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نگاه دقیق و روشن
به موضوع دانش بنیان 

بنگاه های اقتصادی دانش بنیان پیش ما می آیند و می گویند که می خواهیم دولت به این عرصه ورود 
کند. مدام از دولت تقاضا دارند که منابع بیشتری در عرصه به کارگیری دانش و فناوری استفاده 
کند. لیکن دولتی سازی پیشبرد فناوری اشتباه است. ما همیشه از شرکت های دانش بنیان دعوت 
می کنیم که به زندگی عادی مردم وارد شوند. شرکت هایی هم موفق بوده اند که مشتری شان را 

جامعه در نظر گرفته اند، نه دولت. اساسا دولت به خاطر محدودیت منابع و زیاد بودن نان خورهایش، 
مشتری خوبی برای آن ها نیست. مگر سهم دولت از بودجه  عمرانی کشور چقدر است؟ خیلی 

کم است. اگر هم بودجه داشته باشد، نباید این کار را انجام دهد. دولت فقط باید قواعد بازی را 
طوری تنظیم کند که شرکت دانش بنیان بتواند مشتری اش را پیدا کند. مثال اگر وزارت مسکن 

در آیین نامه های خود بازنگری کند، کافی است و الزم نیست هیچ پولی به شرکت های دانش بنیان 
بدهد. مثال بگوید اگر خانه ای سیستم تصفیه پسماند داشته باشد و خودش آب شرب و شست  وشو 

و... خودش را تامین کند، فالن قدر در عوارض تخفیف می گیرد. یا این که سازندگان ساختمان ها 
را به این موارد ملزم کند. مثال شهرداری با سختگیری هایی که در مورد مقاوم بودن ساختمان در 

برابر زلزله اعمال می کند، باعث شده است استفاده از مصالح نوین اقتصادی شود چرا که اگر کسی 
بخواهد ساختمانی مقاوم در برابر زلزله با مصالح قدیمی بسازد، هزینه هایش زیاد می شود...

گفتوگوی»دانشبنیان«بامهدیالیاسی،معاونسیاستگذاری
وارزیابیراهبردیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری/صفحه24
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ن  مه�ری و مه افزا�ی صدا و س�ی و معاونت عیمل  و فناوری هدف اصیل امضای ا�ی

ای توسعه فناوری های حوزه  کت های داخیل �ب ا توامندی های �ژ مه است �ت نه ت�ن تفامه �ن

ند و ارتقا پیدا کنند رسانه شلک بگ�ی

ی ها و موفقیت هاي امروز مه  بسیاري از مشالکت امروز ریشه در گذشته دارد. خو�ب

ی که خشت  گرد�ی به گذشته، می بین�ی چطور جاها�ی اتفا�تی و دفعتا واحد نيستند. �ب

داشته ا�ی  ی که قدم راست �ب کج گذاشته ا�ی امروز به دیوار کج رسیده ا�ی و جاها�ی

. امروز به راه راست هدایت شده ا�ی

اول دفتر



دانش بنیان ضرورت است نه انتخاب
 پرویز کرمی

دارد.  گذشـته  در  ریشـه  امـروز  مشـکالت  از  بسـیاری 
خوبی هـا و موفقیت هـای امـروز هـم اتفاقی و دفعتـا واحد 
نیسـتند. برگردیـم بـه گذشـته، می بینیم چطـور جاهایی 
کـه خشـت کج گذاشـته ایم امروز بـه دیوار کج رسـیده ایم 
و جاهایـی که قدم راسـت برداشـته ایم امروز به راه راسـت 
هدایـت شـده ایم. فرمایـش ایزد تبـارک و تعالی اسـت که 
»لیـس لالنسـان اال مـا سـعی«. ما امـروز همان چیـزی را 
می درویـم کـه دیـروز کاشـته ایم. فـردا هـم کاشـته های 
امروزمـان را خواهیـم درویـد. آن کـه جو کاشـته، گندم به 
دسـت نخواهـد آورد. »گنـدم از گنـدم برویـد جـو ز جو«. 
را  امـروز  اگـر موفقیت هـا و شکسـت های  اشـتباه اسـت 
بـه حسـاب همیـن امـروز بگذاریـم. راه منطقـی و علمـی 
و منصفانـه  ایـن اسـت کـه همـواره گذشـته خـود را مرور 
کنیـم و از خطاهـا و صواب های خـود درس بگیریم. عبرت 
از گذشـته هـم معنایش این اسـت کـه منتقدانـه به عقب 
برگردیـم و ببینیـم کجاهـا تصمیم هـای غلـط گرفته ایم و 

کجاهـا تصمیم های درسـت. 
امـروز گرفتـار بی آبی هسـتیم و تغییرات جـوی به نفعمان 
و  شـده اند  خشـک  زیرزمینی مـان  سـفره های  نیسـت. 
رودخانه هـای بسـیاری نیـز بـه آب باریکـه بـدل شـده اند. 
دریاچـه ارومیـه از نصـف هـم کمتر شـده و زاینـده رود که 
قبـال خـود را بـه گاوخونـی می رسـاند امروز چنـان کم قوه 
و بـی زور شـده کـه حتـی بـه اصفهـان هـم نمی رسـد. بـه 
اصفهـان نرسـیده خشـک می شـود و بـه گل می نشـیند. 
نـدارد.  خوبـی  حـال  و  وضـع  هـم  هـوا  آب،  بـر  عـالوه 
اکثـر شـهرهای بزرگمـان تیـره و تـار شـده اند و نفـس 
کشـیدن شـهروندان سـخت شـده. آالینده هـا و ریزگردها 
چنـان متراکـم و پایدارنـد کـه جلـوی تابـش خورشـید را 
گرفته انـد و زندگـی را بـه خطـر انداخته انـد. بـه افق هـای 
دوردسـت کـه نـگاه می کنیـم، می بینیـم کـه حاال حاالهـا 
آلودگـی هـوا دسـت از سـرمان برنمـی دارد و راه حل هـای 
متـداول از پـس آن هـا برنمی آیـد. زوج و فرد کـردن طرح 
ترافیـک یـا تعطیل کـردن مدرسـه ها و از این قبیـل البته 
از هیـچ بهترنـد امـا مثـل ایـن می ماند کـه با تیـر و کمان 
برویـم بـه جنـگ سـالح های کشـتارجمعی. آلودگـی هـوا 
هـم سـالح کشـتارجمعی اسـت؛ همچنـان کـه جاده های 
غیراسـتاندارد. تعـداد کشـته های سـوانح جـاده ای کمتر از 

کشـته های بمـب و موشـک نیسـتند... 
هر کشـوری در هر کجا با مشـکالت جغرافیایی و سیاسـی 

