و توانایی و... شبیه خودمان باشد و خالصه 

این امکان برای هر دو طرف ماجرا فراهم شد. 
 

 در این دوره همچنان دانشجو بودید؟ 
بودم  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  اواسط سال 92  تا  بله، 
و بهمن همان سال کار روی سایت استاد بانک را شروع 

کردیم. 
 

 چه شد که سراغ این ایده رفتید؟ این که از حوزه 
بازاریابی  زمینه  در  سایتی  به  پزشکی  و  سالمتی 

کالس های خصوصی رفتید. 
آموزشی  فضای  در  ابراهیمی نژاد  آقای  بنده،  هم تیمی 
می کردند.  خصوصی  تدریس  زمان  آن  در  و  بودند  فعال 
اگر با فضای دانشگاه شریف و دانشجویان آن آشنا باشید، 
می دانید که تقریبا تعداد زیادی از دانشجوها - یعنی حدود 
60، 70 درصد آن ها - در کنار تحصیل، تدریس خصوصی 
هم انجام می دهند. بنابراین آشنایی اولیه با این حوزه و بازار 
وجود داشت. ما می دیدیم که بعضی معلم ها در تراکت های 
دارند  آگهی  برتر  پیک  تبلیغاتی  کتابچه های  و  تبلیغاتی 
فکر  خودمان  با  بنابراین  می کنند،  جذب  هم  مخاطب  و 
کردیم که چرا از فضای مجازی برای ارائه همین خدمات و 
معرفی استاد به شاگرد و... استفاده نشود. خود من معتقدم 
ارائه می شود، می تواند  که هر خدمتی در فضای فیزیکی 
در فضای اینترنت هم با درجات مختلف ارائه شود. مثال در 
از خودشان  رزومه کوچکی  اساتید  تبلیغاتی،  کتابچه های 
که  داشت  وجود  امکان  این  ما  نظر  از  اما  می کنند  چاپ 
یک سایت طراحی شود و به عنوان پایگاه مرجع، استادان 
مختلف را در زمینه های گوناگون به شاگردان معرفی کند، 

امکان به روز شدن داشته باشد و... در حالی که شاید چنین 
امکانی اصال در تبلیغات به صورت فیزیکی وجود نداشته 

باشد. اسفندماه همان سال محصول اولیه ما آماده شد. 

 درواقع، برخالف تجربه قلبی، از زمان ایده پردازی 
تا زمان النچ کردن زمان زیادی نبود. 

اهمیت  کردم،  تجربه  زمان  آن  من  که  نکته ای  یک  بله، 
گروه سازی بود. یک هم تیمی خوب در فضای استارت آپ 
باید دو توانایی کلیدی داشته باشد؛ اول، توانایی کسب و 
کار و دوم، توانایی فنی. حاال توان فنی در صنعت  آی تی 
وقتی  و...  اپلیکیشن  طراحی  وب سایت،  طراحی  می شود 
وارد تجربه استاد بانک شدیم، دیدیم که مشتری مان واقعا 
یک محصول خیلی پیچیده نمی خواهد بنابراین ما در قدم 
اول یک محصول ساده را بر اساس ام وی پی آماده کردیم. 
آشنایی  مفهوم  این  با  قبل  از  ما  که  نبود  این طور  البته 
سر  از  تا حدی  و  به صورت شهودی  بلکه  باشیم،  داشته 
اولیه مان  محصول  باید  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اجبار 
منتظر  اگر می خواستیم  کنیم چون  ارائه  زمان  آن  در  را 
از  را  تحصیلی  ترم  آن  بشود،  کامل  محصولمان  بشویم 
دست می دادیم. بنابراین روی یک دسته از مخاطبان این 
سایت تمرکز کردیم چون - همان طور که می دانید - سایت 
ما می تواند دو بعد داشته باشد و مشتری هایش دو گروه 
هستند؛ کسانی که به دنبال استاد هستند و استادانی که 
می خواهند از سایت به عنوان فضای تبلیغ برای کارشان 
استفاده کنند. طبیعتا ما هم اول باید استاد داشته باشیم 
را جذب کنیم.  بتوانیم دانشجویان و دانش آموزان  بعد  تا 
پس تبلیغات را به شیوه های مختلف برای جذب استادان 
از رشته های گوناگون شروع کردیم و قرار شد در بازه یک 
با  ارتباط  بخش   - فروردین   15 تا  اسفند   15 از   - ماهه 
باشند،  شاگردها  همان  که  را  دوم  گروه  مشتری های 
فعال کنیم. انتخابمان کامال درست بود که از 15 اسفند 
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تبلیغاتمان را شروع کردیم و دیدیم که تقریبا در یک هفته 
اول شروع به کار سایت، 500 نفر از اساتیدی که در همین 
چهار دانشگاه برتر ایران یعنی صنعتی شریف، تهران، علم 
می پرداختند،  تدریس خصوصی  به  امیرکبیر  و  صنعت  و 
انگیزه داد چون فهمیدیم  ما  به  این مساله  جذب شدند. 
محصولمان خواهان دارد و اتفاقا حجم بازار خوبی هم دارد 
و به عنوان یک بیزینس که بتواند چرخ خودش را بچرخاند 
و سود مناسبی داشته باشد، می شود روی آن حساب کرد. 
که  کنیم  کامل  را  محصولمان  فروردین   15 تا  بود  قرار 
شاگردها هم بتوانند بیایند و از این سایت استفاده کنند 
اما طبق قراردادی که داشتیم، نتوانستیم این کار را انجام 

بدهیم و این قضیه تا 15 اردیبهشت طول کشید. 

 اما گویا در همین زمان کار متوقف شد. چرا؟ 
ما در یک دوره ای از استاد بانک دور شدیم؛ یعنی از اوایل 
سال 92 تا مهر 94. علتش هم این بود که به عنوان یک 

استارت آپ شکست خورده به آن نگاه کردیم. 

می کردید  تصور  که  بود  آمده  پیش  اتفاقی  چه   
این استارت آپ که در مرحله اول و فقط با تبلیغات 
500 مخاطب طی یک  و...  به دهان  و  محدود دهان 

هفته جذب کرده، نمی تواند به سود برسد؟ 
مـا تجربـه ای آن را نداشـتیم کـه بتوانیـم دانش آمـوزان و 
دانشـجویان را پیـدا کنیـم. اول بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه 
تبلیغـات را بـه صـورت پیامکـی انجـام بدهیـم امـا بعـد 
دیدیـم کـه ایـن کار خیلـی موفقیت آمیز نیسـت. مدل این 
کسـب وکار را بلـد نبودیـم و نمی دانسـتیم کـه از کجا باید 
پـول دربیاوریم؛ باید از اسـتادها پول بگیریم یا از شـاگردها 
یـا اصـال نبایـد از هیچ کـدام پـول بگیریـم و درآمدمـان بر 
اسـاس تبلیغات آموزشـگاه ها و انتشـارات و... باشـد. این ها 
سـواالتی بودنـد کـه در آن بازه زمانی نتوانسـتیم پاسـخی 
برایشـان پیـدا کنیـم در نتیجـه در آن زمـان اسـتاد بانک، 
بـه عنـوان سـایتی کـه نتوانسـت مـدل درآمـدی خـود را 
کامـل کنـد و بازدیدکننده هـای زیـادی از گروه شـاگردان 
داشـته باشـد، متوقـف شـد. البته نـه این که به طـور کامل 
تعطیـل شـود، ولـی سـایت فقـط بـا 5 درصـد توانـش کار 
می کـرد. هم تیمـی فنی مـان، آقـای ابراهیم نـژاد، کارهایی 
روی سـایت می کردنـد امـا فقـط در ایـن حـد کـه سـایت 
زنـده بمانـد و کار کنـد و بازدیدکننده حداقلی هم داشـته 
باشـد. اتفاقـا بـدون این کـه مـا کار خاصـی انجـام بدهیـم، 
حـدودا روزی 50 بازدیدکننده داشـتیم و بعضی از اسـاتید 
شـاگرد هـم پیـدا می کردند. اما چـون نتوانسـتیم کار را به 
سـوددهی برسـانیم و دچـار تردیـد شـدیم که اصال شـاید 
اسـتاد بانـک بیزینس بزرگی نباشـد، بـاز هـم انگیزه مان را 
تـا حـدی از دسـت دادیـم. بـه این هم اشـاره بکنـم که آن 
زمـان مسـاله نیـاز مالی هـم برای مـا مهم بود چـون دیگر 
فارغ التحصیـل شـده بودیـم و تجربه یک شکسـت دیگر را 
هـم داشـتیم و چـون برای آن پـروژه تا حـدی هزینه کرده 

بودیـم، تصمیـم گرفتیـم بـه کار تمام وقتمان برسـیم. 

 این کار شما را از فضای استارت آپ دور نکرد؟ 
این  که  نگفتیم  رسید،  مرحله  این  به  بانک  استاد  وقتی 
تجربه به طور کامل شکست خورده و تمام شده است، بلکه 
فضای  در  که  خوبی  شرکت های  در  که  بود  این  نظرمان 
تجربه مان  تا  کنیم  کار  هستند،  فعالیت  مشغول   آی تی 
بیشتر شود. معموال افرادی که می خواهند شغلی انتخاب 
کنند، دنبال این هستند که در کدام شرکت فضای کاری 
وب سایت ها  از  بسیاری  برای  را  رزومه ام  من  دارد.  وجود 
از  بعضی  حتی  فرستادم.  داشتند،  خوبی  رتبه ای  که 
من  هم  باز  ولی  نداشتند  خوبی  رتبه  که  بودند  سایت ها 
رزومه ام را برایشان ارسال کردم و با چند شرکت و تیم هم 
ارتباط گرفتم و این موقعیت پیش آمد که از تیر 93 در 
دیجی کاال که یکی از سایت های موفق در زمینه کسب و کار 
به خاطر همین  البته  کنم.  کار  به  است، شروع  اینترنتی 
بحث استارت آپ و فعالیت هایی که در این زمینه داشتیم، 
کنم  کار  تمام وقت  به صورت  نداشتم جایی  واقعا دوست 
اما دیدم دیگر این زمان را که بتوانم بیکار بمانم و فقط 
گزینه  دوتا  بنابراین  ندارم.  کنم،  تمرکز  استارت آپ  روی 
پیش رویم بود؛ یا باید پروژه ای و نیمه وقت کار می کردم یا 
باید مدتی از فعالیت استارت آپی دور می شدم. در صنعت 
آی تی هم اگر قرار است چیزی یاد بگیری باید تمام وقت 
شدم  پذیرفته  دیجی کاال  در  برهه  آن  در  باشی.  مشغول 
ولی باز هم نیم نگاهی به فضای استارت آپ داشتم. من و 
داشته  را  خودمان  کسب وکار  می خواستیم  هم تیمی هایم 
برنامه ریزی کنیم و استراتژی بدهیم و  باشیم و خودمان 
با چالش های مختلف درگیر شویم و... قطعا سود این کار 
از این که کارمند باشیم بهتر و بیشتر است. بنابراین، کار 
کردن در شرکت موفقی مثل دیجی کاال کار هم واقعا برایم 

راضی کننده نبود. 

 در نهایت داشتید برای کس دیگری کار می کردید. 
بله، در حالی که ما دوست داشتیم جور دیگری خودمان را 
اثبات کنیم. دلمان می خواست وقتی صبح به دفتر کارمان 
می رسیم، چند تا مساله بزرگ جلوی رویمان باشد تا آ ن ها 
مثل  موفقی  و  بزرگ  شرکت  در  حتی  اما  کنیم.  حل  را 
دیجی کاال باز هم بعضی مسائل روتین و سازمانی می شد. 
البته دیجی کاال فضایی بسیار پویا و انعطاف پذیر داشت، با 
این حال، ما می خواستیم جای دیگری کار کنیم به همین 
خاطر بعد از یک سال و نیم کار در این شرکت، از آن جا 
بیرون آمدم. اما تجربه ای که در این مدت در فضای آی تی 

پیدا کردم خیلی مثبت بود. 

 در این مدت پروژه استاد بانک کامال راکد مانده 
بود؟ 

نه، موازی با همه این ها، روی آن پروژه هم کار می کردیم. 
البته از فروردین سال 94 استاد بانک به نوعی راکد ماند و 
ما بیزینس جدیدی را شروع کردیم و هدفمان این بود که 
سایتی مشابه سایت »ردیت« طراحی کنیم. همه آمارهایی 
که گرفته بودیم هم مثبت بود. می دیدیم که ردیت رو به 
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رشد است و نمونه ایرانی که این سایت داشت، آن زمان رو 
به افول بود و خیلی موفق عمل نمی کرد. بنابراین احساس 

کردیم که موقعیت برای ورود به این فضا خوب است. 

 نمی ترسیدید که دوباره شکست بخورید؟ این که 
نمونه ردیت در ایران شکست خورده و دوام نیاورده 
بود، شما را در تصمیمتان دچار تردید نکرد؟ به هر 
حال این ریسک وجود دارد که با وجود جذاب بودن 
خیلی ها  ندهد.  جواب  ایرانی  مدل  خارجی،  نمونه 
حتی اگر قبال سابقه ای از شکست در کارشان نباشد، 

چنین ریسکی نمی کنند. 
به نکته خوبی اشاره کردید. ما بر اساس تحقیقاتی که انجام 
داده بودیم، احساس کردیم دلیل شکست آن سایت ایرانی 
البته این تجربه یک  و نقطه  ضعف هایش را پیدا کرده ایم. 
درس مهم داشت و آن هم این بود که ما باز هم داشتیم 
به محصول فکر می کردیم. محصولی هم که آماده کردیم 
چیز خاصی کم نداشت اما مساله اصلی و درسی که این جا 
محصول  بازاریابی  شیوه  و  اجرا  طریقه  مورد  در  گرفتیم 
چطور  ولی  داشت  را  ردیت  داخلی  هسته  ما  ایده  بود. 
جذب  مخاطب  چطور  می کردیم،  پیدا  را   مشتری ها  باید 

می کردیم، چطور باید در بازار هیجان ایجاد می کردیم؟ 

 یعنی موقع ایده پردازی به این مسائل فکر نکرده 
بودید؟ 

پیش بینی  و  دیده  آنچه  اما  باشیم،  نکرده  فکر  این که  نه 
در  تبلیغ  با  که  می کردیم  فکر  بود.  محدود  بودیم،  کرده 
شبکه های اجتماعی، راه  انداختن کمپین، تبلیغات دهان 
به دهان و... می توانیم مخاطب جذب کنیم، ولی در عمل 
بعد از چهار ماه دیدیم که این ایده ها خیلی موفقیت آمیز 

نیست. 

 آن سایت با چه اسمی باال آمد؟ 
در  مخاطب  ها  ردیت،  سایت  مثل  درست  »بی سویه«. 
به  دیگران  و  می گذاشتند  خبر  می کردند،  فعالیت  سایت 
خبرها رای می دانند و خبر باال می آمد... علی رغم این که 
از نظر ریاضی و عددی وقتی به کار نگاه می کردیم همه 
چیز خوب به نظر می رسید، ولی ما در مورد مسائلی مثل 
با 10، 15 میلیون تومان  بازاریابی و... فکر نکرده بودیم. 
باال آورد، ولی فروش  را آماده کرد و  می شود یک سایت 
نمی د انیم چطور  هم  هنوز  ما  است.  مهم  محصول خیلی 
محصولمان را بفروشیم. به همین خاطر اواخر شهریور بود 
که به این فکر افتادیم که دوباره سراغ استاد بانک برویم. 
البته تلنگری هم در این زمان درباره این پروژه به ما زده 

شد. 

 چطور؟ 
قضیه این بود که گردانندگان یکی از آموزشگاه های بزرگ 
با  ما دعوت کردند  از  بودند،  را دیده  ما  تهران که سایت 
دیگر هم  آموزشگاه های  با  قبال  البته  کنیم.  هم همکاری 

صحبت کرده بودیم، اما دیدیم که این گروه خیلی عالقه 
به ما می گفتند که ما می توانیم ماهی  دارند و در جلسه 

فالن قدر سود از این کار داشته باشیم و...  

 پس به نوعی سرمایه گذار جذب کردید؟ 
ما  و  افتاد  مهم  اتفاقی  جلسه  آن  در  است.  درست  بله، 
فهمیدیم استاد بانک واقعا می تواند موفق باشد چون بازار 
دارد. وقتی کسی که خودش آموزشگاه موفقی دارد و یکی 
از پنج آموزشگاه برتر تهران است با ما صحبت می کند، دو 
ساعت وقت می گذارد که در این باره صحبت کند و دوست 
دارد با ما همکاری کند، پس یعنی بیزینس ما فضای کار 
دارد. این یک تلنگر برای ما بود. البته در نهایت تصمیم 
گرفتیم که با این تیم همکاری نکنیم چون وقتی به عنوان 
مذاکره  وارد  سرمایه گذار  با  شکست خورده  بیزینس  یک 
شویم، طبیعتا سهمی که از ما می خواهند، باالست و قدرت 
چانه زنی ما خیلی پایین. بنابراین فکر کردیم این محصول 
 - پیش سرمایه گذار  پر  با دست  که  برسانیم  به جایی  را 
حتی همان سرمایه گذار قبلی - برویم. همزمان از شهریور 
داشتیم،  دوست  که  آن طور  بی سویه  دیدیم  بعد  به   94
موفق نیست و کار نمی کند. در عین حال، دیدیم استاد 
و  فعال  ولی  می کرد،  کار  داشت  خودش  این که  با  بانک 
بیشتر  شاگردها  و  می کردند  ثبت نام  استادها  بود.  خوب 
می شدند. البته رشدش محدود بود ولی به هر حال روند رو 
به رشدی داشت. بنابراین این بیزینس فضای کار داشت. از 
شهریور جدی تر به استاد بانک پرداختیم و وارد مذاکره با 
شتاب دهنده ها شدیم. با چندتا از شتاب دهنده های تهران 

صحبت کردیم و در ستاک پذیرفته شدیم. 

 شما در این فاصله کار تمام وقتتان را هم در یک 
شرکت خوب و موفق رها کردید. این ریسک بزرگی 

است. چطور دست به چنین کاری زدید؟ 
بهتر  که  می گوییم  دوستان  به  تجربه  روی  از  همیشه  ما 
-به اصطالح-  دوره  وارد  یکدفعه  تمام وقت  کار  از  است 
بیکاری نشوند. البته این که به صورت کامل وقتشان را روی 
استارت آپ بگذارند، بهتر است تا این که کار را به صورت 
را  امکان  این  دی جی کاال  در  من  دهند.  انجام  نیمه وقت 
البته هم  نداشتم.  نیمه وقت همکاری کنم،  به صورت   که 
خود بنده و هم آقای ابراهیمی نژاد و آقای فراهانی کارهای 
پروژه ای انجام می دهیم و به هر حال سعی می کنیم بیشتر 
وقت بگذاریم تا به تدریج که سوددهی بیشتر می شود، به 
همان نسبت هم از کارهای پاره وقت و پروژه ای  خود کم 

کنیم. 

 اما مساله  دیگری هم که وجود دارد، این است که 
باشد،  آب باریکه ای  -به اصطالح–  یک  همیشه  اگر 
شاید آن انگیزه الزم به وجود نیاید که فرد بخواهد 

همه توان و انرژیش را روی کار خودش بگذارد؟ 
نکته درستی است، ولی یک جنبه دیگر هم دارد. اگر همه 
ایجاد  وحشتناکی  استرس  شود،  قطع  یکدفعه  درآمدها 
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می شود. بنابراین اگر جریان درآمدی کوچکی داشته باشیم 
شاید بتوانیم یک سال دوام بیاوریم یا دو سال سخت کار 
کنیم. ولی اگر درآمدمان به طور کامل قطع شود شاید فقط 
شش ماه دوام بیاوریم. نکته دیگر هم این که خیلی از مسائل 
در استارت آپ زمان بر است تا تست شود و امتحانش را پس 
ما  دارد.  نیاز  انرژی  و  زمان  به صرف  بعضی چیزها  بدهد. 
می خواستیم به مرور زمان یک سری تجربه پیدا کنیم. اما به 

هر حال ریسک کردم که از دی جی کاال بیرون آمدم. 

 به هر حال استارت آپ که بدون ریسک نمی شود.  
که  است  این  می دهد،  انگیزه  من  به  همیشه  که  چیزی 
حتی اگر بدترین حالت برای استاد بانک پیش بیاید، یعنی 
با همکالسی هایم  را  وقتی خودم  باز هم  بخورد،  شکست 
کار  این  در  که  می رسم  نتیجه  این  به  می کنم،  مقایسه 
خیلی چیزها یاد گرفته ام. همین االن اگر استاد بانک تمام 
تجربه  کنم،  کار  تمام وقت  دیگری  بروم جای  و من  شود 
ارزشمندی به عنوان رزومه دارم؛ می دانم یک محصول از 
کجا شروع به پیشرفت می کند، چطور باید بازاریابی کرد، 

چطور بودجه بندی کرد، چطور استراتژی چید و...  

 سخت ترین مرحله استارت آپ از نظر شما چه بوده 
است؟ 

یادم می آید وقتی در دی جی کاال تمام وقت کار می کردم، 
نبود و بعضی  گاهی حتی 44 ساعت در هفته هم کافی 
وقت ها الزم بود 50 ساعت در هفته کار کنیم. حاال فرض 
کنید که 50 ساعت کار در هفته وجود دارد و پنجشنبه 
و جمعه هم قرار است کار کنید و مثال شب ها که به خانه 
می رسید باید روی استارت آپ خودتان کار کنید. این خیلی 
سنگین و سخت بود. من فکر می کنم موفقیت در فضای 
قسمتش  یک  نیست.  پیچیده ای  کار  خیلی  استارت آپ 
و...  شناخت  کردن  پیدا  و  تجربه  قسمتش  یک  و  شانس 
است چون چیزهایی هست که در هیچ کتابی نوشته نشده 
گذاشتن  انرژی  و  زمان  به  و  می خواهد  زمان  پس  است. 
خاص  استرس  استارت آپی  هر  دیگر،  طرف  از  دارد.  نیاز 
پیدا  این که هر لحظه ممکن است رقیبی  و  را دارد  خود 
شود و ممکن است نکته ای به ذهنشان برسد یا جرقه ای 
در کارشان زده شود که از ما جلو بیفتند. مدیریت کردن 

همه این ها با هم سخت است. 

 حضور در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف 
شما  به  توانست  کمکی  چه  ستاک  شتاب دهنده  و 

بکند؟ 
وقتـی مـا با یک شـتاب دهنده صحبـت می کنیـم، در واقع 
ایده مـان را ارزیابـی می کنیـم. وقتـی هـم که اسـتاد بانک 
را بـه شـتاب دهنده ارائـه کردیـم، ارزیابی شـد و هـر کدام 
از ایـن شـتاب دهنده ها یک سـری ایـراد از کار مـا گرفتنـد 
کـه بـه هر حـال بایـد جوابی بـرای آن هـا پیـدا می کردیم 
و ایـن باعـث رشـد می شـود. دومیـن نکتـه ایـن اسـت که 
بایـد در زمـان مناسـبی بـه شـتاب دهنده ها پیوسـت. ورود 

بـه ایـن فضا هم یـک زمان مناسـب دارد و آن وقتی اسـت 
کـه بیزینـس شـما بـه جایـی رسـیده باشـد. سـتاک دفتر 
کار و بودجـه در اختیـار مـا گذاشـت، 25 میلیـون تومـان 
سـرمایه بـه مـا دارد و امکان اسـتفاده از مشـاوره های فنی، 
راهنمایی هـا و حمایت هـای معنـوی، فکـری و علمـی را 
برایمـان فراهـم کـرد. ولـی ایـن مهـم اسـت کـه شـما، به 
عنـوان طـراح ایـده، بایـد زمانـی از این حمایت ها اسـتفاده 
کنـی کـه بـه سـطح خاصـی از کار رسـیده باشـی و به آن 
میـزان پختگـی کـه بتوانی از ایـن امکانات بـه بهترین نحو 
اسـتفاده کنـی. از نظـر امکانـات می توانـم بگویـم سـتاک 
منتورهـای خـوب دارد. این کـه ایـن شـتاب دهنده دفتـر 
کاری کـه بـه اسـتارت آپی ها می دهـد در فضـای دانشـگاه 
اسـت، خیلـی جذاب اسـت. در کنـار این ها، سـهمی هم از 
بیزینس هـا دریافـت نمی کنـد. همـه شـتاب دهنده ها 25 
میلیـون تومـان هزینـه می کننـد و در مقابـل 15 درصـد 
سـهم می گیرنـد ولـی سـتاک 15 درصـد را نمی گیـرد و 
امـکان اسـتفاده از حمایت هـای دانشـگاه هـم وجـود دارد. 

سـتاک مـال خود دانشـگاه اسـت. 

 توصیه ای برای کسانی که می خواهند مثل شما در 
فضای استارت آپ کار کنند، دارید؟ 

کار کردن در این فضا انرژی خاصی می خواهد. برای همه ما 
امکان رفتن به یک کشور دیگر فراهم بود و طبیعتا با رفتن 
به خارج زندگی مان راحت تر می شد. اما خارج رفتن برای من 
یک جایگزین نیست. من فکر می کنم اگر قرار است کاری 
انجام دهم باید در همین کشور باشد. در 70، 80 درصد از 
کشورهای دنیا استارت آپ ها در حال رشد هستند و روی 
نتوانیم،  اگر  بتوانیم.  باید  ما هم  ایستاده اند.  پای خودشان 
می شود گفت که این سرافکندگی برای همه ماست. یک 
مساله دیگر هم این که ارتباط دانشگاه ها با فضای استارت آپ 
و صنعت کمرنگ است که البته تا حدی به خاطر خواست 
دانشجوهاست چون االن متاسفانه تعداد زیادی از دانشجوها 
فضایشان صرفا  دانشگاه ها هم  بروند.  از کشور  می خواهند 
علمی شده تا مجالت معتبر دنیا از نتایج کار آن ها خوششان 
بیاید. واقعا نمی دانم چطور باید این ارتباط را اصالح کرد اما 
باید  با صنعت و استارت آپ ها  ارتباط دانشگاه  به هر حال 
قوی شود. خود من در یکی از بهترین دانشکده های مدیریت 
کشور درس خواندم ولی باز می دیدم در فضای استارت آپ 
به خیلی از سواالتی که داشتیم، پاسخ داده نمی شود؛ درباره 
مفاهیمی مثل ام وی پی یا تیم سازی و... دانشگاه های ما چرا 
نباید راه حلی برای این قضیه داشته باشند؟ محل هایی باید 
باشد تا در آن ها تیم سازی بهتر انجام شود. باید فضایی ایجاد 
شود که آدم ها راحت تر همدیگر را بشناسند، عالیق همدیگر 
بزرگ کشور  کارآفرین های  تیم شوند،  و یک  بشناسند  را 
بیایند و تجربیاتشان را بگویند. ام آی تی را ببینید که این 
همه شرکت های بزرگ از دلش بیرون می آید! آن ها که کار 
خیلی پیچیده ای انجام نمی دهند. البته منظورم این نیست 
ایده  از آن ها  که کارشان خارق العاده نیست، ولی می شود 

 .گرفت و آن را عملی کرد
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چـرا اسـتارت آپ ها مهمند؟ با رشـد روزافزون اسـتارت آپ ها 
ایـن سـوال قطعـا ذهن خیلی هـا را به خود مشـغول می کند 
و پاسـخش نـه فقط یک کنجـکاوی کوچـک را رفع می کند، 
بلکه می تواند روی شـرایط اقتصـادی و اجتماعی یک جامعه 
اثرگـذار باشـد. اهمیت کسـب وکارهای نوپا در نوآوری اسـت 
کـه ایـن مـدل از کسـب و کار در جامعه ایجـاد می کند و به 
ایجـاد شـغل منجـر می شـود و مزیـت رقابتـی کشـور را باال 
می بـرد. بـا ایـن حـال، اگـر اعـداد و ارقـام مربـوط بـه رشـد 
اسـتارت آپ ها را طـی پنجـاه سـال اخیـر بررسـی کنیـد، 
مشـخص اسـت کـه خیلـی از این کسـب وکارها طـی همان 
ماه هـای اول و حتـی در سـال اول زمیـن می خورنـد و هرگز 
بـه موفقیـت و سـودآوری نمی رسـند. در ادامـه می توانیـد با 
شـایع ترین دالیـل کسـب و کارهـای نوپـا از دهـه 1960 تـا 

سـال های اولیـه قرن بیسـت و یکم آشـنا شـوید. 

 1960
نبـود ارزیابي اهداف، نداشـتن بینش واقعي نسـبت بـه بازار، 
بي همتـا و منحصـر به فـرد نبودن شـرکت، درک نامناسـب 
از فنـاوري مـورد نیـاز، دانـش مالـي ضعیـف، بي توجهـي به 

قوانیـن و مقررات 
 

 1970
خوش بینـي، تحصیـالت ناکافـي، انعطاف ناپذیـري در روش، 
در  سـیر  تصمیم گیري غیرمنطقـي،  سـلیقه اي،  برخـورد 
گذشـته، استفاده نکردن از مشاوره، نداشـتن دانش و مهارت 

کسب وکار 
 

 1980
زمان بنـدي ضعیـف، مشـکالت طراحـي محصـول، راهبـرد 
نامناسـب توزیـع، تعریـف مبهـم کسـب وکار، اتکاي بیش از 
حد به یک مشـتري، خیلي زود وام گرفتن، رابطه نامناسـب 
بـا سـرمایه گذاران خطرپذیر، ضعـف کار گروهـي و مسـائل 

منابع انسـاني 

چرا استارت آپ ها زمین می خورند؟* 
ز دالیل شکست کسب واکرهای نو�پ از ۱9۶۰ �ت ۲۰۰9  �ی ریس همم �ت �ب

 1993
ضعـف تامین و مدیریت مالي، مشـکالت بازاریابـي و فروش، 
ضعـف در توسـعه محصول، نقص مدیریت تولیـد و عملیات، 
ضعف مدیرعامل، مدیریت منابع انسـاني نامناسب، مشکالت 
مقـررات  و  قوانیـن  و  اقتصـادي  از محیـط  نشـأت  گرفتـه 

نامناسـب حاکـم بر محیط کسـب وکار 
 

 1994
مشـکالت خارجـي شـامل رابطـه بـا مشـتري، دانش بـازار، 
برنامه ریـزي بـازار، مکان یابي، قیمت گـذاري، تولید محصول، 
رقبا و گسـترش و توسعه کسـب وکار مشکالت داخلي شامل 
تامیـن سـرمایه، جریـان نقدینگـي، تجهیـزات مـورد نیـاز، 
کنتـرل دارایـي، منابع انسـاني، رهبري، سـاختار سـازماني و 

سیستم حسـابداري 
 

 1999
شـرایط نامناسـب بازار خارجي، اسـتراتژي مدیریتي ضعیف، 

کمبـود مهارت هـاي مدیریتي، ناتواني در تامین سـرمایه 

 2006
عوامـل و مشـکالت مربـوط به محیـط دور یا محیـط کالن، 
محیط نزدیک )شـامل مشـتریان، تامین کنندگان، رقبـا و...(، 
ویژگي هـاي کارآفریـن، سیاسـت هاي شـرکت، ویژگي هـاي 

سـازمان )بلوغ، انعطاف پذیـري و...( 

 2009
منابع انساني، مدیریتي، مالي، خارجي - حاکمیتي، بازاریابي، دالیل 
شکست کسب وکارهاي نوپا و کارآفرینانه شامل مسائل مدیریتي، 

 .محصول، ارزیابي فرصت، رشد و توسعه کسب وکار

منبع: 
شکسـت  ریشـه هاي  »شناسـایي  پژوهشـی  مقالـه   *
کارآفرینـان کارکشـته ایرانـی: نگاهي روایتـي گفتماني« 
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شیک نیست که اتومبیل های بدون راننده به زودی و در چند سال آینده �ب جاده ها 

ز یم پیوندد ر�ی  به شلک امروزی آن به �ت
گ

مسلط خواهند شد و رانند�

زها موفق معل کرده است 
گ

تکنولوژی که در تشخیص دقیق اک

طیف سن�ب نوری است که بسیار حساس است و یم تواند به صورت 

ی�ب از روی سطح بسته بندی به اکر رود ر ز �ت غ�ی

یداری  زه را از مغازه خر   رز �ت
گ

دانشمندان سوئدی شاخه های �

م  یسیته به �ز کردند و آن ها را در آب حاوی نویع پلیمر هادی الک�ت

PEDOT-S قرار دادند

ام داده است، یم توان گفت مهزمان �ب  ب
ز

ه ام آی �ت ا�
گ

وه�ش که دانش� ش �ب اساس �پ

فرارسیدن عرص اتومبیل های خوداکر بدون راننده مشالکت نشات گرفته از خطای 

 حذف یم شوند
گ

ج از معادهل رانند� انسا�ز به تدر�ی

د آن در ساخت آسفالت و  ز اکر�ب �ی ا و همم �ت ق�ی یک ماده گران�ب

های اصیل و مو�ش در کیفیت  رام�ت یم ق�ی ییک از �پ عایق اکری است. �ز

ا�ی مسوب یم شود مصول �ز

فناوری های فردا
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ایمن، راحت، مسلط
دنیای اتومبیل ها

 مهدیه محسنی

ترمز اضطراری خودکار 
سـازمان ملـی مدیریـت امنیت بزرگراه ها و انسـتیتو بیمـه اتوبان های ایـاالت متحده امریکا 
اعـالم کرده انـد کـه بـا 20 شـرکت خودروسـازی بـه توافقـی دسـت یافته انـد تـا از مهرماه 
2022 سیسـتم ترمز اتوماتیک اضطراری )AEB( به عنوان گزینه ای اسـتاندارد در سـاخت 
اتومبیل هـا بـه کار گرفتـه  شـود. ایـن 20 شـرکت روی هـم رفتـه 99 درصـد بـازار خودرو 
آمریـکا را در دسـت دارنـد بنابرایـن معنـای دیگـر این توافقنامـه مجهز شـدن تقریبا تمام 
اتومبیل هـای عرضـه شـده به بـازار ایاالت متحـده به تکنولـوژی ترمز خودکار اضطـراری از 
سـال 2022 اسـت. این تکنولوژی شـامل مجموعه ای از سنسورهاسـت که جاده و حرکت 
اتومبیـل و سـایر خودروهـا را مانیتـور می کننـد و شـانس تصادف بـا یک اتومبیـل دیگر یا 
مانعـی در جـاده را تخمیـن می زنند. زمانی که این سیسـتم مانعی را در راه تشـخیص دهد 
و راننـده هیـچ کاری بـرای کاهـش شـانس تصـادف انجـام ندهـد، ایـن فناوری بـه صورت 
اتوماتیـک وارد عمـل می شـود و سـرعت اتومبیل را کاهـش می دهد یا حتـی آن را متوقف 
می سـازد. بنـا بـر اعالم وزارت حمل و نقـل آمریکا، با کمک این اسـتاندارد از هزاران تصادف 
جلوگیـری خواهـد شـد بنابراین ایـن فناوری نوعـی موفقیت بـرای همه - اتومبیل سـازان، 
مشـتریان و شـرکت های بیمه - محسـوب می شـود. بـا این توافق، اسـتفاده از ایـن فناوری 
در اتومبیل ها سـه سـال زودتر محقق می شـود. ترمزهـای خودکار به همـراه تکنولوژی های 
مشـابه ماننـد Lane keeping اولیـن قدم هـا در راه سـاخت اتومبیل های بـدون راننده و 

کامـال خـودکار آینده اند. 
مچ بند یا کلید؟ 

کلیـد در اتومبیل هـای مدرن امروز از جمله عیوب آن هاسـت چراکه بزرگ و دسـت  و پا گیر 
هسـتند، به راحتی در جیب جا نمی شـوند و اگر لباس راننده جیب های بزرگ نداشته باشد، 
حمـل و نقـل آن خـود به یک معضل بدل می شـود. شـرکت جگـوار کلیـدی طراحی کرده 
اسـت کـه برای افـراد عالقه منـد بـه ورزش ماننـد دوچرخه سـوارها، دونده ها و موج سـوار ها 
یک آپشـن بسـیار به درد بخور و کار راه بنداز محسـوب می شـود. اگر آن قدر پولدار هسـتید 

مانند شماره های گذشته 
نگاهی می کنیم به 
تعدادی از فناوری های 
جدید که در صنعت 
اتومبیل سازی به صورت 
مفهومی مطرح شده اند 
و احتماال به زودی شاهد 
عرضه آن ها به بازار 
خودرو خواهیم بود. 
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اتومبیل هایـی کـه خسـته نمی شـوند یا بـا مشـکالتی مانند 
حواس پرتـی، بی توجهـی بـه سـرعت و... روبـه رو نیسـتند، 
بتواننـد سـبب کاهش خسـارت های مالـی و جانی تصـادم تا 
90 درصـد شـوند. امـا ورود ایـن اتومبیل هـا به بـازار و امکان 
تردد آن ها مسـاله ای نیسـت که به این سـادگی میسـر شود. 
چنـدی پیـش مدل آزمایشـی و اولیـه یکی از این ماشـین ها 
متعلـق بـه شـرکت گـوگل با یـک اتوبـوس شـهری تصادف 
کـرد. البتـه کسـی صدمـه ندیـد ولـی ایـن اولیـن بـار بـود 
کـه الگوریتـم گـوگل مقصـر تصـادف اعـالم می شـد. بعـد از 
آن، گـوگل نرم افـزار داخلـی اتومبیل هـای آزمایشـی خـود را 
به روزرسـانی کـرد. اگرچـه با نگاه بـه آمار و ارقـام و روی کاغذ 
بـه نظـر می رسـد کـه اتومبیل هـای بی راننـده امن تر نـد امـا 
قبوالندن این مسـاله بـه جامعه و ترغیب مردم به اسـتفاده از 

ایـن تکنولوژی اندکی دشـوار اسـت. 
بـر پایـه نظرسـنجی هایی کـه در چندیـن کشـور دنیـا انجام 
شـده اسـت، اغلـب مـردم هنـوز عالقـه ای بـه اسـتفاده از این 
اتومبیل هـا ندارنـد. در واقع هیچ شـهرداری عالقه مند نیسـت 
کـه اولیـن مقام رسـمی باشـد که بـرای مـرگ شـهروندان به 
وسـیله یک روبات مورد سـرزنش قرار می گیـرد. تنها راهی که 
در نهایـت بـه پذیـرش ایـن خودروهـا منجر می شـود، حرکت 
تدریجی به سـمت آن هاسـت. همچنین، معرفی و اسـتفاده از 
تکنولوژی هایـی کـه سـرانجام قسـمتی از اتومبیل هـای بدون 
راننـده آینـده خواهنـد شـد، ماننـد سیسـتم ترمز اضطـراری 
خودکار که به آن اشـاره شـد، به مرور زمان راه را برای اسـتفاده 

 .از ایـن اتومبیل هـا همـوار خواهند کـرد

کـه مدل اف پیـس )F�Pace( جگوار را خریـداری کنید )با 
حـدود 400 میلیـون تومـان قیمـت و احتسـاب 100 درصد 
گمرکـی آن(، در آن صـورت می توانیـد بـا پرداخت 6 میلیون 
تومـان ناقابـل نوعـی کلید ضـدآب دریافـت کنید کـه دقیقا 
ماننـد یـک مچ بنـد طراحـی شـده اسـت و دیگـر نگـران جا 
دادن آن در جیبتـان نخواهیـد بود. در مقصد مچ بند را ببندید 
و آن را بـه حـرف جی حک شـده روی صنـدوق عقب نزدیک 
کنیـد تـا کلیـد روی اتومبیل غیرفعال شـود. به ایـن ترتیب، 
اگـر اتومبیـل مـورد سـرقت قـرار بگیـرد هیچ کس جز شـما 
کـه صاحب اتومبیل هسـتید، نمی تواند آن را روشـن کند. در 
حـال حاضـر این نـوع کلید فقط بـرای مدل اف پیـس جگوار 
در دسـترس اسـت اما احتماال در سـایر مدل های این شرکت 
هـم اسـتفاده شـود یـا دیگـر خودروسـازان از روی آن تقلیـد 
کننـد که با ارزان سـازی آن در چند سـال آینـده در نهایت به 

نفع مشـتریان تمام خواهد شـد. 
امنیت اتومبیل های بدون راننده 

شـکی نیسـت کـه اتومبیل های بـدون راننـده بـه زودی و در 
چنـد سـال آینـده بر جاده ها مسـلط خواهند شـد و رانندگی 
بـه شـکل امـروزی آن به تاریـخ می پیوندد. یکی از مشـکالت 
در ایـن رابطه اعمال قوانین راهنمایـی و رانندگی در مورد این 
نـوع اتومبیل هـا خواهد بـود. حـدود 94 درصـد تصادف ها در 
جاده هـای ایـاالت متحده بر اثر اشـتباه انسـانی رخ می دهند. 
از سـوی دیگـر، تعـداد تصادف هـای ناشـی از ترافیـک هم در 
ده سـال گذشـته کاهش نداشـته اسـت. تخمین زده می شود 
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خوراکی های سالم تر
با کمک لیزر 

ی ها ک�ت تشخیص رشد �ب
سالمت مواد غذا�ی را بیش�ت یم کند

 میترا اسدی
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پژوهشــگران مشــغول مطالعــه روی روشــی ســریع، 
را  باکتری هــا  رشــد  می توانــد  کــه  دقیقنــد  و  ارزان 
درون بســته بندی غــذا یــا ابــزار پزشــکی تشــخیص 
دهــد، بــدون این کــه نیــاز باشــد بســته بندی بــاز 
شــود. مهم تریــن دلیــل درج تاریــخ تولیــد و انقضــا روی 
بســته بندی های مــواد غذایــی احتمــال فســاد ترکیبــات 
ــی از  ــاری ناش ــمویت و بیم ــاد مس ــا و ایج ــی آن ه درون
ــد  ــل رش ــه دلی ــده ب ــوده ش ــی آل ــواد غذای ــرف م مص
میکروب هــا و باکتری هاســت. چنیــن تمهیداتــی بــه 
دلیــل کوتــاه بــودن زمــان مصــرف خوراکــی و حساســیت 

ــه فســاد اســت.  ــا ب ــاالی آن ه ب
ــم ها  ــد ریزارگانیس ــاره رش ــتر درب ــر و بیش ــش بهت دان
ــارت  ــش خس ــبب کاه ــا س ــخیص آن ه ــی تش و توانای
از دســت رفتــن ترکیبــات خوراکــی و کمتــر شــدن 
ــه دلیــل  ــراد ب ــان اف ــه درم احتمــال مســمومیت و هزین
مســمویت غذایــی می شــود. در پزشــکی نیــز وســیله ای 
کــه بتوانــد ســریع و غیرمخــرب رشــد باکتری هــا را 
ــد و  ــی می کن ــان صرفه جوی تشــخیص دهــد، هــم در زم
ــه عنــوان مثــال،  ــع گران قیمــت پزشــکی. ب هــم در مناب
اندازه گیــری کیفیــت نمونه هــای خونــی به ســرعت و 
ــا دقــت بــاال از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت. اگــر  ب
نمونه هــا آلــوده شــده باشــند بایــد دور ریختــه یــا تکــرار 
ــط  ــزات مرتب ــری در تجهی ــن رشــد باکت شــوند. همچنی
بــا خــون در بیمارســتان ها، اگرچــه ممکــن اســت 
ــد.  ــد کن ــار را تهدی ــات بیم ــد حی ــد، می توان ــادر باش ن
ــه معنــای تســت ســریع  یــک روش غربالگــری ســریع ب
تعــداد بســیاری از وســایل و نمونه هــای پزشــکی اســت. 
ــه  ــن و دانشــگاه اوم ــگ چی دانشــمندان دانشــگاه ژیجان
در ســوئد نتایــج پژوهــش خــود را در همیــن زمینــه در 

ــد.  ــر کرده ان ــس منتش ــد اپتیک ــه اپالی مجل
طیف سنجی نوری؛ حساس و سریع 

ــتند،  ــده هس ــی پیچی ــم ها موجودات ــه ریزارگانیس اگرچ
ــه وســیله عوامــل متعــددی تحــت تاثیــر  رشــد آن هــا ب
ــه  ــت ک ــوار اس ــب دش ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــرار می گی ق
ــی  ــته بندی های خوراک ــل بس ــای داخ ــم باکتری ه حج
تیــم  اساســی  ایــده  داد.  را تشــخیص  پزشــکی  یــا 
ــال  ــوان مث ــه عن ــار گاز - ب ــده انتش ــاد ش ــی ی پژوهش
ــر  ــه گفتــه دکت ــن - از باکتری هاســت. ب دی اکســید کرب
ــا تخمیــن ســطح دی اکســید  ــم، ب ــر تی جــی شــاو، مدی
ــوان رشــد احتمالــی  کربــن موجــود در بســته بندی می ت

ــرد.  ــرآورد ک ــا را ب میکروب ه
تکنولــوژی کــه در تشــخیص دقیــق گازهــا موفــق عمــل 
ــیار  ــه بس ــت ک ــوری اس ــنجی ن ــت طیف س ــرده اس ک
ــی از  ــورت غیرتخریب ــه ص ــد ب ــت و می توان ــاس اس حس
ــزری  ــذب لی ــه کار رود. »ج ــته بندی ب ــطح بس روی س
tunable diode laser ab� )دیــود قابــل تنظیــم« 
ــه  ــه کار رفت ــاوری ب ــام فن sorption,” or TDLAS( ن
در ایــن پژوهــش اســت. علــت انتخــاب ایــن تکنولــوژی 

 TDLAS ــه ــود ک ــن ب ــی ای ــم تحقیقات ــیله تی ــه وس ب
ــم دارد،  ــا ه ــخیصی را ب ــزار تش ــک اب ــای ی ــام نیازه تم
آن  از  می تــوان  به راحتــی  و  اســت  ارزانــی  فنــاوری 
غلظــت  می توانــد  تکنولــوژی  ایــن  کــرد.  اســتفاده 
گازهــای مختلــف از جملــه دی اکســید کربــن، منوکســید 
ــنجد.  ــوط گازی بس ــک مخل ــان را در ی ــن، آب و مت کرب
اســاس کار در تکنولــوژی لیــزری TDLAS امــکان 
جــذب منحصــر بــه فــرد طــول موج هــای نــور از ســوی 

ــت.  ــف اس ــر مختل عناص

ــت  ــا در غلظ ــخیص گازه ــی تش توانای
ــارد  ــد در میلی واح

ــش  ــا تاب ــد کــه ب ــن صــورت کار می کن ــه ای TDLAS ب
ــا گازهــای متفــاوت، هــر کــدام  ــه ب ــه یــک نمون لیــزر ب
نــور را در طــول موجــی خــاص جــذب می کننــد. 
بــا کمــک دیودهــای قابــل تنظیــم می تــوان طــول 
ــک گاز در  ــی ی ــرد. وقت ــی را ارســال ک موج هــای متفاوت
نمونــه پژوهشــی یــک طــول مــوج ویــژه را جــذب کنــد 
دســتگاه می توانــد غلظــت گاز موجــود را بــا کمــک 
کاهــش شــدت ســیگنال ارســالی )نســبت ســیگنال بــه 
نویــز( بــرآورد کنــد. بــا تلفیــق تکنولــوژی تنظیــم ســریع 
ــود  ــاس تر می ش ــوج TDLAS حس ــول م ــان ط و نوس
ــه می شــود.  ــا WM�TDLAS گفت ــه آن اصطالح ــه ب ک
بــه ایــن ترتیــب، ایــن فنــاوری قــادر خواهــد بــود گازهــا 
در  )واحــد  پاییــن  بســیار  بســیار  غلظت هــای  در  را 
میلیــارد( تشــخیص دهــد. جــدا از غلظــت، ایــن سیســتم 
ویژگی هــای گاز مــورد مطالعــه ماننــد دمــا، فشــار، شــار 

ــد.  ــخیص  می ده ــم تش ــی و... را ه جرم
دکتــر شــاو می گویــد: »ایــن روش توانایــی آنالیــز 
ــم  ــر می کردی ــا فک ــه م ــه را دارد. اگرچ ــه لحظ ــه ب لحظ
رشــد  بــرآورد  بــرای   WM�TDLAS تکنولــوژی  
ــطح  ــن س ــا ای ــت ام ــد داش ــی خواه ــا کارای باکتری ه
از دقــت پیش بینــی نمی شــد.« برنامــه بعــدی تیــم 
ــرای تشــخیص  ــری ب ــوژی دیگ پژوهشــی توســعه تکنول
ــالوه  ــف - ع ــواد مختل ــازه ای از م ــی در ب ــد میکروب رش
بــر مــواد غذایــی و پزشــکی - اســت. بــه نظــر می رســد 
 .ــن دارد ــده ای روش ــکی آین ــزری در پزش ــاوری لی فن
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خلق زندگی مصنوعی
با کمک ژن های حیات بخش

دانشمندان در جست وجوی شناسا�ی ژ�ز 
هستند که اساس حیات است 

 سودابه نجاتی
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پنج سال پس از خلق اولین سلول باکتریایی زنده در محیط 
آزمایشگاه، پژوهشگران زیست فناوری انستیتو وانتر با بررسی 
این باکتری کوچک دریافته اند که دوره زندگی این موجود 
دارای حیات مصنوعی می تواند با داشتن تنها 473 ژن تکمیل 
هر  ژن های  از  کوچک تر  باکتری  این  ژن های  تعداد  شود. 