و اقتصـادی و طبیعـی روبه روسـت. هنـر دولتمـردان ایـن 
اسـت کـه از پـس ایـن مشـکالت و تنگناهـا بـا کمتریـن 
هزینـه بربیاینـد و صلـح و رفـاه و امنیـت را در مملکـت 
خـود مسـتقر کننـد. مـا هـم بایـد بتوانیـم بـر مشـکالت 
طبیعـی و سیاسـی و اجتماعـی کشـورمان فائـق آییـم. 
ژاپنی هـا گرفتـار زلزله انـد و در سـقف های باالی سرشـان 
هـر لحظـه بیـم فروریختن اسـت امـا آن ها راه حـل علمی 
و کم هزینـه و معقولـی پیـدا کرده انـد کـه بتواننـد بـا غول 
زلزلـه کنـار بیاینـد و مقهورش نشـوند. غول هـای بی آبی و 
آلودگـی سـخت جان تر و سـفاک تر از زلزلـه نیسـتند پـس 
مـا هـم می توانیـم بـا آن هـا کنـار بیاییـم و بـه عقبشـان 
برانیـم. امـا مـادام کـه بـر وضعیـت فعلـی خـود وقـوف 
نیابیـم و نسـبت بـه آنچـه هسـتیم معرفـت پیـدا نکنیـم، 
راه حل هایمـان راه بـه جایـی نخواهند برد. سال هاسـت که 
بـرای مقابلـه بـا آلودگی هـوای تهـران طـرح زوج و فرد را 
در تـردد خودروهـا اجـرا می کنیم. عـالوه بر آن، بـر تعداد 
خیابان هـا و بزرگراه هـا می افزاییـم، ماشـین های فرسـوده 
را جمـع آوری می کنیـم و ماشـین های نسـبتا اسـتاندارد 
بـرای  را  فنـی  معاینـه  همچنیـن  می کنیـم.  جایگزیـن 
ماشـین ها اجبـار می کنیـم. مع الوصف/ مع االسـف آلودگی 
هـوا درمـان کـه نشـده هیـچ، اوضـاع روز بـه روز بدتر هم 
شـده اسـت. مشـکل آلودگی هـوا ریشـه در گذشـته دارد. 
تـا در زمـان سـفر نکنیـم و منشـأ آلودگـی را نشناسـیم و 
بـه وضعیـت اسـفبار فعلـی واقـف نشـویم، راه حل هایمـان 
جـواب نخواهنـد داد. در مـورد بی آبـی هـم همین طـور 
اسـت. درسـت اسـت که دوره خشکسـالی شـروع شـده و 
نـزوالت جـوی کاهـش پیدا کرده اسـت امـا بی آبـی امروز 
ریشـه در دهه هـای قبـل دارد. بایـد برویـم ببینیـم که در 
کشـاورزی و صنعـت چـه اشـتباهاتی مرتکـب شـده ایم و 
چـه تصمیمـات غلطـی گرفته ایـم. بایـد ببینیـم قدم های 
غلطـی کـه برداشـته ایم کجاهـا بـوده و چرا بـه روش های 
سـنتی بی اعتنایـی کرده ایـم و قنات هـا را یکـی پـس از 
دیگـری خشـک کرده ایم. بایـد دربـاره چاه هـای بامجوز و 
بی مجـوزی کـه نقـر کرده ایـم بیشـتر مطالعـه کنیـم. باید 
ببینیـم در برابـر هزینه هـای گزافـی کـه پرداخته ایـم چـه 
چیزهایـی به دسـت آورده ایـم. نکته قابل تامل این جاسـت 
کـه اتفاقا در گذشـته های دور هوشـمندی و دانـش ایرانی 
عقل آفریـن  هـم  هنـوز  کـه  کـرده  کارسـتانی  کارهـای 
می زنـدش. پـدران مـا قـدر آب را می دانسـتند و بـا وقوف 
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سـاده تر کنـد. زندگـی مـا در شـرایط آب و هوایـی جدیـد 
بایـد سـاده تر شـود و ایـن اتفـاق نمی افتد مگر این کـه ما به 
اقتصـاد دانش بنیـان بها دهیم و کاری کنیم بـا تولید کاالی 
مناسـب، جلـوی آلودگـی هـوا یـا اسـراف آب گرفته شـود. 
شـرایط امـروز ایـران شـرایط قابـل تاملی اسـت. از یک سـو 
با مشـکالت بسـیاری دسـت بـه گریبانیـم و از سـوی دیگر 
در آسـتانه فصلـی نـو قـرار داریـم. گزارش های اقتصـادی را 
کـه بخوانیـد، می بینیـد کـه مقدمـات رشـد و ترقی کشـور 
مـا بیـش از هـر زمـان دیگـر فراهـم اسـت. نبایـد فرصت را 
کار  بدهیـم.  دسـت  از  و  بسـوزانیم 
همیـن  بکنیـم،  بایـد  کـه  مهمـی 
اسـت کـه بـر گذشـته و حـال خـود 
مقدمـه  یابیـم. خودآگاهـی  آگاهـی 
می توانیـم  مـا  اقدامـی  اسـت.  هـر 
جبـران  را  خـود  عقب ماندگی هـای 
کنیـم و اشـتباهات خـود را تصحیـح 
کنیـم. هـر جـا کـه دیـوار کجـی باال 
اصالحـش  و  برگردیـم  بایـد  رفتـه، 
کنیـم. بعـد بایـد دور تـازه رشـد و 
پیشـرفت را آغـاز کنیـم؛ دوری که با 
اقتصـاد دانش بنیان درآمیخته اسـت. 
خدا را شـکر نیروی متخصـص داریم 
و سـرمایه الزم بـرای رونـق تولیـد فراهم اسـت. نیـاز واقعی 
هـم وجـود دارد. مردم نیـاز دارند که زندگی خود را سـامان 
بدهنـد و از روش هـای پرهزینـه قبـل فاصله بگیرنـد. امروز 
حتـی عـوام هم می داننـد که آب در بحران اسـت و اسـراف 
آب خطرنـاک، محیـط زیسـت و شـهر را نبایـد آلـوده کرد. 
مـردم فهمیده انـد کـه بایـد سـبک زندگـی خـود را اصالح 
کننـد و تـا آن جا که مقدور اسـت، با وضعیـت طبیعی کنار 
بیاینـد. مقـدم بر مـردم، دولت و دولتمردان هـم فهمیده اند. 
امـروز هیـچ دولتمـردی نیسـت کـه فکر کنـد با پـول نفت 
می توانـد از پـس مشـکالت بربیاید. ضمن این کـه پول نفت 
هـم با سـیر نزولی که پیـش گرفته، هشـدارمان می دهد که 
بیـش از حـد به منابع خاممـان اتکا نکنیم. هـم دولت و هم 
ملـت فهمیده انـد کـه بایـد با شـرایط اقتصـادی و طبیعی و 
جغرافیایی و زیسـت محیطی و سیاسـی جدید کنـار بیایند. 
هزینـه ایـن کنـار آمـدن را اقتصـاد دانش بنیـان می تواند به 
حداقـل برسـاند. همه تحلیلگـران اقتصـادی آینده ایـران را 
روشـن و امیدوارکننـده پیش بینی می کننـد. این پیش بینی 
مبتنـی بـر واقعیت دنیای جدید اسـت. مناسـبات اقتصادی 
دنیـا در حـال تغییر اسـت و جمهـوری اسـالمی می تواند از 
تغییـرات بیشـترین بهـره را ببـرد. نباید فرصت پیـش رو را 
از دسـت بدهیـم. دانش بنیـان بـه ایـن معنـی هـم می تواند 
باشـد کـه از فرصـت پیـش رو عالمانـه اسـتفاده کنیـم و با 
اتـکا بـه روش هـای علمی بر مشـکالتمان فائق آییـم. از این 
حیـث، دانش بنیـان یک انتخاب نیسـت بلکه یـک ضرورت 
اسـت؛ ضرورتـی کـه اگـر جـدی گرفتـه نشـود، از دسـت 

 .مـی رود و دیگـر امـکان قضایـش وجود نـدارد

بـر طبیعـت ایـن آب و خـاک بـا اختـراع منحصـر بـه فرد 
واحه هـای  بـه  را  لم یـزرع  و  خشـک  بیابان هـای  قنـات. 
مصفـا بـدل کردنـد. هنـوز هـم در کویـر مرکـزی ایـران 
باغ هـا و بوسـتان های باصفـا  از آن  می تـوان نشـانه هایی 
می دانسـتند  هوشـیارانه  و  عالمانـه  مـا  پـدران  دیـد...  را 
چطـور بـر مشـکالت طبیعـی بـا کمتریـن هزینـه غلبـه 
پیـدا کننـد و چطـور از هـرز رفتـن داشـته ها و تـوان خود 
جلوگیـری کننـد. متاسـفانه در دوره جدیـد مـا بـه دانش 
پدرانمـان بی اعتنایـی کردیـم و داشـته های آن هـا را نیـز 

بـه  بی توجهـی  نداشـتیم.  گرامـی 
و  آب رسـانی  هوشـمندانه  سیسـتم 
و  اقتضائـات جغرافیایـی  نفهمیـدن 
طبیعـی باعث شـد تـا کشـاورزی ما 
بـدل  کشـاورزی  پرهزینه تریـن  بـه 
شـود. ما امـروز با صـرف هزینه های 
بسـیار محصوالتـی تولیـد می کنیـم 
در  نیسـتند.  به صرفـه  مطلقـا  کـه 
محصـوالت  کم آبـی  بحـران  ایـن 
آب بـر و پرحجمـی تولیـد می کنیـم 
هزینـه  و  انـرژی  اتـالف  جـز  کـه 
حتـی  نـدارد.  برایمـان  سـودی 
صـدور محصـوالت پـرآب بـه دیگـر 

کشـورها را کارشناسـان بـه صـدور »آب مجـازی« تعبیـر 
کرده انـد. آبـی کـه فی نفسـه صدور خـام آن ارزشـی بیش 
از محصـول تولیـد شـده دارد. خوشـبختانه راه نقـد حال و 
گذشـته بـاز اسـت و می توانیـم دربـاره تصمیمات درسـت 
و غلطمـان بیشـتر تامـل کنیـم. نکتـه مهـم در بازخوانـی 
گذشـته و تامـل بـر وضعیـت کنونـی ایـن اسـت کـه هـر 
کجـا از دانـش بهـره بـرده و کارشناسـانه و عالمانـه کار 
کرده ایـم، نتیجـه گرفته ایم و هـر کجا که غیرکارشناسـانه 
هـر  بـه  »بـاری  و  سیاسـی  و  مقطعـی  و  احساسـاتی  و 
جهـت« اقـدام کرده ایـم امـروز بایـد چوبـش را بخوریـم. 
بحـث دانش بنیـان بحـث اقتصـادی ا سـت و مربـوط بـه 
تولیـد کاال و خدمـات اسـت امـا مسـامحتا می تـوان ایـن 
بحـث را بـاز کـرد کـه مدیریـت و سیاسـت گذاری هـم 
می توانـد دانش بنیـان باشـد. یعنـی مبتنـی بـر دانشـی 
باشـد کـه هزینه هـای غلبه بر مشـکالت را پاییـن بیاورد. 
اتفاقـا مطالعـه نمونه هـای موفـق )Best Practice( در 
مـورد کشـورهای پیشـرفته به مـا می فهماند کـه مقابله با 
مشـکالت نیـز شـیوه های دانش بنیـان دارد، نه شـیوه های 
مقطعـی. همـان مثـال مهـار زلزلـه در ژاپـن را اگـر دقـت 
شـیوه های  از  اسـتفاده  بـا  آن هـا  کـه  می بینیـم  کنیـم، 
دانش بنیـان توانسـته اند خرابی هـا و تلفـات و هزینه هـای 
زلزلـه را کاهـش دهنـد. ما هم چـاره ای نداریم جـز این که 
در برخـورد بـا معضـالت طبیعـی و سیاسـی و اجتماعی از 

روش هـای دانش بنیـان اسـتفاده کنیـم. 
معطـوف  دانش بنیـان  دانش بنیـان.  بحـث  بـه  برگردیـم 
بـه تولیـد کاال و خدماتـی اسـت کـه بتوانـد زندگـی مـا را 
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فرموده انـد »رتبـه العلـم اعلـی الرتـب« یعنـی کـه هیـچ 
مرتبـه ای باالتـر از مرتبـه علـم نیسـت. مرتبـه علـم چنـان 
رفیع و ارزشـمند اسـت که پیامبر اسـالم )ص( مداد عالمان 
را گفته انـد کـه از خـون شـهیدان باالتـر اسـت. البته معنی 
علـم در فرهنگ دینی چیزی باالتـر از دروس علمی متداول 
اسـت. همچنین، کسـی که در یک رشـته علمی به تخصص 
می رسـد و بـر دقایـق و ظرایـف آن علـم وقـوف می یابـد 
»عالـم« اسـت. مـا امـروز عالـم و دانشـمند را بـه یـک معنا 
بـه کار می بریـم. به ساینتیسـت ها می گوییم عالـم و به فقها 
و مجتهدیـن هـم می گوییم دانشـمند. به یک اعتبـار علم و 
دانـش بر هـم منطبقند هر چند واجد سلسـله مراتبی جدی 
و مهـم هسـتند. بـه مراتب پاییـن دانایی علـم می گوییم، به 
مرتـب بـاالی دانایـی هم علـم می گوییـم. کتاب علـوم دوره 
ابتدایـی دانـش اسـت، فیزیـک کوانتـوم یـا جراحـی مغـز و 
اعصـاب هـم دانش به حسـاب می آینـد. ما در هـر مرتبه ای 
کـه باشـیم محتـاج دانشـیم تـا بتوانیـم زندگی کنیـم و به 
زندگی مـان معنا ببخشـیم. از یـک نظر مهم ترین فـرق ما با 
دیگـر موجودات زنده همین دانشـی اسـت که مـا از آن بهره 
می بریـم. چیزی کـه ما را از دل غارها و از پلنگینه پوشـی به 
ایـن تمـدن حیرت انگیز رسـانده چیزی نیسـت جـز دانش. 
دانشـی که از ابزارسـازی شـروع شـد و امروز به اتوماسـیون 
هوشـمند و سـایبرنتیک رسـیده. حیوانـات گاهـی کارهای 
خارق العـاده می کننـد. در سـیرک ها و نمایش هـا حیوانـات 
آموزش هایـی می بیننـد کـه مردمـان از تماشـایش حیـرت 
پرنده هـا  و  اسـب ها  و  میمون هـا  و  خرس هـا  می کننـد. 
انجـام  محیرالعقـول  عملیـات  می رونـد،  راه  طنـاب  روی 
می دهنـد، تقلیـد آدمیـزاد می کننـد و حتی بعضی هایشـان 
را تشـخیص  نقاشـی می کشـند و عالمت هـای گرافیکـی 
می دهنـد. در فضـای مجـازی فیلـم سـگی کـه بـه نورهای 
چـراغ راهنمایـی واکنـش نشـان می دهـد بـه کرات دسـت 
بـه دسـت می شـود. کارهایـی کـه ایـن حیوانـات می کننـد 
در مسـیر تکاملـی می توانـد آن هـا را بـه جایـی برسـاند که 
امـروز مـا ایسـتاده ایم. اما نه. ایـن یک خیال کودکانه اسـت 
بـرای این کـه حیوانـات قـدرت انتقـال توانایـی خـود را بـه 
فرزندانشـان ندارنـد. مهم تریـن فرق آدم و حیـوان در همین 
اسـت کـه مـا می توانیـم دانسـته های خـود را به نسـل های 
بعدی منتقـل کنیم و حیوانات نمی تواننـد. حیوانات غریزی 
عمـل می کننـد و آنچه را برای حیاتشـان الزم اسـت، خالق 
مجیـد در غریزه شـان تعبیـه کـرده اسـت. جز غریـزه، هیچ 
چیـز دیگـری را حیوانـات نمی تواننـد بـه فرزنـدان خـود 
منتقل کنند. خرسـی که روی طنـاب راه می رود و توپ بازی 
می کنـد، مطلقـا نمی توانـد ایـن توانایـی اش را بـه توله های 
خـود یاد بدهـد اما انسـان می تواند. توان آمـوزش مهم ترین 
لطفـی اسـت کـه بشـر مشـمول آن شـده. اگـر آن انسـان 
غارنشـین کـه بـا سـنگ های تیـز ابـزار سـاخت، بـه این جا 
رسـیده که بـه کره مـاه مـی رود و آسـمان ها را درمی نوردد، 
دلیلـش همین اسـت کـه می توانـد دانـش خـود را آموزش 
دهـد. از این حیث اسـت کـه دانش و آموزش بـه هم ارتباط 
پیـدا می کننـد. دانِش بی  آمـوزش راه به جایـی نمی برد. اگر 

مـن بزرگ تریـن علم هـا را در سـینه ام انبار کنم و به کسـی 
آن را یـاد ندهـم، فـرق چندانی بـا همان حیوانات نمایشـی 
سـیرک نـدارم. ما آمـوزش می بینیـم و آمـوزش می دهیم و 
همیـن اسـت که باعـث پیشـرفت و مدنیت شـده اسـت. از 
ایـن نظـر آموزش هم خـود مرتبه ای از دانش اسـت. دانش و 
آمـوزش یـا به عبارت دیگر، علم و تعلیـم از یک خانواده اند و 
بـه هم وابسـته اند. بی هم بـه توفیق نمی رسـند. همین االن 
هـم اگـر تعلیم و تعلم متوقف شـود، خیلـی زود ما به مرتبه 
حیوانـی نـزول می کنیم و تمـدن را از دسـت می دهیم. پس 
هـر چیـزی کـه بـه علـم مربوط می شـود بـه تعلیـم و تعلم 
هـم مربـوط می شـود. لـذا بحـث »دانش بنیـان« بی اعتنا به 
نظـام آموزشـی فشـل اسـت و کاری از پیش نمی بـرد. وقتی 
می گوییـم »اقتصـاد دانش بنیـان« بایـد به پیش فـرض مهم 
آموزش هم توجه داشـته باشـیم. خود آمـوزش هم فرایندی 
دانش بنیـان اسـت و امـروز بـه شـکل بیزینسـی قدرتمنـد 
درآمـده. اسـتادان و معلم هـا از ایـن حیـث مـورد تکریـم و 
احترامنـد کـه با علـم سـر و کار دارند. می توانند ایـن علم را 

بـه مردمـان بیاموزند. چـه علمی؟ 
علـم فی نفسـه ارزشـمند اسـت. دانسـتن از ندانسـتن بهتـر 
اسـت. تصریـح خداونـد متعـال اسـت در قـرآن مجیـد کـه 
»هـل یسـتوی  الذین یعلمـون و الذیـن الیعلمـون«. مطلق 
بـا ایـن همـه بعضـی  از ندانسـتن.  دانسـتن بهتـر اسـت 
دانسـتنی ها سـودمندند و بعضـی دیگـر نـه. در اصطـالح 
دینـی بعضـی علوم الینفع هسـتند و چیزی جـز وزر و وبال 
نیسـتند. علم هایـی هسـتند کـه دسـت و پاگیرنـد و مزاحم 
زندگینـد. منظـور از نفـع این جـا سـود اقتصـادی نیسـت. 
خیلـی از علـوم هسـتند کـه سـود اقتصـادی - اجتماعـی 
ندارنـد امـا علم نافعنـد و باید برای آموختنشـان هزینه کرد. 
حکـم کلی البتـه نمی شـود صادر کـرد. این طور نیسـت که 
همـه بـه سـراغ بخشـی از علـوم برونـد و از بخشـی از علوم 
بپرهیزنـد. ممکـن اسـت علمـی کـه برای شـما نافع اسـت 
بـرای مـن الینفع باشـد و بالعکـس. نکته مهـم و قابل تامل 
ایـن اسـت که سـودمندی علـم مهـم اسـت و آن را نباید از 
نظر دور داشـت. مثال سـود علم تاریخ، عبرت اسـت و سـود 
علـم طبابـت معالجـه. طبابتی که در مسـیر معالجه نباشـد 
الینفـع اسـت. تاریخـی هم که بـه اعتبـار نینجامد هکـذا... 
البتـه تشـخیص نفع و ضرر به همین سـادگی نیسـت. خود 

این تشـخیص هـم علم اسـت. 
دانش بنیـان یـک نسـخه اقتصـادی نیسـت که بشـود برای 
کشـوری و در دوره ای تجویـزش کـرد. نمی شـود اقتصـاد 
را تـا حـد دانش بنیـان ارتقـا داد امـا بـه آمـوزش و فرهنـگ 
و اجتمـاع دسـت نـزد. دانش بنیـان یـک امـر عمومـی و 
فراگیـر اسـت و بایـد در همه عرصه هـا اتفاق بیفتـد. اقتصاد 
دانش بنیـان مدیریـت دانش بنیـان می خواهد و ایضا سـبک 
زندگـی دانش بنیـان نیـاز دارد. دیگـر عرصه های کشـور نیز 
بایـد دانش بنیـان اداره شـود. اگر ایـن اتفاق ها بیفتـد آن گاه 
تولیـد کاالی دانش بنیـان هـم شـدنی اسـت در غیـر ایـن 
صـورت کاالی دانش بنیـان هـم چیـزی اسـت در حـد بقیه 

 ...کاالهـای تولید شـده
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نقطه وصل فن آفرینان و سرمایه گذاران 

ی�ن ره جشنواره میل فن آفر ن در�ب مهه چ�ی

 زهرا عمویی
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ــه  ــی کـ ــیخ بهایـ ــی شـ ــی فن آفرینـ ــنواره ملـ جشـ
ایـــن روزهـــا دارد خـــود را بـــرای دوازدهمیـــن 
دوره اش آمـــاده می کنـــد، ســـابقه اش بـــه روزهایـــی 
ــه ایـــن دســـت  ــر کســـی بـ ــه کمتـ ــردد کـ برمی گـ
ـــی  ـــی داد؛ زمان ـــان م ـــه نش ـــه و توج ـــات عالق موضوع
کـــه کارآفرینـــی واژه ای ناآشـــنا در فرهنـــگ واژگان 
مـــردم و سیاســـتمداران بـــود و کســـی بـــه افـــرادی 
کـــه بـــا زحمـــت فـــراوان شـــغل ایجـــاد می کردنـــد، 
اهمیتـــی نمـــی داد. همیـــن مســـاله باعـــث شـــد در 
ـــه  ـــوند و ب ـــع ش ـــم جم ـــده دور ه ـــک ع ـــال 82 ی س
فکـــر برگـــزاری یـــک جشـــنواره باشـــند. بـــه گفتـــه 
دکتـــر کـــوروش خســـروی، دبیـــر ایـــن جشـــنواره، 
آن روزهـــا تنهـــا هـــدف از چنیـــن کاری ایـــن بـــود 
ـــد  ـــاس کنن ـــوند و احس ـــویق ش ـــان تش ـــه کارآفرین ک
ـــده  ـــرای دی ـــی ب ـــک جای ـــور ی ـــن کش ـــره در ای باالخ
ـــل  ـــد: »در اص ـــروی می گوی ـــر خس ـــد. دکت ـــدن دارن ش
ــت  ــی و تقویـ ــگ کارآفرینـ ــج فرهنـ ــان ترویـ هدفمـ
ـــف  ـــان تعری ـــون در آن زم ـــود چ ـــر ب ـــان برت کارآفرین
ــن  ــد ایـ ــود. ماننـ ــناخته بـ ــال ناشـ ــی کامـ کارآفرینـ
روزهـــا نبـــود کـــه رســـانه های مکتـــوب و اینترنتـــی 
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــه بپردازن ـــن مقول ـــه ای ـــیار ب بس
نیـــاز بســـیار جـــدی بـــه یـــک فعالیـــت ترویجـــی 
ــد  ــر نکننـ ــان فکـ ــا کارآفرینـ ــد تـ ــاس می شـ احسـ