موجود دیگری در طبیعت است. نکته جالب توجه 
باکتری  این  ژن های  یک سوم  حدود  که  است  این 
دارای عملکرد نامشخص هستند اما برای فعالیت های 
زیستی باکتری ضروری اند؛ یعنی با حذف این ژن ها 
سلول می میرد. قبل از انجام پژوهش اطمینان وجود 
داشت که تعدادی از آنها برای خلق حیات ضروری اند 
زیرا این ژن ها در تمام اشکال زندگی یافت می شوند. 
با داشتن اولین سلول دارای حیات مصنوعی به عنوان 
یک مدل پژوهشی که JCVI�syn1  نامیده می شود 
، دانشمندان مشغول تحقیق بر ژن های حیات بخش 
بار  با  تقریبا  که  دارد  ژن  سلول 901  این  هستند. 
 Mycoplasma mycoides باکتری   ژنتیکی 
یکسان است زیرا این باکتری در داخل یک سلول 
میزبان از زندگی اشرافی خود لذت می برد! ژنوم این 
باکتری ها کوچک است نه به خاطر ابتدایی بودن 
بلکه به علت تکامل از سلول هایی که تنها چند هزار 

ژن داشته اند. از آنجا که این باکتری به صورت انگل در بدن 
یک میزبان پستاندار زندگی می کند تعدادی از ژن های خود 
را از دست داده است زیرا در محیطی زندگیش که همان 
سلول های میزبان است تمام عواملی که برای ادامه حیات 
به آنها وابسته است یافت می شود. در واقع این سلول ها راه 
انستیتو  تکامل طی کرده اند و پژوهشگران در  از  را  زیادی 
وانتر شرایطی را فراهم آورده اند که از حجم مواد ژنتیکی این 
باکتری بازهم کاسته شود. پایه این تحقیق به این صورت 
است که نوعی ژنوم مصنوعی که حدس زده می شود برای 
ایجاد حیات ضروری است در آزمایشگاه طراحی می شود، این 
ژنوم به گونه ای سازمان بندی شده که در هر زمان بتوان با 
مطالعه، قسمت های ضروری و غیر ضروری برای ایجاد حیات 
با این روش در سال 2010 یک ژنوم یک  شناسایی شود. 
میلیون جفت بازی )واحد های تشکیل دهنده ملکول دی 
ان ای که پایه حیات است( سنتز شد و به درون یک باکتری 
بدون دی ان ای تزریق شد. نتیجه ایجاد باکتری زنده با قابلیت 
تولید مثل بود. در ماه مارس سال میالدی جاری )2016( 
با روش یاد شده یک باکتری با محتوای ژنتیکی 531560 
)تقریبا نصف حجم ژنوم باکتری سنتز شده در سال 2010(

جفت بازی ساخته شد )JCVI�syn3.0(. با مقایسه ژنوم 
این دو سلول پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که 256 
ژن حداقل ممکن ژن های الزم برای خلق حیات است. عالوه 
بر 149 ژن با عملکرد ناروشن، تیم محققان کشف کردند که 
برخی از ژن ها عملکرد مشابه ژنی دیگر در ژنوم باکتری دارد 
بنابراین با حذف یکی از این ژن ها باکتری می تواند به حیات 
خود ادامه بدهد ولی با حذف هر دو باکتری از بین می رود. 
تحقیقاتی از این  دست مانند ناوبری یک هواپیما به دست 
اگر  عملکرد دستگاه ها و دگمه ها را  یک فرد ناشی است. 

ندانید ممکن است با فشردن اشتباهی آنها یکی از موتورها 
را از کار بیندازید ولی هواپیما با کمک موتور دیگر به پرواز 
ادامه می دهد و این تصور اشتباه پیش می آید که موتور از 
اهمیت چندانی برخوردار نیست. ارزش موتور زمانی مشخص 
می گردد که موتور دوم هم از کار بیافتد. استیو بنر، شیمی دان 

که خود در این پژوهش همکاری دارد می گوید تئوری های 
موجود درباره این که کدام ژن برای ایجاد حیات ضروری است 
الزاما سبب خلق حیات نمی شود. برای القا زندگی به صورت 
مصنوعی در آزمایشگاه باید ژن هایی که برای زندگی ضروری 
یا نیمه ضروری اند شناسایی شوند. ژن هایی که ممکن است ما 
اصال آنها را نشناسیم. بر اساس تحقیقات انستیتو  وانتر محیط 
زندگی اورگانیسم ها نقش بسیار مهمی در کد ژنتیکی زندگی 
دارند. به عنوان مثال سلول های مورد آزمایش می توانستند از 
فروکتوز و گلوکز تغذیه کنند و ژن هایی داشتند که توانایی 
مصرف هر دو قند را به آنها می داد. اگر در محیط هر دو قند 
موجود باشد و ژن های مصرف گلوکز از کار بیافتند، سلول 
ادامه می دهد در این حالت می توان  همچنان به زندگی 
به این نتیجه اشتباه رسید که ژن مسوول متابولیزه کردن 
اگر ژن  این شرایط  نیست، در  برای حیات ضروری  گلوکز 
مصرف فروکتوز هم حذف گردد سلول میمیرد. مشکلی که 
در مطالعات زیستی، که اتفاقا در مورد ژنوم آدمی  هم وجود 
یا پروتئین  به یک ژن  توان  این مفهوم است که می  دارد 
ویژه یک عمل خاص را نسبت داد در حالی که ممکن است 
ژن مورد نظر عملکردهایی متفاوتی در مراحل مختلف داشته 
باشد. زندگی بیشتر شبیه یک سمفونی است تا اجرای سولو 
یک تک ساز. به هرحال با انجام پژوهش های مشابه رفته رفته 
به دانش و آگاهی درباره ژن های الزم برای رشد، نمو و تقسیم 
سلولی نزدیک تر می شویم و به این ترتیب می توان سلول هایی 
و  صنعتی  پزشکی،  مختلف  پژوه های  در  تا  ساخت  ویژه 
کشاورزی به کار گرفته شوند. استراتژی بلند مدت طراحی 
و ساخت ارگانیسم ها به صورت سفارشی است که می توانند 
عملکرد خاصی داشته باشند، به عنوان مثال تولید یک ترکیب 

.دارویی ویژه
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ماشـین هایی کـه انقالبی بـه پا خواهنـد کـرد، کامپیوترهای 
کوانتومـی هسـتند. احتمـاال تـا یک دهـه آینده بـرای دیدن 
یکـی از آن هـا بایـد صبر کنیـم؛ سیسـتم هایی که به آسـانی 
می تواننـد پیچیده تریـن الگـوی کد گذاری را بشـکنند. رمزها 
امنیـت دیجیتالـی را تامیـن می کنند؛ از سیسـتم های خرید 
آنالیـن و ایمیـل تا حتی مـدارک طبقه بندی شـده دولتی. به 
گفته متخصصین فیزیـک کوانتوم، اسـتفاده از کامپیوتر های 
خطـر  بـه  را  امـروزی  کدگـذاری  الگوریتم هـای  کوانتمـی 
می انـدازد و اگـر چنیـن اتفاقی بیفتـد، تبعات آن بـرای تمام 

دنیـا فاجعه بـار خواهـد بود. 
امنیت سـایبری در حال حاضر به دو الگوی رمزنگاری وابسته 
اسـت؛ RSA )این اسـم بر اسـاس نام مخترعین این سیستم 
انتخـاب شـده( که بـر پایه ریشـه های دو عدد اول بـزرگ  کار 
می کنـد و ECC )رمزنـگاری بـر پایـه منحی بیضوی شـکل( 
که در سـاختار جبری نقاط روی یک منحنی ریشـه دارد. هر 
دو سیسـتم کلیدهایی بـاز یا عمومـی و همچنین کلیدهایی 
سـری، بسـته یا خصوصـی مرتبط بـا آن ایجـاد می کنند که 
داده هـا بـه کمـک آن هـا کدگـذاری می شـوند و - بـه عنوان 
مثـال - کامپیوتـر شـما می دانـد کـه ایـن مایکروسـافت یـا 

آینده ای امن تر
با کامپیوترهای کوانتومی

ری متحول خواهند شد
گ

سیس�ت های رمزن�

 بابک جمالی

رایانـه  داخلـی  نرم افزار هـای  بـرای  کـه  اسـت  مک کافـی 
شـما آپدیـت می فرسـتد. شکسـتن این رمزهـا با اسـتفاده از 
کامپیوترهـای معمولـی امـروزی ممکـن اسـت هزاران سـال 
طـول بکشـد زیـرا کارکرد آن هـا بر پایه انجـام یک عمل پس 
از دیگـری بـه کمـک بیت های صفر و یک اسـت. ایـن الگوی 
کارکـرد در رایانه هـای کوانتومـی دچـار تغییـر انقالبی شـده 
اسـت؛ آن ها می توانند مجموعه ای از هـزاران عمل را همزمان 
بـا کمـک کبیت هـا )qubit( انجـام دهنـد. این مکانیسـم بر 
پایـه اصـل برهم نهـی )superposition( فیزیـک کوانتـوم 
اسـت. بـه بیـان سـاده تر، کبیـت می توانـد در هـر زمـان هم 
صفـر باشـد هم یک. با داشـتن حجـم کافـی از کبیت ها یک 
کامپیوتر کوانتومی می تواند سیسـتم های رمزنـگاری امروزی 

را در چنـد دقیقـه یـا حتی چند ثانیه بشـکند. 
نهادهـای  سـابق  کارمنـد  اسـنودن،  ادوارد  پیـش  چنـدی 
اطالعاتـی آمریکا، افشـا کـرد کـه 80 میلیـون دالر از بودجه 
سـازمان ملـی امنیـت آمریکا بـرای پـروژه ای به نـام »ورود به 
اهـداف سـخت« و انجـام پژوهـش بـه منظـور سـاخت یـک 
کامپیوتـر کوانتومـی اختصـاص یافته اسـت. اگرچه سـازمان 
NSA هـم ماننـد بسـیاری دیگر تـا حداقل یک دهـه آینده 
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تجهیـزات بـاب و آلیس می دانند که از کدام فیلترها اسـتفاده 
می کننـد در نتیجـه کامپیوتـر بـاب فوتون هایـی را دریافـت 
می کنـد بـدون این کـه قطبیـت آن هـا را اعـالم کرده باشـد. 
بـه ایـن ترتیـب، نوعی سیسـتم منحصر بـه فرد بیـن این دو 
کامپیوتـر شـکل می گیـرد که منحصـر بـه آن دو و در همان 

زمان اسـت. 
 اگـر در بیـن راه نفر سـومی سـعی کنـد به فوتون هـا و کلید 
آن هـا دسترسـی یابـد، قوانین فیزیـک کوانتوم نقشـه های او 
را از بیـن می برنـد. قطبیـت فوتون هـای ارسـالی از کامپیوتـر 
آلیـس تـا زمانـی کـه بـاب آن هـا را دریافـت نکـرده اسـت، 
روشـن نیسـت. دسـتیابی به این فوتون ها در وسـط راه سبب 
ایجـاد خطـا و تغییر الگوی کلید مشـترک می شـود و به این 
ترتیـب وجـود هـک هم شناسـایی می شـود. این سیسـتم ها 
گران قیمتنـد؛ حدود 50 درصد بیشـتر از روش هـای متداول. 
مشـتریان اولیـه این سیسـتم بانک هـا و سـازمان های دولتی 
هسـتند امـا در نهایـت بـا بزرگ تـر شـدن بـازار و همه گیری 
آن، قیمـت کاهش می یابـد در نتیجه کاربـران خانگی هم در 
آینـده نزدیک از چنین سیسـتم هایی اسـتفاده خواهند کرد. 

رمزنگاری 2/0 
همـراه بـا سیسـتم QKD چهـار متـد دیگـر هـم بـه عنوان 
جایگزیـن  سیسـتم های RSA و ECC بـرای ایجـاد امنیت 
پسـاکوانتومی  روش هـای  ایـن  شـده اند.  مطـرح  سـایبری 
بـرای بـه رمـز درآوردن داده هـا در کامپیوترهـای کوانتومـی 
بـه انـدازه سیسـتم های کنونـی بـرای رایانه هـای متـداول 
پیچیـده و رمزگشـایی آن هـا بـه روش مشـابه بـه سـال ها 
زمـان نیازمنـد اسـت. روش رمزنـگاری اول بـر پایـه یافتـن 
نقطـه ای در نزدیک تریـن فاصلـه بـا یـک نقطه مشـخص در 
یـک شـبکه یـا مجموعـه ای از نقـاط در یک فضاسـت. روش 
دوم از تئوری هـای خطـا و تصحیـح بـرای ایجـاد کلیدهـای 
عمومـی اسـتفاده می کنـد؛ یـک دریافت کننـده کـدی را در 
اختیـار دارد کـه مجموعـه بزرگی از خطاهای عمـدی را برای 
نامفهـوم شـدن داده ها در یک رشـته ارائه می دهـد، داده ها را 
تصحیح و داده صحیح را اسـتخراج می کند. در روش سـوم از 
محاسـبات چندمتغیـره که بر اسـاس تعدادی معادله دشـوار 
جبـری حل می شـود بـرای رمزنـگاری بهره گرفته می شـود. 
در روش چهـارم نیـز از کلید هـای کوتاه عمومی و خصوصی و 

رشـته های بلنـد بیـت اسـتفاده می شـود. 
محقق شـدن این سیسـتم های جدید رمزنگاری زمان می برد 
و مقایسـه بیـن آن ها بـرای یافتن بهتریـن و مطمئن ترین راه 
بـه پژوهش هـای بیشـتر نیازمنـد اسـت. بـه عـالوه، چالـش 
معرفـی سیسـتم های جدید و پیکربنـدی مجدد دسـتگاه ها 
بـرای کار بـا آن هـا هم خود قسـمتی از کار اسـت. شـرکت ها 
ممکن اسـت تا زمانـی که کامپیوترهای کوانتومـی به صورت 
مفهومـی - و نـه واقعـی - باشـند، از به روزرسـانی ابـزارآالت 
خـود طفـره برونـد. اما بـه هر حـال کار از محکـم کاری عیب 
نمی کنـد. تقویـت امنیـت دیجیتال بـا اسـتفاده از روش های 
جدیدتـر و امن تـر رمزنـگاری امری واجب اسـت که به سـود 

 .همـگان تمام خواهد شـد

بـه چنین سیسـتمی دسترسـی نخواهد داشـت، بـه هر حال 
خبرهایـی از ایـن دسـت سـبب نگرانی هایی در مـورد امنیت 
سـایبری و سیستم های رمزنگاری می شـود و می توان حدس 
زد کـه در گوشـه و کنـار دنیـا سـازمان ها یا افرادی بـه دنبال 
دسترسـی سـریع تر بـه این نـوع سیسـتم رایانه ای هسـتند. 
برخـی دانشـمندان شـک دارند کـه کامپیوترهـای کوانتومی 
بـه اندازه کافـی قدرتمند باشـند و معتقدنـد توانایی به خطر 
انداختـن امنیـت سیسـتم های امـروزی هیـچ گاه بـه دسـت 
نمی آیـد. البتـه نـه بـه علـت این کـه در ایـن زمینـه تـالش 
نمی شـود بلکـه دلیـل آن جنبه هـای مثبـت ایـن فنـاوری 
را  ابـزارآالت کوانتومـی می تواننـد اطالعـات  آینـده اسـت. 
بـه روش هایـی جدیـد پروسـه کـرده و مشـکالت را موثرتر و 
سـریع تر حل کنند؛ تهیـه داروهای جدیـد یا پیش بینی بهتر 
الگوهای هواشناسـی همـه از نتایج اسـتفاده از این تکنولوژی 
هسـتند. دولت هـای مسـئول به بهبـود وضعیت کشورشـان 
بـا کمـک رایانه هـای کوانتومـی هـم عالقه مند خواهنـد بود. 
رقابت بین اقتصادها سـبب می شـود آن ها دسـت روی دست 
نگذارنـد تـا دیگـران از مزایای کامپیوترهـای کوانتومی کمال 

اسـتفاده را ببرند. 
شـدن  شکسـته  امـکان  بابـت  نگرانی هـا  روی،  هـر  بـه 
سیسـتم های رمزنـگاری  عالقـه بـه پژوهـش را در دو زمینـه 
توسـعه داده اسـت: اول سیسـتم رمزنـگاری کوانتومـی کـه 
جایگزین مکانیسـم های سـاده امـروزی می شـود و دوم نوعی 
روش جدیـد برای کدگذاری داده ها بر اسـاس مسـائل ریاضی 
کـه به انـدازه کافی پیچیده اند و حتی کامپیوترهای کوانتومی 

هـم قـادر به رمزگشـایی آن هـا نخواهنـد بود. 
جهش کوانتومی 

سیسـتم رمزنگاری کوانتومی از مفاهیم پژوهشـی به واقعیت 
تجـاری تبدیـل شـده اسـت. حـدود یـک سـال پیـش یـک 
موسسـه غیرانتفاعـی تحقیقـی بـه نـام بتـل )Battelle( را 
 بـا همـکاری یک شـرکت امنیت سـایبری سوییسـی بـه نام

 ID Quantique )اولیـن شـبکه تجـاری غیرقابـل هک در 
آمریـکا( انجـام دادند. بـرای اتصال دفتر مرکزی موسسـه بتل 
در کلمبـوس ایالـت اوهایـو بـه یـک دفتـر دیگـر در دوبلیـن 
 QKD همـان ایالت شـبکه ای به کمک سیسـتم رمزنـگاری
اسـاس  شـد.  ابـداع   ))quantum key distribution
کارکـرد در ایـن سیسـتم بـه صورتی اسـت که اگـر فعالیتی 
بـرای هـک و نفـوذ بـه آن انجام گیـرد، الگـوی کلیدها تغییر 
می یابـد و به کل سیسـتم اخطار داده می شـود. بـه این مثال 
سـاده تر توجـه کنیـد. تصـور کنید آلیـس تصمیـم می گیرد 
بـرای بـاب اطالعاتـی را بفرسـتد. کامپیوتـر آلیـس به کمک 
لیـزر فوتون هایـی را بـه سـمت کابـل داده شـلیک می کنـد. 
قبـل از انتقـال، ایـن فوتون هـا از دو فیلتـر می گذرنـد. چهـار 
حالـت از دیـدگاه قطبیـت وجود خواهد داشـت کـه نیمی به 
معنـای یـک و نیـم دیگـر صفـر خواهند بـود. کامپیوتـر باب 
قطبیـت فوتون  هـا را پس از گـذر آن ها از فیلترهایی یکسـان 
اندازه گیـری می کنـد. هـر فیلتر فقـط به نیمـی از فوتون های 
قطبـی اجـازه عبـور می دهـد. بـا ارتبـاط بیـن دو کامپیوتـر، 
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ویروســـی  عفونت هـــای 
دوران  طـــول  در  بارهـــا 
مهمـــان  زندگـــی 

می شـــوند.  بدنمـــان 
بعضـــی از آن هـــا -ماننـــد 

عفونـــی  مونونوکلئـــوز- 
چندیـــن  بـــرای  می تواننـــد 

هفتـــه بیمـــار را آزار بدهنـــد، 
برخـــی عالئـــم خاصـــی بـــروز 

ــن  ــم ممکـ ــدادی هـ ــد و تعـ نمی دهنـ
ـــتگاه  ـــر دس ـــال ب ـــن س ـــس از چندی ـــت پ اس

ـــه زودی  ـــد. ب ـــاداری بگذارن ـــرات معن ـــدن تاثی ـــی ب ایمن
ـــون  ـــره خ ـــک قط ـــت ی ـــک تس ـــا کم ـــم ب ـــا می توانی م
بـــه تاریخچـــه کاملـــی از تمامـــی ویروس هایـــی کـــه 
زمانـــی بـــه بـــدن مـــا وارد شـــده اند، دســـت پیـــدا 
ــداع  ــی ابـ ــت خونـ ــی تسـ ــگران نوعـ ــم. پژوهشـ کنیـ
کرده انـــد کـــه قـــادر اســـت بقایـــای بیـــش از هـــزار 
ســـویه از 206  گونـــه ویروســـی را شناســـایی کنـــد. 
ـــریع  ـــخیص س ـــرای تش ـــد راه را ب ـــت می توان ـــن تس ای
اثـــر  مطالعـــه  همچنیـــن  و  بیماری هـــا  موثـــر  و 
ـــدت  ـــی در درازم ـــالمت آدم ـــدن و س ـــر ب ـــا ب ویروس ه
همـــوار کنـــد. زمانـــی کـــه بـــدن در معـــرض یـــک 
ــتم ایمنـــی نوعـــی  ــرد، سیسـ ــرار می گیـ ــروس قـ ویـ
از ســـلول های B جدیـــد می ســـازد تـــا ویـــروس 
را از بـــدن حـــذف کنـــد. حافظـــه دســـتگاه ایمنـــی 
ـــی  ـــا باق ـــرای دهه ه ـــی ب ـــال و گاه ـــن س ـــرای چندی ب
ــون  ــود در خـ ــای موجـ ــن پادتن هـ ــد بنابرایـ می مانـ
ــا تمامـــی  ــا مثـــل اثـــر انگشـــت بـــرای تقریبـ دقیقـ
ویروس هایـــی کـــه زمانـــی وارد بـــدن شـــده اند، 

می کنـــد.  عمـــل 
در حـــال حاضـــر اگـــر پزشـــک احتمـــال نوعـــی 
ـــون  ـــش خ ـــد، آزمای ـــدس بزن ـــی را ح ـــی ویروس آلودگ
بـــرای آن ویـــروس خـــاص را تجویـــز می کنـــد. بـــه 
عبـــارت دیگـــر، تســـت های امـــروزی در هـــر زمـــان 
بـــرای یـــک یـــا تعـــدادی محـــدود ویـــروس انجـــام 
می شـــوند و دکتـــر بایـــد تخمینـــی از ویروســـی کـــه 
ـــا آن را  ـــد ی ـــته باش ـــردد، داش ـــال آن بگ ـــه دنب ـــد ب بای
ـــوارد  ـــکی ه ـــتیتو پزش ـــان در انس ـــا محقق ـــد. ام بشناس
 )VirScan( تکنیـــک جدیـــدی بـــه نـــام ویراســـکن
ــه ای از کل  ــد تاریخچـ ــه می توانـ ــد کـ ــداع کرده انـ ابـ
ــرای  ــار را بـ ــدن بیمـ ــود در بـ ــای موجـ آنتی بادی هـ
تمامـــی ویروس هـــای شـــناخته شـــده تهیـــه کنـــد. 
ـــدس  ـــدون ح ـــد ب ـــک می توان ـــب، پزش ـــن ترتی ـــه ای ب
ــای  ــی عفونت هـ ــاص از تمامـ ــاری خـ زدن یـــک بیمـ
ــن روش  ــود. ایـ ــع شـ ــار مطلـ ــدن بیمـ ــی بـ ویروسـ
به ویـــژه در شـــرایطی کـــه پزشـــک در تشـــخیص 
ــود  ــردرگمی می شـ ــار سـ ــار دچـ ــت بیمـ ــوع عفونـ نـ

مفیـــد و راهگشـــا خواهـــد بـــود. 
بـــرای ســـاخت سیســـتم ویراســـکن کتابخانـــه ای 

ویروس هـــای  از 
شـــد.  تهیـــه  ســـاختگی 
ــروس  ــی ویـ ــه کار نوعـ پایـ
اســـت.  باکتری خـــوار 
مســـئول  دی ان ای  ســـپس 
ایجـــاد پوشـــش پروتئینـــی 
ــد  ــا پپتیـ ــروس یـ ــی ویـ بیرونـ
اضافـــه می شـــود کـــه در نـــگاه 
ـــایی  ـــد شناس ـــی، کلی ـــتگاه ایمن دس
ــن  ــه ایـ ــی  کـ ــت. زمانـ ــروس اسـ ویـ
ــون  ــه خـ ــه نمونـ ــی بـ ــروس مصنوعـ ویـ
ــه  ــون بـ ــود در خـ ــای موجـ ــود، پادتن هـ ــه شـ اضافـ
ــکن روی 569  ــبند. ویراسـ ــروس می چسـ ــد ویـ پپتیـ
ـــکا  ـــد و آمری ـــی، تایلن ـــای جنوب ـــرو، آفریق ـــب از پ داوطل
تســـت شـــد. در بیشـــتر گروه هـــای مختلـــف افـــراد 
تســـت شـــده اثـــرات 10 تـــا 12 عفونـــت ویروســـی 
دیـــده و در چنـــد نمونـــه تـــا 84 ویـــروس مختلـــف 

ــد.  ــایی شـ شناسـ
ـــه  ـــکن ب ـــاری، ویراس ـــخیص بیم ـــکان تش ـــر ام ـــالوه ب ع
ــن  ــاط بیـ ــه ارتبـ ــد کـ ــک می کنـ ــگران کمـ پژوهشـ
ــت  ــد دیابـ ــی ماننـ ــی و بیماری هایـ ــت ویروسـ عفونـ
ــر را  ــندرم روده تحریک پذیـ ــم و سـ ــک، آسـ ــوع یـ نـ
ــا  ــا دقیقـ ــل ایـــن بیماری هـ ــد. دالیـ تشـــخیص دهنـ
روشـــن نیســـت و دانشـــمندان تصـــور می کننـــد 
عفونت هـــای ویروســـی یکـــی از دالیـــل ایجـــاد 
ــا ابـــداع ایـــن روش جدیـــد می تـــوان  آن هاســـت. بـ
ـــگاه  ـــی ن ـــای ویروس ـــه عفونت ه ـــع ب ـــورت جام ـــه ص ب
کـــرد و رابطـــه بیـــن آن هـــا را بـــا ایجـــاد بیماری هـــا 
ــا  ــن بـ ــرد. همچنیـ ــف کـ ــود- کشـ ــورت وجـ -در صـ
ـــاس  ـــاره اس ـــود درب ـــی موج ـــوان آگاه ـــن روش می ت ای
ـــوان  ـــه عن ـــعه داد. ب ـــی را توس ـــتگاه ایمن ـــرد دس کارک
مثـــال، بســـیاری از ویروس هـــا چندیـــن پپتیـــد روی 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــخص ش ـــا مش ـــد ام ـــود دارن ـــطح خ س
ـــوع  ـــراد ن ـــیاری از اف ـــدن بس ـــود در ب ـــای موج پادتن ه

ــند.  ــروس را می شناسـ ــد ویـ ــی از پپتیـ خاصـ
ــه دارد و  ــکن ادامـ ــر کار روی ویراسـ ــال حاضـ در حـ
ـــترس  ـــگان در دس ـــرای هم ـــه زودی ب ـــتم ب ـــن سیس ای
قـــرار خواهـــد گرفـــت. از دیـــدگاه بهداشـــت فـــردی، 
ــی  ــای ویروسـ ــه عفونت هـ ــت تاریخچـ ــاال تسـ احتمـ
ــل  ــون تبدیـ ــول خـ ــش معمـ ــمتی از آزمایـ ــه قسـ بـ
می شـــود و بـــه ایـــن ترتیـــب می تـــوان بســـیاری از 
ـــان  ـــت درم ـــن تح ـــترش یافت ـــل از گس ـــا را قب بیماری ه
ـــی  ـــت س ـــروس هپاتی ـــا وی ـــی ب ـــال آلودگ ـــرار داد؛ مث ق
ـــالع  ـــدون اط ـــت ب ـــن اس ـــدارد و ممک ـــی ن ـــم خاص عالئ
ــی  ــد و حتـ ــرفت کنـ ــدن پیشـ ــاری در بـ ــرد، بیمـ فـ
بـــه ســـرطان کبـــد منجـــر شـــود. بـــه گفتـــه تیـــم 
پژوهشـــی ویراســـکن، ایـــن روش را می تـــوان بـــرای 
تشـــخیص ســـایر انـــواع پاتوژن هـــا ماننـــد قارچ هـــا، 

 .باکتری هـــا و انگل هـــا هـــم توســـعه داد
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پژوهشـگران ترکیبـات سـاده الکترونیکـی خلـق کرده اند که 
می تواننـد درون سـاقه و برگ هـای گل رز بـه نوعی کابل های 
زیسـتی یـا صفحات نمایـش ابتدایی تبدیل شـوند. بـا اضافه 
کـردن نوعـی پلیمر ویـژه بـه آوند هـای چوبی، پژوهشـگران 
نوعـی رز بـا قابلیت هدایت الکتریسـیته ایجـاد کرده اند بدون 
این کـه بـر توانایـی گیـاه در انتقـال آب و عناصـر معدنـی اثر 
منفـی بگـذارد. اگرچه امـکان هدایت الکتریسـیته در گیاه در 
مراحـل ابتدایـی خـود بـه سـر می بـرد امـا آینـده را می توان 
تصـور کـرد کـه ایـن گیاهـان اطالعاتـی را دربـاره وضعیـت 
سالمتشـان بـه صاحـب خـود نشـان می دهنـد یـا اطالعاتی 
دربـاره گیاه شناسـی - مانند بهترین زمان کشـت و نگهداری 
و میـزان آب مـورد نیـاز - را روی برگ هایشـان بـه نمایـش 

می گذارنـد. 
مغـازه  از  را  تـازه  رز  دانشـمندان سـوئدی شـاخه های گل  
خریـداری کردنـد و آن هـا را در آب حـاوی نوعی پلیمر هادی 
الکتریسـیته به نـام PEDOT�S قرار دادنـد. این ترکیب در 
مواجهـه بـا آب و یون هـای مثبـت نوعـی ژل ایجـاد می کند. 
زمانـی کـه بر اثـر تبخیر و تعـرق رزهای پژوهشـی آب جذب 
کردنـد، ملکول هـای پلیمـر یـاد شـده هـم جـذب گیاهـان 
شـدند. نتیجـه ایجـاد زنجیـره ای بلند و نـازک از مـواد هادی 
درون آوندهـای گیاه یـا در واقع نوعی سیم کشـی داخل رزها 
بـود. بـا اتصـال الکترود هـا تیم تحقیقاتـی النی اشـتافرینیدو 
در دانشـگاه لینکوپینـگ نوعی ترانزیسـتور الکتروشـیمیایی 
سـاختند. ترانزیسـتور ها همان قطعات یا سـنگ بنای ساخت 
کامپیوتر هـا هسـتند. بنـا بر ادعـای ایـن پژوهشـگران، مدل 
ابتدایـی آن ها پایه طراحی و توسـعه انـواع تکنولوژی ها مانند 
سنسـورها بـرای تزریق بـه داخـل آوند های گیاهی اسـت. پر 
کـردن آوندهـای اصلی گیاهی با پلیمر به معنـای حکم اعدام 
گیاه خواهد بود. اما هر شـاخه گل رز مجموعـه ای از آوند های 
چوبـی دارد و گیـاه می توانـد در صـورت پر شـدن تعـدادی از 
آن هـا، بـا اسـتفاده از تعـداد باقی مانده بـه زندگـی ادامه دهد. 
همیـن نکتـه راه را بـرای تزریـق PEDOT  بـه تعـدادی از 
آوندهـا بـه صورت گزینشـی )به کمک یک سـرنگ یـا با قرار 

دادن تعـدادی از ریشـه ها در ایـن پلیمـر(  بـاز می کند. 
برگ یا صفحه نمایش 

اشـتافرینیدو و همکارانـش ایـن پژوهـش را به گونـه دیگری 
هـم انجـام دادنـد. در پژوهـش دوم بـه محلـول محتـوی 
PEDOT اجـازه دادنـد روزنه هـای بـرگ پیشـروی کننـد. 
روزنه هـای روی بـرگ سـاختارهایی بـرای تنفـس و تبخیر و 
تعرق گیاهی هسـتند. محلول محتـوی PEDOT از روزنه ها 
عبور و فاصله مزوفیل )الیه اسفنجی شـکل وسـط برگ( برگ 
را پـر کـرد. با کمک تغییـر جریان عبورکننـده از پلیمر جای 
گرفتـه درون بـرگ  می توان PEDOT را تیره تر یا روشـن تر 
کرد به گونه ای که با چشـم قابل مشـاهده باشـد. پژوهشگران 
می گویند هر قطعه از برگ می تواند مانند یک پیکسـل عمل 
کنـد. بـه ایـن ترتیب، بـا تغییر جریـان الکتریسـیته می توان 
نوعـی صفحه نمایـش ابتدایـی روی برگ هـا ایجاد کـرد. البته 
نمی تـوان یـک فیلـم باکیفیـت اچ دی را روی برگ ایـن رزها 

مشـاهده کـرد امـا با تلفیـق این تکنولـوژی و مجموعـه ای از 
سنسـور ها می تـوان در آزمایش هـای گیاهـی وضعیت داخلی 

گیـاه را بـه صورت بسـیار دقیق مـورد کاوش قـرار داد. 
گیاهان هوشمند 

بـا تبدیـل بـرگ بـه یـک صفحه نمایـش یـا سـاقه گیـاه بـه 
ترانزیسـتور ممکن اسـت قسـمتی از گیاه بمیرد امـا با وجود 
زنـده بـودن سـایر قسـمت های گیـاه، بـه بقـای خـود ادامـه 
می دهد. در پژوهشـی مشـابه در دانشـگاه ام آی تی سعی شده 
اسـت بـا کمـک ذرات نانـو فرایندهایی مانند فتوسـنتز تحت 

تاثیر قرار بگیرند. مطالعاتی از این دسـت راه را برای تحقیقات 
پیچیده تـر آینـده همـوار می کنند تـا در نهایت بتـوان نوعی 
فنـاوری را توسـعه داد کـه سنسـورهایی ویژه درون سیسـتم 
آونـدی گیـاه قرار بگیرند و مثال وضعیـت هورمون های درونی 
یـا تغذیـه گیـاه را از دیـدگاه عناصـر مختلـف به سـادگی و با 

دقت بـاال نشـان دهند. 
برای سـاخت شـبکه سنسـورها در سـاقه های گیـاه دو کار 
بایـد انجـام شـود. اول این کـه یـک ترانزیسـتور دقیقـا در 
مکانـی کـه بـه آن نیـاز اسـت قـرار گیـرد و دوم این کـه 
ترانزیسـتور بـا دقـت باشـد به گونـه ای کـه بتوانـد آنچه را 
محقـق نیـاز دارد، بسـنجد. تحقیقـات بـرای پیمـودن این 
مسـیر در حـال انجـام اسـت. وجود این شـبکه سنسـورها 
در آوند هـای گیـاه در نهایـت می تواند وسـیله یـا متدی در 
اختیـار پژوهشـگران قرار بدهد که بتواننـد فیزیولوژی گیاه 
را دسـتکاری کنند؛ مثال سـرعت رشـد را افزایـش دهند یا 
نوعـی ترکیبـات دارویـی ویـژه را درون سـلول های گیاهی 
سـنتز کننـد. در واقـع ایـن روش مسـیر جایگزینـی بـرای 
دسـتکاری ژنتیکـی و تولیـد گیاهـان تراریختـه اسـت کـه 
معرفـی و مصـرف آن ها با چالش هایی روبه رو اسـت. شـاید 
روزی با اسـتفاده از این رو ش ها بتوان از دسـتگاه فتوسـنتز 

 .گیاهـان انـرژی تولیـد کرد



دانش بنیان  شماره ششم  خردادماه 1395

72

نشانه گیری دقیق سلول های آلوده!
ران رسطا�ز یم آید ری ب�ی نو به �ی فناوری �ز

 آتیه نورتاب



دانش بنیان  شماره ششم  خردادماه 1395

73

تکنولـــوژی نانـــو را بســـیاری از پژوهشـــگران بـــه 
عنـــوان آینـــده پزشـــکی معرفـــی می کننـــد. چندیـــن 
دهـــه پیـــش ایـــده تهیـــه محلولـــی محتـــوی ذراتـــی 
ــود.  ــا بـ ــک رویـ ــبیه یـ ــتر شـ ــو بیشـ ــدازه نانـ در انـ
تکنولـــوژی نانـــو اولیـــن بـــار و بیشـــتر بـــه صـــورت 
ـــاخت  ـــروزه س ـــد. ام ـــرح ش ـــال 1986 مط ـــوری در س تئ
اندازه هـــای  بـــا  ترکیباتـــی  و  ذرات  دســـتکاری  و 
بســـیار کوچـــک، 100 هـــزار برابـــر کوچک تـــر از 
ـــی  ـــی - تخیل ـــتانی علم ـــو، از داس ـــار م ـــک ت ـــرض ی ع
ــت.  ــده اسـ ــل شـ ــی تبدیـ ــت علمـ ــک حقیقـ ــه یـ بـ
ـــت  ـــده اس ـــبب ش ـــاوری س ـــن فن ـــتفاده از ای ـــروزه اس ام
توپ هـــای گلـــف مســـتقیم تر پـــرواز کننـــد، ســـطح 
توپ هـــای بولینـــگ بادوام تـــر باشـــند و جـــالی 
ــظ  ــری حفـ ــدت طوالنی تـ ــرای مـ ــا بـ ــطح آن هـ سـ
ـــوش  ـــی در آغ ـــه گرم ـــو را ب ـــت، ذرات نان ـــود. صنع ش
گرفتـــه اســـت و توانایـــی ایـــن فنـــاوری در پزشـــکی 
ـــه آن، باندهـــای  ـــع شـــده. نمون ـــش واق ـــورد آزمای هـــم م
ویـــژه حـــاوی ذرات نانونقـــره اســـت کـــه بـــه التیـــام 
زخم هـــا کمـــک می کننـــد. سیســـتم های انتقـــال 
دارو و همچنیـــن مبـــارزه بـــا بیماری هـــا ماننـــد 
ـــرای  ـــی ب ـــای احتمال ـــر کاندیداه ـــه دیگ ســـرطان از جمل
اســـتفاده از تکنولـــوژی نانـــو در دنیـــای پزشـــکی 