ــت.«  ــان نیسـ ــه فکرشـ ــس بـ هیچ کـ
همـــان عـــده در آن ســـال  ها بـــرای خودشـــان یـــک 
چشـــم انداز و ماموریتـــی تعریـــف کردنـــد؛ ماموریتـــی 
کـــه خســـروی می گویـــد بـــه عنـــوان یـــک ســـازمان 
ــه  ــته بـ ــته بسـ ــال های گذشـ ــی سـ ــده طـ یادگیرنـ
شـــرایط بـــه روز شـــده اســـت. به طـــور مثـــال یـــک 

ـــی  ـــه فن آفرین ـــی ب ـــنواره از کارآفرین ـــوان جش ـــار عن ب
ـــن  ـــم ای ـــوع ه ـــن موض ـــل ای ـــرد. دلی ـــدا ک ـــر پی تغیی
ــرده  ــدا کـ ــوام پیـ ــی قـ ــث کارآفرینـ ــه بحـ ــود کـ بـ
ــاوری  ــر فنـ ــی بـ ــی مبتنـ ــوع کارآفرینـ ــود و موضـ بـ
ــال 90  ــود. از سـ ــرده بـ ــدا کـ ــژه ای پیـ ــن ویـ اهمیـ
نیـــز جشـــنواره بـــا فرصت شناســـی بـــورس عرضـــه و 
فـــروش فنـــاوری بـــا هـــدف جـــذب ســـرمایه گذاران 
ـــع«  ـــن مناب ـــث »تامی ـــال 92 بح ـــد و در س ـــاد ش ایج
ـــد  ـــن فرآین ـــدت گرفت ـــرای ش ـــکاری ب ـــوان راه ـــه عن ب
ــتور  ــدی در دسـ ــور جـ ــرمایه گذاران به طـ ــذب سـ جـ
کار جشـــنواره قـــرار گرفـــت. دبیـــر جشـــنواره ملـــی 
فن آفرینـــی شـــیخ بهایـــی می گویـــد: »در جشـــنواره 
هدفمـــان را تعامـــل کارآفریـــن و ســـرمایه گذار، بازاریابـــی 
ـــاز  ـــن نی ـــون ای ـــم چ ـــرار دادی ـــی ق ـــعه کارآفرین و توس
عملیاتـــی جـــدی کارآفرینـــان اســـت. بنابرایـــن بـــا 
ســـرمایه گذارهای مختلـــف وارد مذاکـــره شـــدیم و 
بـــا امضـــای تفاهم نامـــه و گرفتـــن اولویت هـــای 
ســـرمایه گذاری آن هـــا و اعـــالم آن بـــه کارآفرینـــان، 
تـــالش کردیـــم در ایـــن راه قـــدم برداریـــم. پیـــش 
ــا  ــه این هـ ــود، همـ ــزار شـ ــنواره برگـ ــه جشـ از آن کـ
ـــف  ـــدا تکلی ـــان ابت ـــان از هم ـــا کارآفرین ـــد ت ـــالم ش اع
خودشـــان را بداننـــد کـــه چـــه ســـرمایه گذارهایی از 
ــا و اولویت هایـــی  ــا چـــه هدف هـ ــه جاهایـــی و بـ چـ

در جشـــنواره حضـــور خواهنـــد یافـــت.« 
فرصتهایسرمایهگذاری

توســـعه  معاونـــت  جشـــنواره،  از  دوره  ایـــن  در 
روســـتایي ریاســـت جمهوری در چندیـــن بخـــش 
عمـــل  بـــه  فن آفرینـــان حمایـــت  از طرح هـــای 
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مـــی آورد. اولویت هـــای ایـــن معاونـــت در حـــوزه 
فناوری هـــای بومـــی عبـــارت اســـت از احصـــاي 
ـــنتي  ـــب س ـــاي ط ـــران، احص ـــتاهاي ای ـــیقي روس موس
ـــران  ـــي ای ـــاي بوم ـــتاها، احصـــاي ورزش ه ـــج در روس رای
در قالـــب تولیـــد بازي هـــاي رایانـــه اي، فناوري هـــای 
ــم آب  ــق کـ ــه آب در مناطـ ــرف بهینـ ــن و مصـ تامیـ
روســـتایی، فناوری هـــای بهینـــه جایگزیـــن مصـــرف 
آب در مناطـــق کـــم آب روســـتایی و فناوری هـــای 

نـــو و تلفیـــق آن بـــا علـــوم و ســـنن بومـــی مناطـــق 
ــتی  ــع دسـ ــش صنایـ ــن در بخـ ــتایی. همچنیـ روسـ
و گردشـــگری از طرح هایـــی بـــا زمینـــه معرفـــی 
ابزارهـــای نویـــن کـــه بـــه کمـــک صنعـــت دســـتی 
ایجـــاد  الگـــوی  و  تشـــکیالت  می آینـــد،  بومـــی 
ــتی در  ــع دسـ ــروش صنایـ ــع و فـ ــای توزیـ زنجیره هـ
ــی،  ــتره جهانـ ــن در گسـ ــگاه های آنالیـ ــب فروشـ قالـ
ــب  ــورهای قطـ ــگری در کشـ ــر گردشـ ــای برتـ الگوهـ
ـــذب  ـــتعد ج ـــق مس ـــی مناط ـــی برخ ـــگری، معرف گردش

ـــا  ـــگر ب ـــذب گردش ـــای ج ـــیوه ها و الگوه ـــگر و ش گردش
تکیـــه بـــر شـــناخت موانـــع پیـــش رو حمایت هـــای 
الزم بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد. در حـــوزه معـــادن از 
ــر  ــاظ ذخایـ ــه لحـ ــتاها بـ ــه ای روسـ ــی منطقـ معرفـ
ـــاد ارزش  ـــت ایج ـــی در جه ـــع تکمیل ـــی و صنای زیرزمین
ـــاص(  ـــدن خ ـــر مع ـــد ب ـــا تاکی ـــادن )ب ـــرای مع ـــزوده ب اف
ــاورزی و  ــه کشـ ــد. در زمینـ ــد شـ ــتیبانی خواهـ پشـ
ــرار  دامپـــروری هـــم طرح هایـــی مـــورد حمایـــت قـ
ــتعدادهای  ــی اسـ ــتای معرفـ ــه در راسـ ــد کـ می گیرنـ
ــا در  ــتان بـ ــک اسـ ــف یـ ــق مختلـ ــاورزی مناطـ کشـ
ــای  ــی الگوهـ ــرایط، معرفـ ــع شـ ــن جمـ ــر گرفتـ نظـ
ــاورزی،  ــت کشـ ــن در صنعـ ــای نویـ ــق و ابزارهـ موفـ
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــن ب ـــی ارزش آفری ـــت تکمیل ـــی صنع معرف
ـــی  ـــش بوم ـــی دان ـــه، معرف ـــی منطق ـــتعداد های بوم اس
مناطـــق و تلفیـــق آن بـــا دانـــش روز، شـــیوه های 
جدیـــد افزایـــش بهـــره وری در نگهـــداری و پـــرورش 
ـــی نژادهـــای دام هـــای شـــیرده  دام هـــای گوشـــتی، معرف
بـــا بهـــره وری بیشـــتر، الگوهـــای جدیـــد دامـــداری 
ــای  ــتایی، ابزارهـ ــق روسـ ــرای مناطـ ــروری بـ و دامپـ
جدیـــد دامـــداری در ابعـــاد صنعتـــی، نیمه صنعتـــی 
و خانگـــی، ایجـــاد زنجیره هـــای ارزش آفریـــن دامـــی 
بـــرای مناطـــق روســـتایی و محـــروم و فناوری هـــای 
رایـــج تولیـــد فرآورده هـــای لبنـــی در روســـتاها 
باشـــند. همچنیـــن از مشـــاوره های مهندســـی در 
صنایـــع کشـــاورزی روســـتا، ایجـــاد زنجیـــره موفـــق 
ــای  ــیوه ها و الگوهـ ــتا، شـ ــواده در روسـ ــاوره خانـ مشـ
ایجـــاد زنجیره هـــای درمانـــی روســـتا بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــتاییان  ـــازی روس ـــواده، توانمندس ـــک خان ـــوی پزش الگ
از طریـــق آموزش هـــای عمومـــی و آشـــنایی بـــا 
فناوری هـــای روز در حـــوزه مشـــاغل روســـتایی، 
آی ســـی تی روســـتایی، توســـعه روســـتایی و اقتصـــاد 
مقاومتـــی، اشـــتغال، کارآفرینـــی و ســـرمایه گذاری در 
توســـعه روســـتایی، بازاریابـــی کشـــاورزی و توســـعه 
روســـتایی، نقـــش زنـــان در توســـعه روســـتایی، 
ـــه ششـــم  ـــتایی در برنام ـــعه روس ـــتا و توس ـــگاه روس جای
و ســـند چشـــم انداز و مدیریـــت منابـــع و شـــبکه آب 
در مناطـــق روســـتایی حمایت هـــای الزم بـــه عمـــل 

خواهـــد آمـــد. 
ـــنا،  ـــهم آش ـــزاری س ـــرکت کارگ ـــر، ش ـــوی دیگ  از س
و  سیاســـت ها  و  ســـرمایه گذاری  اولویت هـــای 
ــن  ــن چنیـ ــود را ایـ ــر خـ ــورد نظـ ــای مـ حمایت هـ

اعـــالم کـــرده اســـت: 
ــا در  ــه ثبـــت آن هـ ــات و ابتکارهایـــی کـ 1- اختراعـ
ـــا خـــارج کشـــور انجـــام شـــده باشـــد و طـــرح  داخـــل ی
سرمایه گذاری شـــان  بـــه  مربـــوط  کار  و  کســـب 
تهیـــه شـــده باشـــد، بـــرای معرفـــی در بـــازار 
ــه  ــروش بـ ــران و فـ ــورس ایـ ــری فرابـ ــت فکـ مالکیـ

عالقه منـــد  مشـــتریان  و  ســـرمایه گذاران 
ــه  ــان کـ ــرکت های دانش بنیـ ــعه شـ ــرح توسـ 2- طـ
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امکان ســـنجی و طـــرح کســـب و کار آن هـــا کامـــل 
ــه فرابـــورس و  ــازار پایـ ــرای معرفـــی در بـ ــد بـ باشـ

تامیـــن ســـرمایه مـــورد نیـــاز طـــرح توســـعه 
ــازار  ــه در بـ ــل ارائـ ــب و کار قابـ ــای کسـ 3- طرح هـ

فرابـــورس 
ـــهید  ـــگان ش ـــه ای نخب ـــر منطق ـــا، دفت ـــر این ه ـــالوه ب ع
ـــن جشـــنواره اعـــالم  ـــرای حضـــور در ای ـــز ب ـــده نی فهمی
کـــرده اســـت از طرح هایـــی حمایـــت می کنـــد کـــه 
ــوع  ــا موضـ ــط بـ ــب و کار مرتبـ ــای کسـ اوال طرح هـ
فناوری هـــای دفاعـــی بـــه منظـــور بررســـی در 
ـــب  ـــده و جل ـــهید فهمی ـــگان ش ـــه ای نخب ـــر منطق دفت
ســـرمایه گذاران و مشـــتریان عالقه منـــد و طـــرح 
ــه  ــد و البتـ ــان باشـ ــرکت های دانش بنیـ ــعه شـ توسـ
امکان ســـنجی و طـــرح کســـب و کار آن هـــا کامـــل 
ـــا  ـــط ب ـــی مرتب ـــه نوع ـــعه ب ـــن توس ـــا ای ـــد و دوم باش

موضـــوع فناوری هـــای دفاعـــی باشـــد.
با  استان  دفاعی  صنایع  سوی  از  که  حمایت هایی 
از  فهمیده  شهید  نخبگان  منطقه ای  دفتر  پیگیری های 
طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری مرتبط به عمل می آید، 
عبارتند از: اعطالی تسهیالت کسر خدمت به متقاضیان و 
مشمولین عالقه مند، اعطای جایزه که نوع آن بر حسب 
طرح متغیر است، انعقاد قرارداد پژوهشی با صاحب طرح 
که وابسته به نوع طرح است و تسهیل فرایندهای مربوط 

به اخذ مجوزهای قانونی برای شروع فعالیت. 
بخشهایجشنواره

از دوره یازدهـــم جشـــنواره بـــه بعـــد، بـــه منظـــور 
ـــب و کار  ـــرح کس ـــوای ط ـــوذ محت ـــب نف ـــش ضری افزای
ـــژه بیـــن دانشـــجویان،  اولیـــن  ـــه وی در ســـطح کشـــور ب
المپیـــاد طـــرح کســـب و کار دانشـــجویی در ســـطح 
ـــن  ـــت. در ای ـــده اس ـــزار ش ـــور برگ ـــگاه های کش دانش
المپیـــاد پارک هـــای علـــم و فنـــاوری اســـتان ها 
و حـــوزه معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه های ســـطح 
ــد.  ــکاری می کننـ ــنواره همـ ــن جشـ ــا ایـ ــور بـ کشـ
ــو  ــای نـ ــود ایده هـ ــالش می شـ ــش تـ ــن بخـ در ایـ
ــازی  ــاوری کـــه قابلیـــت تجاری سـ ــر فنـ مبتنـــی بـ
آن هـــا بـــه اثبـــات رســـیده باشـــد در قالـــب یـــک 
نقشـــه راه تجاری ســـازی )طـــرح کســـب و کار( 

پذیرفتـــه شـــوند و مـــورد داوری قـــرار گیرنـــد. 
در مرحلـــه اول داوری، طرح هـــا از نظـــر رعایـــت 
ــب  و کار و  ــرح کسـ ــگارش طـ ــاختار نـ ــول و سـ اصـ
ـــه دوم،  ـــوند. در مرحل ـــی می ش ـــاوری بررس ـــطح فن س
ـــوای  ـــاختار و محت ـــاوری، س ـــوآوری و فن ـــر ن ـــالوه ب ع
طـــرح و عملیاتـــی بـــودن فنـــاوری بـــه کار گرفتـــه 
ـــک از  ـــر ی ـــات ه ـــه جزئی ـــن ب ـــده در آن و پرداخت ش
ــی  ــورد بررسـ ــب  و کار مـ ــرح کسـ ــرفصل های طـ سـ
قـــرار می گیـــرد. پـــس از طـــی چندیـــن دوره داوری 
تخصصـــی روی طرح هـــا، تعـــدادی بـــه عنـــوان 
ـــت  ـــد. در نهای ـــوم راه می یابن ـــه س ـــه مرحل ـــدا ب کاندی

ــه عمـــل  ــا دعـــوت بـ ــه از کاندیداهـ در ایـــن مرحلـ
ــروه  ــای کارگـ ــور داوران )اعضـ ــا در حضـ ــد تـ می آیـ
و داوران تخصصـــی بـــر حســـب هـــر موضـــوع( بـــه 
ـــد و  ـــی کنن ـــود را معرف ـــرح خ ـــاعت ط ـــک س ـــدت ی م

بـــه ســـواالت داوران پاســـخ گوینـــد. 
ـــب و  ـــراح کس ـــش ط ـــوص بخ ـــرایط در خص ـــن ش همی

ـــود دارد.  ـــز وج کار آزاد نی
شـــرکت هایی  جشـــنواره  فن آفرینـــان  بخـــش  در 
ـــی  ـــرط اصل ـــز دو ش ـــه حائ ـــد ک ـــور یابن ـــد حض می توانن
تولیـــد محصـــول و تجاری ســـازی )عرضـــه محصـــول 
بـــه بـــازار و تولیـــد ثـــروت( باشـــند. بـــرای انجـــام 
داوری در شـــرایط برابـــر بـــرای شـــرکت ها، داوری 
در ســـه بخـــش شـــرکت های نوپـــا، در حـــال رشـــد 
ـــخیص  ـــل و تش ـــرایط ذی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــدیافته ب و رش
ــرد.  ــام می پذیـ ــان انجـ ــروه فن آفرینـ ــای کارگـ اعضـ
ــنواره،  ــرکت کننده در جشـ ــان شـ ــان فن آفرینـ از میـ
ـــی  ـــنواره همخوان ـــوای جش ـــا محت ـــه ب ـــرکت هایی ک ش
دارنـــد بـــه مرحلـــه اولیـــه داوری راه می یابنـــد و 
داوری هـــا طبـــق فـــرم مربوطـــه و مشـــخصه های 

ــرد.  ــام می پذیـ ــرگ انجـ ــده در کاربـ ذکرشـ
ـــورت  ـــش ص ـــد بخ ـــا در چن ـــی، داوری ه ـــور کل ـــه ط ب
در  داوری  شـــاخصه های  مهم تریـــن  از  می گیـــرد. 
ایـــن مراحـــل می تـــوان بـــه ویژگی هـــای مدیریـــت 
کارگیـــری  بـــه  اســـتراتژیک،  برنامـــه  )تدویـــن 
ـــی،  ـــران اصل ـــوابق کاری مدی ـــی، س ـــای مدیریت ابزاره
فنـــاوری  اصلـــی(،  مدیـــران  ســـوابق تحصیلـــی 
واحـــد،  فنـــی  دارایی هـــای  طـــرح،  )نـــوآوری 
ـــاوری  ـــطح فن ـــعه، س ـــق و توس ـــد تحقی ـــت واح وضعی
ـــوع  ـــد، تن ـــروش واح ـــد ف ـــرخ رش ـــی )ن ـــرح( و مال ط
تامین کننـــدگان، تنـــوع مشـــتری، وضعیـــت رقبـــای 
واحـــد، تحلیـــل شـــرکت ها بـــا نســـبت های مالـــی( 
ــا در  ــدن طرح هـ ــردود شـ ــل مـ ــرد. دالیـ ــاره کـ اشـ
ـــازار  ـــه ب ـــول ب ـــردن محص ـــه نک ـــل داوری، عرض مراح

و فقـــدان نـــوآوری و فنـــاوری شـــاخص اســـت. 
همچنیـــن آن گـــروه از شـــرکت کنندگانی کـــه در 
ـــوح  ـــت ل ـــه دریاف ـــق ب ـــنواره موف ـــی جش ـــای قبل دوره ه
یـــا تندیـــس جشـــنواره شـــده اند، می تواننـــد بـــرای 

دریافـــت لـــوح تـــداوم فن آفرینـــی نامـــزد شـــوند. 
ــنواره  ــه از دوره هشـــتم بـــه جشـ بخـــش دیگـــری کـ
اضافـــه شـــده اســـت، بخـــش تقدیـــر از فن آفرینانـــی 
اســـت کـــه نـــوآوری، فنـــاوری و تـــوان اجرایـــی خـــود 
را در خدمـــت علـــوم انســـانی و هنـــر قـــرار داده انـــد. 
ـــه  ـــد ک ـــرکت کنن ـــش ش ـــن بخ ـــد در ای ـــانی می توانن کس
ـــانی  ـــوم انس ـــت عل ـــود را در خدم ـــی خ ـــدرت فن آفرین ق
ـــا  ـــه محصـــوالت ی ـــه عرض ـــن کار ب ـــند و ای ـــرار داده باش ق

ـــد.  ـــده باش ـــر ش ـــوزه منج ـــن ح ـــی در ای خدمات
ــیخ  ــی شـ ــی فن آفرینـ ــنواره ملـ ــن جشـ دوازدهمیـ
بهایـــی 23 تـــا 25 اردیبهشـــت ســـال 95 در شـــهر 