هســـتند. 
انتقال دارو در تحقیقات سرطان 

دســـت اندازی ســـلول های ســـرطانی بـــه ریه هـــا 
ــی از  ــر ناشـ ــرگ و میـ ــده مـ ــل عمـ ــد از دالیـ و کبـ
سرطان هاســـت. در بســـیاری از مـــوارد، داروهـــای 
موجـــود ضـــد ســـرطان، بـــه دلیـــل وجـــود ســـد های 
حفاظتـــی در بـــدن، قـــدرت محـــدودی دارنـــد. 
ترکیبـــات شـــیمیایی ممکـــن اســـت در غلظـــت 
در  و  نرســـند  هـــدف  ســـلول های  بـــه  مناســـب 
بافت هـــای ســـالم پخـــش شـــوند کـــه بـــا عـــوارض 
ــرا  ــود. اخیـ ــد بـ ــراه خواهـ ــترده ای همـ ــی گسـ جانبـ
تیمـــی از پژوهشـــگران در تگـــزاس آمریـــکا پـــس از 
ــو در  ــاوری نانـ ــتفاده از فنـ ــش در اسـ ــال ها پژوهـ سـ
پزشـــکی مکانیســـمی را ابـــداع کرده انـــد کـــه در آن 
ذرات نانـــو می تواننـــد بیـــن ایـــن ســـدهای زیســـتی 
حفاظتـــی حرکـــت کننـــد و زمانـــی کـــه بـــه تومـــور 
ـــب  ـــر را در قل ـــورد نظ ـــیمیایی م ـــات ش ـــیدند ترکیب رس
مشـــکل رهـــا کننـــد. مکانیســـم ابداعـــی ایـــن تیـــم، 
iNPG: inject� )ژنراتـــور ذرات نانـــو قابـــل تزریـــق  

able nanoparticle generator( شـــامل مـــاده 
 )doxorubicin( موثـــر دارویـــی دوکسوروبیســـین
ــر در  ــته هایی  از پلیمـ ــورت رشـ ــه صـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ذرات ســـیلیکونی نانو متخلخـــل بســـته بندی شـــده 
ــود  ــور می شـ ــه iNPG وارد تومـ ــی کـ ــت. زمانـ اسـ
پوشـــش ســـیلیکونی بیرونـــی بـــه صـــورت طبیعـــی 
آزاد  را  پلیمـــری  رشـــته های  و  می شـــود  تجزیـــه 

ــی  ــورت گلوله هایـ ــه صـ ــته ها بـ ــن رشـ ــد. ایـ می کنـ
در انـــدازه نانـــو پیـــچ و تـــاب می خورنـــد و بـــه درون 
همزمـــان  می شـــوند.  وارد  ســـرطانی  ســـلول های 
بـــا حرکـــت آزادانـــه  نانـــو گلوله هـــا در اطـــراف 
ســـلول های ســـرطانی و نزدیـــک شـــدن آن هـــا بـــه 
هســـته ســـلول pH ســـلول اســـیدی می شـــود کـــه 
ـــین  ـــازی دارو دوکسوروبیس ـــد آزادس ـــاز فراین ـــبب آغ س

ــود.  ــرطانی می شـ ــلول سـ ــرگ سـ و مـ
ــای  ــگاه روی موش هـ ــی در آزمایشـ ــن روش درمانـ ایـ
مبتـــال بـــه ســـرطان پیشـــرفته و بدخیـــم آزمایـــش 
از  نیمـــی  در  آزمایـــش،  ایـــن  نتیجـــه  در  شـــد. 
موش هـــا کـــه تیمـــار iNPG  را دریافـــت کـــرده 
بودنـــد حداقـــل بـــرای 8 مـــاه )معـــادل 24 ســـال در 
ــلول های  ــانه ای از پخـــش سـ ــه نشـ ــان( هیچ گونـ انسـ
ـــی روش  ـــم تحقیقات ـــر تی ـــد. مدی ـــده نش ـــرطانی دی س

ابداعـــی تیمـــش را نقطه عطفـــی در درمـــان ســـرطان 
ــی -  ــتان های علمـ ــه داسـ ــتر بـ ــه بیشـ ــد کـ می دانـ
ــه درون  ــا بـ ــرا دارو دقیقـ ــت زیـ ــبیه اسـ ــی شـ تخیلـ
ــی  ــدف نهایـ ــه هـ ــی کـ ــرطانی، جایـ ــلول های سـ سـ
ــرطانی  ــلول سـ ــود و سـ ــت، وارد می شـ ــکان اسـ پزشـ
در  آنچـــه  روش،  ایـــن  بـــا  می بـــرد.  بیـــن  از  را 
ــیون  ــیمی درمانی، واکسیناسـ ــداول شـ ــای متـ روش هـ
یـــا پرتو درمانـــی امکان پذیـــر نبـــوده اســـت، ممکـــن 
ـــس  ـــه زودی و پ ـــت ب ـــدوار اس ـــم امی ـــن تی ـــود. ای می ش
از کســـب مجوز هـــای الزم از ســـازمان مدیریـــت دارو 
ـــه  ـــود را ب ـــد خ ـــد داروی جدی ـــکا بتوان ـــوراک آمری و خ
بـــازار عرضـــه کنـــد. احتمـــاال اولیـــن آزمایش هـــای 
ـــر  ـــالدی میس ـــال 2017 می ـــان در س ـــم روی انس آن ه
ــن دارو و  ــی ایـ ــی در طراحـ ــدف نهایـ ــود. هـ می شـ
ـــارزه  ـــرای مب ـــی ب ـــن راه ـــورد آن، یافت ـــش در م پژوه
ـــه  ـــدن ب ـــش ش ـــه پخ ـــژه در مرحل ـــه وی ـــرطان ب ـــا س ب
ــتاز از  ــه متاسـ ــه ای کـ ــه گونـ ــت بـ ــایر اندام هاسـ سـ
مفهـــوم ترســـناک کنونـــی خـــود یـــا همـــان مـــرگ 

.ــود ــار دور شـ ــوع بیمـ قریب الوقـ
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فناوری اینترنت را تا کجا پیش خواهد برد؟ 

ای آینده یک نیاز اسایس راه�رها�ی �ب

 بابک جمالی

دسترســی بــه اینترنــت ســریع، آســان و در همه جــا ممکــن 
اســت. ارائه دهنــدگان خدمــات مخابراتــی بســته های حجمی 
نامحــدود را بــا ســرعت بــاال در اختیار کاربــران قــرار می دهند. 
ای کاش جمــالت قبلــی بــه واقعیــت نزدیــک بودنــد. حقیقت 
ایــن اســت کــه امــکان اســتفاده از شــبکه جهانــی اینترنــت 
تقریبــا بــرای کســانی تعریــف شــده اســت کــه در کشــورهای 
ــزرگ زندگــی می کننــد امــا  ــژه شــهرهای ب صنعتــی و به وی
بــرای میلیاردهــا انســان دسترســی بــه اینترنــت بــه صــورت 
چیــزی لوکــس، گــران و بــا مشــقت و ســرعت پاییــن ممکن 
می شــود. خوشــبختانه شــرایط یــاد شــده در حــال بهبــودی 
اســت و بــه ســمت مجموعــه ای از تحــوالت اساســی حرکــت 

ــد.  می کن
قدم بعدی اینترنت 

ــل  ــوز کام ــش هن ــال ها پژوه ــس از س ــت پ ــاختار اینترن س
نشــده و شــاید بتــوان گفــت ایــن شــبکه جهانــی دچــار نوعی 
تکامــل روزمــره اســت. از قدم هــای بعــدی در تکامــل اینترنت، 
اســتفاده از ماهواره هاســت. در حــال حاضــر تنهــا یــک درصــد 

ترافیــک وب بــر دوش ماهواره هــا ســنگینی می کنــد و 
ــه  ــدل داده ب ــا حجــم رد و ب ــان اســت ت مســابقه ای در جری

وســیله ماهــواره را بــه10 درصــد برســانند. 
 OneWeb بازیگــران اصلــی ایــن جریــان پروژه هــای
ــه  ــق ب ــون و SpaceX متعل ــارد برنس ــتیبانی ریچ ــا پش ب
آلــون ماســک هســتند. هــدف هــر دو پــروژه ارســال صدهــا 
ماهــواره در ارتفاعــات پایین تــر بــرای ایجــاد امکان دسترســی 
ــروژه مشــابه دیگــری  ــرای همــگان اســت. پ ــت ب ــه اینترن ب
بــه وســیله مایکروســافت طراحــی شــد کــه ادامــه آن بــدون 
موفقیــت قابــل توجهــی رهــا شــد. آیــا ایــن دفعــه نتیجــه ای 
حاصــل می شــو د؟ اســتفاده از ماهــواره بــرای دسترســی بــه 
اینترنــت یکــی از آخریــن روش هــای کاربردی اســت و بیشــتر 

ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــاده ب ــق دورافت در مناط
بیــش از 2 هــزار ماهــواره در مــدار زمیــن می چرخنــد 
و خدماتــی ماننــد جی پــی اس، هواشناســی، مخابــرات و 
تلویزیــون را ارائــه می دهنــد. پرتــاب ماهــواره و امــکان ارتبــاط 
دوطرفــه بــا آن حــدود 60 میلیون دالر هزینــه دارد. همچنین، 
انتقــال داده بــا کمک ماهــواره حــدود نیم ثانیه تاخیــر خواهد 
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پهپادهای آکیال 
فیس بــوک و گــوگل، دو غــول دنیــای دیجیتــال، هــر 
ــرای  ــی ب ــارکت جهان ــن مش ــود از ای ــهم خ ــتار س دو خواس
دسترســی همــگان بــه شــبکه اینترنــت هســتند. فیس بــوک 
در نظــر دارد از نوعــی پهپــاد کــه از ســلول های خورشــیدی 
بــرای پــرواز انــرژی می گیــرد، اســتفاده کنــد. ایــن پهپادهــا 
در فاصلــه 65 هــزار پایــی )باالتــر از مســیر پــرواز هواپیماهای 
تجــاری(، در منطقــه ای کــه بــاد شــدید یا ســایر عوامــل جوی 
ایجادکننــده اختــالل نــدارد، قــرار می گیرنــد و نوعی پوشــش 

ــد.  ــای ایجــاد می کنن سراســری وای ف
پروژه لون 

در شــماره پیشــین در مــورد این پروژه بــه تفصیل توضیحاتی 
ــاره  ــر اش ــورت مختص ــه ص ــط ب ــا فق ــد و در این ج ــه ش ارائ
می شــود. ایــن پــروژه در حــال حاضــر در مرحلــه آزمایش های 
اولیــه بــه ســر می بــرد. بالون هــای انتقــال داده بــرای بهتریــن 
فاصلــه )بیــن 10 تــا 60 کیلومتــری ســطح زمیــن( در حــال 
بررســی هســتند. ایــن بالون هــا در نهایــت بــا تجهیزاتــی کــه 
ــد نوعــی پوشــش جهانــی وای فــای را ایجــاد می کننــد.  دارن
ــوادث  ــس از ح ــا پ ــن بالون ه ــه ای ــود ک ــی می ش پیش بین
غیرمترقبــه ماننــد ســیل، ســونامی و زلزلــه به خوبــی بــه کار 
ــدون  ــکان دسترســی ســریع و ب ــد و ام ــه می دهن خــود ادام
ــا  ــروژه ب ــن پ ــد. ای ــاد می کنن ــت را ایج ــه اینترن ــالل ب اخت
تجهیــزات ارزان قیمت ســاخته شــده اســت و ســطح وســیعی 
را بــه ویــژه منــاق محــروم و دورافتــاده پوشــش می دهــد. اگــر 
تالش هــای گــوگل در اجــرای ایــن پــروژه به حقیقــت بپیوندد 
بــر ماهواره هــا برتــری خواهــد داشــت زیــرا نیازمنــد پرتــاب 
پرهزینــه موشــک ها نخواهــد بــود امــا از ســوی دیگــر عمــر 
ــه تعویــض  ــاز ب ــاه اســت و پــس از 100 روز نی بالون هــا کوت

آن هــا وجــود خواهــد داشــت. 
آیــا اینترنــت روزی واقعــا جهانــی 

ــد؟  ــد ش خواه
ــر  ــه نظ ــدنی ب ــب و نش ــا عجی ــن پروژه ه ــیاری از ای بس
می آینــد. بــه هــر روی، اولیــن ارتباطــات بــا کمــک 
ــم در  ــد ه ــرار گرفته ان ــا ق ــتر دری ــه در بس ــی ک کابل های
نــگاه اول بــه همیــن صــورت امــری دشــوار فــرض می شــد 
امــا بــه لطــف نوآوری هــای تکنیکــی نوعــی شــبکه جهانــی 
ایجــاد شــد کــه همــان اینترنــت را می ســازند. بــه احتمــال 
بســیار زیــاد در مــورد ایــن پروژه هــای عظیــم هــم اتفاقــات 
ــای  ــال، بالون ه ــوان مث ــه عن ــد داد. ب ــابهی رخ خواه مش
گــوگل تــا درجاتــی موفــق ارزیابــی می شــوند و بــر اســاس 
ــه  ــا ادام ــروژه تالش ه ــن پ ــده از ای ــت آم ــه دس ــش ب دان
ــق  ــی محق ــدف نهای ــا ه ــا ی ــت روی ــا در نهای ــد ت می یابن

شــود. 
بــه هــر حــال، وجــود پروژه هــای یادشــده نشــان دهنده نیــاز 
بــه تغییــر در ماهیــت دسترســی بــه اینترنــت بــرای همــگان 
اســت. چالــش بــزرگ در ایــن بیــن تامیــن هزینه هــای مالــی 

 .آن هاســت

داشــت.  تکنولــوژی در حــال تغییــر اســت و انــدازه و هزینــه 
ــش اســت.  ــال کاه ــاداری در ح ــه صــورت معن ــا ب ماهواره ه
Cubesat، Na�  پرتــاب نســل های جدیــد ماهــواره شــامل

ــرض  ــول، ع ــک )ط ــادی کوچ ــا ابع nosat و Smallsat ب
ــزار دالر  ــدود 120 ه ــه ای ح ــانتی متر( هزین ــاع 10 س و ارتف
دارد کــه در مــداری بســیار پایین تــر )حــدود 500 کیلومتــری 
ســطح زمیــن( جــای می گیرنــد در نتیجه تاخیــر انتقــال داده 
از کابل هــای فیبــر - اپتیــک )امروزه در شــهرهای بــزرگ برای 
دسترســی بــه اینترنــت اســتفاده می شــود( کمتــر می شــود 
و آن را وســیله مناســبی بــرای پوشــش زمیــن در دسترســی 
ــادی ماهــواره  ــد تعــداد زی ــه بای ــت می ســازد. البت ــه اینترن ب
ــمال  ــی از ش ــی همگان ــا دسترس ــد ت ــرار بگیرن ــدار ق در م
کانــادا تــا مناطــق آفریقایــی ممکــن شــود و این جاســت کــه 
ــن  ــه ای ــای SpaceX و Virgin Galactic ب ــای پروژه ه پ
ــت  ــرار اس ــروژه OneWeb ق ــود.  در پ ــاز می ش ــه ب معادل
700 ماهــواره در مــدار زمیــن قــرار بگیرنــد. اسپانســرهای این 
پــروژه گــروه ویرجیــن، کوکاکــوال، بوئینگ، ایرباس، اینتلســت 
و شــبکه هیــو هســتند. آغــاز پرتــاب ماهواره هــا ســال 2018 
خواهــد بــود. موشــک های پرتــاب بــه وســیله ایرباس ســاخته 
ــد  ــد خواهن ــای بان ــت پهن ــدام 6 گیگابای ــر ک می شــوند و ه
داشــت. 700 ماهــواره 4/2 ترابیــت بــر ثانیــه حجم دسترســی 

ــد.  ــاد می کنن را ایج

 SpaceX
ــیله  ــه وس ــه ب ــت ک ــری اس ــوازی دیگ ــروژه م SpaceX پ
بنیان گــذار ســایت خدمــات مالــی PayPal، میلیــاردر 
معــروف آلــون ماســک، پیشــنهاد شــده کــه شــامل پرتــاب 
ــروژه  ــر از پ ــی باالت ــن )اندک ــدار زمی ــه م ــواره ب ــزار ماه 4 ه
Oneweb( و ایجــاد نوعــی پوشــش جهانــی وای فــای بــرای 
دسترســی همــگان بــه اینترنــت اســت. بــا کمــک شــرکت 
گــوگل، پــروژه SpaceX در نظــر دارد شــگفتی بزرگــی در 
ســال 2020 میــالدی بیافرینــد. البتــه همــه چیــز در حــال 
حاضــر بــه صــورت طــرح و نقشــه های ابتدایــی اســت. آلــون 
ماســک حتــی در نظــر دارد از لیــزر بــرای انتقال داده اســتفاده 
کنــد کــه در ایــن صــورت ســرعت دسترســی بــه داده هــا بــه 

ــد.  ــش می یاب ــدی افزای ــورت تصاع ص

 Outernet
پــروژه خیریه Outernet که در شــهر نیویورک ریشــه دارد، در 
نظــر دارد اینترنــت آزاد، بــدون سانســور و مجانــی را بــرای همه 
نســل بشــر فراهــم آورد. بــرای اجــرای ایــن پــروژه قــرار اســت 
از ماهواره هــای کوچــک Cubesat در مدارهــای پایینــی جــو 
اســتفاده شــود کــه از ســلول های خورشــیدی نیــرو می گیرنــد. 
ایــن پــروژه دسترســی یک طرفــه )بــرای دانلــود( بــه اینترنــت 
ــت  ــروژه محدودی ــن پ ــا در ای ــد ام ــر می کن ــی را میس مجان
حجمــی 10 مگابایــت در روز بــرای هــر نفــر در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. در واقــع ایــن پــروژه نوعــی کتابخانــه دیجیتــال 
بــزرگ اســت که دسترســی بــه داده هــا را در دورترین روســتاها 

ــد.  ــر می کن ــور امکان پذی ــق صعب العب و مناط



دانش بنیان  شماره ششم  خردادماه 1395

76

نانوالیاف های ایرانی در راه کره جنوبی
 حسام الدین ثانی

گزاریسش از چند نوآوری و موفقیت
ز داخل کشور  در عرصه فناوری های نو�ی
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ــی  ــزن مغناطیسـ ــده، همـ ــامل گرم کننـ ــام شـ حمـ
شـــده  تشـــکیل  دمـــا  اندازه گیـــری  حســـگر  و 
اســـت کـــه واحـــد کنتـــرل دمـــای حمـــام را بـــا 
نرخـــی ثابـــت و منطبـــق بـــا اســـتاندارد مربوطـــه 
افزایـــش می دهـــد. بـــه  تناســـب بـــاال رفتـــن 
ــد  ــدن می کنـ ــرم شـ ــه نـ ــروع بـ ــه شـ ــا، نمونـ دمـ
روی  گرفتـــه  قـــرار  فلـــزی  گلوله هـــای  وزن  و 
نمونه باعـــث پاییـــن آمـــدن نمونـــه و مســـدود 
ــده  ــه شـ ــوری تعبیـ ــگر های نـ ــیر حسـ ــدن مسـ شـ

در کنـــار حمـــام می شـــود.« 
ـــواد  ـــی م ـــاختار ملکول ـــخیص س تش

ـــان  ـــی رام ـــکوپ ایران ـــا میکروس ب
کاربردهـــای  رامـــان  میکروســـکوپ  دســـتگاه 
ـــی  ـــاختار مولکول ـــخیص س ـــه تش ـــی از جمل گوناگون
ســـرطانی،  ســـلول های  تشـــخیص  مـــواد، 
ـــل  ـــخیص جع ـــدر و تش ـــواد مخ ـــواع م ـــناخت ان ش
اســـناد دارد. امـــروزه ایـــن دســـتگاه در بســـیاری 
بیولـــوژی،  از حوزه هـــای تحقیقاتـــی شـــیمی، 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــکی م ـــک و پزش ـــی، فیزی زمین شناس
قـــرار می گیـــرد. حـــاال میکروســـکوپ های رامـــان، 
ــزات  ــن تجهیـ ــی از پرکاربردتریـ ــوان یکـ ــه عنـ بـ
در تشـــخیص ســـاختار مولکولـــی مـــواد مختلـــف، 
تکســـان  شـــرکت   توســـط  و  کشـــورمان  در 
)تکفام ســـازان طیـــف نـــور( بـــه عرصـــه تجـــاری 

وارد شـــده اســـت. 
ایـــن  مدیرعامـــل  توســـلی،  حســـن  ســـید 
شـــرکت، بـــا اشـــاره بـــه طراحـــی و ســـاخت 
دســـتگاه های آزمایشـــگاهی طیف ســـنجی، بـــه 
عنـــوان برجســـته ترین فعالیـــت ایـــن شـــرکت 
می گویـــد: »طراحـــی و ســـاخت سیســـتم های 
ـــف  ـــیگنال ضعی ـــازی س ـــاس، آشکارس ـــی حس اپتیک
ـــط  ـــای مرتب ـــرای آزمایش ه ـــی و اج ـــوری، طراح ن
ــی و  ــنجی و طراحـ ــزر و طیف سـ ــک، لیـ ــا اپتیـ بـ
ــزر و  ــک، لیـ ــی اپتیـ ــته های آموزشـ ــاخت بسـ سـ
طیف ســـنجی بـــرای مقاطـــع مختلـــف تحصیلـــی 
از عمده تریـــن فعالیت هایـــی اســـت کـــه بـــا 
بهره گیـــری از توانمنـــدی داخلـــی کشـــورمان 

قـــادر بـــه انجـــام آن هـــا هســـتیم.« 
مدیرعامـــل تکســـان، بـــا اشـــاره بـــه تولیـــد ایـــن 
دســـتگاه بـــا بهره گیـــری از توانمنـــدی محققـــان 
ـــی در  ـــی بوم ـــش فن ـــت و دان ـــه کیفی ـــورمان، ب کش
ـــای آن  ـــوان مزیت ه ـــه عن ـــتگاه ب ـــن دس ـــد ای تولی
ــزار  ــب نرم افـ ــد: »نصـ ــد و می گویـ ــاره می کنـ اشـ
ـــاوت  ـــای متف ـــول موج ه ـــتفاده از ط ـــاز، اس ـــورد نی م
ـــن  ـــروش از مهم تری ـــس از ف ـــب پ ـــات مناس و خدم
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــتگاهند و ای ـــن دس ـــای ای مزای
کـــه بـــا قیمتـــی بـــه مراتـــب پایین تـــر از نمونـــه 

خارجـــی آن بـــه فـــروش می رســـد.« 

نانوفیبرهـــا الیـــاف بســـیار ریـــزی هســـتند کـــه در 
مقایســـه بـــا مـــوی انســـان، ضخامتـــی بـــه انـــدازه 
ــد و  ــر دارنـ ــر کمتـ ــون برابـ ــک میلیـ ــا یـ ــزار تـ هـ
ــی  ــرفته الکترونـ ــکوپ های پیشـ ــا میکروسـ ــا بـ صرفـ
ــروه  ــه گـ ــه سـ ــا بـ ــاهده اند. نانوالیاف هـ ــل مشـ قابـ
ــوند.  ــدی می شـ ــی طبقه بنـ ــی و معدنـ پلیمری، کربنـ
مهم تریـــن  از  یکـــی  بـــه  عنـــوان  نانوالیـــاف 
محصـــوالت فنـــاوری نانـــو در بســـیاری از حوزه هـــا 
صنعتـــی،  پزشکی، دارویی، بهداشـــتی،  به ویـــژه 
بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی و محیـــط زیســـت 
ـــادی پیـــدا کـــرده اســـت. حـــاال شـــرکت  کاربردهـــای زی
دانـــش بنیـــان »فنـــاوران نانومقیـــاس« کـــه رئیـــس 
هیات مدیـــره آن رضـــا فریـــدی، عضـــو هیات علمـــی 
ــر از  ــت، خبـ ــران اسـ ــکی تهـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
تاســـیس اولیـــن خـــط تولیـــد صادراتـــی نانوالیـــاف 
ــا  ــدی بـ ــد. فریـ ــی می دهـ ــره جنوبـ ــور کـ ــه کشـ بـ
ــول  ــن محصـ ــراوان ایـ ــای فـ ــه کاربردهـ ــاره بـ اشـ
ـــد  ـــوزه در تولی ـــن ح ـــت ای ـــاره اهمی ـــان، درب دانش بنی
علـــم می گویـــد: »مقـــاالت علمـــی ایـــن حـــوزه بـــه 
ـــوری  ـــه ط ـــت ب ـــش اس ـــال افزای ـــزون در ح ـــور روزاف ط
ـــی،  ـــاالت علم ـــد مق ـــوه تولی ـــم انب ـــان حج ـــه در می ک
کشـــورمان ســـهم یک بیســـتمی از ایـــن تولیـــدات را 

بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.«  
او در خصـــوص کاربـــرد و مزیت هـــای ایـــن دانـــش 
ـــا  ـــن نانوفیبره ـــه از ای ـــک الی ـــا ی ـــد: »ب ـــان می کن بی
افـــت  بـــدون  را  فیلترهـــا  کارایـــی  می توانیـــم 
تنفس پذیـــری بـــه طـــور چشـــمگیری افزایـــش 
ـــتفاده  ـــا اس ـــاوری در نیروگاه ه ـــن فن ـــر از ای ـــم. اگ دهی
ـــرژی  ـــرف ان ـــد در مص ـــک درص ـــزان ی ـــه می ـــم، ب کنی

ــد.«  ــد شـ ــی خواهـ صرفه جویـ
تولید اولیـن دسـتگاه اتوماتیـک ایرانی 

برای تعییـن نقطـه نرمـی قیر 
قیـــر یـــک مـــاده گرانبهـــا و مهم تریـــن کاربـــرد آن 
ــی  ــت. نرمـ ــق کاری اسـ ــفالت و عایـ ــاخت آسـ در سـ
ـــت  ـــر در کیفی ـــی و موث ـــای اصل ـــی از پارامتره ـــر یک قی
ــوان  ــه عنـ ــود. بـ ــول نهایـــی محســـوب می شـ محصـ
مثـــال، نرمـــی قیـــر می توانـــد بخشـــی از رفتـــار 
روکش هـــای آســـفالتی را در محیط هـــای گرمســـیری 
توصیـــف کنـــد. شـــرکت »ســـامانه های الکترونیکـــی 
ـــن  ـــک تعیی ـــتگاه اتوماتی ـــت دس ـــته اس ـــرون« توانس آت
نقطـــه نرمـــی قیـــر را بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران 
ـــوم  ـــده آن یک س ـــام ش ـــت تم ـــه قیم ـــد ک ـــد کن تولی

ــت.  ــی اسـ ــابه خارجـ ــای مشـ نمونه هـ
علیرضـــا ســـاجدی، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت، 
در توضیـــح نحـــوه کار دســـتگاه نقطـــه نرمـــی 
قیـــر  )Ring & Ball( می گویـــد: »ایـــن دســـتگاه 
بـــرای نمونه هـــای قیـــر و پلیمرهـــا قابـــل اســـتفاده 
اســـت. بـــه طـــور خالصـــه، ایـــن دســـتگاه از یـــک 
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ــری  ــتگاه های اندازه گیـ ــاخت دسـ سـ
ـــور  ـــان کش ـــط متخصص ـــق توس دقی

در  راگا«  »نانوپژوهـــان  دانش بنیـــان  شـــرکت 
ســـال 1393 بـــا همـــکاری جمعـــی از دانشـــجویان 
فارغ التحصیـــل فیزیـــک دانشـــگاه تهـــران از دل 
ـــزات  ـــوزه تجهی ـــت در ح ـــه فعالی ـــد و ب ـــگاه برآم دانش
ایـــن  نانـــو پرداخـــت.  آزمایشـــگاهی در حـــوزه 
شـــرکت اکنـــون در زمینـــه تولیـــد تـــرازوی دقیـــق، 
ــته  ــن را شکسـ ــان و چیـ ــورهای آلمـ ــار کشـ انحصـ
اســـت و متخصصـــان ایـــن شـــرکت توانســـته اند 
پروفایلومتـــر  دقیـــق  اندازه گیـــری  دســـتگاه های 
و تـــرازوی دیجیتالـــی آزمایشـــگاهی را در کشـــور 

تولیـــد کننـــد. 
ــد  ــرکت، تولیـ ــن شـ ــل ایـ ــدی، مدیرعامـ ــر عبـ یاسـ
ادوات  ســـاخت  و  اندازه گیـــری  محصـــوالت 
ـــن  ـــت ای ـــی فعالی ـــای اصل ـــگاهی را از زمینه ه آزمایش
می گویـــد:  و  برمی شـــمرد  دانش بنیـــان  شـــرکت 
»ســـاخت انـــواع حســـگرها بـــر مبنـــای نانوفنـــاوری 
ـــاخت  ـــرم، س ـــار و ج ـــور، فش ـــگرهای گاز، ن ـــر حس نظی
مشـــخصه یابی  منظـــور  بـــه  دقیـــق  تجهیـــزات 
دســـتگاه های  ســـاخت  ســـطح،  ویژگی هـــای 
الکتریکـــی  مشـــخصه یابی  منظـــور  بـــه  دقیـــق 
مـــورد  الکتریکـــی، ســـاخت دســـتگاه های  ادوات 
ــتگاه های  ــر دسـ ــاوری نظیـ ــوزه نانوفنـ ــاز در حـ نیـ
الیه نشـــانی، لیتوگرافـــی و ارائـــه خدمـــات مختلـــف 
در حـــوزه نانوفنـــاوری نظیـــر ســـنتز نانومـــواد و 
مهم تریـــن  از  حســـگری  و  نـــوری  تســـت های 
زمینه هـــای فعالیـــت ایـــن شـــرکت دانش بنیـــان 

اســـت.« 
ــش  ــه  بیـ ــه ارائـ ــاره بـ ــا اشـ ــاور بـ ــال فنـ ــن فعـ ایـ
نمایشـــگاه  بـــه  دانش بنیـــان  محصـــول   10 از 
ــد:  ــواد آزمایشـــگاهی اضافـــه می کنـ ــزات و مـ تجهیـ
ــر  ــامل پروفایلومتـ ــرکت شـ ــن شـ ــتگاه های ایـ »دسـ
ـــال  ـــق دیجیت ـــرازوی دقی ـــر، ت ـــت نانومت ـــا دق ـــطح ب س
مشـــخصه یابی  دســـتگاه  نـــوع   2 آزمایشـــگاهی، 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــتگاه های لیتوگرافـ ــی و دسـ الکتریکـ
ــگاهی  ــی دانشـ ــگاه های تحقیقاتـ ــا در آزمایشـ عمدتـ

کاربـــرد دارنـــد.« 
عبـــدی بـــا بیـــان این کـــه پروفایلومتـــر دســـتگاهی 
اســـت کـــه مشـــخصات ســـطح، الیه هـــا و پســـتی و 
بلندی هـــای یـــک ســـطح را بـــا دقـــت 10 نانومتـــر 
می دهـــد:  توضیـــح  می کنـــد،  اندازه گیـــری 
»مشـــابه خارجـــی ایـــن محصـــول چیـــزی حـــدود 
ــا  ــد. امـ ــروش می رسـ ــه فـ ــان بـ ــون تومـ 250 میلیـ
ــاظ  ــه لحـ ــم بـ ــد کرده ایـ ــا تولیـ ــه مـ ــی کـ محصولـ
کیفیـــت و نـــوع کارکـــرد عملکـــردی منحصـــر بـــه 

فـــرد در ســـطح جهـــان دارد.« 
ــرد  ــه فـ ــر بـ ــی منحصـ ــه ویژگـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ

دســـتگاه یـــاد شـــده بـــا فیزیـــک متفـــاوت و دقـــت 
فوق العـــاده بـــاالی آن در اندازه گیـــری پروفایـــل 
ســـطح می گویـــد: »ویژگی هـــای منحصـــر بـــه  فـــرد 
در تولیـــد ایـــن دســـتگاه، ایـــن امـــکان را فراهـــم کـــرده 
ـــد  ـــی چن ـــا قیمت ـــر را ب ـــتگاه  پروفایلومت ـــه دس اســـت ک
ـــه  ـــا تکی ـــی، ب ـــی و داخل ـــابه خارج ـــر از مش ـــر کمت براب
ــکلی  ــه شـ ــورمان و بـ ــان کشـ ــوان متخصصـ ــر تـ بـ

رقابتـــی، بـــه تولیـــد برســـانیم.« 
تولید دستگاه ساخت پلت های دارویی 

پلت هـــا از اشـــکال جامـــد پرکاربـــرد و نســـبتا 
جدیـــد هســـتند کـــه بـــه صـــورت کره هـــای ریـــز 
ــول  ــرص، کپسـ ــاخت قـ ــوند و در سـ ــه می شـ تهیـ
و ساشـــه کاربـــرد دارنـــد. پلت هـــا در صنایـــع 
مختلـــف اعـــم از دارویـــی، شـــیمیایی، دامـــی و 
گیاهـــی مطرحنـــد و امـــکان جریان پذیـــری بهتـــر و 
ایجـــاد انعطـــاف بیشـــتر در فرموالســـیون را فراهـــم 

 . می کننـــد
در  پلت هـــا  به کارگیـــری  دارویـــی،  صنایـــع  در 
اشـــکال قـــرص، کپســـول و ساشـــه های حـــاوی 
داروهـــا ظاهـــری زیبـــا و جـــذاب در رنگ هـــای 
مختلـــف و ســـرعت آزادســـازی متفـــاوت ایجـــاد 
ـــاختار  ـــل س ـــه دلی ـــکال ب ـــن اش ـــن ای ـــد. همچنی میکن
ـــتگاه  ـــدن در دس ـــده ش ـــس از پراکن ـــان، پ یکنواختش
گـــوارش، بـــا ایجـــاد ســـطح گســـترده، ســـبب 
ــون  ــت خـ ــه غلظـ ــیدن بـ ــر دارو و رسـ ــذب بهتـ جـ
یکنواخت تـــر و در نتیجـــه کاهـــش عـــوارض دارو 

 . ند می شـــو
ـــاز«  ـــا به س ـــی درس ـــاوری داروی ـــرکت »فن ـــون ش اکن
بـــه تولیـــد دســـتگاه ســـاخت پلت هـــای دارویـــی در 

ــردازد.  ــور می پـ کشـ
مدیـــر عامـــل ایـــن شـــرکت، ســـید علـــی ســـجادی 
نرم افـــزار  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  قائم مقامـــی، 
ــر  ــتگاه، بـ ــن دسـ ــه در ایـ ــه  کار رفتـ ــرفته بـ پیشـ
انـــدازه و مشـــخصه های  قابلیـــت آن در تنظیـــم 
فیزیکـــی پلت هـــای تولیـــد شـــده تاکیـــد می کنـــد 
و می گویـــد: »پلت هـــا را می تـــوان بـــه صـــورت 
ســـاده بـــه کار بـــرد یـــا آن هـــا را روکـــش کـــرد و 
ـــورد  ـــف م ـــکال مختل ـــردن، در اش ـــک ک ـــس از خش پ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن، ب ـــر ای ـــالوه ب ـــرار داد. ع ـــتفاده ق اس
ــای  ــوان پلت هـ ــتفاده، می تـ ــورد اسـ ــواد مـ ــوع مـ نـ

ــرد.«  ــه کـ ــز تهیـ ــته رهش نیـ آهسـ
ـــه  ـــه ب ـــفرونایزر ک ـــترودر - اس ـــتم اکس ـــت سیس ظرفی
ـــرم  ـــا 10 کیلوگ ـــد، ت ـــل می کن ـــک عم ـــورت اتوماتی ص
بـــر ســـاعت قابـــل تعریـــف اســـت و می تـــوان آن را 
بـــرای پروژه هـــای تحقیقاتـــی و صنعتـــی مـــورد 
ـــد  ـــکان تولی ـــر ام ـــال حاض ـــرار داد. در ح ـــتفاده ق اس
ــز  ــکده ها، مراکـ ــرای دانشـ ــتگاه بـ ــن دسـ ــوه ایـ انبـ

 .تحقیقاتـــی و صنایـــع کشـــور وجـــود دارد
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یحز از صنایع تولیدی مانند کود اوره و پالستیک  ز در �ب کسیدکر�ب گرچه دی ا ا

ند، در مرصف  ره یم گ�ی ز صنایع از آن �ب استفاده یم شود، اما فرایندی که ا�ی

ز اکرآمد نیست کسیدکر�ب ینه دی ا �ب

ن موهاوی  ان در بیا�ب ژی خورشیدی �ب وژه ا�ز ز �پ �ی رگ �ت ز �ب

اکلیفرنیا در دست ساخت است

ژی  ی ا�ز دیدپذ�ی �ب اندازه گ�ی ب
ت

ژی � ه های ا�ز
گ

واک ی معلکرد ن�ی اندازه گ�ی

د �ی خورشید آغاز یم شود یک منبع طبییع مانند �ب

ر  دیدپذ�ی به �ش ب
ت

ژی های � زل یک سوخت زیس�ت در زمینه فناوری ا�ز بیود�ی

یم رود که از روغن های گیایه �ی حیوا�ز ساخته شده و قابل استفاده در 

خودروهاست

انرژی های سبز
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بازیافت دی اکسیدکربن
یک رویای دست یافتنی؟

دارند رگ را �ب ز م �ب
گ

ز اک ای آن ها که ا�ی ه �ب ز ۲۰ میلیون دالر جا�ی

 مریم بهروزیان
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بازیافــت  بــه  بتــوان  اگــر  کــه  معتقدنــد  محققــان 
دی اکســیدکربن دســت یافــت، پیشــرفتی هزاران ســاله در 
ــن  ــورد و ای ــم می خ ــر رق ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه زمین
عملکــرد خدمتــی بــزرگ بــه جامعه بشــری اســت. در حال 
حاضــر برخــی از دانشــمندان بــا تقلید از عملیات فتوســنتز 
ــابه  ــدی مش ــه فراین ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــان ب در گیاه
ــرژی موجــود در دی کســید کربن  ــد ان ــه بتوانن هســتند ک
ــد.  ــوختی بکنن ــه س ــاره وارد چرخ ــد و آن را دوب را بازیابن

همه در تالشند! 
دی اکســیدکربن یکــی از انــواع زبالــه اســت کــه از ســوخت 
اکســیژن حاصــل می شــود و یکــی از آالینده هــای محیــط 
ــه شــمار مــی رود. ایــن گاز محصــول  زیســت در جهــان ب
ســوخت های فســیلی اســت کــه در اتمســفر پخــش 
ــرات و  ــده و مض ــر ش ــی منج ــرات آب و هوای ــه تغیی و ب
ــراه  ــه هم ــود را ب ــای زیســت محیطی خــاص خ آلودگی ه
ــداری از دی کســیدکربن حاصــل از ســوخت های  دارد. مق
فســیلی در هــوا معلــق می مانــد و مقــداری از آن نیــز زیــِر 
زمیــن دفــن می شــود، امــا دانشــمندان در ســال های 
اخیــر بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــه جــای دور انداختــن 
ــت آن  ــرای بازیاف ــی ب ــن گاز، راه ــردن  ای ــره ک ــا ذخی ی
پیــدا کننــد. ایــن رونــد در آزمایشــگاه های سراســر جهــان 
پیگیــری می شــود، بــه عنــوان مثــال، بنیــاد ایکــس 
ــرای  ــزه 20 میلیــون دالری ب ــز )X Prize( یــک جای  پرای
تیم هــای تحقیقاتــی کــه تــا ســال 2020 در راســتای ایــن 

هــدف بــه نتایجــی برســند، در نظــر گرفتــه اســت. 
تکنولــوژی  بــه  دســتیابی  بــا  می گوینــد  محققــان 
ــع  ــتفاده از مناب ــای اس ــه ج ــید کربن، ب ــت دی اکس بازیاف
ــا  ــادی، ب ــرژی  ب ــور خورشــید و ان ــد ن ــری مانن تجدیدپذی
هزینــه ای کمتــر، قــادر خواهنــد بــود یــک چرخه مــداوم از 
انــرژی تولیــد کننــد؛ ســوختی کــه دی اکســیدکربن تولیــد 
ــل  ــوخت تبدی ــه س ــه ب ــیدکربنی ک ــد و دی اکس می کن

ــود.  می ش
ــدی  ــع تولی ــی از صنای ــیدکربن در برخ ــه دی اکس اگرچ
ماننــد کــود اوره و پالســتیک اســتفاده می شــود، امــا 
ــد، در  ــره می گیرن ــع از آن به ــن صنای ــه ای ــدی ک فراین
ــی  ــت. حت ــد نیس ــیدکربن کارآم ــه دی اکس ــرف بهین مص
ــیدکربن  ــتفاده از دی کس ــه اس ــده ب ــاد ش ــع ی ــر صنای اگ
ــر از 0/5  ــدار کمت ــن مق ــز ای ــد نی ــده بپردازن ــره ش ذخی
ــه  ــت ک ــیدکربنی اس ــن دی اکس ــارد ت ــد از 32 میلی درص
ــای  ــن تیم ه ــود. بنابرای ــر می ش ــان منتش ــاالنه در جه س
ــد  ــد بای ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــی ک تحقیقات
ــده  ــد ش ــیدکربن تولی ــرداری از دی اکس ــال بهره ب ــه دنب ب
ــعی در  ــی س ــند و حت ــزرگ باش ــای ب ــوی کارخانه ه از س
ــز  ــاز نی ــای ب ــود در فضاه ــیدکربن موج ــت دی اکس بازیاف

ــند.  ــته باش داش
بازسازی عملیات فتوسنتز در آزمایشگاه ها 
یکــی از تیم هــای تحقیقاتــی مهمــی کــه در ایــن زمینــه 

فعالیــت می کننــد، بــه سرپرســتی دکتــر آتواتــر در 
ــق هســتند.  ــه تحقی ــی مشــغول ب ــی برکل آزمایشــگاه مل
ایــن تیــم تحقیقاتــی بــه دنبــال تقلیــد از آنچــه گیاهــان 
ــتند و  ــد، هس ــام می دهن ــنتز انج ــد فتوس ــی فراین در ط
ــد  ــید بتوانن ــور خورش ــتفاده از ن ــا اس ــه ب ــند ک در تالش
ــند.  ــوخت برس ــه س ــیدکربن ب ــب آب و دی اکس از ترکی
ایــن مرکــز کــه در ســال 2010 بــا حمایــت مالــی وزارت 
ــرژی امریــکا کار خــود را شــروع کــرده، در پنــج ســال  ان
ــه از فتوســنتز  ــک جنب ــه بررســی ی اول فعالیــت خــود ب
ــدروژن و  ــزای آن؛ هی ــه اج ــیم آب ب ــود؛ تقس ــغول ب مش

ــیژن.  اکس
ایــن گــروه تحقیقاتــی آزمایــش خــود را این طــور توضیــح 
ــادی،  ــواد نیمه ه ــکل از م ــه متش ــک تراش ــد: ی می دهن
کاتالیــزور و غشــا در یــک کانتینــر شــفاف پــر از آب قــرار 
ــول، اکســیژن و  ــن محل ــک طــرف ای ــه  اســت. در ی گرفت
ــرار دارد. هنگامــی کــه  ــدروژن ق در طــرف دیگــر آن، هی
ــور قــرار می گیــرد، حباب هــای  ایــن تراشــه در معــرض ن
اکســیژن و هیــدورژن شــکل  می گیرنــد، می شــکنند و بــه 
ســمت بــاال حرکــت می کننــد و بــه ایــن ترتیــب فراینــد 
ــا  ــابه ب ــی مش ــدروژن در اقدام ــازی اکســیژن و هی جداس
ــن  ــبات ای ــرد. محاس ــورت می گی ــنتز ص ــرد فتوس عملک
محققــان نشــان می دهــد کــه وقتــی حــدود یک درصــد از 
نــور خورشــید بــه ایــن تراشــه اصابــت می کنــد، 10 برابــر 
موثرتــر از یــک گیــاه معمولــی در جداســازی اکســیژن و 

هیــدورژن طــی فتوســنتز عمــل می کنــد. 
ــش  ــر روی بخ ــال حاض ــی در ح ــز تحقیقات ــن مرک ای
ــرده و  ــز ک ــنتز تمرک ــد فتوس ــیدکربن در فراین دی اکس
هــدف اصلــی آن ادغــام ایــن دو فراینــد در یــک دســتگاه 
ــه  ــد بســیار شــبیه ب ــن فراین ــه ای ــکان دارد ک اســت. ام
ــای  ــه ج ــا ب ــد ام ــر برس ــه نظ ــیدی ب ــای خورش پنل ه
تولیــد بــرق، بــه تولیــد ســوخت )احتمــاال متانــول( منجر 
می شــود کــه یــا بــه صــورت ســوخت مســتقیم مصــرف 
یــا بــه بنزیــن تبدیــل می شــود. فراینــد شــکافتن 
ــد جداســازی  دی اکســیدکربن بســیار مشــکل تر از فراین
ــود  ــامل می ش ــه را ش ــش مرحل ــت و ش ــر آب اس عناص
ــه انــرژی و کاتالیــزور نیــاز اســت.  کــه در هــر مرحلــه ب
اگرچــه ایــن فراینــد در طبیعــت به راحتــی انجــام 
می شــود امــا واقعیــت ایــن اســت کــه میلیون هــا 
ــل  ــد در تکام ــن رون ــا ای ــت ت ــیده اس ــول کش ــال ط س
ــن  ــه برســد. بنابرای ــن مرحل ــه ای ــد و ب ــود یاب خــود بهب
طبیعــی اســت کــه چنیــن فراینــدی در نخســتین 
آزمایش هــای خــود بــا مشــکل مواجــه شــود و بــه دقــت 
فراوانــی نیــاز داشــته باشــد. مراحــل اولیــه ایــن فراینــد 
ــات  ــش ترکیب ــری و آزمای ــل نظ ــه و تحلی ــامل تجزی ش
ــی  ــوه کارای ــا نح ــت ت ــزی اس ــیدهای فل ــن از اکس ممک
ــا  ــن آزمایش ه ــی ای ــدف نهای ــود. ه ــخص ش ــا مش آن ه
نیــز رســیدن بــه دســتگاهی اســت کــه بتوانــد بــا انجــام 
ــه بازیافــت دی اکســیدکربن دســت  عملیــات فتوســنتز ب

 .ــد ــدا کن پی
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10 هزار بار بیش از
مصرف کل انرژی جهان

ژی خورشیدی ندانید ره ا�ز ها�ی که شاید در�ب ز ز چ�ی �ی همم �ت

 مسیح فقیهی

1- انــرژی خورشــیدی 
منبــع  فراوان تریــن 
زمیــن  روی  انــرژی 
ــدود  ــزی ح ــت و چی اس
تــراوات  هــزار   173
ــه  ــیدی ب ــرژی خورش ان
ــن  ــه زمی ــداوم ب ــور م ط
ایــن  کــه  می رســد 
بــار  10هــزار  مقــدار 
مصــرف  کل  از  بیشــتر 
ــرژی در جهــان اســت.  ان
ســلول  اولیــن   -2
ــیلیکونی  ــیدی س خورش
در   1954 ســال 
ــاخته  ــل س ــگاه ب آزمایش
ــان  ــل هم ــد. 26 آوری ش
نیویورک تایمــز  ســال 
بــا  را  موضــوع  ایــن 
عنــوان زیــر اعــالم کــرد: 

»آغــاز یــک دوران جدیــد، تحقــق یکــی از محبوب تریــن 
ــا بی حــد  ــرژی تقریب ــرداری از ان رویاهــای انســان؛ بهره ب

تمــدن«.  در  اســتفاده  بــرای  خورشــید  حصــر  و 
3- صنعــت فضــا اولیــن جایــی بــود کــه در آن از انــرژی 
ــالدی 60  ــه می ــاز ده ــد. در آغ ــتفاده ش خورشــیدی اس
ایــن صنعــت شــروع بــه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی 
در فضاپیماهــای خــود کــرد. جالــب اســت بدانیــد 
ــه  ــه ب ــاخته دســت انســان ک ــی س ــر مصنوع ــن قم اولی
ســلول های خورشــیدی بــرای تولیــد انــرژی مجهــز 
ــواره ســاخته دســت  ــن ماه ــوان قدیمی تری ــه عن ــود، ب ب

ــد.  ــی مان ــدار باق ــن م انســان در ای
4- بیشــترین تقاضــا بــرای انــرژی خورشــیدی، در تمــام 
دوران بهره بــرداری آن، در ایــاالت متحــده امریــکا بــوده 
ــه عنــوان مثــال، در ســه مــاه اول ســال 2012  اســت. ب
ــای  ــب پنل ه ــل آن، نص ــاه قب ــه م ــا س ــه ب در مقایس

ایــن  در  خورشــیدی 
درصــد   85 کشــور 
ــن  ــود. همچنی ــتر ب بیش
متحــده  ایــاالت 
اســتفاده  بــا  امریــکا 
مــگاوات   3300 از 
در  خورشــیدی  انــرژی 
در  خــود  تاسیســات 
رتبــه  ســال،  همــان 
بــازار  در  را  چهــارم 
در  خورشــیدی  انــرژی 

بــود.  دارا  جهــان 
5- انـــرژی خورشـــیدی 
ــده ای  ــور فزاینـ ــه طـ بـ
انـــرژی  یـــک  بـــه 
کم هزینـــه و مناســـب 
از  و  شـــده  تبدیـــل 
نظـــر صرفه جویـــی در 
ـــرژی  ـــرف ان ـــه  مص هزین
ــا  ــت. بـ ــه اسـ ــه صرفـ ــرون بـ ــیار مقـ ــا بسـ خانواده هـ
ـــیدی  ـــرژی خورش ـــد ان ـــد تولی ـــت فراین ـــه اهمی ـــه ب توج
آن  هزینه هـــای  اگرچـــه  آن،  پنل هـــای  نصـــب  و 
ــبه  ــک محاسـ ــا در یـ ــت، امـ ــم گیر اسـ ــا چشـ تقریبـ
کلـــی می تـــوان چنیـــن نتیجـــه گرفـــت کـــه هزینـــه 
بـــه  نســـبت  مصرف کننـــدگان  بـــرای  تمام شـــده 

مصـــارف ســـنتی تر انـــرژی کمتـــر اســـت. 
6- بزرگ تریــن پــروژه انــرژی خورشــیدی جهــان در 
ــت.  ــاخت اس ــت س ــا در دس ــاوی کالیفرنی ــان موه بیاب
ــه  ــوژی موســوم ب ــه تکنول ــی ب ــم متک ــروژه عظی ــن پ ای
انــرژی حرارتــی خورشــیدی اســت کــه بــا انعــکاس نــور 
ــک  ــوری روی ی ــه ن ــزار آین ــق 350 ه ــید از طری خورش
ــوری  ــی و ن ــرژی گرمای ــد ان ــه تولی ــوش ب ــگ آب ج دی
ــرژی  ــروژه ان ــن پ ــه ای منجــر می شــود. انتظــار اســت ک

 .ــد ــن کن ــه را تامی ــزار خان ــاز 140 ه ــورد نی م
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نرم افزارهای جدید خورشیدی در راهند

متعارف آینده متفاوت �ب سیس�ت های غ�ی

 رقیه ملکی نیا

بسـیاری از مردم جهان تصور می کنند سیسـتم های صفحات 
و  پشـت بام ها  روی  کـه  هسـتند  همان هایـی  خورشـیدی 
سـقف ها نصـب شـده اند و در حـال تبدیـل نـور خورشـید 
بـه انـرژی هسـتند؛ محققـان در حـال برنامه ریـزی بـرای 
سیسـتم های غیرمتعارف تـر خورشـیدی هسـتند کـه آینده 
این صنعت را دسـتخوش تغییراتی جدید خواهند کرد. آن ها 
بـه دنبـال اسـتفاده از سـطح زمیـن و دریـا و همچنیـن فضا 
بـه منظـور گرفتـن نور خورشـید هسـتند و سـعی می کنند 
راهکارهایی را ایجاد کنند که بتوانند از نور تابشـی خورشـید 
بـر سـطح زمین، دریـا و فضا نیز اسـتفاده کنند. در ذیل سـه 

مـورد از ایـن راهکارهـای جدیـد معرفی می شـوند. 
جاده های خورشیدی 

نصـب  بـرای  راه هایـی  بررسـی  حـال  در  دانشـمندان 
پنل هـای خورشـیدی در بزرگراه هـا و جاده هـا هسـتند تـا 
بتواننـد مقادیـر بیشـتری از نور خورشـید را در شـبکه های 
الکتریسـیته انتقـال دهنـد. ایـن جاده های خورشـیدی در 
حـال حاضـر در هلند به ظهور رسـیده اند. البته اسـتفاده از 
ایـن شـیوه نگرانی هایـی را نیـز در زمینه اسـتفاده بی رویه 

از زمین هـا در پـی داشـته اسـت. 

شناورهای خورشیدی 
ــه از  ــتفاده بی روی ــای اس ــه نگرانی ه ــی ک ــی از راه های یک
ــای  ــاخت نیروگاه ه ــدارد، س ــال ن ــه دنب ــز ب ــن را نی زمی
ــش  ــه بی ــا ک ــت. از آن ج ــطح آب اس ــر س ــیدی ب خورش
ــه اســت،  ــرا گرفت ــن را آب ف از 07 درصــد از ســطح زمی
ــد. در  ــر می رس ــه نظ ــول ب ــل قب ــیوه ای قاب ــن کار ش ای
حــال حاضــر شــرکت هایی در فرانســه، انگلســتان، ژاپــن، 
هنــد و ایالــت متحــده آمریــکا در حــال راه انــدازی چنیــن 

ــروژه ای هســتند.  پ
نور خورشید موجود در فضا 

دانشـمندان در حـال احیـای یـک تکنولـوژی  هسـتند که 
بـرای اولیـن بـار بیـش از 04 سـال پیـش مـورد آزمایـش 
قـرار گرفـت. ایـن فنـاوری بـا اسـتفاده از سـفینه هایی که 
در فضـا قـرار می گرفتنـد، بـه دنبـال تبدیـل نور خورشـید 
بـه انـرژی بـود. اسـتفاده از این نـوع فناوری بـه بهره گیری 
از مقادیـر بیشـتری نـور خورشـید )نزدیک بـه 09 درصد( 
منجـر می شـود. در حـال حاضـر هنـد، چیـن و ژاپـن در 
حـال سـرمایه گذاری های عظیمـی در زمینـه ایـن فناوری 

 . هستند
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تولیـد انـرژی تجدیدپذیـر در دنیـای امروز امری مسـلم و 
شناخته شـده اسـت و بسـیاری از جوامـع به دنبـال تولید 
و گسـترش آن بـه عنـوان یـک نیـروی پـاک و مقـرون 
بـه صرفـه هسـتند. خصوصـا دو نیـروی بـاد و خورشـید 
از جملـه منابـع اصلـی ایـن انرژی هـای تجدیدپذیـر در 
جهـان بـه شـمار می رونـد کـه بـه صـورت قابـل توجهی 
نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. امـروزه شـرکت ها و 
موسسـات زیـادی بـه منظور تولیـد انرژی پـاک در جهان 
هسـت کـه بـا اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد سـعی در 
ارائـه محصـوالت کارآمدتـر و مفیدتـری در ایـن زمینـه 
دارنـد. در این میان شـرکت Soluzione Solare یکی 
از موسسـات فعـال در زمینه انرژی های تجدیدپذیر اسـت 

تولیـد  بـر  آن  اصلـی  تمرکـز  کـه 
انـرژی  اندازه گیـری  سنسـورهای 
شـرکت  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
بـا تولیـد دو دسـتگاه آفتاب سـنج 
اندازه گیـری  در  سـعی  بادسـنج  و 
مقـدار انـرژی خورشـیدی ذخیـره 
شـده در سـلول های خورشـیدی و 
همچنیـن انـرژی حاصـل از نیروی 

بـاد دارد. 
مزایــای  شــده  تولیــد  انــرژی  میــزان  اندازه گیــری 
اقتصــادی زیــادی دارد و خصوصــا بــرای ســرمایه گذاران 
و تولیدکننــدگان ایــن صنعــت ســودآور اســت. بــا 
ــا  ــیدی ی ــده خورش ــد ش ــرژی تولی ــدار ان ــتن مق دانس
زمینــه  در  دقیق تــری  محاســبات  می تــوان  بــادی 
ــت.  ــز داش ــت نی ــن صنع ــازار ای ــد ب ــذاری و رون قیمت گ
ــان  ــدت زم ــه م ــورها ک ــن سنس ــتفاده از ای ــروزه اس ام
زیــادی نیــز از ســاخت آن هــا نمی گــذرد، معمــول شــده 
اســت و در دنیــای ایــن صنعــت شناخته شــده هســتند. 

شیوه عملکرد حسگرها 
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــای ان ــرد نیروگاه ه ــری عملک اندازه گی
ــاد  ــرژی یــک منبــع طبیعــی ماننــد ب ــا اندازه گیــری ان ب
ــرژی  ــق مقایســه ان ــاز می شــود. از طری ــا خورشــید آغ ی
ــد شــده  ــرژی تولی ــا ان ــع طبیعــی ب ــد شــده از مناب تولی
از صفحــات خورشــیدی و دســتگاه های بــادی شــما 
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــی ان ــد واقع ــرد تولی ــد عملک می توانی
را بررســی و بــازده آن را بــه صــورت تئــوری و واقعــی در 
طــول مرحلــه طراحــی مقایســه کنیــد. شــرکت مذکــور 
کــه در ســال 2001 تاســیس شــد، بــا تمرکــز بــر تولیــد 
ــندگان  ــرای فروش ــیدی ب ــادی و خورش ــورهای ب سنس
ــر  ــرکت های تعمی ــدگان، ش ــتم ها، نصب کنن ــن سیس ای
و نگهــداری آن هــا و بــه طــور کلــی بــرای همــه کســانی 
خورشــیدی  و  بــادی  نیروهــای  پروژه هــای  در  کــه 
اســتفاده  قابــل  و  مفیــد  می کننــد،  ســرمایه گذاری 

اســت. 
ایـن سنسـورها یـک جزء دقیـق دارند کـه می تواند حالت 
طولـی اندازه گیـری را بـا دقـت تضمیـن کنـد. همچنیـن 

قابلیـت تکرارپذیـری دارد و هـر درجـه حرارتـی )از منفی 
30 درجـه تـا مثبـت 88 درجـه( را بـه لطـف مدارهایـی 
کـه تغییـر دمـای سـلول خورشـیدی را در هر سـیگنالی 
جبـران می کننـد، بـه کـّرات انـدازه می گیـرد. هر سـلول 
خورشـیدی نیـز در موقعیتـی منحصـر به فرد قـرار دارد و 

دارای ثبـات مناسـبی در طـول اندازه گیـری اسـت. 
ــه  ــاال ایــن اجــازه را ب اســتفاده از مــواد دارای کیفیــت ب
سنســورها می دهــد کــه بــا توجــه بــه پارامترهــای 
ــک  ــای فتوولتائی ــا را در واحده ــرا، آزمایش ه ــل اج قاب
ــب اســت بدانیــد اولیــن  ــز انجــام دهنــد. جال ــاره نی دوب
سنســوری کــه می توانســت بــه اندازه گیــری میــزان 
 )Sunmeter( ــردازد ــرژی ســلول های خورشــیدی بپ ان
ســال 2009 وارد بــازار جهانــی 
یــک  دیگــر،  ســوی  از  شــد. 
دســتگاه گرماســنج نیــز وجــود 
دارد کــه عملکــرد سنســورهایی 
را  خورشــید  تابــش  کــه  را 
اندازه گیــری می کننــد، تکمیــل 
اندازه گیــری  می کنــد. محــدوده 
ــترده تر از  ــیار گس ــز بس ــا نی آن ه
اســت  فتوولتائیــک  ســلول های 
و خصوصــا بــرای اندازه گیــری  در هواشناســی و نــور 
ــه  ــه در مقدم ــه ک خورشــید بســیار مناســبند. همان گون
نیــز ذکــر شــد، ایــن سنســورها خصوصــا بــرای اســتفاده 
ــتند  ــد هس ــیار کارآم ــک بس ــتم های فتوولتائی در سیس
ــدازه  ــتی ان ــده به درس ــد ش ــرژی تولی ــدار ان ــه مق چراک
ــخص  ــیدی مش ــلول خورش ــی س ــزان کارای ــه و می گرفت

ــود.  می ش
ــاد  ــرژی ب همچنیــن تولیــد سیســتم های اندازه گیــری ان
ــناخته  ــنج )WINDMETER( ش ــوان بادس ــا عن ــه ب ک
 Soluzione از دیگــر تولیــدات شــرکت  می شــوند، 
ــروع  ــد آن ش ــال 2012 تولی ــه از س ــت ک Solare اس
بــه خروجی-هایــی  بادســنج  ایــن  پره هــای  شــده. 
مجهــز اســت کــه بــه منظــور افزایــش قابلیــت اطمینــان 
قــوی  و  صــدا  و  پرســر  محیط هــای  در  حتــی  آن، 
ــه  ــی ک ــده اند و در مواقع ــی ش ــی، طراح الکترومغناطیس
ــز  ــد نی ــش می دهن ــافت های دور را پوش ــیگنال ها مس س

ــد.  ــی دارن کارای
تنظمیــات ایــن سنســورها بــه گونــه ای اســت کــه بــرای 
هــر سنســور یــک کالیبراســیون جداگانــه در نظــر گرفتــه 
شــده کــه بــه عنــوان یــک مرجــع اولیــه بــرای سنســور 
کالیبــره شــده عمــل می کنــد. سنســورهای فتوولتائیــک  
ــن  ــد در ای ــورد تایی ــات اســتاندارد م ــه الزام ــا توجــه ب ب
ــت  ــه خاطــر اهمی ــژه ب ــه وی ــد. ب صنعــت عمــل می کنن
محاســبه  در  آفتاب ســنج،  سنســورهای  اســتراتژیک 
خورشــیدی،  هــای  سیســتم  و  ماژول هــا  عملکــرد 
ــم  ــق تنظی ــای دقی ــا آزمایش ه ــد ب ــه ای از قواع مجموع
ــن سنســورها را کاهــش  ــا درصــد خطــای ای شــده اند ت

 .ــد دهن
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جلبک ها سوخت می شوند! 
ز تکنولوژی است  رسعت انتقال، ییک از مزیت های ا�ی
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ــع غنــی زیســت توده  ــه عنــوان یکــی از مناب جلبک هــا ب
فاضالب هــا،  در  کــه  می شــوند  شــناخته  جهــان  در 
ــق  ــت می شــوند. طب ــور یاف ــه وف ــا و... ب ــاره دریاچه ه کن
ــرژی  ــک، ان ــی مکزی ــگاه مل ــر در دانش ــات اخی تحقیق
ــوان  ــک را می ت ــت توده های کوچ ــن زیس ــود در ای موج
در مــدت زمانــی کوتــاه بــه یــک ســوخت زیســتی تبدیل 
ــزان ســوخت های فســیلی را کاهــش  ــت می ــرد و نهای ک
داده و ایــن ســوخت جدیــد را بــه عنــوان یکــی دیگــر از 

ــی کــرد.  ــر وارد جامعــه جهان ــع تجدیدپذی مناب
بــه  ریزجلبــک  انــرژی  تبدیــل 

ســاعت  ســه  در  بیودیــزل 
بیودیــزل یــک ســوخت زیســتی در زمینــه فنــاوری 
از  کــه  مــی رود  شــمار  بــه  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ــل  ــده و قاب ــاخته ش ــی س ــا حیوان ــی ی ــای گیاه روغن ه
ــه از  ــن ســوخت زیســتی ک اســتفاده در خودروهاســت. ای
ــکاری  ــود، راه ــه می ش ــاک تغذی ــرژی پ ــع ان ــق مناب طری
و  اســت  پــاک  ارائــه ســوخت های  زمینــه  نویــن در 
ــوی  ــود و از س ــر می ش ــوا منج ــی ه ــش آلودگ ــه کاه ب
ــت. از  ــده اس ــد ش ــز تایی ــی نی ــر جهان ــازمان های معتب س
طرفــی، زیســت توده نیــز یکــی از منابــع عظیــم انرژی هــای 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــروز محس ــای ام ــر در دنی تجدیدپذی
ــا و  ــی، جنگل ه ــاورزی و دام ــدات کش ــماندها و زائ از پس
ــای  ــن گروه ه ــل برداشــت اســت. ای ــهری قاب فاضــالب  ش
ــاک و  ــرژی پ ــه ان ــوط ب ــای مرب ــز در فناوری ه زیســتی نی

ــد.  ــرد دارن ــروزی کارب ــع ام ــر از صنای ــیاری دیگ بس
در این جـا قصـد داریم یکـی از جدیدترین دسـتاوردها در 
زمینـه فنـاوری انرژی هـای تجدیدپذیـر را معرفـی کنیم؛ 
فنـاوری کـه بـا اسـتفاده از ریز جلبک هـا، بـه عنـوان یکی 
از زیسـت توده های موجـود در جهـان، بـه تولیـد سـوخت 
از  زیسـتی  سـوخت  تولیـد  البتـه  می پـردازد.  زیسـتی 
زیسـت توده دسـتاورد چندان جدیدی نیسـت امـا در این 
فراینـد جدیـد، انتقـال انرژی از زیسـت توده بـه بیودیزل، 
بـه عنـوان یـک سـوخت زیسـتی، بیشـتر از سـه سـاعت 
طـول نمی کشـد و ایـن زمـان کـم، تحولی جدیـد در این 

فنـاوری محسـوب می شـود. 
ریزجلبک هــا عمومــا در فاضــالب  رشــد می کننــد و 
ــا و  ــی، کربوهیدرات ه ــادی از چرب ــر زی ــظ مقادی ــا حف ب
پروتئیــن مناســب، بــرای تولیــد انرژی قابــل اســتفاده اند. 
ایــن فراینــد بــدون این کــه در ایــن زیســت توده ها 
محدودیتــی وجــود داشــته  باشــد یــا تغییراتــی در آن هــا 
ــمندان در  ــرا دانش ــرد. اخی ــام می گی ــود، انج ــل ش حاص
دانشــگاه ملــی مکزیــک )UNAM( مدعــی شــده اند 
کــه طــی ســه ســاعت قــادر بــه تولیــد ســوخت زیســتی 
از ایــن ریزجلب هــا هســتند. بــا وجــود این کــه 45 
ــت  ــا برداش ــل از ریزجلبک ه ــرژی بیودیزی ــد از ان درص
می شــود، ایــن گــروه تحقیقاتــی بــه دنبــال بهبــود 
عملیــات پــردازش از طریــق تحــول بیودیزیــل هســتند. 
ــا  ــاده مغــذی موجــود در ریزجلبک ه ــدام م ــه از ک این ک

بــرای تولیــد ســوخت زیســتی اســتفاده کنیــم بــه نــوع 
ــد آن را  ــه قصــد تولی ســوخت زیســتی بســتگی دارد ک
ــزل  ــد بیودی ــه تولی ــه ب ــورد خــاص ک ــن م ــم. در ای داری
ــتفاده  ــک اس ــود در ریزجلب ــی موج ــد، از چرب می انجام
می شــود، بــه ایــن صــورت کــه پــس از اســتخراج چربــی 
ــزل  ــه بیودی ــا، ب ــواص آن ه ــود خ ــا بهب ــا، ب از ریزجلب ه

انتقــال داده می شــوند. 
ــک  ــتی از جلب ــوخت زیس ــن س ــد ای ــه در تولی ــا آنچ ام
مهــم اســت این کــه در ایــن زیســت توده - برخــالف 

تولیــد  و  انتقــال  عملیــات  دیگــر-  زیســت توده های 
ــرد.  ــورت می گی ــر ص ــی کوتاه ت ــتی خیل ــوخت زیس س
ــد  ــن رون ــا ذرت ای ــن نخــل ی ــال در روغ ــوان مث ــه عن ب
ــه طــول  بســیار کنــد صــورت می گیــرد و یــک هفتــه ب
ــر  ــک آن در کمت ــلول ریزجلب ــد س ــا رش ــد ام می انجام
ــال آن  ــه انتق ــد و در نتیج ــاق می افت ــاعت اتف از 24 س
ــه بیودیــزل خیلــی ســریع صــورت می گیــرد و تقریبــا  ب
ــه طــول می انجامــد. همچنیــن از  حــدود ســه ســاعت ب
ــریع  ــی س ــی خیل ــلول های جلبک ــد س ــه رش ــا ک آن ج
ــد  ــود، تولی ــت می ش ــه برداش ــور روزان ــه ط ــت و ب اس
ایــن ســوخت های زیســتی بــه صــورت روزانــه نیــز 

امکان پذیــر اســت. 
ــاره  ــه درب ــد ســاله ای ک ــای چن ــه پژوهش ه ــا توجــه ب ب
اســت،  شــده  انجــام  زیســت توده  گونه هــای  ایــن 
محققــان اعــالم کرده انــد کــه اســتفاده از فاضــالب  
ــی غنــی از زیســت توده هایی ماننــد  ــوان منبع ــه عن ب
ــدا  ــش پی ــدت افزای ــی به ش ــال های آت ــی س ــک ط جلب
خواهــد کــرد بــه طــوری کــه تخمیــن زده می  شــود تــا 

ــد.  ــش یاب ــد افزای ــدود 43 درص ــال 2030 ح س
نــوع  ایــن  از  اســتفاده  گفــت  می تــوان  پایــان  در 
بیودیــزل، بــه عنــوان یــک ســوخت زیســتی، بــه کاهــش 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای منجــر می شــود و بــا پاییــن 
آوردن حجــم ســوخت های فســیلی، گامــی موثــر در 
زمینــه داشــتن محیــط زیســت ســالم و اســتفاده از 
انــرژی پــاک اســت. در ضمــن، ایــن رویکــرد بــه ایجــاد 
مشــاغل و کســب وکارهای جدیــد نیــز می انجامــد و 
مزایــای اقتصــادی زیــادی را نیــز بــرای جامعــه جهانــی 

 .ــی آورد ــان م ــه ارمغ ب
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آمونیاک موجود در عنصر نیتروژن یکی از مهم ترین مواد مورد 
استفاده در تولید کودهای کشاورزی است که از طریق فرایندی 
موسوم به »هابر« از نیتروژن جدا می شود. اخیرا دانشمندان با 
استفاده از انرژی موجود در ذرات نور قادر به تولید کودهای 
به  انرژی  فتوشیمیایی  فرایند  طریق  از  و  شده اند  کشاورزی 
جداسازی آمونیاک موجود در نیتروژن می پردازند. با این عمل، 
گامی مهم در صنعت غذایی جهان برداشته شده است، به این 
معنا که دیگر در تولید آمونیاک مورد نیاز در کودهای شیمیایی، 

به استفاده از سوخت های فسیلی نیازی نیست. 
کاربرد انرژی نور در صنایع غذایی 

امروزه در بیشتر صنایع از انرژی های جایگزین استفاده می شود. 
کشاورزی نیز از جمله بخش هایی است که از این انرژی ها بهره 
ارائه  می گیرد. اخیرا یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه یوتا به 
فرایندی پرداخته اند که با استفاده از انرژی نور به تجزیه نیتروژن 
و آزادسازی آمونیاک موجود در آن برای تولید کود کشاورزی 
می پردازد. اکنون برای تولید کودهای کشاورزی از فرایندی که 
هابر بوش ارائه کرده بود، استفاده می شود. در فرایند مذکور، 
برای آزادسازی آمونیاک از نیتروژن، به سوخت های فسیلی روی 
آورده اند که باعث آلودگی های زیست محیطی و کم شدن منابع 
انرژی جهان می شود. تیم تحقیقاتی یاد شده با بررسی ذرات نانو 
به انرژی نور دست یافته، با ایجاد یک کاتالیزور ویژه به تولید 
انرژی فتوشیمیایی و از طریق آن به جداسازی آمونیاک از نیتروژن 

می پردازند. 
هر موجود زنده ای برای بقا به نیترژون نیاز دارد. واقعیت این است 
که ما در دریایی از نیتروژن زندگی می کنیم، اما نمی توانیم آن را 
از هوا بگیریم و در عوض این ترکیب حیات بخش را از پروتئین 
موجود در مواد غذایی دریافت می کنیم. بر این اساس، نیتروژن 
از جمله عناصر مهم در زندگی انسان محسوب می شود که در 
جنبه های مختلف آن کارایی دارد. یکی از مهم ترین کاربردهای 
نیتروژن در تولید کودهای کشاورزی است. آمونیاک، به عنوان 
از  کودهای کشاورزی،  تشکیل دهنده  مواد  مهم ترین  از  یکی 
ترکیبات مهم نیتروژن است و بهره گیری از نیتروژن برای دستیابی 
به آمونیاک یکی از مهم ترین فرایندهایی است که در سیستم 
کشاورزی جهان به کار می رود. اکنون در جهان دو فرایند شناخته 
شده برای آزاد کردن نیتروژن وجود دارد؛ فرایند باکتریایی که در 

کشاورزی در انتظار عصری نو 
زه در فرایند فتوشیمیا�ی م های �ت

گ
اک

 مهرآسا تبریزی

کشاورزی صورت می گیرد و فرایندی که هابر بوش آن را عرضه 
کرد؛ فرایندی که انقالبی بی سابقه را در تولید کود کشاورزی ایجاد 
کرده و به رشد بی سابقه تولید مواد غذایی در جهان منجر شده 

است. 
انقالبی تازه در کشاورزی

دانشمندان با معرفی یک فرایند نورمحور اعالم کردند که بار دیگر 
انقالبی در کشاورزی صورت می گیرد، اما این بار از شدت وابستگی 
تولید مواد غذایی به سوخت های فسیلی کاسته شده و رد پای 
سنگین کربنی که فرایند هابر در پی داشت، پاک می شود. تیم 
تحقیقاتی دانشگاه ایالتی یوتا، یافته های جدید خود را در این باره، 
در تاریخ 22 آوریل 2016 منتشر کردند. طبق گفته های این 
تیم تحقیقاتی، انرژی فتوشیمیایی می تواند جایگزین آدنوزین 
تری فسفات شود که معموال برای تبدیل دی نیتروژن ) یکی از 
اشکال نیتروژن موجود در هوا (، به آمونیاک ) ماده اصلی در 
کودهای تجاری ( استفاده شود. در حال حاضر فرایند هابر حدود 
2درصد از سوخت های فسیلی موجود در جهان را مصرف می کند 
اما در این فرایند جدید که با استفاده از مواد نانو به دنبال گرفتن 
انرژی نور است، قواعد این بازی تغییر کرده و دیگری نیازی به 
مصرف سوخت های فسیلی نیست. استفاده از نور مستقیم به 
ایجاد کاتالیزوری منجر می شود که انرژی کارآمد بیشتری را 
تولید خواهد کرد. این فرایند جدید تولید آمونیاک، اولین نمونه 
مثالی از این روند است، اینکه چگونه انرژی نور می تواند به صورت 
مستقیم به کاهش دی نیتروژن بینجامد. این فرایند در نهایت به 
این معناست که نور خورشید و یا نور مصنوعی می توانند به تولید 

قدرت و انرژی منجر شوند.
حصول انرژی کارآمد در فرایند تولید آمونیاک نه تنها در تولید 
مواد غذایی یک انقالب عظیم محسوب می شود، بلکه برای توسعه 
فناوری در زمینه هایی که از انرژی های جایگزین و پاک استفاده 
می شود نیز کارآمد بوده و در کاهش سوخت های فسیلی به سوی 
استفاده از انرژی خورشیدی، گامی موفق به شمار می رود. این 
فرایند که به تازگی معرفی شده است، قطعا تأثیر زیادی روی 
تولیدات کشاورزی خواهد داشت؛ چراکه عالوه بر اینکه در روند 
تولید کود از سوخت های فسیلی استفاده نخواهد کرد، محصوالت 
کشاورزی سالم تر و بهینه تری را نیز به دست مصرف کنندگان 

 .جهانی آن خواهد رساند
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د  ی نیست که به اکرمندهایش اع�ت ی بد�ت از اکر کردن �ب مد�ی ز هیچ چ�ی

د وی آن ها را ز�ی سوال یم �ب به و ن�ی ر ب
ت

ندارد و صالحیت و �

کارآفرینی

ز یک استارت آپ ایده اکمل و صد در  الزم نیست از ابتدای راه انداخ�ت

شید. در واقع، ت�مل ایده ها مرحهل دوم راه اندازی رسیع یک  صدی داشته �ب

استارت آپ است

هل اهایل رسانه و  او�ب یط سال های گذشته مورد انتقاد جدی خییل ها از محب

ز  ران و... بوده است و ح�ت اکر به جا�ی رسید که به نقل از ییک از مه�ی
گ

ن� خ�ب

دید کند! رها را �ت
گ

ن� بور شد خ�ب ان او�ب مب گزارش های انتقادی، ییک از مد�ی
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انگیزه بده و مدیریت کن

ای ارائه اکر  چطور اکرمندان خود را �ب
؟  کیفیت رس ذوق بیاور�ی �ب

 محمد صدقی
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می نویسـد:  مدیریـت«  »اصـول  کتـاب  در  کونتـز  هارولـد 
»مدیریـت فراینـد به کارگیری موثـر و کارآمد منابـع مادی و 
انسـانی در برنامه ریزی، سـازماندهی، بسـیج منابع و امکانات، 
هدایت و کنترل اسـت که برای دسـتیابی به اهداف سازمانی 
و بر اسـاس نظام ارزشـی مـورد قبول صورت می گیـرد اما به 
کارگیـری موثـر منابع انسـانی در یـک تیم کاری یا شـرکت 
هنری نیسـت که هر مدیری داشـته باشـد. متاسـفانه خیلی 
از مدیـران نه تنهـا کمکی بـه حفظ منابع انسـانی نمی کنند، 
بلکـه باعـث می شـوند تیـم همـه انگیزه شـان را از دسـت 
بدهنـد. در ادامـه پنـج فرمول سـاده بـرای تقویـت انگیزه در 

منابـع انسـانی را می خوانید. 
1- مدیر ایمیلی نباشید  

آیــا همــه روابــط شــما و کارمندانــی کــه زیــر دســتتان کار 
می کننــد بــه امضاهایــی محــدود اســت کــه پــای برگه هــا 
می زنیــد یــا همــه دســتورها را از طریــق یادداشــت و ایمیــل 
و... می دهیــد و خیلــی بــا نیروهایتــان رو در رو نمی شــوید؟ 
آیــا فقــط ســالی یــک بــار و در جشــن روز تاســیس شــرکت 
ــس اصــال  ــر این طــور اســت، پ ــد؟ اگ ــا را می بینی کارمنده
ــالش  ــرای ت ــزه ای ب ــا انگی ــه کارمنده ــت ک ــب نیس عجی
بیشــتر نداشــته باشــند و اصــال از خودشــان پشــتکار نشــان 
ندهنــد. بنابرایــن اگــر می خواهیــد بــه نیروهایتــان انگیــزه 
بدهیــد ســعی کنیــد در طــول روز روابــط بیشــتری بــا آن ها 
ــاعت ها  ــای کاری را س ــا و ایمیل ه ــید. تلفن ه ــته باش داش
ــی اگــر الزم اســت روی  ــد و حت ــا بی جــواب نگذاری و روزه
مســاله ای بیشــتر فکــر و بعــد نظرتــان را اعــالم کنیــد. ایــن 
ــا  مســاله را چــه از طریــق ایمیــل و چــه از طریــق نامــه ی
پیغــام تلفنــی بــه کارمنــدان خــود اعــالم کنیــد. ایــن اصــل 
را بپذیریــد کــه هرچــه ارتبــاط شــما بــه عنــوان مدیــر یــا 
ــد،  ــر باش ــر و محدودت ــان کمت ــا کارمندهایت ــت ب سرپرس
ــا  ــد از آن ه ــد و نمی توانی ــت می کن ــان اف ــت کارش کیفی
ــم  ــک تی ــه خودشــان را عضــو ی انتظــار داشــته باشــید ک
ــی  ــد. وقت ــالش کنن ــداف آن ت ــن اه ــرای تامی ــد و ب بدانن
ــود  ــدان وج ــر و کارمن ــان مدی ــبی می ــاط کاری مناس ارتب
ــد کــه فعالیتشــان  داشــته باشــد، آن هــا احســاس می کنن

جــدی گرفتــه شــده و مــورد توجــه و قدردانــی اســت. 
2- یک الگوی موفق باشید  

درست مثل ویروس سرماخوردگی که وقتی به جان یک کودک 
دبستانی می افتد، می تواند نصف کالس را به تختخواب بکشاند، 
خلق و خوی خوب نیز واگیردار است و می تواند روحیه همه افراد 
تیم را باال ببرد. مشکل اصلی این جاست که این مساله در مورد 
خلق و خوی بد نیز صدق می کند و ناراحتی، یاس، خستگی و... 
یکی از اعضای تیم می تواند مثل سم به دیگران نیز نفوذ کند 
و انگیزه آن را پایین بیاورد. در چنین شرایطی انتظار خالقیت 
و نوآوری از کارمندها بیهوده است. پس اگر می خواهید تیمی 
مبتکر و باپشتکار داشته باشید، آستین باال بزنید و خودتان به 
یک نمونه قوی در این زمینه تبدیل شوید. اگر شما برای تحقق 
اهداف شرکت شور و هیجان داشته باشید و احساساتتان را به 

کارمندها نشان دهید، آن ها هم به هیجان می آیند و بیشتر از 
خودشان انگیزه و نیرو نشان می دهند. 

3- به صالحیتشان اعتماد کنید  
به  که  نیست  مدیری  با  کردن  کار  از  بدتر  چیزی  هیچ 
کارمندهایش اعتماد ندارد و صالحیت و تجربه و نیروی آن ها 
را زیر سوال می برد. اگر به کارمندهایتان اعتماد نکنید و فضای 
الزم را برای طرح کردن ایده هایشان با آن ها در اختیارشان 
نگذارید، این احساس را به آن ها منتقل می کنید که طرح ها و 
افکارشان برای شما قابل قبول نیست. بنابراین ترس از نادیده 
گرفته شدن یا طرد شدن باعث می شود ایده های نوآورانه و 
خالق را نزد خودشان نگه دارند و شما را هرگز از وجودشان 
مطلع نکنند. برای این که جلوی چنین اتفاقی را بگیرید، هر چند 
وقت یک بار با نیروهایی که زیردستتان کار می کنند، جلسه 
بگذارید و از آن ها بخواهید که نظرشان را در مورد تجارتی 
که دارید، بگویند. بپرسید که آیا پیشنهادی برای بهبود روند 
کار دارند و آیا ایده جدیدی در زمینه کسب و کار به ذهنشان 
خطور کرده است یا خیر. البته نباید فقط سوال کنید و بعد هم 
جواب ها را نادیده بگیرید، بلکه اگر دنبال سیستم پویا و خالق 
هستید باید این توصیه ها و پیشنهادها را عملی کنید و حتی 
کنترل بخشی از کار را به آن ها واگذار کنید تا احساس اطمینان 

و اعتماد بیشتری پیدا کنند. 
4- به کارمندانتان اجازه رشد بدهید  

ــالش  ــه ت ــم ک ــدر ه ــر چق ــد ه ــد بدان ــک کارمن ــی ی وقت
کنــد فضایــی بــرای رشــد کــردن نخواهــد داشــت، طبیعــی 
اســت کــه همــه انگیــزه و عالقــه اش را بــرای کار کــردن از 
ــه  ــای الزم ب ــه آموزش ه ــا ارائ ــن ب ــد. بنابرای ــت می ده دس
ــد  ــرار دهی ــان ق ــت را در اختیارش ــن فرص ــان ای نیروهایت
کــه رشــد کننــد. درســت اســت کــه شــما در نیــروی کار، 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــراد در جه ــن اف ــه ای ــالت و تجرب تحصی
اهــداف شــرکت اســتفاده می کنیــد، امــا بــا آمــوزش دادن به 
کارمندهــا بــرای خودتــان نیــز اعتبــار بــه دســت می آوریــد. 