.اصفهـــان برگـــزار خواهـــد شـــد
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و  علــم  جایــزه  عالی تریــن  )ص(  مصطفــی  جایــزه 
ــه  ــت ک ــزار دالر اس ــه ارزش 500 ه ــران ب ــاوری ای فن
ــا  ــد ت ــته ش ــال 1391 گذاش ــه اش در س ــای اولی پایه ه
فرصتــی باشــد بــرای معرفــی دانشــمندان و پژوهشــگران 
ــاوری  ــوم و فن ــر جهــان اســالم در چهــار حــوزه »عل برت
نانــو«، »علــوم و فنــاوری زیســتی و پزشــکی«، »علــوم و 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« و »طــرح برتــر دانشــمند 
مســلمان«. نخســتین دوره ایــن جایــزه در حالــی برگــزار 
شــد کــه شــورایی متشــکل از دانشــگاه ها و مراکــز 
علمــی بــزرگ ایــران و جهــان اســالم بــر رونــد اعطــای 
آن نظــارت داشــت و برخــالف پیش بینــی خیلی هــا، 
ــم را  ــزه مه ــن جای ــی و ســنگاپوری ای دو دانشــمند اردن
بــا خــود بــه خانــه بردنــد و نــام هیــچ ایرانــی در میــان 
ــد  ــر رون ــم ب ــروری داری ــه، م ــود. در ادام ــدگان نب برگزی
اعطــای ایــن جایــزه مهــم و همــه حواشــی کــه در ایــن 

ــت.  ــته اس دوره داش
چراجایزهمصطفی)ص(؟ 

جایزه هــای عالــی علــم و فنــاوری در دنیــا کــم نیســتند 
ــده در  ــوان برگزی ــه عن و هــر ســال ده هــا طــرح مهــم ب
حوزه هــای مختلــف، از پزشــکی گرفتــه تــا مهندســی، بــه 
جهــان علــم معرفــی می شــوند. شــاید بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه در ســال 1391 طــرح راه انــدازه جایــزه ای ویــژه 
دانشــمندان، محققــان و پژوهشــگران دنیــای اســالم بــه 
تصویــب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رســید و قــرار 
شــد ایــن جایــزه هــر دو ســال یــک بــار برگزیــدگان خود 
را معرفــی کنــد. هــر چنــد معرفــی و تقدیــر شایســته از 
ــم و فنــاوری کشــورهای مســلمان تنهــا  برترین هــای عل
ــش اهــداف  ــزه نیســت و برگزارکنندگان ــن جای هــدف ای
ــج و  ــه تروی ــد؛ از جمل ــال می کنن ــز دنب ــری را نی دیگ
تشــویق علم آمــوزی و پژوهــش در جوامــع اســالمی، 
توســعه روابــط منطقــه ای نهادهــای علمــی و فنــاوری در 
کشــورهای اســالمی، تقویــت ارتبــاط علمــی دانشــمندان 
و پژوهشــگران جهــان اســالم و کمــک بــه رشــد و تعالــی 

علمــی در کشــورهای اســالمی. 
ــود  ــام خ ــران ن ــاوری ای ــم و فن ــزه عل ــن جای عالی تری
ــت و  ــرم )ص( اس ــر اک ــاب پیامب ــی از الق ــون یک را مدی
نشــان از تاکیــد فراوانــی دارد کــه آن حضــرت بــر مســاله 

علم آمــوزی و گســترش دانــش داشــته اند. 
چــهطرحهایــیمیتواننــدبرنــده

ــند؟ ــی)ص(باش ــزهمصطف جای
ارزش جایــزه مصطفــی )ص( از نظــر مــادی آن قــدر 
باالســت کــه وســواس خاصــی را در انتخــاب برگزیــدگان 
ــد  ــی می توانن ــا طرح های ــتا تنه ــن راس ــد. در ای می طلب
بــه عنــوان نامــزد دریافــت ایــن جایــزه معرفــی شــوند که 
ــند و  ــان باش ــی انس ــود زندگ ــاز بهب ــی زمینه س ــه نوع ب
ــای مشــهود در  ــه نوآوری ه ــان دســت ب ــا محقق در آن ه

ــاوری زده باشــند.  ــش و فن مرزهــای دان

ـــرح  ـــر ط ـــوذ )تاثی ـــه نف ـــر، دامن ـــته اث ـــای برجس ویژگی ه
ـــش در  ـــای دان ـــردن مرزه ـــترده ک ـــر گس ـــر ب ـــورد نظ م
جهـــان و داشـــتن تاثیـــر علمـــی قابل مالحظـــه  در ســـطح 
ـــی  ـــابقه علم ـــهرت و س ـــه( و حســـن ش ـــا منطق ـــان ی جه
ـــار  ـــتن آث ـــاس داش ـــر اس ـــه ب ـــر ک ـــب اث ـــان صاح درخش
ـــی  ـــر علم ـــریات معتب ـــده در نش ـــر ش ـــاالت منتش و مق
ـــش  ـــا نق ـــده و ی ـــت ش ـــات ثب ـــا و اختراع ـــا نوآوری ه ی
ــنجیده  ــد سـ ــای جدیـ ــعه فناوری هـ ــتن در توسـ داشـ
ــزه  ــن جایـ ــای داوری ایـ ــه معیارهـ ــود، از جملـ می شـ

ـــت.  اس
از میــان حوزه هــای جایــزه مصطفــی )ص( کــه بــه 
آن هــا اشــاره شــد، در ســه حــوزه اول تنهــا دانشــمندانی 
می تواننــد شــرکت کننــد کــه تابعیــت یکــی از 5۷ 
کشــور اســالمی را داشــته باشــند. امــا در حــوزه چهــارم، 

مســلمان بــودن دانشــمند 
ــد و  ــت می کن ــر کفای برت
ایــن  تابعیــت  داشــتن 
ضرورتــی  کشــورها 

ــدارد.  ن
از  دوره  تازه تریــن  در 
)ص(  مصطفــی  جایــزه 
100 طــرح بــه دبیرخانــه 
ــود کــه  ــزه رســیده ب جای
ــرح از  ــان دو ط از آن می
ــوم و فنــاوری  حــوزه »عل
نانــو زیســتی« و »علــم و 

فنــاوری نانــو« بــه عنــوان برگزیــده معرفــی شــدند و دو 
ــتند.  ــده ای نداش ــچ برن ــر هی ــوزه دیگ ح

500هزاردالِرجایزهازكجامیآید؟ 
ــت  ــر دریاف ــالوه ب ــی )ص( ع ــزه مصطف ــدگان جای برگزی
ــادل  ــی مع ــزه، مبلغ ــن جای ــوص ای ــدال مخص ــوح و م ل
ــه از  ــه ن ــه البت ــد ک ــت می کنن ــزار دالر دریاف 500 ه
جانــب دولت هــا بلکــه از محــل صنــدوق ســرمایه گذاری 
و موقوفــات ایــن جایــزه پرداخــت می شــود. شــعار ایــن 
ــعه  ــرای توس ــهم ب ــک س ــلمان، ی ــر مس ــدوق »ه صن
فنــاوری در جهــان اســالم« اســت و در حمایــت مالــی از 
ایــن جایــزه بــه دنبــال تامیــن هدفــی بزرگ تــر، یعنــی 
ســرمایه گذاری و حمایــت از توســعه علــم و فنــاوری در 
ــن  ــای ای ــص دارایی ه ــت. ارزش خال ــالم اس ــان اس جه
صنــدوق تــا ششــم دی مــاه امســال 54 میلیــارد و 316 
ــده  ــن زده ش ــال تخمی ــزار و 83 ری ــون و 898 ه میلی

اســت. 
واقفیــن جایــزه مصطفــی )ص( نیــز شــامل اعضــای 
علــوم  فرهنگســتان  پزشــکی،  علــوم  فرهنگســتان 
مهندســی، پــارک فنــاوری پردیــس، اهالــی هنر و رســانه، 
ــون  ــا و روحانی ــی و علم ــی و سیاس ــخصیت های علم ش
ــون  ــاخصی همچ ــای ش ــان چهره ه ــتند و در میانش هس
ــر  ــا مخب ــر محمدرض ــی، دکت ــا داوری اردکان ــر رض دکت
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دزفولــی، دکتــر ســید علیرضــا مرنــدی، دکتــر علی اکبــر 
والیتــی، دکتــر ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی، دکتــر 
ــورد.  ــه چشــم می خ ــادی ب ــر فره ــتاری و دکت ــورنا س س

تســهیالتبانــکتوســعهاســالمیبرای 
صنــدوقوقــفجایــزهمصطفی)ص(

ــزه  ــتین دوره جای ــدگان نخس ــی برگزی ــال معرف ــه دنب ب
ــک  ــان رئیــس بان مصطفــی)ص(، نشســتی مشــترک می
ــر  ــزی و دکت ــک مرک ــس کل بان ــالمی و رئی ــعه اس توس
و  جایــزه  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس  ســتاری 
مســئوالن ایــن جایــزه برگــزار شــد کــه پیام هــای 
امیدبخشــی بــرای همــه دانشــمندان و محققان مســلمان 

ــت.  داش
احمــد محمدعلــی المدنــی، رئیــس بانک توســعه اســالمی 
در ایــن دیــدار از برنامه هایــی ویــژه ای کــه بــرای گســترش 
ایــن جایــزه دارد، خبــر داد و گفــت: »باید ســرمایه گذارانی 
را جــذب کــرد تــا در صنــدوق ســرمایه گذاری و موقوفــات 
مصطفــی)ص(  جایــزه 
کننــد.  ســرمایه گذاری 
بانــک توســعه اســالمی 
ــهیالت،  ــه تس ــا ارائ ــم ب ه
ــزه  ــاف جای ــعه اوق در توس
مشــارکت خواهــد داشــت 
مشــارکت  جــذب  امــا 
ســایر بانک هــای ایــران در 
ــکاری  ــا هم ــروژه ب ــن پ ای

ــت.«  ــر اس ــه میس هم
ــرای تاســیس  ــزود: »این کــه یــک زمیــن وقفــی ب وی اف
ــی  ــدام خوب ــده، اق ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــن اقدام چنی
اســت امــا ایــن تــازه شــروع کار اســت و جایــزه مصطفــی 
)ص( بایــد آن قــدر گســترش یابــد کــه ســطح آن از نوبــل 

هــم فراتــر بــرود.« 
رئیــس بانــک توســعه اســالمی ادامــه داد: »مــا از 
نمی خواهیــم  بالعــوض  ســرمایه  ایرانــی  بانک هــای 
ــروژه  ــن پ ــا در ای ــرمایه گذاری آن ه ــتار س ــه خواس بلک
ــا  ــد و م ــت کنن ــود را از آن برداش ــود خ ــا س ــتیم ت هس
ــتر  ــه بیش ــی )ص( را هرچ ــزه مصطف ــم جای ــم بتوانی ه
ــزه را  ــز جای ــر نی ــای دیگ ــم و در بخش ه ــعه بدهی توس

ــیم.«  ــعت ببخش وس
جایــزه  اعطــای دوره اولیــن در

گذشــت؟ چــه مصطفــی)ص(
نخســتین دوره اعطــای جایــزه مصطفــی )ص( بــا حضــور 
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور 
و رئیــس شــورای سیاســت گذاری جایــزه مصطفــی 
ــس  ــده ســازمان کنفران )ص(، شــوکت حمیدخــان نماین
عبدالســالم  دکتــر  کامســتک،  دبیــرکل  و  اســالمی 
المجالــی رئیــس آکادمــی علــوم جهــان اســالم و جمــع 
کثیــری از برجســتگان علمــی و دانشــمندان بین المللــی 

در کنــار چهره هــای دانشــگاهی سیاســی و فرهنگــی 
ــزار شــد.  ــاه امســال برگ ــل دی م اوای

ــزه  ــه جای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــتاری در ای س
مصطفــی )ص( در پــی احیــای 12 قــرن تمــدن بــزرگ 
اســالمی در علــوم و فنــون اســت، گفــت: »علــم و آموزش 
از اهــداف اصلــی نبــوت بــوده و مســلمانان توجــه ویژه ای 
ــی از  ــرن متوال ــه 12 ق ــوری  ک ــه  ط ــته اند ب ــه آن داش ب
ــان اســالم در پیشــبرد  ــان هجــرت، دانشــمندان جه زم
ــزرگ  ــدن ب ــکی، تم ــا پزش ــفه ت ــف، از فلس ــوم مختل عل
اســالمی را آفریدنــد و بنــا بــه اعتــراف محققیــن غربــی و 
شــرقی، اســاس تمــام علــوم و فنــاوری امــروزی، مدیــون 

دانشــمندان و نخبــگان جهــان اســالم اســت.« 
ســتاری بــا تاکیــد بــر این کــه کشــورهای اســالمی 
ــت  ــی و حرک ــت علم ــدون حرک ــد ب ــد بپذیرن ــروز بای ام
ــود و جامعــه ای  در مرزهــای دانــش نمی تــوان پیشــتاز ب
ــار  ــام اســالم و شــأن مســلمانان داشــت، اظه ــور ن درخ
ــداف  ــق اه ــه تحق ــق ب ــاءاهلل موف ــه ان ش ــرد: »چنانچ ک
ــم  ــالم رق ــان اس ــی جه ــتاخیز علم ــویم، رس ــزه بش جای
خواهــد خــورد و بــه همــراه خــود اقتــدار، امنیــت پایــدار 

ــد آورد.«  ــالم خواه ــه  س و جامع
ــمندان  ــن دانش ــش از ای ــه پی ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
بنــام جهــان اســالم، در حالــی  کــه غــرب در اســتبداد و 
انحطــاط بــود، قرن هــای متوالــی چــراغ علــم را فــروزان 
ــی  ــزه مصطف ــرد جای ــدواری ک ــراز امی ــتند، اب ــه داش نگ
ــرار دهــد کــه  ــا را در مســیری ق )ص( امــت اســالمی م
جهــان مــدرن در آن حرکــت می کنــد و خواســت امــت 

واحــد اســالمی اســت. 
ــع  ــالمی از جم ــه اس ــه جامع ــان این ک ــا بی ــتاری ب س
حکومــت شــرق و غــرب، حکمــت متعالیــه ســاخته  
ــهره  ــت ش ــونت و عصبی ــم و خش ــه خش ــون ب ــا اکن ام
ــه  ــت ک ــرن اس ــه ق ــا دو، س ــت: »م ــت، گف ــده اس ش
خــود را فرامــوش کرده ایــم، علــم را از یــاد برده ایــم 
ــش  ــم. نق ــرقی کرده ای ــی و ش ــم را غرب ــان و عل و جه
ــد  ــم. تقلی ــاد برده ای ــم از ی واســط خــود را در اشــاعه عل
ــین  ــب را جانش ــته ایم، تعص ــق گذاش ــای تحقی ــه ج را ب
تفکــر کرده ایــم و دیگــر ابــن هیثم هــا، فارابی هــا و 

نیافریده ایــم.«  را  خوارزمی هــا 
ــان  ــه جه ــتیم ک ــدد هس ــا درص ــه داد: »م ــتاری ادام س
ــوآوری  ــاوری و ن ــم، فن ــرای عل ــی ب ــه محیط ــالم ب اس
تبدیــل شــود و ثــروت کشــورهای اســالمی نــه از منابــع 
ــه  ــدگار ک ــترس مان ــع در دس ــه از مناب ــی بلک زیرزمین
ــوز  ــص دلس ــتعد و متخص ــانی مس ــروی انس ــان نی هم

ــود.«  ــن ش ــت، تامی اس
رئیــس ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد 
ــان  ــه جه ــه هم ــق ب ــزه را متعل ــن جای ــان ای دانش بنی
ــه  ــزه ب ــن جای ــه ای ــد را داد ک ــن نوی ــد و ای اســالم خوان
ــان  ــای شایســتگی علمــی در ســطح جه یکــی از نماده
تبدیــل و در آینــده  نهــادی شــود کــه دانشــمندان جهــان 
 .اســالم بــا تکیــه بــه آن بــه پیشــرفت و تعالــی برســند
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برگزیدگاننخستیندورهجایزهمصطفی)ص(
پروفســـور جکـــی یینـــگ، مدیرعامـــل و عضـــو هیات علمـــی موسســـه نانوفنـــاوری و مهندســـی 
زیســـتی از ســـنگاپور: ایـــن بانـــوی دانشـــمند بـــه دلیـــل ارائـــه طـــرح »سیســـتم های پاســـخ 
ـــی )ص(  ـــزه مصطف ـــدگان جای ـــی از برن ـــوان یک ـــه عن ـــده دارو« ب ـــرل  ش ـــال کنت ـــرک در انتق مح
ـــوذرات  ـــامل نان ـــرده ش ـــی ک ـــگ طراح ـــور یین ـــه پروفس ـــتم هایی ک ـــت. سیس ـــده اس ـــی ش معرف
پلیمـــری هســـتند کـــه بـــه بیمـــاران دیابتـــی ایـــن امـــکان را می دهنـــد کـــه تنهـــا در زمـــان 
ـــند.  ـــته باش ـــری نداش ـــه نمونه گی ـــازی ب ـــد و نی ـــت کنن ـــولین دریاف ـــون انس ـــد خ ـــن قن ـــاال رفت ب
ـــده و در  ـــل ش ـــاوری تبدی ـــه فن ـــگ ب ـــور یین ـــان پروفس ـــرکت دانش بنی ـــدا در ش ـــش ابت ـــن دان ای

حـــال حاضـــر در شـــرکت های بـــزرگ دارویـــی در مرحلـــه تجاری ســـازی اســـت. 
ـــی  ـــرژی کاول ـــوم نانوان ـــه عل ـــس موسس ـــی، رئی ـــته اردن ـــیمیدان برجس ـــی، ش ـــر یاغ ـــور عم پرفس
ـــه  ـــی در زمین ـــر یاغ ـــور عم ـــه دار پروفس ـــات دامن ـــی: تحقیق ـــگاه برکل ـــی دانش ـــو هیات علم و عض
ـــن دانشـــمند مســـلمانی  ـــوان اولی ـــه عن ـــه او ب ـــث شـــده اســـت ک ـــی« باع ـــز ـ آل ـــای فل »چارچوب ه
ـــی  ـــزه مصطف ـــت جای ـــه دریاف ـــق ب ـــو موف ـــای نان ـــوم و فناوری ه ـــوزه عل ـــه در ح ـــود ک ـــی ش معرف
ـــی  ـــته طراح ـــمند برجس ـــن دانش ـــط ای ـــه توس ـــی ک ـــز - آل ـــای فل ـــت. چارچوب ه ـــده اس )ص( ش
ـــکل و انـــدازه، کاربردهـــای فراوانـــی  شـــده بـــه دلیـــل ســـطح ویـــژه بـــاال و گزینش پذیـــری ش
در تصفیـــه و جداســـازی از جملـــه در جـــذب آالینده هـــای هـــوا و ذخیره ســـازی هیـــدروژن و 

 .ـــد ـــف دارن ـــع مختل ـــن در صنای همچنی
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به نام معاونت و به کام کارآفرینان