5- پاداش بدهید  
ــزه  ــرای انگی ــردی ب ــم کارب ــای مه ــی از ابزاره ــاداش یک پ
ــه  ــط ب ــت فق ــرار نیس ــی ق ــت ول ــم کاری اس ــه تی دادن ب
عنــوان یــک ابــزار در نظــر گرفتــه شــود. پــاداش بخشــی از 
فرهنــگ کارمندمحــوری اســت کــه بایــد بــر شــرکت حاکم 
باشــد و تیــم را بــه فعالیــت بیشــتر و نــوآوری و خالقیــت 
ــادی روی دســت  ــه زی ــه هزین ــدون این ک ــد، ب ــب کن ترغی
شــرکت بگــذارد. بــرای پــاداش دادن به تیمتان الزم نیســت 
ــا چــک  ــه آن هــا مرخصــی بدهیــد ی حتمــا چنــد روزی ب
رقم درشــتی برایشــان بنویســید. گاهــی اوقــات دادن نصــف 
روز مرخصــی بــا بلیــت اســتخر و ســونا و ماســاژ یــا کارت 
ــه  ــه ب ــر باشــد، البت ــد موث ــه و... می توان ــه صبحان دعــوت ب
شــرط آن کــه همــه اعضــای تیــم بتواننــد از آن بهره منــد 
شــوند نــه فقــط یــک عــده خــاص وگرنــه انگیــزه تــالش در 

 .افــراد از بیــن مــی رود
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امیدتان را
از دست ندهید

ز یک  ای داش�ت ۱3 قانون �ب
استارت آپ موفق 

 سعید همتی
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1. بنیان گــذار اســتارت آپ خــود را بــه 
دقــت انتخــاب کنیــد 

انتخـاب بنیان گـذار یک اسـتارت آپ درسـت مثل این اسـت 
کـه بخواهیـد زمینـی را بـرای احـداث یـک سـاختمان پیدا 
کنیـد. وقتی سـاختمان سـاخته شـود، شـما می توانید همه 
اجـزای آن را تغییـر دهیـد ولـی زمیـن آن هیچ وقـت عـوض 
نمی شـود. پـس وقتـی اسـتارت آپی را راه بیندازیـد، در هـر 
مرحلـه ای از کار می توانیـد ایده هـای خـود را تغییـر دهیـد و 
چیزهایـی بـه آن اضافه کنید اما تغییر بنیان گذار یا موسـس 
اسـتارت آپ دیگر به این سـادگی ها نیسـت و یادتان باشد که 
موفقیت اسـتارت آپ ها تابع طرز فکر بنیان گذاران آن هاسـت. 
2. استارت آپ تان را به سرعت النچ کنید 

النـچ کـردن یـا راه انـدازی یـک اسـتارت آپ بـه ایـن دلیـل 
اهمیـت دارد کـه شـما بـا ایـن کار می توانید محصـول خود 
را به سـرعت وارد بـازار کنیـد. تـا وقتـی عمـال کار را شـروع 
نکرده باشـید، نمی توانید روی ارتقـای کیفیت آن کار کنید. 
وقتـی اسـتارت آپ خـود را راه می اندازیـد همه آنچـه را باید 
بسـازید، یـاد می گیرید و تا پیـش از این زمـان فقط وقتتان 
را تلـف می کنیـد! ارزش اصلـی  راه انـدازی هر کسـب و کاری 

ایجـاد انگیـزه برای سـر و کار داشـتن با کاربران اسـت. 
3. اجازه دهید ایده هایتان ارتقا پیدا کند  

الزم نیسـت از ابتـدای راه انداختـن یک اسـتارت آپ ایده 
کامـل و صـد در صـدی داشـته باشـید. در واقـع، تکامـل 
ایده هـا مرحلـه دوم راه انـدازی سـریع یـک اسـتارت آپ 
اسـت. اسـتارت آپ صرفا اجرای برخی ایده های درخشـان 
نیسـت چـون بسـیاری از ایده هـا تنهـا در اجـرا بـه وجود 

می آینـد و خودشـان را نشـان می دهنـد. 
مشــتریان  و  مصرف کننده هــا   .4
خــود را بشناســید و درک کنیــد 

ثروتـی کـه یـک اسـتارت آپ ایجـاد می کنـد ماننـد یـک 
چهارضلعـی اسـت کـه در یک ضلـع آن تعـداد کاربـران قرار 
دارد و ضلـع دیگـر ارزشـی اسـت که برای بهتر شـدن زندگی 
مشـتریان خـود بـه وجـود می آوریـد. یادتان باشـد که رشـد 
کسـب وکار شـما در بعد اول دقیقا به این مسـاله بستگی دارد 
کـه در مرحلـه دوم چقدر تالش می کنید. وقتی با یک سـوال 
ریاضی دشـوار مواجه می شـوید، با پیدا کردن پاسـخ سواالت 
فرعـی می توانید به جواب مسـاله برسـید. این قانـون در مورد 
اسـتارت آپ ها هـم صدق می کنـد. به عبارت دیگـر، در فضای 
اسـتارت آپ مشـاهده  خدمت یـا کاالی جدیدی کـه کاربران 
آن را در اختیـار ندارنـد دشـوارتر از سـایر بخش هاسـت. پس 
هـر چقـدر که مشـتری های خـود را بهتـر بفهمیـد، موفق تر 
خواهیـد بود. یادتان باشـد اغلب اسـتارت آپ های موفـق زاده  

احسـاس نیاز بنیان گذرارانشـان هستند. 
5. داشــتن چنــد مشــتری کــه عاشــق  

محصــول شــما هســتند بهتــر از ایــن 

پاول گراهام از موفق ترین 
کارآفرین های دنیاست. او استارت آپ 
را به عنوان شرکتی تعریف می کند که 
ساخته شده تا به سرعت رشد کند. با 
این حال، گراهام معتقد است که نفس 
تازه تاسیس بودن، هیچ شرکتی را 
استارت آپ نمی کند. نام پاول گراهام 
با بسیاری از استارت آپ های موفق 
دنیا گره خورده و او رعایت 13 قانون 
اصلی را برای داشتن یک استارت آپ 
موفق به همه کسانی پیشنهاد می کند 
که می خواهند در فضای کسب و 
کارهای نوآورانه فعالیت کنند. 
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ــته  ــادی داش ــران زی ــه کارب ــت ک اس
باشــید کــه فقــط دوســتتان دارنــد! 

در حالـت ایـده آل، هـدف هـر اسـتارت آپ ایـن اسـت که 
تعـداد زیـادی مشـتری یـا کاربـر داشـته باشـد کـه بـه 
محصـول نهایـی آن عالقه منـد باشـند یـا به آن احسـاس 
بـه  اول نمی توانیـد  نیـاز می کننـد. ولـی شـما در قـدم 
ایـن مرحلـه برسـید پـس بـه جـای این کـه دنبـال تامین 
نظـر تعـداد زیـادی از کاربـران باشـید، روی گروه هـای 
کوچک تـر تمرکـز و سـعی کنید همـه نیازهـای این گروه 
کوچـک را رفـع کنیـد. در هـر کسـب وکاری افـزودن بـر 
تعـداد مشـتری ها بسـیار راحـت از این اسـت کـه رضایت 
نگوییـد.  دروغ  خودتـان  بـه  امـا  کنیـد  جلـب  را  آن هـا 
مشـتری های واقعـی را نگـه داریـد و دنبـال راضـی کردن 

باشـید.   آن ها 
بــه   شــگفت انگیزی  خدمــات   .6

ــد  ــه کنی ــان ارائ ــتری های خوبت مش
از شــرکت هایی کــه در فضــای اســتارت آپ  خیلــی 
ــتری های  ــه مش ــات ب ــه خدم ــد در ارائ ــت می کنن فعالی
ــرور  ــه م ــودآگاه و ب ــتند! ناخ ــم هس ــال بی رح ــود کام خ
بــه   - نــاب شــما  ایده هــای  اســت  ممکــن  زمــان 
اصطــالح - تــه بکشــد امــا بــا ارائــه خدمــات مطلــوب بــه 
ــه  ــا را ب ــت آن ه ــد رضای ــان می توانی ــتری های خوبت مش

ــید.   ــود ببخش ــگفت انگیزی بهب ــکل ش ش
7. آنچه را اندازه می گیرید، ایجاد کنید 

هـر روز تعـداد کاربرهـا یـا مشـتری های واقعـی خـود را 
روی یـک کاغـد سـفید بـزرگ بنویسـید و آن را جلـوی 
چشـمتان قـرار دهیـد تـا بتوانیـد تعدادشـان را افزایـش 
کـم  مشـتری ها  تعـداد  وقتـی  شـرایط  ایـن  در  دهیـد. 
می شـود به سـرعت متوجـه تغییـرات بـه وجـود آمـده در 
سیسـتم می شـوید و در جهـت رفـع آن تـالش می کنیـد. 

8. خیلی خرج نکنید  
یکـی از مهم تریـن نـکات بـرای داشـتن یـک اسـتارت آپ 
موفـق ایـن اسـت کـه بـرای راه انـدازی آن خیلـی هزینه 
مـورد  این کـه  از  قبـل  اسـتارت آپ ها  از  خیلـی  نکنیـد. 
قبـول عمـوم مـردم قـرار بگیرنـد، شکسـت می خورنـد و 
شـایع ترین شـکل شکسـت حیـن اجـرای ایـده اولیـه و 
بـه دلیـل کمبـود بودجـه پیـش می آیـد. بنابرایـن صرف 
هزینـه  کم برای راه اندازی اسـتارت آپ بسـیار مهم اسـت. 
همان طـور کـه ورزش شـما را جـوان نگـه مـی دارد، جـا 
اندختـن فرهنـگ راه انـدازی اسـتارت آپ های ارزان هـم 

شـرکت  شـما را جـوان نگـه خواهـد داشـت. 
ــد   ــه درص ــتر ب ــش بیش ــرای آرام 9. ب

ــید  ــه برس ــد ماهان ــی از درآم ثابت
ــد  ــما بتوان ــتارت آپ ش ــه اس ــن ک ــدای راه همی در ابت
زندگــی  هزینه هــای  پرداخــت  بــرای  الزم  هزینــه  

اســت.  کافــی  کنــد،  تامیــن  را  بنیان گذارانــش 
10. از نکاتــی کــه ذهنتــان را منحــرف  

ــد  ــد، دوری کنی می کن
هیـچ چیـز مثـل حواس پرتی بنیان گـذاران اسـتارت آپ ها 
را از پـا درنمـی آورد. بدتریـن نـوع اسـتارت آپ ها آن هایی 
هسـتند که بنیان گذارانشـان کارهایی مثل داشـتن شـغل  
ثابـت، مشـاوره دادن بـه دیگـران و سـودآوری  کوتاه مدت 
را در اولویـت قـرار می دهنـد. در ضمـن، گاهـی اوقـات 
جـذب سـرمایه از سـرمایه گذاران هـم مایـه حواس پرتـی 
اسـت امـا خیلـی از بنیان گـذاران اسـتارت آپ ها در مقابل 
کسـانی کـه پـول نقـد بـه دستشـان می دهنـد تسـلیم 

می شـوند و در نتیجـه بـه موفقیـت نمی رسـند. 
11. روحیه تان را قوی نگه دارید  

اســتارت آپ ها  زودهنــگام  شکســت  عمــده  علــت 
ــا  ــت ام ــدای راه اس ــا در ابت ــذاران آن ه ــی  بنیان گ بی پول
نبــود تمرکــز نیــز زمینــه  شکســت  شــما را در ایــن حــوزه 
ایجــاد می کنــد. فرقــی نمی کنــد کــه یــک احمــق 
ــه اش را  ــه روحی ــی ک ــا آدم باهوش ــتید ی ــار هس تمام عی
ــت  ــورت شکس ــر ص ــون در ه ــت چ ــت داده اس از دس
می خوریــد. آغــاز بــه کار در حــوزه اســتارت آپ بــه 
ــن  ــد اســت. درک ای ــوی نیازمن ــه  ق ــک روحی داشــتن ی
موضــوع و تــالش آگاهانــه هرگــز بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه شــما حتمــا زمیــن می خوریــد بلکــه قضیــه درســت 
ــه ســنگین از روی زمیــن  مثــل بلنــد کــردن یــک جعب
اســت کــه شــما زانوهایتــان را خــم می کنیــد تــا بتوانیــد 

ــد.  ــار ســنگینی برآیی ــن ب ــس برداشــتن چنی از پ
12. تسلیم نشوید 

ــه موفقیــت امیــدی  ــد و ب ــان را از دســت داده ای روحیه ت
ــد  ــن می خوری ــا زمی ــوید قطع ــلیم ش ــر تس ــد؟ اگ نداری
در حالــی کــه اگــر کار را رهــا نکنیــد بــه شــکل 
شــگفت انگیزی در مســیر موفقیــت قــرار می گیریــد. 
البتــه ایــن قانــون در همــه مــوارد صــدق نمی کنــد چــون 
ــاز  ــد و ب ــالش می کنن ــال ها ت ــه س ــا هســتند ک بعضی ه
هــم بــه یــک ریاضــی دان نابغــه تبدیــل نمی شــوند. امــا 
ــک اســتارت آپ  ــدازی ی ــرای راه ان ــه هــر حــال شــما ب ب
موفــق و شــکل دادن بــه ایده هــای خالقانه تــان بــه 

ــد.  ــاز داری ــد نی ــالش و امی ت
13. بفهمید که شکست بخشی از راه است  

یکـی از مهارت هـای موثـر و کاربـردی کـه مـا از تجربـه 
Viaweb یـاد گرفتیـم، ایـن بـود کـه هیچ  وقـت امیـد 
ندهیـم. شـاید شـما هـم تجربـه  از دسـت  را  خودمـان 
شکسـت را در 20 معاملـه اول خـود در کارنامـه کاری تان 
داشـته باشـید امـا از شکسـت دهم بـه بعد یـاد می گیرید 
کـه چطـور بایـد بـه پس زمینه هـم توجـه کنیـد و هرگز 

 .تـا اتمـام کامـل پـروژه از آن  چشـم نپوشـید
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رازهای تجارت پرسود من
ازی میلیاردر شد ک� رسویس مب ی�ز که �ب راه اندازی �ت اکرآفر

 عاطفه مرآتی
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ـــی  ـــک آمریکای ـــس کاالنی ـــه تراوی ـــود ک ـــال 2008 ب س
از سان فرانسیســـکو روانـــه فرانســـه شـــد تـــا در یـــک 
کنفرانـــس علمـــی در حـــوزه کاربردهـــای وب در 
عرصه هـــای تجـــاری و... شـــرکت کنـــد امـــا از همـــان 
لحظـــه اول کـــه پایـــش را در فـــرودگاه پاریـــس بـــه 
زمیـــن گذشـــت، بـــا یـــک مشـــکل اساســـی رو بـــه رو 
شـــد و آن هـــم معضـــل بـــزرگ تاکســـی گرفتـــن در 
ــت  ــه می توانسـ ــاله کـ ــن مسـ ــود. ایـ ــهر بـ ــن شـ ایـ
ــکایت  ــه عصبانیـــت و شـ ــا فقـــط مایـ ــرای خیلی هـ بـ
ـــه  ـــس ب ـــرای تراوی ـــد، ب ـــل باش ـــل و نق ـــتم  حم از سیس
فرصتـــی بـــرای پولـــدار شـــدن تبدیـــل شـــد. او کـــه 
ــدا  ــی پیـ ــس تاکسـ ــی در پاریـ ــت به راحتـ نمی توانسـ

کنـــد، بـــه فکـــر طراحـــی یـــک نرم افـــزار افتـــاد. 
ایـــن نرم افـــزار بـــر پایـــه اســـتفاده از تلفـــن همـــراه 
ــر  ــد در هـ ــک می کنـ ــما کمـ ــه شـ ــد و بـ کار می کنـ
نقطـــه ای کـــه هســـتید به راحتـــی تاکســـی بگیریـــد. 
ـــی  ـــدارد و کاف ـــما ن ـــرای ش ـــری ب ـــچ دردس ـــن کار هی ای
ــن  ــی را در ایـ ــی تاکسـ ــژه فراخوانـ ــه ویـ اســـت دکمـ
نرم افـــزار بزنیـــد تـــا بالفاصلـــه اطالعـــات مربـــوط بـــه 
موقعیـــت جغرافیایـــی شـــما بـــه نزدیک تریـــن راننـــده 
ـــال  ـــت ارس ـــو اس ـــر« عض ـــتم »اوب ـــه در سیس ـــی ک تاکس
ـــاده  ـــر و آم ـــی حاض ـــد تاکس ـــه بع ـــد دقیق ـــود و چن  ش
ـــرای  ـــی ب ـــه حت ـــب این ک ـــت. جال ـــر شماس دم در منتظ
پرداختـــن هزینـــه ســـفرتان بـــا ایـــن تاکســـی ها هـــم 
ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــوید بلک ـــب ش ـــه جی ـــت ب ـــت دس الزم نیس
ــافتی کـــه طـــی کرده ایـــد  خـــود و بـــر اســـاس مسـ

ـــود و  ـــر می ش ـــما کس ـــاب ش ـــر از حس ـــورد نظ ـــغ م مبل
ـــی رود.  ـــده م ـــاب رانن ـــه حس ب

ـــه؟ قطعـــا کســـی  سیســـتم هوشـــمندانه ای اســـت؛ مگـــر ن
ـــط در  ـــرده و فق ـــی ک ـــتمی را طراح ـــن سیس ـــه چنی ک
ـــاده  ـــر س ـــه ظاه ـــزار ب ـــن نرم اف ـــال 2011 از راه همی س
ـــد در  ـــن درآم ـــیده )ای ـــد رس ـــون دالر درآم ـــه 49 میلی ب
ـــود(  ـــارد دالر ب ـــر 82 میلی ـــغ ب ـــزی بال ـــال 2015 چی س
ــتارت آپش  ــدازی اسـ ــد از راه انـ ــال بعـ ــا دو سـ و تقریبـ
توانســـته اســـت آن را بـــه یـــک شـــرکت بین المللـــی 
ــا  ــهر دنیـ ــش از 300 شـ ــه در بیـ ــد کـ ــل کنـ تبدیـ
ــاره  ــی دربـ ــای فراوانـ ــت، ایده هـ ــتفاده اسـ ــل اسـ قابـ
ـــی از  ـــی دارد. او در یک ـــب و کار و کارآفرین ـــای کس دنی
جدیدتریـــن ســـخنرانی های تـــد ســـه درس مهـــم بـــه 
همـــه کســـانی می دهـــد کـــه می خواهنـــد کارآفریـــن 
موفقـــی باشـــند. در ادامـــه، ایـــن ســـه درس را مـــرور 

می کنیـــم. 
ـــما  ـــا ش ـــد ام ـــر می کن ـــدار تغیی خری

ـــید  ـــر نترس ـــر دادن تصوی از تغیی
بیـــش از پنـــج ســـال بـــود کـــه نرم افـــزار اوبـــر بـــا 
ــازی  ــای مجـ ــرف U در فضـ ــکل حـ ــه شـ ــی بـ لوگویـ
ـــور شـــد  ـــک  مجب ـــس کاالنی ـــا تراوی ـــرد ام ـــت می ک فعالی
ـــتری ها  ـــرای مش ـــنا ب ـــوی آش ـــد و از ی ـــر ده آن را تغیی
ــای  ــا در روزهـ ــد. امـ ــد برسـ ــل و کلیـ ــاد قفـ ــه نمـ بـ
ــردرگم  ــم سـ ــودش را هـ ــو خـ ــر لوگـ ــن تغییـ اول، ایـ
کـــرده بـــود بـــه طـــوری کـــه نمی توانســـت اوبـــر را 
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اپلیکیشـــن های  بیـــن 
دیگـــر تلفـــن همراهـــش 
جالـــب  کنـــد.  پیـــدا 
ســـت  پر سر ین که  ا
ـــز  ـــر نی ـــی اوب ـــم طراح تی
پـــس از انتشـــار لوگـــوی 
جدیـــد، ایـــن شـــرکت را 
ــز  ــه جـ ــرد کـ ــرک کـ تـ
نمی شـــود  بدشانســـی 
ــز  ــچ چیـ ــمش را هیـ اسـ
دیگـــری گذاشـــت. ایـــن 
مســـاله می توانســـت هـــر 
ــا  ــری را بـ ــرکت دیگـ شـ
ـــه  ـــراوان مواج ـــای ف ضرره
ـــر  ـــورد اوب ـــا در  م ـــد ام کن

این طـــور نبـــود. 
می گویـــد:  تروایـــس 
تـــازه  کـــه  »زمانـــی 
ـــرده  ـــروع ک ـــان را ش کارم

بودیـــم، تنهـــا مســـاله مهـــم بـــرای مـــا واقعـــا ایـــن 
بـــود کـــه مشـــتری فقـــط بـــا لمـــس یـــک دکمـــه، 
یـــک تاکســـی بـــا کالس اس پیـــدا کنـــد. بنابرایـــن 
چیـــزی کـــه آن موقـــع درســـت کـــرده بودیـــم یـــک 
ــر  ــه اوبـ ــروز کـ ــود. امـ ــام بـ ــا خـ ــس امـ ــد لوکـ برنـ
بـــه یـــک شـــرکت جهانـــی تبدیـــل شـــده اســـت، از 
اتومبیل هـــای لوکـــس بـــه ســـمت کالســـکه های 
دوچرخـــه هنـــدی رفته ایـــم. در دســـترس بـــودن 
اســـت کـــه بـــرای مـــا و مشـــتری هایمان حـــرف اول 
فعالیت هایمـــان  می خواهیـــم  چـــون  می زنـــد  را 
محلی تـــر باشـــد. از طـــرف دیگـــر، مـــا می خواســـتیم 
ــط  ــه فقـ ــتری هایمان - و نـ ــه مشـ ــم همـ ــه چشـ بـ
ـــه  ـــی کـــه حرف U ن ـــم در حال ـــا - بیایی گروهـــی از آن ه
ــه  ــی دارد و نـ ــای خاصـ ــکریت معنـ ــان سانسـ در زبـ
مفهـــوم ویـــژه ای را بـــه ذهـــن چینی زبان هـــا متبـــادر 

 » می کنـــد.
رشد سریع یعنی اولویت دادن به فرهنگ 

اوبـــر طـــی ســـال های گذشـــته مـــورد انتقـــاد جـــدی 
ــانه و خبرنـــگاران و...  ــا از جملـــه اهالـــی رسـ خیلی هـ
ـــه  ـــه ب ـــید ک ـــی رس ـــه جای ـــی کار ب ـــت و حت ـــوده اس ب
ـــی  ـــادی، یک ـــای انتق ـــن گزارش ه ـــی از همی ـــل از یک نق
از مدیـــران اوبـــر مجبـــور شـــد خبرنگارهـــا را تهدیـــد 
ـــه در آن  ـــد ک ـــروز می گوی ـــک ام ـــس کاالنی ـــد! تراوی کن
ـــی دوران  ـــر فرهنگ ـــرده و از نظ ـــل ک ـــتابزده عم دوران ش

ـــت.  ـــته اس ـــر گذاش ـــت س ـــختی را پش س
او می گویـــد:  »اگـــر دو ســـال و نیـــم بـــه عقـــب 
اوبـــر فقط 400 نفـــر  برگردیـــم، می بینیـــم کـــه 
ـــد  ـــش از 6500 کارمن ـــروز بی ـــا ام ـــت. ام ـــد داش کارمن
ـــدی  ـــن رش ـــی چنی ـــتند. وقت ـــغول کار هس ـــر مش در اوب

را در کســـب و کارتـــان تجربـــه می کنیـــد، الزم اســـت 
ـــدام  ـــد و م ـــت کنی ـــود را تثبی ـــی خ ـــای فرهنگ ارزش ه
ـــد  ـــما بای ـــای ش ـــد. کارمنده ـــرف بزنی ـــا ح ـــاره آن ه درب
ـــرار  ـــم ق ـــوال مه ـــن س ـــرض ای ـــان را در مع ـــا خودش دائم
ـــته اند  ـــتی داش ـــوب و درس ـــرد خ ـــا عملک ـــه آی ـــد ک دهن
ـــی  ـــه. وقت ـــا ن ـــد ی ـــی بوده ان ـــای خوب ـــا آدم ه ـــه؛ آی ـــا ن ی
مطمئـــن شـــوید کـــه کارمندهـــای خوبـــی داریـــد و 
آن هـــا هـــم کارشـــان را به درســـتی انجـــام داده انـــد، 
ــه  ــود را بـ ــتان خـ ــه داسـ ــیده اســـت کـ وقتـــش رسـ
بگویید. فکـــر می کنـــم مـــا درس هـــای  دیگـــران 
ـــر  ـــت قوی ت ـــم و در نهای ـــرا گرفتی ـــن ماج ـــادی از ای زی

شـــدیم. 
انتظـــار تغییـــر کســـب و کارتـــان را 

در آینـــده داشـــته باشـــید 
کاالنیـــک قبـــال اظهـــار امیـــدواری کـــرده بـــود کـــه 
ــال  ــه ارسـ ــر از قالـــب فعالیـــت در زمینـ ــرکت اوبـ شـ
ـــار  ـــل ب ـــل و نق ـــران و حم ـــرای کارب ـــرویس ب ـــی س تاکس
ـــای خـــودران  ـــا اســـتفاده از خودروه و... خـــارج شـــود و ب
بـــه فعالیـــت خـــود ادامـــه دهـــد. امـــا وقتـــی تحـــت 
ـــال  ـــه در ح ـــی را ک ـــرا نیروی ـــه چ ـــت ک ـــرار گرف ـــار ق فش
ـــود  ـــرف از خ ـــن ح ـــا ای ـــد ب ـــش کار می کن ـــر برای حاض
ـــودران از  ـــای خ ـــای اتومبیل ه ـــت دنی ـــت، گف ـــده اس ران
ـــتر  ـــاید بیش ـــت و ش ـــر اس ـــم دورت ـــر می کنی ـــه فک آنچ
ـــیم  ـــه برس ـــه آن نقط ـــه ب ـــد ک ـــول بکش ـــال ط از پنج س
ـــی  ـــان آگاه ـــت آینده م ـــه از وضعی ـــت ک ـــوب اس ـــا خ ام
بیشـــتری داشـــته باشـــیم. قطعا دنیـــای اتومبیل هـــای 
خـــودران روزی بـــه واقعیـــت می پیونـــدد. امـــا مســـاله 
ـــی  ـــن دنیای ـــم در چنی ـــور می توانی ـــه چط ـــت ک ـــن اس ای

 ـــیم؟ ـــرو باش پیش
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چطور خالقیت در آمریکا بازی را عوض کرد؟

صنایعی که 
سریع ترین امکان 

رشد را دارند

در سال 
2004

در سال 
2015

48 درصد از 
پتنت ها به سایر 

کشورها مربوط بود

60 درصد از اقتصاد 
آمریکا بر این پایه 

استوار است:

سرویس های 
اطالعاتی

درآمد این افراد 20 
هزار دالر بیشتر

در اقتصاد قرن 
بیست و یکم

77 درصد نیاز به 
مهارت های تفکر 
انتقادی افزایش 

یافته است

74 درصد نیاز به 
خالقیت و مهارت 
نوآوری افزایش 

یافته است

آنچه امروز 
می آموزیم

بر آنچه در آینده 
ارائه می دهیم 
اثرگذار است

خدمات

برای این که در دنیایی که با چنین 
سرعتی رشد می کند و عوض 

می شود باقی بمانید، الزم است 
به این مهارت مجهز شوید که 

دانشی را که در سر دارید به یک 
چیز جدید و کارآمد و پرفایده 

تبدیل کنید = خالق باشید

ما باید در همه شغل ها و عرصه ها  یک هنرمند 
تربیت کنیم/ جودی گیلز، کارآفرین برتر آمریکایی

افرادی که در این زمینه 
کار می کنند 10 هزار دالر 
بیشتر از کسانی که در 

زمینه ارائه خدمات مربوط 
به کاالهای مختلف مشغول 

به کارند، پول درمی آورند

مورد نیاز در 
سال 2010

10 شغل برتر

در سال 2004 
اصال وجود نداشتند
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ان �ب استاندار استان چونگ  هور ا�ی معاون عیمل و فناوری رئیس محب

کت های معت�ب کره جنو�ب دیدار داشت. یع از رسش چئونگ بوک و محب

دیدپذ�ی در ت�ی ماه ۱387 �ب اهداف فعال کردن مهه منابع  ب
ت

ژي هاي � ستاد توسعه فناوري ا�ز

�ب  اد ام�ن نقد و ارز�ی ب ز از موازي اکری، شفاف سازی و ا�ی ه�ی ی و مایلی کشور، �پ
موجود انسا�ز

قیقات 
ت

ج حاصل از � اری سازی نتا�ی ب
ت

ایتا � ز ظرفیت های موجود در کشور و �ز فعالیت ها، تعی�ی

سیس شده است دیدپذ�ی �ت ب
ت

ژي های � ه نوآوری در زمینه ا�ز �ی ب
ز

ز حلقه ز� �ی به عنوان همم �ت

اد متویل انتشار آمارهای  خ تورم اعالیم  از سوی دو �ز نکته جالب توجه در �ز

 
ت

اد به تک ر� ز دو �ز ان، اذعان ا�ی نک مرکزی و مرکز آمار ا�ی الکن، یع�ز �ب

 شدن تورم است

ای رشد اقتصادی است ویل  ال�ی �ب خ �ب ک�ش کشورها، 5 درصد �ز ای ا در حالت عادی و �ب

گرچه  ان، رسیدن  به آن در دو سال اول دشوار نیست، ا ایط فعیل اقتصاد ا�ی در رسش

ج مک شود ید به تدر�ی هدف سال های بعد �ب

یف، بنیاد  ه صنع�ت رسش
گ

ار حایم اصیل مسابقه فن آورد که شامل دانش� به جز �پ

دیس معاونت عیمل و ستاد توسعه عمل فناوری و اقتصاد  رک فناوری �پ ان، �پ ز م�ی

ز مسابقه مه بسیارند ن ا�ی �ی دانش بنیان معاونت عیمل هستند، مش�ت

گزارش
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ورود فناوری های پیشرفته به ایران
 امید عسگروند

ان چه گذشت؟ در سفر کره ای ها به ا�ی
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در چنــد مــاه اخیــر ابــراز تمایــل بــرای ارتبــاط بــا کشــور 
ــن را  ــت و ای ــده اس ــته ش ــش از گذش ــیار بی ــران بس ای
ــتیم.  ــرب هس ــا غ ــران ب ــته ای ای ــق  هس ــون تواف مدی
ــد  ــور می توان ــران چط ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
از ایــن فرصــت طالیــی اســتفاده کنــد؟ آنچــه بارهــا در 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــور و مع ــای رئیس جمه صحبت ه
او بــر آن تاکیــد شــده، ایــن اســت کــه ایــن بــار کشــور 
ــده صــرف محصــوالت  ــا مصرف کنن ــد تنه ــا نمی خواه م
پیشــرفته خارجــی باشــد بلکــه بــه انتقــال علــم و 
ــای مشــترک می اندیشــد. ســفر  ــوژی و همکاری ه تکنول
ــور آن  ــراه رئیس جمه ــه هم ــی ب ــره جنوب ــی از ک هیات
ــازه صــورت  ــن سیاســت ت ــر اســاس همی ــز ب کشــور نی

ــه اســت.  گرفت
ــی و  ــی، علم ــط فرهنگ ــعه رواب توس

ایــران و کره جنوبــی فناورانــه 
ــورمان، روز  ــور کش ــی، رئیس جمه ــن روحان ــر حس دکت
ــترک  ــت مش ــان نشس ــس از پای ــرداد، پ ــنبه، 3 خ دوش
ــای  ــی و امض ــره جنوب ــران و ک ــه ای ــای عالی رتب هیات ه
ــا  ــری ب ــترک خب ــت مش ــکاری، در نشس ــند هم 19 س
همتــای کــره ای خــود گفــت: روابــط جمهــوری اســالمی 
ــم در  ــور مه ــوان دو کش ــه عن ــی ب ــره جنوب ــران و ک ای
منطقــه خاورمیانــه و شــرق آســیا بســیار حائــز اهمیــت 
ــواره از  ــته هم ــال گذش ــی 54 س ــور ط ــت و دو کش اس

ــد.  ــوردار بوده ان ــازنده ای برخ ــت و س ــط مثب رواب
رئیس  جمهــور بــا بیــان این کــه ایــران و کــره جنوبــی از 
تمدنــی دیرینــه برخوردارنــد، افــزود: روابــط دو کشــور در 
دهه هــای گذشــته، دو ملــت و بخش هــای اقتصــادی دو 
کشــور را بــا یکدیگــر آشــنا کــرده اســت. در جریان ســفر 
خانــم »پــارک گئــون هــی« بــه ایــران توافقــات مهمــی 
انجــام شــده اســت. یکــی از ایــن توافقــات تبدیــل روابــط 
تجــاری دو کشــور بــه روابــط راهبــردی و ریشــه دار 
ــرکت های  ــزرگ، ش ــول ب ــن تح ــاد ای ــرای ایج ــت. ب اس
فعالیت هــای  و  ســرمایه گذاری  بــه  جنوبــی  کــره 
ــا ایــران مبــادرت خواهنــد کــرد و  مشــترک اقتصــادی ب
ــرفته وارد  ــای پیش ــا، فناوری ه ــن فعالیت ه ــار ای در کن
ایــران خواهــد شــد. البتــه بــرای ایجــاد تحــرک جدیــد 
اقتصــادی بیــن تهــران و ســئول الزم اســت فعالیت هــای 
کارگــزاری بانک هــای دو کشــور آغــاز شــود کــه در 
ــادل  ــورد بحــث و تب ــن م ــان مذاکــرات خــود در ای جری

نظــر کردیــم. 
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه این کــه زمینه هــای 
ــره ای در  ــان ک ــت کارآفرین ــرای فعالی ــی ب ــیار فراوان بس
بخش هــای مختلــف ایــران از جملــه نفــت، گاز، صنعــت، 
معــدن و امــور زیربنایــی وجــود دارد، گفــت: امــروز 19 
ســند بیــن مقامــات دولتــی دو کشــور بــه امضا رســیده و 
قــرار اســت در روزهــای آتــی اســناد متعــدد دیگــری نیــز 
توســط بخش هــای خصوصــی ایــران و کــره جنوبــی بــه 
امضــا برســد و دو طــرف تصمیــم گرفتیــم رقــم مبــادالت 

ــه  ــی ب ــارد دالر کنون ــدود 6 میلی ــود را از ح ــاری خ تج
ســه برابــر افزایــش دهیــم. 

او همچنیــن از توســعه روابــط فرهنگــی، علمــی و فناورانه 
و فعالیــت مشــترک دو کشــور در ایــن زمینــه خبــر داد و 
گفــت: گردشــگری و توریســم و برقــراری پــرواز مســتقیم 
نیــز ســرمایه گذاری بخش هــای  و  تهــران  ســئول - 
کــره ای در زیرســاخت های مربــوط بــه توریســم در 
ــود  ــی ب ــل - از موضوعات ــاخت هت ــه س ــران - از جمل ای

ــر آن تاکیــد داشــتیم.  کــه در مذاکــرات خــود ب
ــران را کشــوری خواســتار  ــر ای ــار دیگ ــی ب ــر روحان دکت
ــی  ــتار جمع ــالح های کش ــاخت س ــف س ــح و مخال صل
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــت م ــت: خواس ــرد و گف ــی ک معرف
ــژه  ــه وی ــته ای ب ــتارجمعی و هس ــالح کش ــان از س جه
ــاری شــود.  ــه ع ــه خاورمیان در شــبه جزیره کــره و منطق
روشــن اســت کــه امنیــت شــبه جزیره کــره و خاورمیانــه 
ــیار  ــور بس ــط دو کش ــتر رواب ــه بیش ــعه هرچ ــرای توس ب

ــت اســت.  ــز اهمی حائ
ــراری صلــح  ــرای برق ــه مذاکراتــی کــه ب رئیس  جمهــور ب
ــا انجــام شــده اســت،  ــه از ســوی کشــور م در خاورمیان
ــود در  ــرات خ ــان مذاک ــزود: در جری ــرد و اف ــاره ک اش
ــه،  ــه خاورمیان ــات در منطق ــح و ثب ــراری صل ــه برق زمین
ــاره پایــان جنــگ در یمــن و آغــاز مذاکــرات یمنــی  درب
- یمنــی بــرای اســتقرار امنیــت در ایــن کشــور و 
ــه  ــان دادن ب ــه منظــور پای ــراق ب ــت ع ــارزه دول ــز مب نی
ــر  ــا یکدیگ ــده ســوریه ب ــن کشــور و آین تروریســم در ای

ــم.  ــر کردی ــادل نظ ــث و تب بح
خانــم »پــارک گئــون هــی« نیــز در ایــن نشســت 
ــط  ــراری رواب ــه این کــه از زمــان برق ــا اشــاره ب خبــری ب
ــالدی  ــال 1962 می ــئول در س ــران - س ــک ته دیپلماتی
تاکنــون ایــن نخســتین دیــدار رئیس جمهــور کــره 
جنوبــی از ایــران اســت، گفــت: ایــن ســفر مهــم و 
ــدی  ــل جدی ــه فص ــود ک ــام می ش ــی انج ــی زمان تاریخ
ــاز  ــی آغ ــه بین الملل ــا جامع ــران ب ــط ای ــعه رواب در توس
شــده اســت. دو طــرف عالقه منــد هســتیم کــه مناســبات 
و همکاری هــای خــود را در بخش هــای مختلــف هرچــه 
ــان  ــل در جری ــن دلی ــه همی ــم. ب بیشــتر گســترش دهی
ایــن ســفر نخســتین بیانیــه مشــترک دو کشــور صــادر 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــد راهنم ــن می توان ــد و ای ــد ش خواه

ــد.  ــئول باش ــران – س ــط ته ــعه رواب توس
بـه توسـعه روابط ویـژه با کـره جنوبی 

فنـاوری عالقه مندیم در حـوزه 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور ایــران بــا 
ــی از  ــوک و جمع ــگ ب ــگ چئون ــتان چون ــتاندار اس اس
ــت. او در  ــدار داش ــی دی ــره جنوب ــر ک ــرکت های معتب ش
ایــن مالقــات بــه همکاری هــای بلندمــدت و پایــدار 
میــان دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت: بــه توســعه روابــط 

ویــژه در حــوزه فنــاوری عالقه مندیــم. 
برشــمردن  دیــدار ضمــن  ایــن  در  ســورنا ســتاری 
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پتانســیل های بــاالی ایــران در حوزه هــای علمــی و 
صنعتــی از همــکاری شــرکت های ایرانــی و کــره ای 
در  ایــران  پتانســیل های  گفــت:  و  کــرد  اســتقبال 
ــن  ــت و ای ــی باالس ــی و صنعت ــف علم ــای مختل حوزه ه
ــا کشــور کــره از طریــق ایجــاد  آمادگــی را داریــم کــه ب
واحدهــای آر  انــد  دی و قراردادهــای مشــترک همــکاری 
کنیــم. هــر دو کشــور خواهــان همکاری هــای بلندمــدت 
و پایــدار و بــه ویــژه عالقه منــد بــه توســعه روابطمــان در 

ــتیم.  ــاوری هس ــوزه فن ح
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  نشســت  ایــن  در  ســتاری 
ــرف  ــازار مص ــی از ب ــمت اعظم ــره ای قس ــوالت ک محص
ایــران را در اختیــار دارنــد، گفــت: متاســفانه هیــچ 
نماینــده رســمی از کشــور کــره در ایــران وجــود نــدارد 
ــا  ــی ی ــع غیرقانون ــق مراج ــوالت از طری ــب محص و اغل
توســط نماینــدگان منطقــه ای دیگــر کشــورها وارد بــازار 

می شــوند.  ایــران 
ــرام  ــزوم احت ــور ل ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــم  ــائل مه ــی را از مس ــده ایران ــه مصرف کنن ــتن ب گذاش
 3 حــدود  پیش بینی هــا،  طبــق  گفــت:  و  برشــمرد 
ــه  ــره ای ب ــوالت ک ــال محص ــارد دالر در س ــا 4 میلی ت
ــن رو  ــود از ای ــران می ش ــازار ای ــاق وارد ب ــورت قاچ ص
طــی مذاکراتــی کــه بــا نماینــدگان کشــور کــره داشــتیم 
خواســتار احتــرام گذاشــتن بــه مصرف کننــدگان ایرانــی 
ــران  ــازار ای ــه طــور کامــل در ب و جلوگیــری از قاچــاق ب

شــدیم. 
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان در ادامــه همــکاری فناورانــه 
بیــن طــرف ایرانــی و کــره ای را شــرط الزم بــرای حفــظ 
ــزود:  ــازار شــرکت های کــره ای عنــوان کــرد و اف ســهم ب

تــداوم وضعیــت فعلــی مــد نظــر دولــت ایــران نیســت و 
ــل  ــای تعام ــر مبن ــراکت ب ــد ش ــره ای بای ــرکت های ک ش

فناورانــه را مبنــای همــکاری آتــی خــود قــرار دهنــد. 
ــی  ــوع اصل ــان؛ موض ــاد دانش بنی اقتص

در روابــط ایــران و کــره 
دکتــر ســتاری آمادگــی ایــران را بــرای هرگونــه همکاری 
در زمینه هــای مختلــف علمــی، انتقــال تکنولــوژی، 
و  مشــترک  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  تاســیس 
همچنیــن حوزه هــای علــوم جدیــد آمــاده اعــالم کــرد و 
گفــت: آن چیــزی کــه مــا در دولــت جدیــد پیش بینــی 
ــت  ــان اس ــاد دانش بنی ــر اقتص ــدی ب ــز ج ــم تمرک کردی
ــره  ــا کشــور ک ــم ب ــز قصــد داری ــه نی ــن زمین و در همی
ــو  ــوژی، انرژی هــای ن ــو، بیوتکنول وارد تعامــل شــویم. نان
ــرای  ــران ب ــه ای ــورد عالق ــای م ــی تی از حوزه ه و آی س

ــره هســتند.  ــا کشــور ک همــکاری ب
ــگران  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــای صن ــس هیات امن رئی
ــران دارای  ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــران ب ــاوران ای و فن
ــوژی در  ــی تی و بیوتکنول ــرکت های آی س ــن ش بزرگ تری
منطقــه اســت، بیــان کــرد: تقریبــا بیــش از پنجــاه درصد 
از کاربــران اینترنــت در خاورمیانــه ایرانی هســتند و بیش 
از 50 میلیــون گوشــی هوشــمند در اختیــار مــردم اســت 
ــازار بســیار  ــه ب ــران ب ــا ســبب شــده ای ــه همــه این ه ک
ــن  ــا یقی ــود. م ــل ش ــوزه آی ســی تی تبدی ــی در ح بزرگ
ــرکت های  ــرای ش ــی ب ــیار خوب ــازار بس ــران ب ــم ای داری
کــره ای محســوب می شــود و از مدل هایــی کــه بــه 
ــد،  ــترک باش ــرمایه گذاری های مش ــرکت و س ــورت ش ص

حمایــت خواهــد شــد. 
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ـــه وســـیعی  ـــران برنام ـــت: ای ـــه گف ـــر ســـتاری در ادام دکت
ــین های  ــی، ماشـ ــیکلت های برقـ ــوص موتورسـ در خصـ
هیبریـــد و مبدل هـــای خورشـــیدی دارد و بـــا وجـــود 
بـــازار بـــزرگ تولیـــد باتـــری و پتانســـیل های نهفتـــه 
ـــکاری  ـــی هم ـــور، آمادگ ـــیدی در کش ـــرژی خورش در ان
ــره  ــور کـ ــا کشـ ــترک را بـ ــای مشـ ــام پروژه هـ و انجـ

ـــم.  داری
ــان  ــا بیـ ــور بـ ــاوری رئیس جمهـ ــی و فنـ ــاون علمـ معـ
ـــتیم،  ـــاوری هس ـــارک فن ـــور دارای 38 پ ـــه در کش این ک
گفـــت: بزرگ تریـــن آن هـــا پـــارک فنـــاوری پردیـــس 
ــای  ــل معافیت هـ ــه دلیـ ــا بـ ــن پارک هـ ــت. در ایـ اسـ
ــی و  ــهیالت مالـ ــی و تسـ ــی و گمرکـ ــترده مالیاتـ گسـ
حقوقـــی بـــرای شـــرکت ها، زمینه هـــای همـــکاری  
آوردن  فراهـــم  و  دارد  وجـــود  زیـــادی  مشـــترک 
بســـتر همـــکاری در زمینه هـــای مختلـــف باعـــث 
ســـرمایه گذاری اقتصـــادی در حـــوزه فنـــاوری خواهـــد 
ــدت  ــاط طوالنی مـ ــراری ارتبـ ــد برقـ ــر قصـ ــد. اگـ شـ
بـــا ایـــران را داشـــته باشـــید، توصیـــه مـــن انتخـــاب 
شـــریک های مناســـب بـــرای شـــرکت های کـــره ای 
ــرمایه گذاری  ــوژی سـ ــث تکنولـ ــد در بحـ ــت. بایـ اسـ
کنیـــد و قطعـــا کســـی در ایـــن بـــازار مانـــدگار 
ــد.  ــته باشـ ــدت داشـ ــگاه طوالنی مـ ــه نـ ــود کـ می شـ
ــگ  ــگ چئون ــتاندار چون ــن نشســت، اس در بخشــی از ای
انــرژی  ارگانیــک،  صنعــت  بیوتکنولــوژی،  بــوک 
خورشــیدی و دیگــر انرژی هــای تجدیدپذیــر و همچنیــن 
صنایعــی  و  حوزه هــا  مهم تریــن  از  را  آی ســی تی 
ــره  ــاد کشــور ک ــیار زی ــت بس ــورد حمای ــه م دانســت ک
ــترک در  ــای مش ــتار همکاری ه ــرد و خواس ــرار می گی ق

ــد.  ــران ش ــا ای ــع ب ــن صنای ای
او ضمــن دعــوت از دکتــر ســتاری بــرای بازدیــد از 
ــن اســتان گفــت: 60 درصــد از  ــاوری ای ــه آزاد فن منطق
انــرژی خورشــیدی کــره جنوبــی در ایــن اســتان تولیــد 
ــه  ــی ک ــیمی ال ج ــزرگ پتروش ــه ب ــود و کارخان می ش
از کارخانه هــای بــزرگ و معتبــر در دنیــا بــه شــمار 

ــرار دارد.  ــتان ق ــن اس ــز در ای ــی رود نی م
در ادامـــه ایـــن دیـــدار، دکتـــر حســـین آیتـــی مدیرعامـــل 
ـــه ای  ـــی تفاهمنام ـــان طوب ـــرای ایرانی ـــرکت حکمت س ش
بـــا کـــره جنوبـــی در حـــوزه طـــب ســـنتی منعقـــد 
کـــرد. او دربـــاره محتـــوای ایـــن تفاهمنامـــه گفـــت: 
تفاهمنامـــه همـــکاری میـــان شـــرکت حکمت ســـرای 
ــوم  ــارک علـ ــتقرار در پـ ــرای اسـ ــی بـ ــان طوبـ ایرانیـ
ــازی  ــانی و استانداردسـ ــونگ و به روزرسـ ــتی اوسـ زیسـ
ــل  ــت. در اصـ ــی اسـ ــنتی ایرانـ ــب سـ ــوالت طـ محصـ
ـــات  ـــه اســـتفاده از امکان ـــن تفاهمنام ـــدف از امضـــای ای ه
ایـــن پـــارک، طـــی مراحـــل بین المللـــی، اســـتفاده از 
 K�FDA ظرفیـــت موجـــود بـــرای دریافـــت گواهـــی
و صـــادرات محصـــوالت طـــب ســـنتی ایـــران بـــه 34 
ــه  ــت کـ ــوری اسـ ــوOECD  و 40 کشـ ــور عضـ کشـ
ـــارت آزاد دارد.  ـــه تج ـــا موافقتنام ـــا آن ه ـــی ب ـــره جنوب ک

نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی کــره 
جنوبــی در تهــران افتتــاح شــد 

مضـاف بـر این هـا، در راسـتای همکاری های فناورانـه بین دو 
کشـور، نخسـتین نمایشـگاه اختصاصی کره جنوبی در تهران 
نیـز افتتـاح شـد. مراسـم افتتـاح ایـن نمایشـگاه در حاشـیه 
نمایشـگاه INOTEX2016 برگزار شـد. دکتر سورنا ستاری 
در ایـن مراسـم ضمن خوش آمدگویـی به هیات کـره ای، ابراز 
امیـدواری کـرد که این اقدام شـروع خوبی برای همکاری های 

علمـی، فناوری و صنعتی بین دو کشـور باشـد. 
ــارت  ــرمایه گذاری و تجـ ــعه سـ ــس توسـ ــس آژانـ رئیـ
ــگاه  ــن نمایشـ ــه ایـ ــز در افتتاحیـ ــی نیـ ــره جنوبـ کـ
گفـــت: بعـــد از ســـفر رئیس جمهـــور مـــا بـــه ایـــران، 
ایـــن نمایشـــگاه نخســـتین و بزرگ تریـــن نمایشـــگاهی 
اســـت کـــه کـــره جنوبـــی در آن حضـــور دارد. 80 
شـــرکت دانش بنیـــان کـــره ای در ایـــن نمایشـــگاه 
ــک،  ــای الکترونیـ ــه در حوزه هـ ــد کـ ــرکت کرده انـ شـ
ــا  تجهیـــزات آزمایشـــگاهی و... فعالیـــت می کننـــد. مـ
ـــت  ـــعه صنع ـــران در توس ـــالش ای ـــی از ت ـــات کاف اطالع
ایـــن کشـــور داریـــم. پـــس بـــه ایـــران بـــه چشـــم 
ــم در  ــم و مایلیـ ــگاه نمی کنیـ ــاده نـ ــازار سـ ــک بـ یـ
ـــوژی  ـــال تکنول ـــاوری و انتق ـــم و فن ـــت، عل ـــوزه صنع ح

ــیم.  ــته باشـ ــترک داشـ ــای مشـ همکاری هـ
ایــن  کنــار  در  داد:  ادامــه  جنوبــی  کــره  ســفیر 
ــه  ــم ک ــر گرفته ای ــز در نظ ــمیناری را نی ــگاه، س نمایش
در آن شــرکت های ایرانــی شــرایط بــازار ایــران را بــرای 
همچنیــن  می دهنــد.  توضیــح  کــره ای  شــرکت های 
بــرای  کــره ای  هیــات  یــک  کرده ایــم  برنامه ریــزی 

ایــران فرســتاده شــود.  ســرمایه گذاری بــه 
»کیــم ســون او« گفــت: در نظــر داریــم از ایــن فرصــت 
ــا در  ــم و همکاری ه ــره ببری ــی به ــده به خوب ــم ش فراه
ــز  حــوزه صنعــت موجــب شــود در حوزه هــای دیگــر نی

ــیم.  ــته باش ــتری داش ــای بیش همکاری ه
در ایــن جلســه دکتــر ســورنا ســتاری، مهنــدس ولــی اهلل 
افخمــی )معــاون وزیــر و رئیــس توســعه تجــارت ایــران(، 
ــل  ــاون بین المل ــام مع ــی )قائم مق ــا عالی ــید احمدرض س
ــاوری ریاســت جمهوری(، ســیاوش  ــت علمــی و فن معاون
ــگاه ها(،  ــهامی نمایش ــرکت س ــام ش ــری )قائم مق امیرمک
بین الملــل  امــور  )معاونــت  بختیــاری  محمدرضــا 
ــلیمی  ــین س ــادن(، حس ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــران(  ــع ای ــره کنفدراســیون صنای )نایب رئیــس هیات مدی
و اصغــر رضانــژاد )دبیــر نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور( 
ــن از  ــتند. همچنی ــور داش ــی حض ــرف ایران ــوی ط از س
کشــور کــره جنوبــی کیــم ســونگ او )ســفیر کــره 
ــره  ــس هیات مدی ــو )رئی ــن س ــران(، آن ای ــی در ای جنوب
شــرکت کتــرا(، ایــن کــوم ســو )مدیــرکل شــرکت 
سامســونگ C&T( و کیــم جیــن اون )رئیــس ســازمان 
توســعه تجــارت و ســرمایه گذاری کــره جنوبــی( در ایــن 

 .ــتند ــرکت داش ــت ش نشس
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ستادی با هشت کارگروه
دیدپذ�ی ب

ت
ژی های �  ستاد توسعه فناوری ا�ز

ز
معر�

 نفیسه کرمی

معاونـت علمـي و فنـاوري ریاسـت جمهوري بـرای آن کـه 
بتوانـد بـه صـورت دقیـق و جامـع بـه حوزه هـای مختلف 
بپـردازد، از مدت هـا پیـش اقـدام بـه تشـکیل سـتادهای 
تخصصـی کـرده اسـت. بـا توجه به ایـن نکته کـه ایران از 
جملـه کشـورهای غنـی از انرژی هـای تجدیدپذیر اسـت، 
تشـکیل سـتادي به نام سـتاد توسـعه فنـاوري انرژي هاي 
کارهـاي  تـا  می رسـید  نظـر  بـه  ضـروری  تجدیدپذیـر 
پراکنـده اي کـه در ایـن زمینه در دانشـگاه ها، سـازمان ها 
و دیگـر مراکـز بخـش خصوصـي انجـام مي گیرنـد، تحت 

پوششـي هماهنـگ درآیند. 
سـتاد توسـعه فنـاوري انرژي هـاي تجدیدپذیـر در تیر ماه 
1387 بـا اهـداف فعال کردن همه منابع موجود انسـاني و 
مالـي کشـور، پرهیز از مـوازي کاری، شفاف سـازی و ایجاد 
تعییـن ظرفیت هـای  فعالیت هـا،  ارزیابـی  و  نقـد  امـکان 
موجـود در کشـور و نهایتـا تجاری سـازی نتایـج حاصل از 
تحقیقـات بـه عنـوان مهم ترین حلقـه زنجیره نـوآوری در 

زمینـه انرژي های تجدیدپذیر تاسـیس شـده اسـت. 
صاحب نظـران  کارشناسـي  نظـرات  از  اسـتفاده  بـرای 
مختلـف در زمینه بررسـی طرح های تحقیقاتی، پیشـنهاد 
سـرفصل های پژوهشـی، تدوین برنامه پژوهشـی سـاالنه و 
دیگـر موضوعـات ارجاعـی در ایـن سـتاد هشـت کارگروه 
مختلف تشـکیل شـده اسـت کـه عبارتنـد از کارگروه هاي 

انـرژی  خورشـیدي،  انـرژی  بـاد،  انـرژی  آب،  انـرژی 
و  هیـدروژن  انـرژی  زمین گرمایـی،  انـرژی  زیسـت توده، 
پیـل سـوختی، کارگـروه برنامه ریـزی و سیاسـتگذاری و 

کارگـروه اجرایـی. 
فعالیت های ستاد 

اول  اسـت:  شـکل  چندیـن  بـه  سـتاد  حمایت هـاي 
حمایـت از ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت ها بـراي گسـترش 
فعالیت هـاي علمـي و فنـاوري در راسـتاي رفـع نیاز هـا 
و مراکـز مختلـف پژوهشـي کشـور، دوم  دانشـگاه ها  در 
حمایـت از توانمندسـازي بـا اجـراي پروژه هـاي مصـوب 
ملـي  اجـراي طرح هـاي کالن  از  سـتاد، سـوم حمایـت 
در حـوزه انرژي هـاي تجدیدپذیـر و در نهایـت حمایـت 
تجاري سـازي  بـراي  دانش بنیـان  شـرکت هاي  از 
راسـتا  ایـن  نـو. در  انرژي هـاي  بـا  فناوري هـاي مرتبـط 
تاکنـون 31 دانشـگاه، 14 سـازمان و مراکـز پژوهشـی و 
23 شـرکت دانش بنیـان مـورد حمایـت قـرار گرفته انـد. 
از مهم تریـن طرح هـا و برنامه هـاي اجرا شـده توسـط این 

سـتاد مي تـوان به مـوارد ذیل اشـاره کرد: 
مقیـاس  در  سـلولزي  مـواد  از  بیواتانـول  تولیـد   -1

نیمه صنعتـي 
2- طراحـی و سـاخت مبـدل DC/DC 10KW بـرای 
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تهویـه  نیمه صنعتـی  پایلـوت  سـاخت  و  طراحـی   -24
تبریـد تـن  بـا ظرفیـت 10  مطبـوع خورشـیدی 

25- بهینه سـازی عملکـرد حرکتی و ردیابـی کلکتورهای 
سـهموی خطی نیروگاه شـیراز

26- امکان سـنجی و طراحـی افزایـش ظرفیـت نیـروگاه 
خورشـیدی شـیراز تـا 500 کیلـووات بـه صـورت هیبرید 

ارتقا و 
27- حمایـت از احـداث نیـروگاه فتوولتائیـک بـا ظرفیت 
20 کیلـووات در 23 مرکـز دانشـگاهي و پژوهشـي )17 
مرکـز در سـال 89 و 6 مرکـز در سـال 90 مـورد حمایت 

گرفتند(. قـرار 
و  امـواج  تجدید پذیـر  انـرژی  پتانسیل سـنجی   -28
و  خلیج فـارس  خـزر،  دریـای  در  دریایـی  جریان هـای 

عمـان دریـای 
از  انـرژي حاصـل  پتانسیل سـنجي  جامـع  مطالعـه   -29
جـزر و مـد در سـواحل ایراني خلیج فـارس و دریاي عمان

پیـل  هیبریـد  موتورسـیکلت  سـاخت  و  طراحـی   -30
باتـری  - سـوختی 

گیربکـس  دسـتگاه  یـک  سـاخت  و  بومي سـازي   -31
660kw بـادی  توربیـن 

32- بومي سـازي و تولیـد اولیـن نمونـه سـاخت داخـل 
ژنراتـور آسـنکرون توربیـن بـادي
برنامه های در حال اجرا 

نیـز  اجـرا  در حـال  برنامه هـاي  و  مهم تریـن طرح هـا  از 
مي تـوان مـوارد زیـر را نـام بـرد:

1- طراحی و ساخت داخل مواد پره توربین بادی
2- باال بردن راندمان سلول های خورشیدی

گازی سـازی  بهینـه  سـامانه  عملکـرد  بررسـی   -3
ایـران بـرای  زیسـت توده 

اسـتان  در  زمین گرمایـي  انـرژي  منابـع  اکتشـاف   -4
غربـي آذربایجـان 

5- مطالعـه منابـع انـرژی زمین گرمایی اسـتان آذربایجان 
قي شر

6- تدویـن دانـش فنـی طراحـی بـه منظـور بومی سـازی 
فنـاوری بخـاری زیست توده سـوز با راندمان باال و سـاخت 

نه نمو
منطقـه  در  سـطح االرضی  مطالعـات  تکمیـل   -7

محـالت زمین گرمایـی 
8- توسـعه و تکمیـل تکنولـوژی تولیـد سـوخت زیسـتی 
تصفیـه شـده در مقیـاس پایلـوت )روش هـای پیوسـته و 
غیرپیوسـته( با اسـتفاده از منابع دارای اولویت در کشـور 
و  فنـی  بررسـی های  و  برتـر  تکنولـوژی  انتخـاب  بـرای 

قتصادی ا
9- مطالعـه، تحقیـق، طراحـي و سـاخت نمونـه صنعتـي، 
کنتـرل  سیسـتم  دسـتگاه  یـک  انـدازی  راه  و  نصـب 

آبـي نیـروگاه  گاورنـر  میکرورایانـه اي  دیجیتـال 
10- طراحـي، سـاخت و آزمایـش میکروتوربین آبي 100 

 کیلووات 

سـوختي  پیل هـای 
3- طراحـي و سـاخت مبـدل مکمـل پیل سـوختي براي 

تغذیـه بارهاي AC مسـتقل از شـبکه 
  DC/AC 10KW 4- طراحی و سـاخت سیسـتم مبـدل

به صـورت عملکـرد موازی 
5- طراحـی و سـاخت سیسـتم برق مکمل پیل سـوختی 
برای تغذیه بارهای AC  سـه فاز متغیر مسـتقل از شـبکه

6- طراحـی و سـاخت سیسـتم بـرق سـه فاز مکمـل برای 
اتصال پیـل سـوختی به شـبکه 

7- طراحـي ، سـاخت و تولیـد مجموعـه الکتـرود - غشـاء 
بـراي تـوده 5 کیلـووات پیـل سـوختي پلیمـري بـا هدف 

تدویـن دانـش فنـي سـاخت مجموعـه الکترود - غشـاء
8- سـاخت MEA پیـل سـوختی از طریـق پراکندگـي 
از  اسـتفاده  بـا  ولـکان  کربـن  روي  پالتیـن  نانـوذرات 

متفـاوت دی الکتریـک  ثابـت  بـا  حاّلل هـای 
9- طراحـي، سـنتز و سـاخت پـودر LSCF و بررسـي 

عملکـرد آن در پیـل سـوختي اکسـید جامـد
10- مطالعـه و توسـعه الیـه نفـوذ و پایـه پیـل سـوختي 

ي پلیمر
11- سـاخت اجـزاي کلیـدي پیل هـاي سـوختي غشـاء 

)PEMFCs( پروتـون  تبـادل 
آلیـاژي  فعـال  الیـه  بـا  الکتروکاتالیسـت  سـاخت   -12
بـراي پیـل سـوختي دما پاییـن پلیمـري و بررسـي تاثیر 

الکتروشـیمیایي عملکـرد  بـر  مختلـف  زیرپایه هـاي 
13- سـاخت و بهینه سـازي مجموعـه الکتـرود - غشـاء 

پیـل سـوختي پلیمـري
14- بررسـي روش هـا و پوشـش مسـتقیم کاتالیسـت بـر 

ن نفیو
15- تدویـن دانـش فنـي تولیـد اتانـول از زیسـت توده بـا 

اسـتفاده از سـیاالت فوق بحرانـي
16- تولیـد اتانـول سـوخت از گیـاه سـورگوم شـیرین در 

پایلوت مقیـاس 
17- کشـت ریزجلبک هـا بـا اسـتفاده از دي اکسـید کربن 
و  انـرژي  تولیـد  بـراي  بـرق  نیروگاه هـاي  از  خروجـي 

محصـوالت جانبـي بـاارزش
18- طراحـي و پیاده سـازي پایـگاه و پورتـال مکانـي و 
زمین گرمایـي کشـور بـر مبنـاي تدویـن دسـتور العمل و 

زمین گرمایـي نقشـه هاي  اسـتاندارد 
19- طراحـی و سـاخت جرثقیل خاص برای آسان سـازی 

v47�660Kw تعمیرات توربیـن بادی
نمونـه   4 سـاخت  و  طراحـي  تحقیقـات،  توسـعه   -20
آب شـیرین کن/ آب گرمکـن HD خورشـیدي خانگـي بـه 

تجاري سـازي منظـور 
21- طراحی و سـاخت اینورتر پشـتیبان برای سامانه های 

فتوولتائیک
22- سـاخت پیل خورشـیدی فعال شـده با رنگ توسـط 

نانوذرات دی اکسـید تیتانیوم
23- کاربـرد نانوسـیاالت برای بهینه سـازی مصرف انرژی 

در سیسـتم های حرارتی خورشـیدی
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به سوی تحقق هوشمندی سیاستی 

یت فناوری و نوآوری، زمینه ساز درک ه مد�ی ز جا�ی
ه های اقتصادی کشور 

گ
ندی فناورانه و نوآورانه بن�

ز
توا�

 سعید محمدی

ـــران  ـــوآوری ای ـــاوری و ن ـــت فن ـــزه مدیری ـــن جای چهارمی
ـــت  ـــت معاون ـــاری بـــا حمای ـــال ج ـــرداد مـــاه س 10 خ

ـــد. ـــزار ش ـــوری برگ ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن علم
ــاوري و  ــتاد توســـعه فنـ منوچهـــر منطقـــی دبیـــر سـ
ــت  ــوردي معاونـ ــی و هوانـ ــان هوایـ ــع دانش بنیـ صنایـ
ـــاوری  ـــت فن ـــزه مدیری ـــن جای ـــاره چهارمی ـــی، درب علم
ـــه  ـــدف ارائ ـــا ه ـــزه ب ـــن جای ـــت: ای ـــران گف ـــوآوری ای و ن
راهنمایـــی و کمـــک بـــه شـــرکت ها بـــرای اســـتفاده 
ـــت  ـــا حمای ـــد ب ـــه دارن ـــری ک ـــای فک ـــه از دارایی ه بهین
ـــگ  ـــعه فرهن ـــتاد توس ـــی و س ـــان هوای ـــش بنی ـــتاد دان س

ــت  ــان معاونـ ــش بنیـ ــاد دانـ ــاوری و اقتصـ ــم، فنـ علـ
ـــد. ـــزار ش ـــی برگ علم

ـــش  ـــزه، افزای ـــن جای ـــزاری ای ـــدف از برگ ـــزود: ه وی اف
توانایی هـــای ملـــی از طریـــق توســـعه فنـــاوری و 
نـــوآوری، افزایـــش تـــوان بنگاه هـــا و ســـازمان ها 
ــروت  ــه ثـ ــوآوری بـ ــاوری و نـ ــل فنـ ــه تبدیـ در زمنیـ
و فرهنگســـازی و ترویـــج اقتصـــاد دانـــش بنیـــان 
اســـت. همچنیـــن ارزیابـــی و رتبـــه بنـــدی بنگاه هـــا و 
ـــه و  ـــرد فناوران ـــدی و عملک ـــر توانمن ـــازمان ها از منظ س
نوآورانـــه آنهـــا از دیگـــر اهـــداف ایـــن جایـــزه اســـت.
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ــد ــک می کنـ ــع آن کمـ ــه رفـ ــوآوری، بـ ــه نـ فناورانـ
ـــمندی  ـــت گذاری هوش ـــاون سیاس ـــی، مع ـــدی الیاس  مه
سیاســـتی را از اساســـی ترین چالش هـــای توســـعه 
ـــات  ـــی از تصمیم ـــش مهم ـــزود: بخ ـــت و اف ـــور دانس کش
کالن کشـــور بـــر پایـــه ذهنیـــات و برداشـــت های 
ـــه در  ـــود ک ـــاذ می ش ـــف اتخ ـــطوح مختل ـــران در س مدی
برخـــی مـــوارد، ایـــن برداشـــت ها ناقـــص، و یـــا فاقـــد 

ـــت. ـــی اس ـــق کاف عم
معـــاون سیاســـتگذاری و ارزیابـــی راهبـــردی معاونـــت علمـــی 
ـــای  ـــرورت درک توانمندی ه ـــر ض ـــد ب ـــا تاکی ـــاوری، ب و فن
ـــان  ـــور، بی ـــادی کش ـــای اقتص ـــه بنگاه ه ـــه و نوآوران فناوران
ــوخ  ــزان رسـ ــان را میـ ــاد دانش بنیـ ــر اقتصـ ــرد: اگـ کـ
ــک،  ــای کوچـ ــوآوری در بنگاه هـ ــاوری و نـ ــش، فنـ دانـ
متوســـط و بـــزرگ کشـــور تعریـــف کنیـــم، شـــناخت از 
میـــزان فعالیت هـــای فناورانـــه و نوآورانـــه بنگاه هـــا، 
ـــه در  ـــت ک ـــتی اس ـــمندی سیاس ـــق هوش ـــی از مصادی یک
ـــه  ـــور ب ـــی کش ـــام اجرای ـــود آن، در نظ ـــی نب ـــرایط فعل ش

ــود. ــاس می شـ ــدت احسـ شـ
الیاســـی، بـــا اشـــاره بـــه فراهـــم شـــدن زمینـــه درک 
توانمنـــدی فناورانـــه و نوآورانـــه بنگاه هـــای اقتصـــادی 
ـــوآوری  ـــا برگـــزاری جایـــزه مدیریـــت فنـــاوری و ن کشـــور ب
گفـــت: بـــر اســـاس ضـــرورت شـــناخت توانمندی هـــای 
ـــن  ـــمند انجم ـــدام ارزش ـــا، اق ـــه بنگاه ه ـــه و نوآوران فناوران
مدیریـــت فنـــاوری در برگـــزاری مســـتمر جایـــزه 
مدیریـــت فنـــاوری و نـــوآوری کـــه بـــا حمایـــت ویـــژه 
معاونـــت علمـــی انجـــام می شـــود، عـــالوه بـــر تاثیـــر 
ــا،  ــن بنگاه هـ ــه ایـ ــای فناورانـ ــاء توانمندی هـ ــر ارتقـ بـ
می-توانـــد بـــه رفـــع بخشـــی از خألهـــای اطالعاتـــی و 

شـــناختی در ایـــن حوزه هـــا کمـــک کنـــد.
معـــاون سیاســـتگذاری و ارزیابـــی راهبـــردی معاونـــت 
ــدن  ــم شـ ــه فراهـ ــاره بـ ــا اشـ ــاوری، بـ ــی و فنـ علمـ
ـــور  ـــادی کش ـــای اقتص ـــه بنگاه ه ـــب و توج ـــه ترغی زمین
ــت  ـــرورت فعالیـ ــه ض ــه بـ ــی و توجـ در اهمیت بخشـ
ـــا  ـــزه ب ـــن جای ـــزاری ای ـــت: برگ ـــه گف ـــه و نوآوران فناوران
حمایـــت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری توســـط انجمـــن 
مدیریـــت فنـــاوری کشـــور، ضمـــن توجه بخشـــی 
و  فنـــاوری  ضـــرورت  بـــه  اقتصـــادی  بنگاه هـــای 
ـــه و  ـــعه فناوران ـــد و توس ـــان را در مســـیر رش ـــوآوری، آن ن
ـــان  ـــان حامی ـــال در می ـــد و امس ـــاری می کن ـــه ی نوآوران
جایـــزه ورود ســـتاد توســـعه فرهنـــگ، علـــم، فنـــاوری 
و اقتصـــاد دانش بنیـــان را داشـــته ایم کـــه بـــه آن 
جنبـــه از فرهنگســـازی و ترویـــج هـــم توجـــه ویـــژه 
ـــاوری را در  ـــوم فن ـــت ب ـــم زیس ـــا بتوانی ـــت ت ـــده اس ش

ســـطح عمومی تـــر جامعـــه هـــم پیگیـــری کنیـــم.
ــار  ــرد انتشـ ــدواری کـ ــراز امیـ ــان ابـ ــی در پایـ الیاسـ
وضعیـــت شـــاخص های نـــوآوری در بنگاه هـــای کشـــور 
ـــکل دهی  ـــا ش ـــته و ب ـــداوم داش ـــزه ت ـــن جای ـــق ای از طری
ــای  ــکان تحلیل هـ ــب، امـ ــی مناسـ ــای اطالعاتـ بانک هـ
 .ـــود ـــم ش ـــوزه فراه ـــن ح ـــاالن ای ـــرای فع ـــتی ب سیاس

ــای معاونـــت  ــی از اولویت هـ ــی، یکـ ــه منطقـ ــه گفتـ بـ
ــت.  ــان اسـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ ــعه شـ ــی توسـ علمـ
در واقـــع ایـــن شـــرکت ها  ســـه دارایـــی مهـــم دارنـــد 
ـــاوری و  ـــاد فن ـــوه ایج ـــانی، نح ـــروی انس ـــامل نی ـــه ش ک
ــدی  ــوالت تولیـ ــازی محصـ ــرای تجاری سـ ــوآوری بـ نـ
ـــاس  ـــال براس ـــن ح ـــت. در هی ـــد اس ـــب درآم ـــا و کس آنه
ـــده  ـــخص ش ـــت مش ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص ـــی ک تحقیق
ـــت  ـــوه مدیری ـــا نح ـــان ب ـــش بنی ـــرکت های دان ـــتر ش بیش

ـــتند. ـــنا هس ـــوآوری ناآش ـــه ن ـــل آن ب ـــاوری و تبدی فن
ـــه  ـــورت گرفت ـــی های ص ـــزود: در برس ـــی اف ـــر منطق دکت
ـــک  ـــرای کم ـــه دو روش ب ـــیدیم ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ب
بـــه شـــرکت های دانـــش بنیـــان وجـــود دارد، یکـــی 
ـــم  ـــزار کنی ـــی برگ ـــای آموزش ـــا دوره ه ـــرای آنه ـــه ب اینک
ـــودن  ـــن ب ـــا پایی ـــاال ی ـــر ب ـــکالتی نظی ـــکار مش ـــه این ک
ســـطح آموزش هـــا بـــرای شـــرکت های مختلـــف 
ـــود کـــه ایـــن کار را از طریـــق  ـــن ب داشـــت و روش دوم ای

ـــم. ـــام دهی ـــزه انج ـــزاری جای برگ
ــان  ــع دانش بنیـ ــاوري و صنایـ ــعه فنـ ــر ستادتوسـ دبیـ
ــاره  ــا اشـ ــی بـ ــت علمـ ــوردي معاونـ ــی و هوانـ هوایـ
ــه  ــاز بـ ــورد نیـ ــای مـ ــل آموزش هـ ــه تبدیـ ــه اینکـ بـ
ـــرای  ـــتری ب ـــش بیش ـــزه کش ـــک جای ـــه ی ـــرکت ها ب ش
ـــر  ـــدل ب ـــن م ـــت: ای ـــرد، گف ـــاد ک ـــا ایج ـــارکت آنه مش
اســـاس خودارزیابـــی کـــه در شـــرکت ها صـــورت 

ــود. ــام می شـ ــت انجـ ــه اسـ گرفتـ
وی بیـــان کـــرد: ایـــن روش بســـیار موثـــر بـــود؛ زیـــرا 
ـــدند روش  ـــه می ش ـــزی ک ـــس از ممی ـــرکت ها پ ـــم ش ه
ــم  ــد و هـ ــرای کار دریافـــت می کردنـ درســـت تری را بـ
ـــخص  ـــی، مش ـــی خودارزیاب ـــال متوال ـــس از دوس ـــه پ اینک
ــرفت ها  ــی پیشـ ــورد بررسـ ــرکت های مـ ــه شـ ــد کـ شـ
و توســـعه های قابـــل توجهـــی داشـــته اند و همیـــن 
ــن  ــزاری ایـ ــه برگـ ــان داد کـ ــا نشـ ــه مـ ــوع بـ موضـ

ــه بهتـــری دارد. ــزه نتیجـ ــا از طریـــق جایـ آموزش هـ
ـــی  ـــاالی خودارزیاب ـــی ب ـــه کارای ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب منطق
شـــرکت ها افـــزود: خودارزیابـــی بـــرای شـــرکت ها 
ــا بـــر دارایی هـــای  فرآینـــدی بـــود کـــه تســـلط آنهـ
ــیر  ــرده و مسـ ــتر کـ ــان را بیشـ ــاوری و نوآوری شـ فنـ

ــد. ــر شـ ــریع تر و هموارتـ ــا سـ ــعه آنهـ ــا و توسـ ارتقـ
وی ادامـــه داد: مخاطبـــان اصلـــی ایـــن جایـــزه بســـیار 
گســـترده هســـتند و غیـــر از شـــرکت های دانـــش 
ـــوآوری  ـــاوری و ن ـــا فن ـــه ب ـــرکت هایی ک ـــه ش ـــان، هم بنی
ـــزه  ـــان جای ـــد مخاطب ـــند، می توانن ـــته باش ـــر و کار داش س

ـــوند. ـــوب ش ـــوآوری محس ـــاوری و ن ـــی فن مل
معـــاون  الیاســـی  مهـــدی  زمینـــه  ایـــن  در 
ـــی  ـــت علم ـــردی معاون ـــی راهب ـــت گذاری و ارزیاب سیاس
وفنـــاوری نیـــز گفـــت: شـــناخت توانمندی هـــای 
ــور،  ــادی کشـ ــای اقتصـ ــه بنگاه هـ ــه و نوآورانـ فناورانـ
ـــود  ـــت و نب ـــتی اس ـــمندی سیاس ـــم هوش ـــق مه ازمصادی
ایـــن شـــناخت، از چالش هـــای مهـــم نظـــام اجرایـــی 
کشـــور اســـت کـــه برگـــزاری جایـــزه ملـــی مدیریـــت 
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ماه بهبود شاخص های کالن
ان  شت اقتصاد ا�ی اردی�ب
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ــد  ــال جدی ــاه س ــن م ــی دومی ــران در حال ــاد ای اقتص
را پشــت ســر گذاشــت کــه آمــار منتشــر شــده از 
بهبــود  نشــان دهنده  اقتصــادی  کالن  شــاخص های 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــادی اس ــد اقتص ــورم و رش ــت ت وضعی
آخریــن آمــاری کــه از ســوی مرکــز آمــار ایــران منتشــر 
شــده، نــرخ تــورم میانگیــن در اردیبهشــت مــاه امســال 
ــش  ــته کاه ــاه گذش ــه فروردین م ــبت ب ــد نس 0/6 درص
یافتــه و از 10/8 درصــد بــه 10/2 درصــد رســیده اســت. 
ــدف  ــه ه ــت ب ــه دول ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ای
تک رقمــی  کــردن تــورم نزدیــک شــده و بــا توجــه 
ــن  ــرژی، ای ــای ان ــت حامل ه ــن قیم ــش نیافت ــه افزای ب
ــاه  ــا تیرم ــاه ی ــی خردادم ــه ط ــود دارد ک ــال وج احتم

نــرخ تــورم پــس از ســال ها تک رقمــی  شــود. 
ــی  ــت اجرای ــه مدیری ــدا ک ــان ابت ــم از هم ــت یازده دول
کشــور را بــر عهــده گرفــت، بــر طبــل تــورم تک رقمــی  
ــده داد سیاســت های  ــردم وع ــه م ــد و رئیــس آن ب کوبی
ــورم  ــه ت ــد ک ــت کن ــه ســمتی حرک ــت ب اقتصــادی دول
ــت ها  ــن سیاس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــی  ش تک رقم
جــواب داده اســت و بــا توجــه بــه کاهــش تــورم میانگین 
ــت  ــد توانس ــت خواه ــه زودی دول ــاه، ب ــت م در اردیبهش

ــرد. ــن بگی ــورم را جش ــدن ت ــی  ش تک رقم
ــوی  ــی  از س ــورم اعالم ــرخ ت ــه در ن ــب توج ــه جال نکت
ــک  ــی بان ــای کالن، یعن ــار آماره ــی انتش ــاد متول دو نه
ــه  مرکــزی و مرکــز آمــار ایــران، اذعــان ایــن دو نهــاد ب
ــرخ  ــزی ن ــک مرک ــت. بان ــورم اس ــدن ت ــی  ش تک رقم
ــت  ــرده اس ــالم ک ــد اع ــت را 10/4 درص ــورم اردیبهش ت
ــن  ــوی ای ــده از س ــالم ش ــم اع ــد رق ــان می ده ــه نش ک
ــران  ــار ای ــز آم ــتر از مرک ــد بیش ــد درص ــک 0/2 واح بان
ــار دو  ــت و آم ــی اس ــه طبیع ــاوت البت ــن تف ــت. ای اس
ــد کاهشــی در  ــه رون ــاد مربوطــه بیانگــر آن اســت ک نه
نــرخ تــورم ادامــه دارد و بــه ســمتی مــی رود کــه دیگــر 
شــاخص های کالن کشــور نظیــر نــرخ بهــره را نیــز 

ــد.  ــرار ده ــود ق ــر خ تحــت تاثی
آن گونــه کــه از ســوی مدیــران پولــی و مالی کشــور اعالم 
ــرخ  ــش ن ــه کاه ــه ب ــا توج ــی، ب ــره بانک ــرخ به ــده، ن ش
ــتگذاران  ــت. سیاس ــد یاف ــم کاهــش خواه ــاز ه ــورم، ب ت
پولــی و مالــی کشــور بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه 
ــتای  ــد هم راس ــره بای ــوم و به ــرخ ت ــتقیم ن ــه مس رابط
کاهــش تــورم، نــرخ بهــره نیــز کاهــش یابــد و بــه کمتــر 

ــی برســد.  از 18 درصــد کنون
کاهــش نــرخ بهــره اگرچــه کاهــش هزینــه تامیــن 
تســهیالت را در پــی داشــته امــا بــا توجــه بــه تاثیــر آن 
در اقتصــاد بــازار ســبب شــده اســت برخــی بازارهــا را بــا 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــه رو کن ــی روب ــی اساس ــر جهت های تغیی
مثــال، کاهــش نــرخ بهــره باعــث افزایــش اجاره خانه هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــکان ب ــت. مال ــده اس ــته ش ــاه گذش در م
ــی  ــام بانک ــتری را از نظ ــره بیش ــد به ــه نمی توانن این ک
ــه  ــاره ب ــت اج ــمت دریاف ــه س ــد، ب ــب کنن ــور طل کش
ــن رو قیمــت رهــن کاهــش  ــد، از ای جــای رهــن رفته ان

ــت.  ــده اس ــزوده ش ــا اف ــت اجاره ه ــر قیم ــه و ب یافت
ــن  ــه یافت ــه در صــورت ادام ــه نظــر می رســد ک حــال ب
ــاره در  ــن و اج ــازار ره ــی، ب ــره بانک ــرخ به ــش ن کاه
ماه هــای آینــده نیــز تغییــر آرایــش بــه خــود ببینــد بــه 
ــد و از  ــب کنن ــه بیشــتری طل ــکان کرای ــه مال طــوری ک
ــد.  ــن رهــن از دســت بدهن ــرای گرفت ــل خــود را ب تمای

اعالم جزئیات رشد 94 
ــرخ  ــات ن ــران جزئی ــار ای ــز آم ــر، مرک ــی دیگ در گزارش
رشــد اقتصــادی را اعــالم کــرده کــه بــر اســاس آن رشــد 
ــد  ــته 0/9 درص ــال گذش ــی در س ــص داخل ــد ناخال تولی
اســت. ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه بخش هــای 
کشــاورزی و خدمــات بیشــترین نقــش را در مثبــت نگــه 
ــر  ــد. ب داشــتن رشــد اقتصــادی کشــور عهــده دار بوده ان
اســاس ایــن گــزارش، در ســال گذشــته کشــاورزی 5/4، 
خدمــات 0/2 و صنعــت 2/2- رشــد داشــته اند کــه نشــان 
ــبی از  ــرد نامناس ــت عملک ــای صنع ــد زیربخش ه می ده
نظــر تولیــد داشــته اند. ایــن آمــار بیانگــر آن اســت کــه 
ــا 16/4- درصــد  صنعــت ســاختمان در ســال گذشــته ب
ــوده و ســهم بســزایی در کاهــش رشــد  رشــد مواجــه ب
صنعــت داشــته اســت. ســاختمان، معــدن، نفــت و گاز و 
ــوب  ــت محس ــای صنع ــرق از زیربخش ه ــن آب و ب تامی
می شــوند کــه در ایــن میــان فقــط نفــت و تامیــن آب و 
بــرق بــا رشــد مثبــت 3/6 و 3/2 درصــد مواجــه بوده انــد. 
ــد  ــان می ده ــادی نش ــاخص های کالن اقتص ــی ش بررس
کــه اقتصــاد ایــران در مســیر رشــد و توســعه قــرار گرفته 
بــه طــوری کــه پیش بینی هــا حاکــی از رشــد اقتصــادی 
3 تــا 5 درصــد تــا پایــان ســال جــاری اســت. ایــن بــدان 
معناســت کــه بــا کســب رشــد اقتصــادی 5 درصــدی، در 
ــران از رکــود تورمــی  ــورم تک رقمــی، اقتصــاد ای کنــار ت
 بــه طــور کامــل خــارج شــده و روی ریــل توســعه قــرار 

گرفتــه اســت. 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه سیاســت های اقتصــادی 
دولــت بهتــر اســت بــه ســمتی بــرود کــه تــورم تک رقمی 
 و رشــد اقتصــادی بــاال بــه صــورت مســتمر ادامــه یابــد تا 

دوبــاره کشــور بــه سراشــیبی رکــود و تــورم نیفتــد. 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــدان ب ــی منتق ــان، برخ ــن می در ای
ــر اســت  ــرز 10 درصــد رســیده، بهت ــه م ــورم ب چــون ت
دولــت سیاســت های ضــد تورمــی  خــود را کنــار بگــذارد 
و بــه تامیــن مالــی بنگاه هــا از طریــق اســتقراض از بانــک 
مرکــزی بپــردازد. ایــن در حالــی اســت کــه رئیس جمهور 
ــط  ــزی خ ــک مرک ــتقراض از بان ــرده اس ــالم ک ــا اع باره
ــه ایــن ســمت حرکــت  قرمــز دولــت یازدهــم اســت و ب

نخواهــد کــرد. 
تثبیت قیمت بنزین

نکتــه مهــم دیگــر در اقتصــاد اردیبهشــت ماه ثابــت 
ــت در دو  ــرژی اســت. دول ــای ان ــت حامل ه ــدن قیم مان
ــی  ــش پلکان ــن افزای ــش گرفت ــا در پی ــته ب ــال گذش س
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ــن  ــت ای ــه ای قیم ــه گون ــرد ب ــالش ک ــن ت ــت بنزی قیم
ــه ســمت واقعی ســازی قیمــت  کاال را افزایــش دهــد و ب
ببــرد تــا تاثیــری بــر نــرخ تــورم نداشــته باشــد از ایــن رو 
بســیار محتاطانــه بــا قیمــت بنزیــن برخــورد و از افزایــش 
ــه  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــرد. ش ــودداری ک ــاره آن خ یکب
تک نرخــی شــدن قیمــت بنزیــن و جمــع شــدن بنزیــن 
ســهمیه بندی یکــی از دســتاوردهای دولــت در ایــن 
خصــوص باشــد کــه توانســته بــدون کمتریــن مقاومــت 
اجتماعــی و رعایــت تــورم، بنزیــن را بــه قیمــت واقعــی 

خــود نزدیــک کنــد. 
حـــال دولـــت در خصـــوص قیمـــت بنزیـــن در ســـال 
95 ســـکوت کـــرده اســـت کـــه بـــه نظـــر می رســـد 
ـــت و ارزان  ـــی نف ـــت جهان ـــش قیم ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ب
ــت  ــدارد قیمـ ــد نـ ــرژی، قصـ ــای انـ ــدن حامل هـ شـ
ـــه  ـــش را ب ـــام تالش ـــت تم ـــد. دول ـــش ده ـــن را افزای بنزی
ـــد  ـــی  کن ـــورم را تک رقم ـــرخ ت ـــا ن ـــت ت ـــد گرف کار خواه
و در پایـــان ســـال بتوانـــد کارنامـــه مناســـبی از خـــود 

ـــذارد.  ـــادگار بگ ـــه ی ب
اردیبهشــت امســال بــدون افزایــش قیمــت بنزین ســپری 
ــه از ســوی برخــی منتقــدان مطــرح  ــن گالی ــا ای شــد ت
ــی  ــه واقع ــتگذاران اقتصــادی کشــور ب ــه سیاس ــود ک ش
ــا تک رقمــی   ــد و ت ــی ندارن ــن تمایل ــردن قیمــت بنزی ک
ــن ســمت نخواهنــد رفــت.  ــه ای ــن ب شــدن قیمــت بنزی

ایــن در حالــی اســت کــه تجربــه دو ســال گذشــته نشــان 
داده افزایــش قیمــت بنزیــن نقشــی در رشــد تــورم ندارد 
و فقــط بــه لحــاظ روانــی آثــار آن در جامعــه ظاهــر شــده 

اســت. 
نکتــه مهــم دیگــر در اقتصــاد اردیبهشــت، حــل نشــدن 
مســاله بانکــی و تبــادالت مالــی و پولــی بانک هــای 
ایرانــی بــا بانک هــای بــزرگ جهــان اســت. ایــن بانک هــا 
ــد  ــت کرده ان ــدن درخواس ــکا و لن ــه آمری از وزرای خارج
نــام ایــران را از لیســت حامیــان تروریســم خــارج کننــد 
ــد  ــی کنن ــران اجرای ــام را در ای ــد برج ــا بتوانن ــا آن ه ت
ــمالی  ــره ش ــم رده ک ــران ه ــام ای ــه ن ــی ک ــا زمان ــرا ت زی
ــت  ــد داش ــازه نخواهن ــا اج ــد، آن ه ــت باش ــن لیس در ای
ــر  ــه نظ ــوند. ب ــه ش ــی وارد معامل ــرکت های ایران ــا ش ب
می رســد رایزنــی مدیــران بانکــی کشــور جــواب خواهــد 
ــا  ــی ب ــر ســر راه تبــادالت پول داد و مشــکالت موجــود ب
بانک هــای خارجــی کم کــم از بیــن خواهــد رفــت. 
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــت این ک ــر داش ــد در نظ ــه بای آنچ
ــا توجــه  برجــام در کوتاه مــدت ممکــن نخواهــد بــود و ب
بــه این کــه رابطــه ایــران بــا دنیــا در دولــت قبــل تقریبــا 
قطــع شــده بــود، برقــراری ارتبــاط مجــدد نیازمنــد صبــر 
و تحمــل فعــاالن بخــش خصوصــی و تــالش گســترده تر 
بــرای رفــع مشــکالت بین المللــی بانکــی از ســوی 

 .ــی کشــور اســت سیاســتگذاران پول
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ایــن روزهــا صحبــت از هــدف رشــد اقتصــادی 5 درصدی 
ــت  ــه دس ــا ب ــد ام ــان می آی ــه می ــاری ب ــال ج ــرای س ب
آوردن آن الزاماتــی دارد. قبــل از هــر چیــز بایــد عنــوان 
ــد  ــی در چن ــد منف ــن رش ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــود ک ش
ــوان  ــال 94، ت ــر س ــدود صف ــد ح ــته، رش ــال گذش س
ــت  ــن حقیق ــران و ای ــاد ای ــاالی اقتص ــیار ب ــوه بس بالق
ــد  ــل تولی ــی از عوام ــت باالی ــه در حــال حاضــر ظرفی ک
ــت.  ــت یافتنی اس ــدف دس ــن ه ــتند، ای ــتفاده هس بالاس
در حالــت عــادی و بــرای اکثــر کشــورها، 5 درصــد نــرخ 
ــرایط  ــی در ش ــت ول ــادی اس ــد اقتص ــرای رش ــی ب باالی
ــه آن در دو ســال اول  فعلــی اقتصــاد ایــران، رســیدن  ب
ــد  ــد بای ــال های بع ــدف س ــه ه ــت، اگرچ ــوار نیس دش
ــود  ــخ خ ــران در تاری ــاد ای ــود. اقتص ــم ش ــج ک به تدری
ــرده و  ــه ک ــم تجرب ــا را ه ــتر از این ه ــد بیش ــداد رش اع
نشــان داده اســت کــه در صــورت اعمــال سیاســت های 
اقتصــادی مناســب و به کارگیــری عوامــل تولیــد موجــود 
می توانــد اقتصــادی ســالم، بــزرگ و مولــد باشــد. تمــام 
ــد از  ــه ح ــا چ ــه ت ــه این ک ــود ب ــوط می ش ــا مرب این ه
ــتند،  ــادی هس ــع اقتص ــان مناب ــه هم ــد ک ــل تولی عوام

اســتفاده شــود. 
ــرای ســال  ــن هــدف دســت یافتنی 5 درصــد ب ــا همی ام
95 الزاماتــی دارد کــه چنانچــه فراهــم نشــوند، رســیدن 
ــت های  ــود. سیاس ــد ب ــن خواه ــری غیرممک ــه آن ام ب
اقتصــادی کــه قبــال تدویــن شــده و هم اکنــون در حــال 
ــدار رشــدی را نصیــب اقتصــاد  اجــرا هســتند، هیــچ مق
ــال 94  ــه در س ــور ک ــرد، همان ط ــد ک ــور نخواهن کش
ــی،  ــرایط کنون ــود ش ــا وج ــز ب ــال 95 نی ــد. در س نکردن
داشــتن هرگونــه رشــد اقتصــادی غیرممکــن اســت، مگــر 
ــتفاده  ــای اس ــر مبن ــادی ب ــت های اقتص ــه سیاس این ک
بیشــتر از عوامــل تولیــد بازنگــری شــوند. ایــن بازنگــری 
ــی  ــر تمام ــرد. اگ ــر بگی ــر را در ب ــوارد زی ــد م ــا بای الزام
ــد  ــود، رش ــت ها داده ش ــاده در سیاس ــرات س ــن تغیی ای
5 درصــدی و حتــی بیشــتر نصیــب ایــران خواهــد شــد، 
وگرنــه در ســال 95 هــم - ماننــد ســال گذشــته - رشــد 
صفــر یــا حتــی منفــی را یــک بــار دیگــر تجربــه خواهیــم 

کــرد. مــوارد یــاد شــده از ایــن قرارنــد: 
1- قضایــای علــم اقتصــاد و نیــز تجربــه کشــورهای دیگر 
ــرایطی  ــه در ش ــد ک ــان می ده ــر نش ــال های اخی در س
ــد  ــاد رش ــران، ایج ــی ای ــادی فعل ــرایط اقتص ــر ش نظی
بــدون ازدیــاد تــورم غیرممکــن اســت. اصــوال آن چیــزی 
کــه مهــم اســت مهــار یــا کنتــرل تــورم اســت نــه بــاال 
ــرای  ــورم را ب ــا ت ــا غالب ــودن آن. دولت ه ــن ب ــا پایی ی
ایجــاد نظــم مالــی در بودجــه خــود و کاهــش نوســانات 
ــاد  ــرای ایج ــد و ب ــن می آورن ــت پایی ــای ثاب در قیمت ه
رونــق اقتصــادی یــا خــروج از رکــود و بحــران آن را بــاال 
می برنــد. دولــت حاضــر طــی دو ســال اخیــر بــا کنتــرل 
نــرخ تــورم نشــان داد کــه قصــد ایجــاد نظــم در سیســتم 
مالــی خــود را دارد و در ایــن راه موفــق هــم بــود. حــال 
ــرداری از موفقیت هــا  هــدف تغییــر کــرده و زمــان بهره ب

فــرا رســیده اســت. بنابرایــن کاهــش بیشــتر نــرخ تــورم 
قیمت هــا کــه تقریبــا غیرممکــن نیــز اســت، بایــد کنــار 
ــا  ــی آن ت ــاد موقت ــی از ازدی ــد حت گذاشــته شــود و نبای
ــا  ــت. تئوری ه ــراس داش ــد ه ــا 20 درص ــدود 15 ی ح
ــی  ــی ول ــادی موقت ــن ازدی ــه چنی ــد ک ــان می ده نش
ــد  ــث رش ــت و باع ــادی اس ــق اقتص ــده رون تحریک کنن
ــران از  ــاد ای ــود از اقتص ــار موج ــود. آم ــادی می ش اقتص
ســال 1985 تــا ســال 2015 و نحــوه عکس العمــل 
ــد  ــان می ده ــن را نش ــر ای ــه یکدیگ ــبت ب ــا نس متغیره
کــه پــس از گذشــت تنهــا چنــد مــاه و بــه دنبــال شــروع 
رشــد اقتصــادی، نــرخ تــورم مجــددا پاییــن خواهــد آمــد. 
ایــن مطلــب را همــه بایــد بداننــد کــه در شــرایط فعلــی، 

رشــد بــدون تــورم غیرممکــن اســت. 
بـــرای  به خصـــوص  بانکـــی،  بهـــره  نـــرخ   -2
تولیدکننـــدگان، بـــدون هیـــچ بهانـــه ای بایـــد هرچـــه 
زودتـــر و بـــه صـــورت دســـتوری بـــه مقـــدار قابـــل 
ــش  ــتا، کاهـ ــن راسـ ــود. در ایـ ــم شـ ــه ای کـ مالحظـ
ـــدود  ـــزل ح ـــه تن ـــت، بلک ـــاز نیس ـــره کارس ـــی به تدریج
ـــی اســـت  ـــت باشـــد. بدیه ـــد هـــدف دول 10 درصـــدی بای
ـــه  ـــه ب ـــر ک ـــن تغیی ـــرای ای ـــادی ب ـــتگذاران اقتص سیاس
ــای  ــد، نگرانی هـ ــوه می کنـ ــزرگ جلـ ــا بـ ــر آن هـ نظـ
ـــی  ـــداق علم ـــا مص ـــن نگرانی ه ـــی ای ـــد ول ـــادی دارن زی
ــا ســـطح حتـــی 10  ــره تـ ــرخ بهـ ــدارد. کاهـــش نـ نـ
درصـــد اثـــر بـــد یـــا مخربـــی بـــر اقتصـــاد تولیـــدی 
نخواهـــد گذاشـــت. دولـــت می توانـــد ســـاز و کار یـــا 
طریقـــه اجـــرای ایـــن کاهـــش را بـــا ســـلیقه خـــود 
ـــک روز  ـــی ی ـــرای آن حت ـــرای اج ـــی ب ـــد ول ـــاب کن انتخ

ــت داد.  ــد از دسـ را نبایـ
3- شــروع تعــداد کمــی پــروژه عمرانــی بــزرگ - در هــر 
جــای کشــور کــه باشــد - نیــز از الزامــات اصلــی کســب 
ــچ  ــن کار هی ــام ای ــرای انج ــت. ب ــدی اس ــد 5 درص رش
بهانــه ای - از قبیــل نداشــتن منابــع مالــی - نبایــد مــورد 
قبــول واقــع شــود بلکــه دولــت بایــد ایــن کار را بــدون 
ــاز  ــی آغ ــورت عمل ــه ص ــک روز ب ــی ی ــدر دادن حت ه
کنــد. متاســفانه در ســال های اخیــر اســتقراض از بانــک 
ــوان  ــه عن ــا، ب ــورم قیمت ه ــرخ ت ــل ن ــم، مث ــزی ه مرک
ــده اســت  ــی ش ــه معرف ــه جامع ــده ناپســند ب ــک پدی ی
ــد  ــا ب ــا الزام ــن پدیده ه ــدام از ای ــه هیچ ک ــی ک در حال
یــا خــوب نیســتند بلکــه هــر دو از ابــزار مهــم کنترلــی 
ــا اســتفاده  ــع از آن ه ــد به موق ــه بای ــا هســتند ک دولت ه
شــود. در حــال حاضــر اجــرای چنیــن پروژه هایــی 
منحصــرا بــا اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی بــه نفــع 
اقتصــاد کشــور اســت، حتــی بــه قیمــت بــاال بــردن نــرخ 

ــرخ ارزهــای خارجــی.  ــا ایجــاد نوســان در ن تــورم ی
ــدی  ــد 5 درص ــه رش ــیدن ب ــی رس ــات اصل ــا الزام این ه
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــی دیگ ــات فرع ــت. الزام اس
ــی  ــد ول ــث کرده ان ــراوان بح ــا ف ــاره آن ه ــران درب دیگ
ــت  ــدی رعای ــد 5 درص ــه رش ــیدن ب ــس از رس ــون پ چ
و اجــرای آن هــا بــرای تــداوم رشــد ضــروری اســت، بــه 
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ــود:  ــر می ش ــاره ای مختص ــا اش آن ه
ــه  ــه ب ــوع ک ــن موض ــب وکار: ای ــای کس ــود فض 1- بهب
ــت  ــتور کار دول ــم در دس ــداف مه ــی از اه ــوان یک عن
ــر  ــد مدنظ ــا بای ــه دائم ــت ک ــری اس ــرار دارد، متغی ق
بــه  وگرنــه رشــد  باشــد،  اقتصــادی  سیاســتگذاران 
دســت آمــده 5 درصــدی زودگــذر خواهــد بــود. در ایــن 
ــه حقــوق اولیــه و رعایــت  خصــوص احتــرام گذاشــتن ب
ــادی  ــه اقتص ــاز جامع ــن نی ــده مهم تری ــئون تولیدکنن ش
ــه  ــه ب ــود ک ــده نمی ش ــا دی ــای دنی ــچ ج ــت. در هی اس
ــدرت داده  ــدر ق ــی آن ق ــازمان های مالیات ــداران و س بانک
ــی آزادی هــای  ــدگان حت ــد از تولیدکنن شــود کــه بتوانن
فــردی و مدنی شــان را ســلب کننــد. ایــن شــیوه رفتــار 
بــدون شــک آثــار مخربــی در درازمــدت در پیکــره 

خواهــد  کشــور  اقتصــاد 
گذاشــت. کاهــش میــزان 
فــرار  و  ســرمایه گذاری 
اســتعدادها تنهــا دو عارضــه 
غیرقابــل جبــران از عــوارض 
اســتراتژی  بی شــمار 
فعلــی  دولــت  اقتصــادی 

ــت.  اس
ــد  ــن تولی ــر گرفت 2- در نظ
 )GDP( ناخالــص داخلــی
ــت:  ــه دول ــای بودج ــه ج ب

 GDP بایــد در نظــر داشــت کــه رشــد اقتصــادی یعنــی
ــرای  ــر را ب ــرج کس ــر مخ ــه اگ ــت ک ــر جمعی ــش ب بخ
ــا رشــد  مدتــی ثابــت بگیریــم، GDP متناســب اســت ب
اقتصــادی. در ایــران، بــه دالیــل ســنتی و منســوخ، تاکید 
ــم  ــه عل ــت ک ــدودی اس ــش از ح ــت بی ــه دول ــر بودج ب
ــد  ــتگذاران اقتصــادی بای ــد. سیاس ــن می کن ــروز تعیی ام
بداننــد کــه آن هــا فقــط مســئول جمــع آوری پــول بــرای 
مخــارج دولــت نیســتند بلکــه مســئولیت خطیــر آن هــا 
اعمــال سیاســتی اســت کــه تولیــد ناخالــص داخلــی را 
ــن  ــاال رفت ــا ب ــد. بدیهــی اســت GDP فقــط ب ــاد کن زی

ــود.  ــاد می ش ــات زی ــا و خدم ــی کااله ــد تمام تولی
3- نفــت بــه عنــوان کاال: بنــا بــه عــادت دیرینــه، نــگاه 
ــه نفــت بیــش از حــد  سیاســتگذاران اقتصــادی ایــران ب
ــا کاالی  ــدازه ای اســت کــه صده ــه ان ــع ب ــاد و در واق زی
دولــت  سیاســت های  کرده انــد.  فرامــوش  را  دیگــر 
کنونــی یــک اقتصــاددان را بــه ایــن فکــر می انــدازد کــه 
ــی فقــط از فــروش  ــع مال تفکــر دولــت ایــن اســت: مناب
ــر  ــع دیگ ــپس در صنای ــد و س ــت می آی ــه دس ــت ب نف
ــت  ــت اس ــر نادرس ــن تفک ــود. ای ــرمایه گذاری می ش س
و در درازمــدت خطرنــاک چراکــه نفــت هــم ماننــد 
کاالهــای دیگــر نوســانات تقاضــا، عرضــه و قیمــت دارد و 
ســرانجام روزی عمــر اقتصــادی آن تمــام می شــود. همــه 
ــهمی در  ــد و س ــود مهمن ــه خ ــه نوب ــر ب ــای دیگ کااله
ــر، سیاســت های  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب GDP کشــور دارن
ــاد همــه تولیــدات تدویــن  ــر مبنــای ازدی دولــت بایــد ب

ــرای  ــاد تولیــد و صــادرات نفــت. ب ــه فقــط ازدی شــوند ن
ــم؛  ــر بگیری ــابه را در نظ ــک کاالی مش ــط ی ــال فق مث
زغال ســنگ. ایــن مــاده معدنــی به راحتــی می توانــد 
جــای نفــت را در اقتصــاد ایــران پــر کنــد. ده هــا کاالی 
ــط  ــد، فق ــت را دارن ــن خاصی ــز همی ــر نی ــی دیگ معدن
کمــی وســعت نظــر و بهره گیــری از علــم روز و انعطــاف 

در سیاســت گزینی الزم اســت. 
تدویــن  در  دولــت  تقاضــا:  جــای  بــه  تولیــد   -4
ــی  ــرای مدت ــد ب سیاســت های اقتصــادی خــود، هــر چن
ــه  ــر عرض ــد و ب ــا بکاه ــر تقاض ــد ب ــد از تاکی ــاه، بای کوت
یــا تولیــد متمرکــز شــود. دیدیــم کــه تنهــا هنــر تاکیــد 
ــود کــه جامعــه  ــن ب ــی ای ــت قبل ــر تقاضــا توســط دول ب
را به شــدت مصرفــی کــرد کــه نتیجــه آن افزایــش 
بهــره  نــرخ  خطرنــاک 
ــرخ  ــپس ن ــود. س ــی ب بانک
بــاالی بهــره بانکــی جامعــه 
مجمــوع  کــرد.  ربــوی  را 
ایــن دو یعنــی جامعــه ای 
نمی کنــد،  تولیــد  کــه 
بانــک  در  را  خــود  پــول 
باالیــی  بهــره  می گــذارد، 
خــرج  را  آن  و  می گیــرد 
ــم  ــه حج ــد. در نتیج می کن
بــاال  جامعــه  نقدینگــی 
مــی رود و جامعــه ای بــدون شــغل ولــی مصرف گــرا 
ــاد  ــکاری زی ــی آن بی ــداق عمل ــد. مص ــود می آی ــه وج ب
و فزاینــده، تعطیلــی تقریبــا همــه روزه کارخانه هــای 
تولیــدی و ازدیــاد 29 درصــدی حجــم نقدینگــی در 
ــی  ــدی یعن ــدد 29 درص ــن ع ــت. ای ــته اس ــال گذش س
ــارد  ــزار میلی ــدود 250 ه ــته ح ــال گذش ــه در س این ک
ــن  ــا ای ــه ام ــور اضاف ــی کش ــم نقدینگ ــه حج ــان ب توم
پــول عمدتــا یــا بــه صــورت بهــره یــا بــه صــورت بیمــه 
ــغ  ــر، مبل ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــردم داده ش ــه م ــکاری ب بی
هنگفتــی بــرای کار نکــردن بــه مــردم داده شــد. تاکیــد 
را بــر تولیــد گذاشــتن بــه معنــای ایــن اســت کــه پــول 
بــرای کار کــردن بــه مــردم داده می شــود نــه بــرای کار 
ــرای  ــه عبــارت دیگــر، بدیــن معناســت کــه ب نکــردن. ب
مــردم شــغل ایجــاد شــود نــه درآمــد بــدون کار کــردن. 
پیش بینی هــای آمــاری نشــان می دهــد کــه ایــران 
بایــد ظــرف 5 ســال آینــده 5 میلیــون شــغل ایجــاد کنــد 
ــادل اقتصــادی نمی رســد و رکــود حاکــم  ــه تع ــه ب وگرن
ــود.  ــد ب ــدگار خواه ــان مان ــته همچن ــال گذش در 3 س
تجربــه نشــان داده اســت کــه سیاســت های پوپولیســتی 
ــیده  ــت آن رس ــذا وق ــد ل ــدت اثرگذارن ــط در کوتاه م فق
اســت کــه دولــت بــا قــرار دادن تولیــد بــه جــای تقاضــا، 
بــه روش هــای غلــط خــود خاتمــه دهــد و سیاســت های 
اقتصــادی مولــد را بــا تکیــه بــر تولیــد داخلــی و اســتفاده 
ــش  ــور در پی ــود در کش ــد موج ــل تولی ــتر از عوام بیش

 .ــرد بگی
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تفاهمنامه حمایت از توسعه اقتصاد 
دانش بنیان در شهر تهران امضا شد 

ران ردار �ت هور و هسش �ب حضور معاون عیمل و فناوری رئیس محب
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و شــهردار  رئیس جمهــور  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــعه  ــت از توس ــه حمای ــمی، تفاهمنام ــی مراس ــران، ط ته
اقتصــاد دانش بنیــان شــهر تهــران را امضــا کردنــد 
آییــن امضــای تفاهمنامــه همــکاری و آغــاز بــه کار 
فنــاوری شــهر بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی 
ــهردار  ــاف ش ــر قالیب ــور، محمدباق ــاوری رئیس جمه و فن
ــوم و مهــدی چمــران  ــر عل تهــران، محمــد فرهــادی وزی
رئیــس شــورای شــهر برگــزار شــد. در ایــن مراســم ســورنا 
ــت از  ــه حمای ــر قالیبــاف تفاهمنام ــتاری و محمدباق س
توســعه اقتصــاد دانش بنیــان شــهر تهــران را امضــا کردنــد 
ــد. و ســپس رســما مرکــز فنــاوری شــهر را افتتــاح کردن

ســتاری در ایــن مراســم بــا تشــکر از فعالیت هــای 
اقتصــاد  حــوزه  از  حمایــت  در  تهــران  شــهردار 
دانش بنیــان گفــت: در دو ســال گذشــته بــه دنبــال 
ــور،  ــرمایه های کش ــه س ــم ک ــوع بودی ــن موض ــات ای اثب
ــه  ــع پای ــتند. در واق ــص هس ــروی متخص ــان و نی جوان
اقتصــاد دانش بنیــان نیــز همیــن نیــروی متخصــص 
اســت کــه در کشــور مــا کمبــودی از ایــن نظــر وجــود 
ــت  ــر تربی ــور از نظ ــن کش ــران چهارمی ــرا ای ــدارد زی ن

ــت.  ــدس اس ــروی مهن نی
ســتاری بــا بیــان این کــه بایــد دیــدی وســیع در 
حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان ایجــاد شــود، گفــت: در 
صورتــی کــه بتوانیــم دیــدگاه خــود را در مســاله اقتصــاد 
دانش بنیــان تقویــت کنیــم، اگــر فــردی در هــر حــوزه ای 
ایــده ای اقتصــادی داشــته باشــد و پــس از هــر آزمــون و 
خطایــی دوبــاره مــورد حمایــت قــرار بگیــرد، ایــن فــرد 
ــروت تبدیــل می کنــد و ایــن  ــه ث ــده خــود را قطعــا ب ای

ــال آن هســتیم.  همــان چیــزی اســت کــه دنب
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور همچنیــن بیــان 
ــروی  ــوزه نی ــی در ح ــیل عجیب ــا پتانس ــور م ــرد: کش ک
ــود  ــتا وج ــن راس ــه در ای ــرده دارد ک ــوان و تحصیل ک ج
بهتریــن دانشــگاه ها و 32 میلیــون نیــروی جــوان و 
ــا بیانگــر  ــون دانشــجو در کشــور تمام همچنیــن 5 میلی

ــن پتانســیل اســت.  ای
لزوم استقرار شرکت های دانش بنیان

در فضای شهر 
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــای صن ــس هیات امن نایب رئی
ــه  ــهرمان ب ــری را در ش ــد جهت گی ــت: بای ــه گف در ادام
ســمت اقتصــاد دانش بنیــان ببریــم. فضــای شــهر فقــط 
مغازه هــا  و  ســوپرمارکتها  همچــون  مــواردی  بــرای 
نیســت بلکــه از ایــن فضــا بایــد بــرای بــه وجــود آمــدن 
ــت  ــروز خالقی ــان و ب ــرکت های دانش بنی ــتقرار ش و اس
جوانــان اســتفاده کــرد و ایــن دیــدگاه را مــورد حمایــت 

ــرار داد.  ق
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بیــان کــرد: تاکنــون چندین 
پــروژه مشــترک بــا شــهرداری تهــران داشــته ایم و 
طرح هــای زیــادی در ایــن زمینــه همچــون طــرح 

ــال انجــام اســت.  ــران در ح توســعه دانشــگاه ته

فرهنگ سـرمایه گذاری روی شرکت های 
دانش بنیـان باید ایجاد شـود 

وی بــه فضــا و جریــان بــه وجــود آمــده در حوزه نــوآوری 
ــاتید  ــت اس ــا فعالی ــه ب ــان این ک ــا بی ــرد و ب ــاره ک اش
و دانشــجویان دانشــگاه های شــهر تهــران از جملــه 
دانشــگاه شــریف و راه انــدازی شــرکت ها در اطــراف ایــن 
دانشــگاه شــاهد تغییــرات جــدی هســتیم، گفــت: یکــی 
ــاال رفتــن قیمــت زمیــن در اطــراف  ــن تغییــرات، ب از ای
فعالیــت  شــرکت های  بــا  دانشگاه هاســت کــه  ایــن 
دانش بنیــان رخ داده و ایــن اتفاقــی اســت کــه در ســایر 
دانشــگاه های کشــور بایــد رخ دهــد. بنابرایــن بــرای 
اعتقــاد  مســاله  مهم تریــن  زیســت بوم  ایــن  ایجــاد 
ــه  ــن فرهنــگ در کشــور ایجــاد شــود ک ــد ای اســت. بای
ســرمایه گذاری  دانش بنیــان  روی شــرکت های  افــراد 
ــازی  ــاخت و فرهنگس ــن زیرس ــاد ای ــرای ایج ــد. ب کنن
ــت  ــه حمای ــور ب ــان در کش ــاد دانش بنی ــج اقتص و تروی
ــم. البتــه  ــاز داری ــه شــهرداری نی تمــام بخش هــا از جمل
ــا امــروز در ایــن زمینــه همــراه مــا  شــهرداری تهــران ت
بــوده امــا بــه حمایــت و هماهنگــی بیشــتر خصوصــا در 

ــم.  ــاز داری ــازی نی ــوزه فرهنگس ح
ــی  ــتوانه حمایت ــن پش ــا ای ــت: ب ــن گف ــتاری همچنی س
ــه ای  ــه نقط ــا ب ــان، قطع ــش بنی ــاد دان ــت از اقتص دول
می رســیم کــه شــاهد ایجــاد شــرکت های بســیار بــزرگ 
در کشــور خواهیــم بــود. همچنیــن، در حوزه هــای 
ــرف اول را در  ــران ح ــا ای ــی تی و هوافض ــک، آی         س بیوتِ
منطقــه می زنــد و روشــن اســت کــه در حوزه هــای 

ــید.  ــم رس ــن نقطــه خواهی ــه ای ــر ب دیگ
ـــکر  ـــز تش ـــاوری نی ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــر عل وی از وزی
کـــرد و گفـــت: وزارت علـــوم همـــواره در مســـیر 
تحقـــق اهـــداف اقتصـــاد دانش بنیـــان همـــراه ماســـت 
زیـــرا پایـــه و اســـاس ایـــن  فعالیـــت در دانشـــگاه ها و 
ــه  ــرد کـ ــکل می گیـ ــاوری شـ ــم و فنـ ــای علـ پارک هـ
ـــر ماســـت. ســـتاری  ـــه یاریگ ـــن زمین ـــرم در ای ـــر محت وزی
ــس  ــران، رئیـ ــر چمـ ــای دکتـ ــن از حمایت هـ همچنیـ

شـــورای شـــهر تهـــران، تشـــکر کـــرد. 
ــر  ــه همــراه محمدباق ــان، دکتــر ســورنا ســتاری ب در پای
قالیبــاف شــهردار تهــران، مهنــدس دنیامالــی عضــو 
ــیخ زین الدین معاون  ــود ش ــران، محم ــهر ته ــورای ش ش
نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و 
مشــاور  کرمــی  پرویــز  و  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس  جمهــور کــه نماینــدگان 
تام االختیــار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
در اجــرای ایــن تفاهمنامــه بودنــد و دکتــر بابــک 
تهــران و  فنــاوری شــهر  نگاهــداری رئیــس مرکــز 
تجاری ســازی  دفتــر  مدیــرکل  اســماعیل قادری فر 
ــی از  ــاوری، ضمــن رونمای ــت علمــی و فن ــاوری معاون فن
پــارک علــم و فنــاوری شــهر، از شــرکت های مســتقر در 

ــد.  ــد کردن ــارک بازدی ــن پ ای



دانش بنیان  شماره ششم  خردادماه 1395

116

مفاد تفاهمنامه
بـه منظـور اجـراي سیاسـت های کلـی کشـور در توسـعه 
اقتصـاد مقاومتـي بـا تکیـه بـر شـرکت های دانش بنیـان 
شـهر  توسـعه  چشـم انداز  تحقـق  تسـهیل  همچنیـن  و 
تهـران بـا تکیـه بر علـم و فنـاوری و در چارچـوب اهداف 
و سیاسـت هاي ابالغـي مقـام معظـم رهبـري و گسـترش 
ایـن  تهـران،  شـهر  در  فنـاوری  و  علمـی  فعالیت هـای 
تفاهمنامـه بین معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری 

و شـهرداری تهـران امضـا شـده اسـت. 
اهداف تفاهمنامه 

اهداف این تفاهمنامه عبارتند از: 
1- تقویــت همــکاری بیــن شــهرداری بــا معاونــت علمــی 
و فنــاوری بــه منظــور توســعه اقتصــاد دانش بنیــان 
قابلیت هــای  توســعه  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
نقــش  افزایــش  بــر  تاکیــد  بــا  تهــران  کالنشــهر 
ــق فعالیت هــای متکــی  ــی شــهر تهــران از طری بین الملل

ــران  ــهر ته ــوآوری در ش ــاوری و ن ــه فن ب
ــق توســعه  ــع تنگناهــای شــهر از طری ــه رف 2- کمــک ب

ــن  ــای نوی ــوآوری و فناوری ه ن
و  جــذب  فرایندهــای  توســعه  و  3- ســاماندهی 
بومی ســازی فناوری هــا و مشــاغل فناورانــه وارداتــی 
4- مشــارکت در ایجــاد و توســعه فرصتهــای شــغلی 
ــروی انســانی  ــگان و نی ــان، جــذب دانش آموخت دانش بنی
ــرای  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــاد ش ــب ایج ــر در قال ماه

ــه شــهر تهــران  ــه پیشــرفت فناوران کمــک ب
ــرای  ــی ب ــازی و بازاریاب ــکاری در بازارس ــت هم 5- تقوی

ــهری  ــت ش ــوزه مدیری ــبنیان در ح ــوالت دانش محص

ــوان  ــه عن ــان ب ــاد دانش بنی ــگ اقتص ــج فرهن 6- تروی
ــی  ــاد مقاومت ــم اقتص ــه مه مولف

اقدامات کالن 
اقدامـات کالن بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه کـه قـرار اسـت بـا 

مشـارکت طرفیـن انجـام شـود بـه شـرح زیـر اسـت: 
1- ایجـاد قطب هـای تخصصـی فنـاوری در پهنه هـای مجـاز 
شـهر و حمایت از اسـتقرار شـرکت ها و موسسـات دانش بنیان 

در پهنه هـای مـورد نظر 
2- ایجـاد و توسـعه سـازوکارهای حمایـت از شـرکت های 

دانش بنیـان مسـتقر در شـهر تهـران 
3- ایجاد و توسعه سازوکارهای تسهیالتی و قانونی و رفع موانع 
حقوقی برای روان سـازی فراینـد فروش محصوالت دانش بنیان 
سـاخت داخل در شـهر تهـران و اولویـت دادن تامین نیازهای 

شـهرداری تهران از این محصوالت سـاخت داخل 
4- توسـعه مراکـز نـوآوری و سـایر نهادهـای الزم در کنـار 
قطب هـای فنـاوری در سـطح مناطـق و محـالت شـهر تهران 
برای تامین زیرسـاخت ها و نهادهاي پشـتیبان شـکل گیري و 

توسـعه شـرکت هاي دانش بنیـان در شـهر 
5- حمایـت مـادی و معنـوی از توسـعه فنـاوری در حوزه های 

اولویـت دار مـورد نیاز شـهر و مدیریت شـهری 
6- فراهـم کـردن شـرایط اسـتقرار مرکز فعالیت شـرکت های 
دانش بنیـان در کاربری هـای مسـکونی در سـطح شـهر تهران 
از سـوی شـهرداری تهـران که سـازوکار اجرایـی آن در کمیته 

راهبری مشـخص می شـود 
7- اسـتفاده از ظرفیـت مراکز و نهادهای اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی شـهرداری از جملـه مراکـز کارآفرینـی، خانه هـای 
فرهنـگ و سـاختارها و امکانـات مشـابه شـهرداری تهـران در 

  .تحقـق اهـداف تفاهمنامه
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استخدام تضمینی در مسابقه فن آورد

ره مسابقه »فن آورد« ز در�ب مهه چ�ی
ست مسابقه  ری، رس�پ

ت
ز � ن ممدحس�ی از ز�ب

 بهاره حیدری
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ــادی  ــای زیـ ــوال هزینه هـ ــگاهی معمـ ــابقات دانشـ مسـ
ــا  را بـــر دوش برگزار کننـــدگان خـــود می گذرانـــد، امـ
ـــن هزینه هـــا  ـــا ای خروجـــی و حاصـــل آن هـــا چیســـت؟ آی
ــزاری  ــوند و برگـ ــران می شـ ــر جبـ ــوی دیگـ ــه نحـ بـ

ــد داشـــت؟  ــابقه هایی ثمـــری خواهـ چنیـــن مسـ
شـــاید بتـــوان مســـابقه »فـــن آورد« را از معـــدود 
ـــا فکـــر و هـــدف مشـــخص کار  ـــه ب مســـابقاتی دانســـت ک
ـــه  ـــا س ـــه تنه ـــیری ک ـــد و در مس ـــاز کرده ان ـــود را آغ خ
ـــد.  ـــش رفته ان ـــوب پی ـــذرد، خ ـــروعش می گ ـــال از ش س
ـــت؟  ـــکل گرف ـــن آورد ش ـــابقه ف ـــه مس ـــد ک ـــه ش ـــا چ ام

ــابقه در  ــری، سرپرســـت ایـــن مسـ ــین قمـ محمدحسـ
ایـــن  بـــاره می گویـــد: »ســـال 92 بـــا چنـــد نفـــر از 
ـــتند و  ـــه داش ـــف رتب ـــابقات مختل ـــه در مس ـــانی ک کس
بیشترشـــان هـــم دانش آموختـــگان دانشـــگاه صنعتـــی 
شـــریف بودنـــد، بـــه ایـــن جمع بنـــدی رســـیدیم کـــه 
در دنیـــا مســـابقات مختلفـــی برگـــزار می شـــود امـــا 
ــر  ــابقات بـ ــن مسـ ــت. ایـ ــدف نیسـ ــدام بی هـ هیچ کـ
اســـاس نیـــازی در صنعـــت کار می کننـــد و خروجـــی 
آن هـــم نیازشـــان را رفـــع می کننـــد.« مـــا در کشـــور 
خـــود چـــه کرده ایـــم؟ ریشـــه ایـــن مســـابقات از کجاســـت 
و قـــرار اســـت کـــدام نیـــاز را برطـــرف کنـــد. قمـــری 
ـــده  ـــرداری ش ـــا کپی ب ـــابقات م ـــون مس ـــت چ ـــد اس معتق
از مســـابقات خارجـــی اســـت، نیـــازی را از کشـــورمان 
برطـــرف نمی کنـــد و کســـانی کـــه رتبـــه می گیرنـــد 
ــه  ــتند، بـ ــابقات هسـ و در اصـــل خروجـــی ایـــن مسـ
درد ایـــران نمی خورنـــد. البتـــه ایـــن بـــه ایـــن معنـــا 
نیســـت کـــه خروجی هـــا ارزشـــی ندارنـــد امـــا دردی 
ـــه  ـــا تکی ـــراد ب ـــن اف ـــط ای ـــود و فق ـــور دوا نمی ش از کش
ـــرفته  ـــورهای پیش ـــه کش ـــد، ب ـــه آورده ان ـــی ک ـــر مقام ب

بـــرای ادامـــه تحصیـــل و کار مهاجـــرت می کننـــد. 
ــا بررســـی شـــرایط موجـــود، فراینـــد  ایـــن گـــروه بـ
ــری در  ــد. قمـ ــی می کننـ ــن آورد را طراحـ ــابقه فـ مسـ

ایـــن  بـــاره بیـــان می کنـــد: »مـــا فراینـــدی طراحـــی 
ـــابقه  ـــاز چیســـت و مس ـــم نی ـــدا ببینی ـــه در ابت ـــم ک کردی
را در پاســـخ بـــه آن نیـــاز برگـــزار کنیـــم. در دوره اول 
نیـــاز تخصصـــی فقـــط آی تـــی بـــود و در دوره هـــای 
بعـــدی بـــه مـــرور تخصص هـــای دیگـــر هـــم اضافـــه 
ـــد،  ـــزار ش ـــال 94 برگ ـــه در س ـــابقه ای ک ـــدند.« در مس ش
متخصصـــان در 6 رشـــته »برنامه نویســـی کامپیوتـــر«، 
»بـــرق  هوشـــمند«،  تلفن هـــای  »برنامه نویســـی 
الکترونیـــک«، »داده کاوی«، »معمـــاری« و »گرافیـــک« 

بـــه رقابـــت پرداختنـــد. 
سرپرســـت مســـابقه فـــن آورد دربـــاره این کـــه چگونـــه 
متوجـــه نیازهـــای تخصصـــی کشـــور می شـــوند، 
ـــراغ  ـــه س ـــوع ب ـــن موض ـــن ای ـــرای دریافت ـــد: »ب می گوی
شـــرکت های دانش بنیـــان رفتیـــم. در ابتـــدای کار 
150 شـــرکت مطـــرح شـــد و مســـابقه بـــا همـــکاری 
ـــوزه  ـــه در ح ـــریف ک ـــگاه ش ـــاتید دانش ـــته از اس آن دس
ــتم  ــی و سیسـ ــد، طراحـ ــال بودنـ ــز فعـ ــت نیـ صنعـ

ارزیابـــی مشـــخص شـــد.« 
هـــدف برگزار کننـــدگان ایـــن رویـــداد ایـــن بـــود کـــه 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  جـــذب  برتـــر  نفـــرات 
شـــوند. نتیجـــه بهتـــر از آن چیـــزی شـــد کـــه فکـــر 
 30 و   20 رتبه هـــای  کـــه  نفراتـــی  و  می کردنـــد 
هـــم بـــه دســـت آورده بودنـــد، بـــه شـــرکت های 
دانش بنیـــان راه یافتنـــد. ایـــن اتفـــاق بـــه آن هـــا 
ــاد  ــا اعتمـ ــد بـ ــبب شـ ــس داد و سـ ــه نفـ ــاد بـ اعتمـ
ـــن  ـــرکت کنندگان تضمی ـــه ش ـــال 94 ب ـــتری در س بیش
ـــتفاده  ـــت اس ـــه هیچ وق ـــی ک ـــد؛ تضمین ـــتخدام بدهن اس
ـــد  ـــری می گوی ـــدند. قم ـــذب ش ـــراد ج ـــه اف ـــد و هم نش
بـــرای ســـال 95 می خواهنـــد یـــک قـــدم دیگـــر هـــم 
پیـــش برونـــد و ادامـــه می دهـــد: »می خواهیـــم بـــرای 
ســـال 95 بـــه شـــرکت ها تضمیـــن بدهیـــم، بـــه ایـــن 
شـــکل کـــه اگـــر پـــس از گذشـــت 6 مـــاه بـــه ایـــن 
ـــه  ـــد ب ـــتخدام کرده ان ـــه اس ـــردی را ک ـــیدند ف ـــه رس نتیج
دردشـــان نمی خـــورد، درصـــدی از حقـــوق آن شـــخص را 
ـــه عـــالوه، تصمیـــم  کـــه پرداخـــت شـــده، پـــس بدهیـــم. ب
داریـــم ایـــن مســـابقات را در اســـتان های دیگـــر هـــم 

برگـــزار کنیـــم.« 
بــه جــز چهــار حامــی اصلــی مســابقه فــن آورد کــه شــامل 
دانشــگاه صنعتــی شــریف، بنیــاد میــزان، پــارک فنــاوری 
پردیــس معاونــت علمــی و ســتاد توســعه علــم فنــاوری و 
اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی هســتند، مشــتریان 
ایــن مســابقه هــم بســیارند؛ از شــهرداری تهران و شــرکت 
خدمــات انفورماتیــک گرفتــه تــا بانــک آینــده و مجتمــع 
دربــاره  قمــری  و...  شــرکت های وب  و  تهــران  فنــی 
ــا  ــن مجموعه ه ــه ای ــا هم ــته اند ب ــه توانس ــه چگون این ک
ــن  ــه ای ــا هم ــا ب ــد: »م ــح می ده ــد، توضی ــکاری کنن هم
مجموعه هــا کار کردیــم بــه ایــن خاطــر کــه واقعــا بــه مــا 
نیــاز داشــتند. البتــه بایــد بیــن حامــی و مشــتری تمایــز 
ــرای این کــه در  قائــل شــویم. در جاهــای دیگــر حامــی ب
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مراســمی لوگویــش بخــورد و غرفــه داشــته باشــد حمایت 
می کنــد و در نهایــت هــم نیــازش برطــرف نمی شــود در 
حالــی  کــه حامیــان مالــی مــا نیازهایشــان از ایــن مســیر 
برطــرف شــده اســت. مثــال شــهرداری مشــهد، بنیــاد ملی 
بازی هــای رایانــه ای و... خودشــان نیازهایشــان را برطــرف 
کرده انــد. آن قــدر خروجــی خــوب بــوده کــه بنیــاد ملــی 
انســتیتو  ورودی  داده  پیشــنهاد  رایانــه ای  بازی هــای 
ــن آورد باشــد. در بحــث  ــی بازی ســازی از مســابقات ف مل
داده کاوی، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــه ما درخواســت 
ــرار اســت  ــای کارت ســوخت هــم ق ــی دیت داده و از طرف
بــه مســابقه گذاشــته شــود. این هــا چنــد نمونــه محــدود 

هســتند.« 
قمـــری هـــدف اول ایـــن مســـابقات را شناســـایی و 
ـــوان  ـــف عن ـــته های مختل ـــان در رش ـــدی متخصص رتبه بن
می کنـــد و می گویـــد: »مـــا از بیـــن 3500 شـــرکت 
ــم  ــم و داریـ ــایی کرده ایـ ــد را شناسـ ــده 20 درصـ کننـ
ـــال  ـــه ح ـــا ب ـــا ت ـــم. م ـــش می دهی ـــا را افزای ـــداد آن ه تع
ـــد  ـــی 5 درص ـــه حت ـــم ک ـــه کار کرده ای ـــا 70، 80 مجموع ب
شـــرکت های دانش بنیـــان هـــم نیســـتند. بـــه همیـــن 
دلیـــل در جلســـه ای کـــه بـــا دکتـــر ســـتاری داشـــتیم 
ــرکت  ــزار شـ ــه 2 هـ ــم کـ ــان درخواســـت کردیـ از ایشـ
دانش بنیـــان را بـــه مـــا معرفـــی کننـــد تـــا بـــا تعـــداد 

ــه  ــیم کـ ــته باشـ ــل داشـ ــرکت ها تعامـ ــتری از شـ بیشـ
ـــگ  ـــعه فرهن ـــتاد توس ـــط س ـــتر توس ـــکاری بیش ـــول هم ق

ــت.«  ــده اسـ ــان داده شـ دانش بنیـ
بـه گفتـه برگزا  ر کننـدگان ایـن رویـداد، فـن آورد بـر ایـن 
بـاور اسـت که مهم تریـن سـرمایه در فعالیت هـا و خدمات 
مبتنـی بـر دانش، نیروی انسـانی و افراد متخصـص و ماهر 
اسـت. بنابرایـن بـا تکیه بـر این اعتقـاد به شناسـایی، ارتقا 
و سـاماندهی افراد بااسـتعداد و ماهر پرداخته و این سـه را 
در راس اولویت هـا و برنامه هـای خـود در قـرار داده اسـت. 
در دوره گذشـــته، جوایـــز ایـــن مســـابقات شـــامل ســـکه بهـــار 
آزادی بـــرای نفـــرات برتر، تضمیـــن اســـتخدام و امـــکان 
فرصـــت حضـــور در یک رقابـــت تلویزیونی حرفـــه ای 
ـــد  ـــته  بودن ـــه توانس ـــرکت کنندگان ک ـــه ش ـــه بقی ـــود و ب ب
ـــی  ـــز گواه ـــد نی ـــات کنن ـــود را اثب ـــدی خ ـــارت و توانمن مه
معتبـــر مهارتـــی ارائـــه می شـــد. همچنیـــن ایـــن افـــراد 
بـــه شـــرکت های معتبـــری از ســـوی انجمـــن نخبـــگان 

دانشـــگاه شـــریف معرفی شـــدند. 
ـــه  ـــن آورد ب ـــابقات ف ـــوم مس ـــی دوره س ـــه اینترنت مرحل
ـــریف و  ـــی ش ـــگاه صنعت ـــگان دانش ـــن نخب ـــت انجم هم
معاونـــت پژوهشـــی ایـــن دانشـــگاه تابســـتان امســـال 
برگـــزار می شـــود و اوایـــل مهرمـــاه نیـــز زمـــان 

  .مســـابقه حضـــوری خواهـــد بـــود
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فرصتی برای تبادل علم و فناوری
گزار شد اینوتکس ۲۰۱۶ �ب

 پریچهر یوسفی

به  )اینوتکس 2016(  نوآوری  و  فناوری  نمایشگاه  پنجمین 
همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط پارک 
فناوری پردیس این معاونت 2 تا 5 خردادماه در نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار شد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه، ضمن تبریک میالد حضرت مهدی)عج( و قدردانی 
از حضور سفرا و مدیران شرکت های حاضر در این نمایشگاه، 
گفت: »امید دارم این رویداد زمینه ساز رخدادهای مهمی در 

حوزه همکاری های بین المللی و تعامل شرکت ها باشد.« 
دارای  گذشته  سال  با  را  امسال  اینوتکس  ستاری  سورنا 
تفاوت های مثبت قابل توجهی دانست که از جمله مهم ترین 

آن ها رشد دو برابری حضور شرکت های خارجی بود. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر اصالح و پایه ریزی 
مجدد نگاه به آینده کشور تاکید کرد و افزود: »باید پایه تفکر 

را در کشور به آینده اقتصاد تغییر دهیم. گرچه جزو رتبه  های 
این  اما  هستیم،  جهان  زیرزمینی  منابع  دارندگان  نخست 
بدین معنا نیست که کشور را با فروش این منابع محدود و 

خام فروشی اداره کنیم.« 
نادرست  فرهنگ  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
ندانست و گفت:  به منابع زیرزمینی محدود  را  خام فروشی 
»این فرهنگ نادرست در تفکر ما ریشه دارد و نه تنها در منابع 
زیرزمینی، بلکه در دیگر عرصه ها - همچون کشاورزی - نیز باید 
از خام فروشی پرهیز کنیم. راهکار جایگزین، اقتصاد دانش بنیان 
است که پایه و اساس آن نیروی انسانی ارزشمند ماست که 
کمتر کشوری از آن بهره مند است. بیش از 32 میلیون جوان 
کمتر از 32 سال که 5 میلیون دانشجو در میان آن هاست، ما 
را در زمره 5 کشور برتر دنیا جای داده و کشورمان را از این 

حیث منحصر به فرد ساخته است.« 
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ایران به دنبال برقراری فضای تعامل و همکاری با دیگر کشورها 
بر مبنای علمی و فناوری با برگزاری نمایشگاه اینوتکس است 
زیرا تمامی توانایی ما در حوزه علم و فناوری قابل اعتنا نیست 
و نیازمند تعامل با دیگر کشورها در این عرصه هستیم. بنابراین 
دست یاری خود را به سوی دیگر کشورها دراز کرده ایم و 
آماده همکاری در مسیر علم و فناوری، طراحی مشترک، ایجاد 
خطوط تولید مشترک و فروش محصوالت دیگر کشورها در 

بازار ایران و منطقه هستیم.« 
مجید نجفیان، دبیر پنجمین نمایشگاه بین المللی فناوری و 
نوآوری نیز با اشاره به این که در اینوتکس تالش شده است ادبیات 
جدیدی در برگزاری یک نمایشگاه فناورانه و نوآورانه ایجاد شود، 
گفت: »این نمایشگاه فراتر از تبادالت تجاری و فروش محصول 
عمل می کند و به دنبال شکل دادن همکاری های بلندمدت 

تجاری و سرمایه گذاری با دیگر کشورهاست.« 
نجفیان از حضور 82 شرکت فناور از 14 کشور در این نمایشگاه 
خبر داد و افزود: »کشورهای روسیه، یونان و بالروس به عنوان 
پاویون ملی در این رویداد حضور دارند. با وجود 91 شرکت از 
یونان و 80 شرکت از کره جنوبی در نمایشگاه اختصاصی کره، 
می توان گفت مجموعا 270 شرکت حضور دارند که هر کدام 

زمینه مناسبی برای همکاری هستند.« 
دبیر اینوتکس به برگزاری نشست شبکه سازی فناوری، کارگاه 
آموزشی بین المللی و سه نشست تخصصی به عنوان بخشی از 
رویدادهای جنبی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: »کارگاهی 
آموزشی با همکاری مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد 
برگزار خواهد شد و عالوه بر آن، نشست شبکه سازی فناوری 
میزبان صاحب نظرانی از 12 کشور دنیا خواهد بود که تجربیات 

خود را در عرصه فناوری به اشتراک خواهند گذاشت.« 
امضــای تفاهمنامــه حــوزه هوایــی بیــن 

ایــران و ایتالیــا 
سه   ،2016 اینوتکس  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در 
دبیر  منوچهر منطقی  با حضور  ایتالیا  با کشور  تفاهمنامه 
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد. نخستین 
تفاهمنامه در راستای کاربری تجاری پهپادها و مشارکت 
در خصوص  تفاهمنامه  دومین  پهپادهاست.  تکنولوژی  در 
زمینه  در  خبره  و  متخصص  انسانی  نیروهای  آموزش 
حوزه های تخصصی هوافضا طی یک سال آتی و در نهایت 
سومین تفاهمنامه مشارکت در طراحی و تولید هواپیمای 

40 نفره تحت لیسانس برزیل بود. 
عالوه بر این، منطقی از محصول الکتروپمپ سوخت هواپیما 
دانش بنیان  شرکت  توسط  ایران  در  بار  نخستین  برای  که 
»پمپ گستران پویا« در حوزه هوانوردی تولید شده است، در 
نمایشگاه اینوتکس 2016 رونمایی کرد. این محصول برای 
انتقال سوخت از باک هواپیما به موتور استفاده شده و دو بخش 
اصلی دارد. قسمت اول الکتروموتور AC سه فاز با فرکانس 400 
هرتز است که وظیفه تامین قوای محرکه پمپ را بر عهده دارد و 
بخش دوم قسمت اصلی پمپ، سانتریفیوژ است که فشار مورد 

  .نیاز برای انتقال سوخت به باک هواپیما را تامین می کند

ستاری با اشاره به این ظرفیت نیروی انسانی فوق العاده کشور 
به عنوان دارایی اصلی اقتصاد دانش بنیان، ایران را یک بازار 80 
میلیون نفری ارزشمند برای دیگر کشورها دانست و گفت: »بازار 
80 میلیونی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، در کنار حضور 
بیش از 50 درصد استفاده کنندگان بستر اینترنت در ایران، 
کشور ما را به ظرفیتی ارزشمند برای حضور دیگر کشورها بدل 
کرده است. بازار ایران به داخل کشور محدود نبوده و مرزهای 
 e�commerce گسترده آن را نیز در بر می گیرد. بازار بزرگ
یکی دیگر از ظرفیت های ماست و غیر از داخل کشور، جمعیتی 
400 میلیونی در مرزهای ایران را تحت پوشش قرار می دهد.« 
رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
پتانسیل علمی باال و نیروی انسانی فوق العاده و توانمند را 
ضرورتی برای مبنا قرار گرفتن فناوری و نوآوری در تعامالت 
آینده کشورمان با دیگر کشورها دانست و افزود: »کشورهایی 
که قصد دارند از ظرفیت بازار ایران بهره مند شوند باید مبنای 
تعامل خود را نوآوری، فناوری، تحقیق و توسعه قرار دهند. 
ایجاد پارک های فناوری مشترک از اولویت های جدی همکاری 
ما با دیگر کشورهاست. این مساله با هیات های خارجی که 
در ایران حضور دارند، مورد بحث قرار می گیرد و در کنار آن، 
همکاری در حوزه joint�venture از دیگر اولویت های این 

همکاری است.« 
ستاری با تاکید بر این که ایران صرفا بازار مصرف محصوالت 
دیگر کشورها نیست، گفت: »کشورهایی که قصد دارند با ایران 
وارد تعامل شوند، باید توانمندی  نیروی انسانی ایران را مورد 
توجه قرار دهند. بازار بکر ایران باید متعلق به کشورهایی باشد 
که حاضر باشند در حوزه های تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و 

نوآوری با ایران فعالیت های مشترکی را پایه ریزی کنند.« 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این که باید بپذیریم 
صرفا یک بازار مصرف برای دیگر کشورها نیستیم، بر صیانت از 
این بازار تاکید کرد و گفت: »برای صیانت از این بازار باید روی 
ایجاد شرکت های مشترک، خطوط تولید مشترک، انتقال فناوری، 
تحقیق و توسعه تمرکز داشته باشیم و ساز و کار تعامل برد - برد با 

شرکت های خارجی را مبنای کار مشترک قرار دهیم.« 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد، با تحقق رویکردهای جدید 
حاضر  شرکت های  اینوتکس،  برگزاری  جمله  از  اقتصاد  در 
توانمندی انسانی و ظرفیت بازار ایران را به خوبی درک کنند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین از شرکت های 
خارجی حاضر در این نمایشگاه دیدن کرد و از نزدیک با حوزه 

کاری و توانمندی این شرکت ها آشنا شد. 
ــی  ــی مل ــس؛ اقدام ــگاه اینوتک نمایش

ــی  ــردی بین الملل ــا رویک ب
حمیدرضا امیری نیا، رئیس پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوری، 
این نمایشگاه را اقدامی ملی با رویکردی بین المللی دانست و 
گفت: »با برگزاری این نمایشگاه به دنبال یافتن جایگاه واقعی 
ایران در عرصه بین المللی برای تبادل فناوری هستیم. ایران در 
عرصه های فناورانه - همچون فناوری نانو - جایگاه مطلوبی 
دارد که نویدبخش خلق ثروت از علم است و این نمایشگاه 
تالش می کند تجلی بخش خلق ثروت از علم و فناوری باشد. 
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جذب 170 نفر از ایرانیان مقیم خارج کشور

ز جشنواره و کنگره میل علوم و فناوری های سلول های بنیادی ست�ی ز �ز
گزار شد زساخ�ت �ب شیک �ب ز و �پ

 فاطمه عباسی
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ــدن  ــی در ب ــب بافت ــبب زوال و تخری ــه س ــای ک بیماری ه
می شــوند، معضلــی اساســی بــرای ســالمت انســان ها 
ــع دائمــی بافتــی،  ــل یافتــن منب ــه همیــن دلی هســتند. ب
ــواره  ــا، هم ــه بیماری ه ــان این گون ــتفاده در درم ــرای اس ب
ــوم  ــان عل ــی محقق ــغولیات ذهن ــن مش ــی از بزرگ تری یک
ــمندان  ــته، دانش ــال های گذش ــت. در س ــوده اس ــکی ب پزش
خــواص ســلول های ویــژه ای را توصیــف کردنــد کــه 
ــود  ــی س ــن بیماری های ــان چنی ــا در درم ــوان از آن ه می ت
ــلول های  ــوان س ــا عن ــلول ها را ب ــن س ــروزه ای ــت. ام جس
ــلول ها  ــن س ــد شــناخت ای ــر چن ــادی می شناســیم. ه بنی
بــه ســال ها قبــل بازمی گــردد ولــی آنچــه در حــال حاضــر 
ــه ایــن ســلول ها داده، گرایــش عمومــی  اهمیــت خاصــی ب
ــی  ــان بســیاری از بیماری های ــا در درم ــه اســتفاده از آن ه ب
اســت کــه تخریــب بافتــی را بــه همــراه دارنــد. کاربــرد ایــن 
ــکی  ــلول درمانی( و پزش ــان )س ــی در درم ــلول ها انقالب س
)پزشــکی ترمیمــی( ایجــاد کــرده اســت. بــه دلیــل اهمیــت 
ــن  ــی در ای ــز فعالیت های ــا نی ــم، در کشــور م ــن عل ــژه ای وی
زمینــه صــورت گرفتــه اســت. در ادامــه همیــن فعالیت هــا، 
ــای  ــوم و فناوری ه ــی عل ــره مل نخســتین جشــنواره و کنگ
ــد.  ــزار ش ــاختی برگ ــکی بازس ــادی و پزش ــلول های بنی س

ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــه هم ــه ب ــره ک ــن کنگ ای
و  روزهــای 30  بــود،  شــده  برگــزار  ریاســت جمهوری 
کارگاهــی  و  آموزشــی  برنامه هــای  اردیبهشــت ماه   31
ــود را  ــدگان خ ــز برگزی ــرداد نی ــم خ ــزار و یک ــود را برگ خ
ــه  ــم اختتامی ــرد. مراس ــی ک ــف معرف ــای مختل در بخش ه
بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــور، علی اصغــر فانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش و 
محمــد فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در مرکــز 
همایش هــای بین المللــی رازی در تهــران برگــزار شــد. 
حـوزه  فعـاالن  مجمـع  بزرگ تریـن  روز،  سـه  ایـن  طـی 
سـلول های بنیـادی کشـور گـرد هـم آمدنـد و کارگاه هـای 
آموزشـی در نقـاط مختلـف شـهر تهـران در مراکـزی چـون 
سـازمان انتقـال خـون، موسسـه رویـان و بیمارسـتان های 
دانشـگاهی و غیردانشـگاهی برگـزار شـد. در مجمـوع، 170 
محقـق و دانشـجو در این کارگاه ها شـرکت کردند. همچنین 
نمایشـگاهی از دستاوردهای شـرکت ها و موسسات پژوهشی 
در حوزه سـلول های بنیادی و پزشـکی بازسـاختی در حاشیه 
ایـن رویـداد برپا شـد و توجه عالقه مندان و فعـاالن این حوزه 

را بـه خـود جلـب کرد. 
ترویــج فعالیت هــای نوآورانــه و فناورانــه 

بایــد از مقاطــع پایــه آغاز شــود 
در مراسـم اختتامیـه ایـن جشـنواره دکتـر سـورنا سـتاری 
اساسـی ترین سـرمایه و مزیت فنـاوری سـلول های بنیادی و 
پزشـکی بازسـاختی را نیروی انسـانی توانمند دانست و گفت: 
بایـد فضایی فراهم شـود تا نسـل جوان کشـور بـرای کارهای 
خالقانـه، نوآورانـه و فناورانـه جسـارت، قـدرت خطرپذیری و 
اعتمـاد بـه نفـس بـاال پیـدا کنـد و بـرای تحقق ایـن منظور 
بایـد فعالیت هـای پایه ای و اساسـی از مقاطع پایه آغاز شـود. 

ــای  ــوم و فناوری ه ــره عل ــی و کنگ ــنواره مل ــتاری جش س
ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی را از ایــن جنــس 
اقدامــات برشــمرد و ضمــن ابــراز خرســندی از دســتاوردهای 
ــال  ــنواره امس ــبختانه در جش ــزود: خوش ــنواره اف ــن جش ای
هــم  کنــار  در  بســیاری  مثبــت  رخداد هــای  شــاهد 
بودیــم. آمــوزش و پــرورش بــا همــکاری معاونــت علمــی و 
ــا برگــزاری المپیادهــای دانش آمــوزی، راه انــدازی  فنــاوری ب
ــن  ــه از ای ــات فناوران ــوزی و اقدام ــراهای دانش آم پژوهش س
دســت زمینــه آشــنایی کاربــردی نوجوانــان و جوانــان را بــا 

حــوزه علمــی و فنــاوری فراهــم کــرده اســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــدی و  ــای توانمن ــر مبن ــان ب ــرکت های دانش بنی ــد ش رش
ــان کشــورمان افــزود: خوشــبختانه شــاهد  ــاوری جوان خودب
ــدام  ــر ک ــه ه ــان ک ــرکت های دانش بنی ــگ ش ــور پررن حض
دارای ظرفیــت بــازاری فوق العــاده بــرای هــر فنــاوری جدیــد 

ــتیم.  ــور هس ــد، در کش ــاد می کنن ایج
ــلول های  ــای س ــوم و فناوری ه ــعه عل ــتاد توس ــس س رئی
بنیــادی کشــور بــا اشــاره بــه این کــه در ســال گذشــته مــا 
ــادی  ــلول های بنی ــوزه س ــان در ح ــرکت دانش بنی ــک ش ی
ــدد  ــه 50 ع ــن شــرکت ها ب ــداد ای ــا امســال تع داشــتیم ام
رســیده اســت، ابــراز امیــدواری کــرد در ایــن حــوزه شــاهد 

رشــد بیشــتری در کشــور باشــیم. 
ســتاری در پایــان گفــت: باید برنامــه درســی و المپیادهای ما 
بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه دانشــجویان و دانش آمــوزان 
در آینــده جــذب بــازار خودمــان شــوند، نــه این کــه آنــان را 
بــه ســمت بازارهــای خــارج از کشــور ســوق دهیــم. بنابرایــن 
ــور  ــی در کش ــی و ترویج ــای علم ــن حرکت ه ــتمرار ای اس

ضــروری اســت. 
ضــرورت توجــه بــه ایجــاد مراکــز 
آموزشــی و تحقیقاتــی مشــترک در 

بنیــادی ســلول های  حــوزه 
محمــد فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در 
آییــن اختتامیــه بــا اشــاره بــه اهمیــت فنــاوری ســلول های 
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی بــر پیگیــری و ترویــج 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــش تاکی ــوزش و پژوه ــوم در آم ــن عل ای
ــد  ــادی حــوزه ای میان رشــته ای اســت و بای ســلول های بنی
رشــته های گوناگــون از جملــه مهندســی، پزشــکی و ریاضی 
روی ایــن موضــوع کار کننــد. بنابرایــن وجود مراکز آموزشــی 
و تحقیقاتــی مشــترک بــرای فعالیــت در حــوزه ســلول های 

بنیــادی و پزشــکی بازســاختی ضــروری اســت. 
فرهــادی فنــاوری ســلول های بنیادی و پزشــکی بازســاختی 
را در درمــان بیماری هــای صعب العــالج مهــم دانســت 
ــه در  ــنوایی ک ــد ناش ــی مانن ــروزه بیماری های ــت: ام و گف
ــد  ــدو تول ــد، در ب ــی می ش ــت تلق ــک معلولی ــته ی گذش
تشــخیص داده می شــوند و بــا یــک سیســتم علمــی 
می تواننــد درمــان شــوند. همچنیــن 10هــزار کــودک 
ــده اند.  ــنوا ش ــم، ش ــرفت عل ــا پیش ــنوا، ب ــال ناش و بزرگس
بنابرایــن می توانیــم بــا تکیــه بــر علــم و گســترش موضــوع 
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ــان  ــالج را درم ــای صعب الع ــادی، بیماری ه ــلول های بنی س
کنیــم. اســتخوان، غضــروف، پوســت و ارگان هــای مربــوط به 
حــوزه اعصــاب نیــز از مهم تریــن مــوارد بازســازی شــده بــه 
کمــک ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی هســتند. 
فرهادی با اشـاره به تالش سـتاد توسـعه فناوری سـلول های 
بنیـادی معاونـت علمـی و فنـاوری در گسـترش و ترویج این 
حـوزه گفـت: در ایـن سـتاد گروه هـای مختلـف علمـی کار 
می کننـد و بـا تـالش این سـتاد از سـال گذشـته پژوهش در 

خصـوص ایـن موضـوع افزایش یافته اسـت. 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا اشـاره بـه فعالیت بیش 
از 50 شـرکت دانش بنیـان کشـورمان در حـوزه سـلول های 
بنیادی و پزشـکی بازسـاختی گفت: در دنیا هم حدود 5 هزار 
شـرکت بـا موضوع سـلول های بنیـادی فعالیـت می کنند. بر 
ایـن اسـاس، همکاری مشـترک بین المللی بین شـرکت های 
دانش بنیـان مهـم اسـت. بایـد برای تاسـیس رشـته هایی که 
بـه ایـن موضـوع مربـوط هسـتند، تـالش شـود. همچنین با 
برگـزاری کارگاه ها، جشـنواره ها و انتشـار مقـاالت بین المللی 

می تـوان از بحـث سـلول های بنیـادی حمایـت کرد. 
وزیــر علــوم در پایــان گفــت: بایــد بــا توســعه شــرکت های 
ــت  ــاوری فعالی ــم و فن ــای عل ــه در پارک ه ــان ک دانش بنی
می کننــد، بــرای ایــن مســاله تــالش شــود تــا ایــن 

ــند.  ــد باش ــرکت ها مفی ش
ــی و  ــاحت علم ــالق در س ــوز خ دانش آم

ــود ــت می ش ــه تربی فناوران
ــاره  ــا اش ــز ب ــرورش نی ــوزش و پ ــر آم ــی وزی ــر فان علی اصغ
پژوهش ســراهای  در  نویــن  فناوری هــای  توســعه  بــه 
دانش آمــوزی گفــت: در ســند تحــول نظــام آمــوزش و 
ــم و  ــل تنظی ــال مراح ــدود 10 س ــه ح ــور ک ــرورش کش پ
تصویــب آن بــه طــول انجامیــد، بــرای تربیــت دانش آمــوزان 
6 ســاحت را پیش بینــی کرده ایــم. یکــی از ایــن ســاحت ها 
تربیــت علمــی و فناورانــه دانش آمــوزان اســت کــه بر اســاس 

ــود.  ــت ش ــالق تربی ــوز خ آن، دانش آم
فانـی بـا اشـاره به ضـرورت تقویـت روحیـه خالقانـه در بین 
دانش آمـوزان، گفـت: دانش آمـوزان بایـد بتواننـد بـه سـوال 
»چرایـی، چیسـتی و چگونگـی« پاسـخ دهنـد تـا خالقیـت 
جایگزین حافظه گرایی شـود؛ برای این کار 500 پژوهش سـرا 
در 500 منطقه کشـور راه اندازی شـده اسـت و تالش داریم تا 
پایان کار دولت هر منطقه آموزشـی یک پژوهش سـرا داشـته 
باشـد. در ایـن پژوهش سـراها فناوری هـای نویـن از جملـه 
نانوتکنولـوژی، بایوتکنولـوژی به خصوص سـلول های بنیادی 
بـه دانش آمـوزان آموزش داده می شـود و در واقـع ما به دنبال 

توسـعه فناوری هـای نویـن در این پژوهش سـراها هسـتیم.
ــوزش  ــه در آم ــان این ک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــرد  ــی رویک ــی و آموزش ــاب درس ــف کت ــرورش و تالی و پ
پرسشــگری و پژوهشــگری را در همــه پایه هــای تحصیلــی 
دنبــال می کنیــم، افــزود: مخصوصــا ســعی داریــم در مقطــع 
ابتدایــی و متوســطه اول بــا پیش بینــی درس تفکــر و 
پژوهــش، ایــن روحیــه را در دانش آمــوزان تقویــت کنیــم. در 

آمــوزش ابتدایــی جشــنواره جابــر ابــن  حیــان و بــرای تربیت 
پژوهشــگری در متوســطه اول جشــنواره نوجــوان خوارزمــی 
ــال  ــی را دنب ــوان خوارزم ــنواره ج ــطه دوم جش و در متوس
می کنیــم. امیدواریــم بتوانیــم بــا برگــزاری ایــن جشــنواره ها 
ــم.  ــت کنی ــوزان را تقوی ــای دانش آم ــت و انگیزه ه خالقی

این کــه  بیــان  بــا  صحبت هایــش  پایــان  در  فانــی 
ــنا  ــن آش ــای نوی ــا فناوری ه ــد ب ــه بتوانن ــی ک دانش آموزان
شــوند کســانی خواهنــد شــد کــه می تواننــد خروجــی آن هــا 
از آمــوزش و پــرورش، ورودی برای جامعه دانشــگاهی باشــد، 
ابــراز امیــدواری کــرد هــر ایرانــی یک پژوهشــگر، اندیشــمند 

و عنصــری مفیــد بــرای جامعــه ایرانــی و جهانــی باشــد. 
جــذب بیــش از 800 محقــق ســلول های 

بنیــادی در اتــاق فکر ســتاد 
امیرعلــی حمیدیــه دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فناوری های 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بنیــادی  ســلول های 
ــوزه  ــروزه در ح ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش ــت جمهوری ب ریاس
ــگاه رفیعــی هســتیم، بیــان کــرد: در طــول  علمــی در جای
ــتاد  ــال در س ــتان فع ــا کمــک دوس ــته ب ــال گذش ــک س ی
ــجویان  ــان و دانش ــر از محقق ــش از 800 نف ــته ایم بی توانس
عالقه منــد در حــوزه ســلول های بنیــادی از وزرات بهداشــت، 
وزارت علــوم، دانشــگاه آزاد، جهــاد دانشــگاهی و شــرکت های 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  در  فنــاور  و  دانش بنیــان 

ــم.  ــم آوری ــرد ه ــت جمهوری گ ریاس
ــا بیــان مجموعــه فعالیت هــای انجــام شــده در  ــه ب حمیدی
ــاوری  ــی گفــت: ســتاد توســعه فن ــن گردهمای خصــوص ای
ســلول های بنیــادی طــی تالش هــای مســتمر توانســت در 
حوزه هــای مختلــف علمــی همچــون علــوم بالینــی، پایــه و 
مهندســی جمعــی از متخصصــان و صاحبنظــران را گــرد هم 
آورد و در پــی ایــن گردهمایــی توانســته اســت یــک هــزار 
نفــر داوطلــب ثبــت نامــی داشــته باشــد. همچنیــن در ایــن 
کنگــره ملــی، کانــون اندیشــه نــوآوری توانســته اســت 170 
نفــر از ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور را نیــز جــذب کنــد.

وی با اشـاره به مشـارکت سـتاد توسـعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتصـاد دانش بنیـان در برگـزاری ایـن رویـداد گفـت: بـا 
برگـزاری المپیـاد دانش آمـوزی در ایـن کنگـره بـا کمک های 
وزارت آمـوزش و پـرورش توانسـتیم ایـن بخـش را بـا حضـور 
دانش آمـوزان در کشـور به بهتریـن نحو برگزار کنیـم. با وجود 
این کـه ایـن بخش حائز امتیـازات بنیاد ملی نخبـگان از قبیل 
پذیـرش کنکـور نبـود، امـا از همـان ابتدا شـاهد حضـور فعال 
3798 دانش آمـوز بودیـم که از برندگان مرحله سـوم آن تقدیر 
خواهـد شـد.  حمیدیـه در پایـان گفـت: امیدواریم با اسـتفاده 
از علوم سـلول های بنیادی و پزشـکی بازسـاختی کیفیت عمر 
انسـان را افزایـش دهیم زیرا مهم ترین مسـاله برای هر کشـور 
امنیت و سـالمت است. در اختتامیه نخستین جشنواره ملی و 
کنگره بین المللی سـلول های بنیادی و پزشـکی بازسـاختی با 
حضور سورنا سـتاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
علی اصغـر فانی وزیر آمـوزش و پرورش و محمـد فرهادی وزیر 
  .علـوم، تحقیقات و فنـاوری از برگزیدگان کنگره تقدیر شـد
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کت ها و  ، فناوری و همندیس و تولیدی رسش وه�ش ش اولویت استقرار واحدهای �پ

ه  ش کز رشد، مناطق و�ی رک های عمل و فناوری، مرا موسسات دانش بنیان در مل �پ

ه عمل و فناوری است ش اقتصادی و �ی مناطق و�ی

هدایت و حمایت
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راه تو را می خواند!
کت ها و موسسات دانش بنیان چه یم گوید؟ قانون محایت از رسش

 رویا کامیار
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ــت  ــان« معافیـ ــوان »دانش بنیـ ــد عنـ ــی می گویـ یکـ
ـــژه  ـــهیالت وی ـــای تس ـــری پ ـــی آورد و دیگ ـــی م مالیات
را وســـط می کشـــد. هرچـــه هســـت، شـــکوفایی 
شـــرکت هایی  مـــدد  بـــه  دانش بنیـــان  اقتصـــاد 
ـــدک  ـــوان را ی ـــن عن ـــه ای ـــت ک ـــد پذیرف ـــورت خواه ص
می کشـــند. امـــا دانش بنیـــان شـــدن شـــرکت ها، 
جـــز آن کـــه مســـئولیت ســـنگینی را بـــر دوششـــان 
ــرای  ــون بـ ــده ای دارد؟ در قانـ ــه فایـ ــذارد، چـ می گـ
چـــه  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  حمایـــت 

پیش بینی هایـــی صـــورت گرفتـــه اســـت؟
ــه  ــان بـ ــرکت های دانش بنیـ ــت از شـ ــابقه حمایـ سـ
ــس  ــه مجلـ ــی کـ ــردد؛ زمانـ ــاز می گـ ــان 89 بـ آبـ
شـــرکت ها  از  حمایـــت  اســـالمی قانون  شـــورای 
تجاری ســـازی  و  دانش بنیـــان  موسســـات  و 
نوآوری هـــا و اختراعـــات را در 13 مـــاده و 6 تبصـــره 
ــم  ــی هـ ــه کوتاهـ ــاند و در فاصلـ ــب رسـ ــه تصویـ بـ
ــورد و  ــای آن خـ ــان پـ ــورای نگهبـ ــد شـ ــر تاییـ مهـ
ــد.  ــالغ شـ ــت جمهوری ابـ ــه ریاسـ ــرا بـ ــرای اجـ بـ
ایـــن روزهـــا کـــه از تســـهیالت و پشـــتیبانی از 
شـــرکت های دانش بنیـــان ســـخن بـــه میـــان آمـــده 
اســـت، بـــد نیســـت در جریـــان جزئیـــات ایـــن 13 
ـــون  ـــد در قان ـــد و بدانی ـــرار بگیری ـــره ق ـــاده و 6 تبص م
ــت.  ــده اسـ ــی شـ ــی پیش بینـ ــه چیزهایـ ــا چـ دقیقـ
تـــالش می کنیـــم کـــه در ماهنامـــه »دانش بنیـــان« 
ـــررات  ـــن و مق ـــن قوانی ـــا ای ـــما را ب ـــماره ش ـــر ش در ه

آشـــنا کنیـــم. 
ورود دولتی ها ممنوع

ـــی را  ـــود آب پاک ـــاده اول خ ـــان م ـــون در هم ـــن قان ای
ـــازه  ـــزد و اج ـــی می ری ـــرکت های دولت ـــت ش روی دس
دانش بنیـــان  شـــرکت های  زمـــره  در  نمی دهـــد 
ــای  ــات و نهادهـ ــور موسسـ ــد؛ همین طـ ــرار بگیرنـ قـ
ـــاده،  ـــن م ـــه ای ـــه گفت ـــی. در اصـــل، ب ـــی  غیردولت عموم
دانش بنیـــان، شـــرکت  و موسســـات  »شـــرکت ها 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــا تعاون ـــی ی ـــه خصوص ـــا موسس ی
منظـــور هم افزایـــی علـــم و ثـــروت، توســـعه اقتصـــاد 
ــادی  ــی  و اقتصـ ــداف علمـ ــق اهـ ــور، تحقـ دانش محـ
)شـــامل گســـترش و کاربـــرد اختـــراع و نـــوآوری( و 
ــامل  ــعه )شـ ــق و توسـ ــج تحقیـ ــازی نتایـ تجاری سـ
حـــوزه  در  خدمـــات(  و  کاال  تولیـــد  و  طراحـــی 
فناوری هـــای برتـــر و بـــا ارزش افـــزوده فـــراوان بـــه 
ویـــژه در تولیـــد نرم افزارهـــای مربـــوط تشـــکیل 
می شـــود«. کافـــی اســـت بیـــش از 50 درصـــد 
ـــا  ـــی ی ـــرکتی دولت ـــه ش ـــق ب ـــرکتی متعل ـــت ش مالکی
ـــا  ـــد ت ـــی باش ـــی  غیردولت ـــای عموم ـــات و نهاده موسس

اســـمش از ایـــن لیســـت خـــط بخـــورد. 
معافیت ها و حمایت ها

ـــوم،  ـــی عل ـــورای عال ـــد ش ـــون می گوی ـــن قان ـــاده 2 ای م

احتمـــاال شـــیرین ترین بخـــش بـــرای شـــرکت هایی 
ـــود؛  ـــان می ش ـــامل حالش ـــون ش ـــن قان ـــه ای ـــت ک اس
ـــا  ـــت از حمایت ه ـــد صحب ـــن بن ـــه در چندی ـــا ک آن ج
ـــی،  ـــاده قانون ـــن م ـــب ای ـــه موج ـــت. ب ـــهیالت اس و تس
شـــرکت ها از پرداخـــت مالیـــات، عـــوارض، حقـــوق 
گمرکـــی، ســـود بازرگانـــی و عـــوارض صادراتـــی 
ـــا  ـــام ی ـــن تم ـــد. همچنی ـــال معافن ـــدت 15 س ـــه م ب
بخشـــی از هزینـــه تولیـــد، عرضـــه یـــا به کارگیـــری 
ـــره  ـــهیالت کم به ـــای تس ـــا اعط ـــاوری ب ـــوآوری و فن ن
ـــن  ـــدت تامی ـــا کوتاه م ـــدت ی ـــره بلندم ـــدون به ـــا ب ی

می شـــود. 
ــاوری  ــی، فنـ ــای پژوهشـ ــتقرار واحدهـ ــت اسـ اولویـ
و مهندســـی و تولیـــدی شـــرکت ها و موسســـات 
دانش بنیـــان در محـــل پارک هـــای علـــم و فنـــاوری، 
ـــق  ـــا مناط ـــادی و ی ـــژه اقتص ـــق وی ـــد، مناط ـــز رش مراک
ـــام  ـــذاری تم ـــرای واگ ـــاوری اســـت و ب ـــم و فن ـــژه عل وی
ـــی  ـــات پژوهش ـــز و موسس ـــهام مراک ـــی از س ـــا بخش ی
ــات  ــرکت ها و موسسـ ــذاری، شـ ــل واگـ ــی قابـ دولتـ

دانش بنیـــان در اولویـــت قـــرار دارنـــد. 
ایجـــاد پوشـــش بیمـــه ای مناســـب بـــرای کاهـــش 
ــش،  ــتاوردهای دانـ ــوالت و دسـ ــری محصـ خطرپذیـ
ـــه  ـــد، عرض ـــل تولی ـــام مراح ـــاوری در تم ـــوآوری و فن ن
ـــی  ـــاده قانون ـــن م ـــای ای ـــر بنده ـــری از دیگ و به کارگی
اســـت و در نهایـــت هـــم تســـهیل شـــرایط مناقصـــه 
و تمهیـــد امـــکان مشـــارکت شـــرکت ها و مؤسســـات 

دانش بنیـــان مـــد نظـــر قـــرار گرفتـــه اســـت. 
نقطه آغاز صندوق نوآوری و شکوفایی

»بـــه منظـــور کمـــک بـــه تجاری ســـازی نوآوری هـــا 
ــودن  ــردی نمـ ــازی و کاربـ ــات و شکوفاسـ و اختراعـ
دانـــش فنـــی از طریـــق ارائـــه کمـــک و تســـهیالت 
ــه  ــذ هرگونـ ــدون اخـ ــهیالت بـ ــنه و تسـ قرض الحسـ
ــام  ــار بخشـــش تمـ ــا اختیـ ــارکت بـ تضمیـــن و مشـ
ــرکت ها و  ــه شـ ــارکت بـ ــهم مشـ ــی از سـ ــا بخشـ یـ
ــوان  ــت عنـ ــی تحـ ــان، صندوقـ ــات دانش بنیـ موسسـ
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی تاســـیس می شـــود. 
منابـــع مالـــی صنـــدوق شـــامل کمک هـــای دولـــت، 
ــه  ــاالنه، هرگونـ ــه سـ ــدرج در بودجـ ــارات منـ اعتبـ
و  حقیقـــی  اشـــخاص  ســـرمایه گذاری  و  کمـــک 
ــع،  ــته و تابـ ــی وابسـ ــرکت های دولتـ ــی و شـ حقوقـ
نهادهـــای عمومـــی  غیردولتـــی و شـــهرداری ها و 

ــت.«  ــع اسـ ــته و تابـ ــرکت های وابسـ شـ
ـــن  ـــد در تامی ـــا می توانن ـــه بانک ه ـــن ک ـــر ای ـــالوه ب ع
ـــه  ـــم ب ـــت ه ـــد، دول ـــک کنن ـــدوق کم ـــه صن ـــع ب مناب
ـــه  ـــوم ب ـــال س ـــه دارد از س ـــون وظیف ـــن قان ـــب ای موج
ـــم درصـــد از  ـــل نی بعـــد در الیحـــه بودجـــه خـــود حداق
ـــد؛  ـــک کن ـــدوق کم ـــن صن ـــه ای ـــی  را ب ـــه عموم بودج
ـــل  ـــای تبدی ـــا زمزمه ه ـــن روزه ـــه ای ـــدی ک ـــم درص نی
ــد.  ــه گـــوش می رسـ ــد بـ ــه یـــک درصـ شـــدنش بـ
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همچنیـــن در یکـــی از تبصره هـــای ایـــن مـــاده 
آمـــده اســـت: »ســـرمایه اولیـــه صنـــدوق نـــوآوری 
و شـــکوفایی بـــه میـــزان 30 هـــزار میلیـــارد ریـــال 
محـــل  از  ســـال   3 ظـــرف  حداکثـــر  به تدریـــج 
صنـــدوق توســـعه ملـــی یـــا حســـاب ذخیـــره ارزی 

تامیـــن می گـــردد.« 
حرکت به سمت خودکفایی

»کلیـــه دســـتگاه ها و شـــرکت های دولتـــی مجازنـــد 
ـــات  ـــا خدم ـــد کاال ی ـــای خری ـــغ قرارداده بخشـــی از مبل
بـــا مبـــدا خارجـــی را جهـــت نیـــل بـــه خودکفایـــی 
در همـــان زمینـــه از طریـــق انجـــام فعالیت هـــای 
تحقیـــق و توســـعه فنـــاوری ضمـــن عقـــد قـــرارداد 
بـــا شـــرکت ها و موسســـات دانش بنیـــان بـــه انجـــام 

رســـانند.« 
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــرار داری ـــرکت هایی ق ـــره ش ـــر در زم اگ
ــد،  ــت داده ایـ ــان درخواسـ ــوان دانش بنیـ ــب عنـ کسـ
ــری  ــتگاه های مجـ ــه دسـ ــد کـ ــت بدانیـ ــوب اسـ خـ
ــواب  ــد جـ ــاه بعـ ــک مـ ــا یـ ــد نهایتـ ــه دارنـ وظیفـ
ـــتتان  ـــر درخواس ـــه اگ ـــد. البت ـــما را بدهن ـــت ش درخواس
ــن و  ــل روشـ ــش دالیـ ــد برایـ ــد، بایـ ــده باشـ رد شـ
مســـتدل بیاورنـــد. چنانچـــه از جـــواب آن هـــا قانـــع 
ــاز  ــراض بـ ــرای اعتـ ــون راه بـ ــق قانـ ــدید، مطابـ نشـ
اســـت: »درخواســـت کننده می توانـــد نـــزد دبیرخانـــه 
ـــک  ـــرف ی ـــت ظ ـــف اس ـــورا موظ ـــد و ش ـــراض کن اعت

مـــاه بـــه شـــکایت واصلـــه رســـیدگی کنـــد.« 
بـــرای تســـهیل شـــرایط ارتباطـــات بین المللـــی 

و تقویـــت ایـــن روابـــط، اجـــازه داده شـــده 
و  فنـــاوری  و  پژوهشـــی  واحدهـــای  اســـت 
و  علـــم  پارک هـــای  در  مســـتقر  مهندســـی 
ــه  ــای محولـ ــام ماموریت هـ ــرای انجـ ــاوری بـ فنـ
ــوص  ــق آزاد در خصـ ــی مناطـ ــای قانونـ از مزایـ
ــوارض  ــی و عـ ــای مالیاتـ ــط کار، معافیت هـ روابـ
ســـرمایه گذاری خارجـــی و مبـــادالت مالـــی 

شـــوند.  برخـــوردار  بین المللـــی 
سوء استفاده ممنوع!

ـــا  ـــی حمایت ه ـــا حقوق ـــی ی ـــخصی حقیق ـــر ش ـــا اگ ام
ـــتفاده  ـــری اس ـــون را در راه دیگ ـــن قان ـــهیالت ای و تس
ــون  ــورد قانـ ــن مـ ــت؟ در ایـ ــف چیسـ ــرد، تکلیـ کـ
مجازات هـــای مناســـب را پیش بینـــی کـــرده اســـت؛ 
مثـــال »در صـــورت برخـــورداری از تســـهیالت مالـــی 
عـــالوه بـــر رد مـــال، بـــه جریمـــه نقـــدی برابـــر بـــا 
یـــا  می شـــوند«.  محکـــوم  دریافتـــی  تســـهیالت 
اگـــر از ایـــن تســـهیالت بـــرای ورود بـــه مناقصـــه ای 
ـــور در  ـــت از حض ـــال محرومی ـــا 3 س ـــد، ت ـــتفاده کنن اس
مناقصه هـــا شـــامل حالشـــان خواهـــد شـــد. چنانچـــه 
ایـــن سوء اســـتفاده بـــه معافیت هـــای مالیاتـــی و 
ـــا،  ـــت آن ه ـــر پرداخ ـــالوه ب ـــود، ع ـــوط ش ـــوارض مرب ع
ـــتفاده  ـــه اس ـــی ک ـــزان معافیت ـــر می ـــه ای براب ـــد جریم بای
ـــورت  ـــان »در ص ـــرد. متخلف ـــت ک ـــت، پرداخ ـــده اس ش
برخـــورداری از پوشـــش بیمـــه ای، بـــه پرداخـــت 
ـــوم  ـــی محک ـــه ای  دریافت ـــش بیم ـــادل پوش ـــه مع جریم

 می شـــوند« 
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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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