مه مه�ری معاونت عیمل  و فناوری و سازمان صدا و س�ی تفامه �ن
چه نق�ژ در توسعه اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت؟ 
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موسســـات  و  شـــرکت ها  از  حمایـــت  قانـــون 
نوآوري هـــا  تجاري ســـازي  و  دانش بنیـــان 
ایـــن  دانش بنیـــان،  موسســـات  اختراعـــات  و 
موسســـه های  را  موسســـات  و  شـــرکت ها 
خصوصـــی یـــا تعاونـــی می دانـــد کـــه بـــه منظـــور 
اقتصـــاد  توســـعه  ثـــروت،  و  علـــم  هم افزایـــی 
دانش محـــور، تحقـــق اهـــداف علمـــی  و اقتصـــادی 
ـــوآوری( و  ـــراع و ن ـــرد اخت ـــترش و کارب ـــامل گس )ش
ــامل  ــعه )شـ ــق و توسـ ــج تحقیـ ــازی نتایـ تجاری سـ
و خدمـــات( در حـــوزه  تولیـــد کاال  و  طراحـــی 
ـــه  ـــراوان ب ـــزوده ف ـــا ارزش اف ـــر و ب ـــای برت فناوری ه
ــکیل  ــه تشـ ــای مربوطـ ــد نرم افزارهـ ــژه در تولیـ ویـ
ــن  ــهام ایـ ــد از سـ ــا  100 درصـ ــوند. یک تـ می شـ
شـــرکت ها متعلـــق بـــه یـــک دانشـــگاه یـــا واحـــد 
ـــه  ـــق ب ـــد آن متعل ـــا 100 درص ـــا 51 ت ـــی ی پژوهش
ــای  ــا واحدهـ ــگاه ها یـ ــی  دانشـ ــای هیات علمـ اعضـ
پژوهشـــی اســـت. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت فراوانـــی 
ــر  ــان در عصـ ــای دانش بنیـ ــعه فعالیت هـ ــه توسـ کـ
حاضـــر دارد، توجـــه و کمـــک دولـــت بـــه رونـــق 
و شـــکوفایی ایـــن شـــرکت ها می توانـــد نوعـــی 
»ســـرمایه گذاری بـــرای آینـــده« محســـوب شـــود. 
معافیـــت از پرداخـــت مالیـــات، عـــوارض  حقوقـــی و 
ـــی و... از  ـــوارض صادرات ـــی، ع ـــود بازرگان ـــی، س گمرک
جملـــه کمک هایـــی اســـت کـــه دولـــت می توانـــد 
ــن  ــروز ایـ ــد. امـ ــه دهـ ــرکت ها ارائـ ــن شـ ــه ایـ بـ
نظـــر  بـــه  امـــا  می گیـــرد  کمک هـــا صـــورت 
می رســـد بـــا اجرایـــی شـــدن تفاهم نامه هشـــت 
ــت  ــال میان معاونـ ــاه امسـ ــه خردادمـ ــاده ای کـ مـ
علمـــی  و فنـــاوری ریاســـت جمهوری و ســـازمان 
صـــدا و ســـیما امضـــا شـــد، کارآفرینان و کســـانی 
ـــان  ـــای دانش بنی ـــه کااله ـــد و ارائ ـــه تولی ـــه در زمین ک
ـــی  ـــای خوب ـــر خبره ـــد منتظ ـــد بای ـــت می کنن فعالی

دیگـــری هـــم در ایـــن زمینـــه باشـــند. 
اقتصـــاددانشبنیـــان؛جایگزینـــی 

ـــی ـــادنفت ـــرایاقتص ـــدهآلب ای
فنـــاوری  علمـــی  و  معـــاون  ســـتاری،  ســـورنا 
اســـت  کســـانی  جملـــه  از  رئیس جمهـــور، 
اقتصـــاد  به جایگزینـــی  جـــدی  اعتقـــاد  کـــه 
دانش بنیـــان بـــا اقتصـــاد نفتـــی دارد. آن طـــور کـــه 
وی در دومیـــن مراســـم رونمایـــی از دســـتاوردهای 
شـــرکت های دانش بنیـــان کـــه تحـــت حمایـــت 
ــد  ــرار گرفته انـ ــکوفایی قـ ــوآوری و شـ ــدوق نـ صنـ
در  نظـــر می رســـد  بـــه  بـــود،  کـــرده  اعـــالم 
ــاد  ــراروی اقتصـ ــن فـ ــی روشـ ــر افقـ ــال حاضـ حـ
دانش بنیـــان قـــرار دارد و از این جـــا بـــه بعـــد 
ـــرعت  ـــا س ـــد ب ـــتاری، »بای ـــول س ـــه ق ـــه ب ـــت ک اس
ــاد  ــترش اقتصـ ــیر گسـ ــتری در مسـ ــوان بیشـ و تـ
دانش بنیـــان حرکـــت کنیـــم«. ایـــن در حالـــی 

ــی از  ــف دقیقـ ــش تعریـ ــال پیـ ــه دو سـ ــت کـ اسـ
ــان و  ــرکت دانش بنیـ ــاد شـ ــی  ایجـ ــای بومـ مدل هـ
ـــا  ـــود ام ـــت نب ـــان در دس ـــاد دانش بنی ـــاختار اقتص س
ــور  ــاوری رئیس جمهـ ــی  و فنـ ــاون علمـ ــروز معـ امـ
اذعـــان می کنـــد کـــه پـــازل اقتصـــاد دانش بنیـــان 
بـــه مـــرور در حـــال شـــکل گیری اســـت و اگرچـــه 
ـــی  ـــای فرهنگ ـــیاری از زمینه ه ـــازار و بس ـــوزه ب در ح
ــل  ــازی و حـ ــتی ها، فرهنگسـ ــع کاسـ ــد رفـ نیازمنـ
مشـــکالت هســـتیم امـــا بـــه ســـاختار مناســـبی از 
ــت  ــن راستاسـ ــیده ایم. در همیـ ــاد رسـ ــن اقتصـ ایـ
ـــد  ـــت را تهدی ـــت نف ـــدن قیم ـــن آم ـــتاری پایی ـــه س ک
از  بهره منـــدی  »بـــا  می گویـــد:  و  نمی دانـــد 
ــت  ــت نفـ ــدر قیمـ ــر چقـ ــان هـ ــاد دانش بنیـ اقتصـ
کاهـــش یابـــد، عاقالنه تـــر رفتـــار خواهیـــم کـــرد. 
کاهـــش یافتـــن ســـهم درآمـــدی کشـــور از محـــل 
فـــروش نفـــت تـــا 15 درصـــد فرصتـــی اســـتثنایی 
و بـــه نفـــع کشـــور مـــا اســـت بـــه شـــرط آن کـــه 
ــو در  ــن نحـ ــه بهتریـ ــت بـ ــن فرصـ ــم از ایـ بتوانیـ
جهـــت گســـترده تر کـــردن روزافـــزون اقتصـــاد 
ــر  ــه نظـ ــن بـ ــم.« بنابرایـ ــره ببریـ ــان بهـ دانش بنیـ
می رســـد امضـــای تفاهم نامـــه مشـــترک همـــکاری 
ـــت جمهوری  ـــاوری ریاس ـــی  و فن ـــت علم ـــان معاون می
و ســـازمان صـــدا و ســـیما می توانـــد پاســـخی 
اثربخـــش بـــه نیازهـــای فناورانـــه رســـانه ملـــی در 
ـــام   ـــی باشـــد کـــه دارد و از ســـوی مق چارچـــوب اهداف
ــن  ــت. همچنیـ ــده اسـ ــالغ شـ ــری ابـ ــم رهبـ معظـ
توســـعه  جهـــت  در  اقدامـــی  موثـــر  می توانـــد 

اقتصـــاد دانش بنیـــان و مقاومتـــی باشـــد. 
ـــغكاالی  ـــرایتبلی ـــیماب ـــداوس ص

دانـــشبینـــانتخفیـــفمیدهـــد
همـــکاری و هم افزایـــی صـــدا و ســـیما و معاونـــت 
ــن  ــای ایـ ــی امضـ ــدف اصلـ ــاوری هـ ــی  و فنـ علمـ
توامندی هـــای  نه تنهـــا  تـــا  اســـت  تفاهم نامـــه 
شـــرکت های داخلـــی بـــرای توســـعه فناوری هـــای 
ـــد،  ـــدا کنن ـــا پی ـــد و ارتق ـــکل بگیرن ـــانه ش ـــوزه رس ح
بلکـــه زیرســـاخت های مـــورد نیـــاز رســـانه های 
ـــه روز  ـــن، ب ـــدار، ایم ـــتر پای ـــک بس ـــاد ی ـــن و ایج نوی
ــی  ــانه ملـ ــانی رسـ ــور سیگنال رسـ ــه منظـ و کارا بـ
ــات  ــر از موضوعـ ــی دیگـ ــود. یکـ ــن شـ ــز تامیـ نیـ
ــازی و  ــرای فرهنگ سـ ــالش بـ ــه، تـ ــن تفاهم نامـ ایـ
ـــد  ـــق تولی ـــه از طری ـــاوری در جامع ـــم و فن ـــج عل تروی
ــه در  ــت کـ ــترکی اسـ ــی مشـ ــای تلویزیونـ برنامه هـ
حمایـــت از محصـــوالت و خدمـــات دانش بنیـــان 
ــاه  ــوند و از خرداد مـ ــد می شـ ــاخت داخـــل تولیـ سـ
ــاه از  ــش مـ ــدود شـ ــه حـ ــروز کـ ــا امـ ــال تـ امسـ
تعـــدادی  تفاهم نامـــه گذشـــته،  ایـــن  امضـــای 
از ایـــن برنامه هـــا از جملـــه »نســـیم دانـــش«، 
ـــا« و... روی  ـــا ثری ـــی«، »628«، »ت ـــاور«، »جیوگ »فن
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آنتـــن رفته انـــد. 
تامیـــن پایـــدار، باکیفیـــت و بهـــره ور محصـــوالت و 
خدمـــات دانش بنیـــان مـــورد نیـــاز صـــدا و ســـیما 
ـــتاری  ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــر از موضوعات ـــی دیگ ـــز یک نی
ـــا  ـــیده اند. ام ـــق رس ـــه تواف ـــر آن ب ـــر س ـــرافراز ب و س
ــه  ــی اســـت کـ ــه، تخفیـــف فرهنگـ ــر از همـ مهم تـ
ـــه  ـــیما ب ـــدا و س ـــازمان ص ـــب س ـــت از جان ـــرار اس ق
ــود  ــی داده می شـ ــان داخلـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ــغ  ــی تبلیـ ــانه ملـ ــود را در رسـ ــای خـ ــا کاالهـ تـ
ــرای  ــده آل را بـ ــی ایـ ــاله فرصتـ ــن مسـ ــد. ایـ کننـ
ــتاری،  ــول سـ ــه قـ ــا بـ ــد تـ ــم می کنـ ــت فراهـ ملـ
ــد  ــاس کننـ ــوس احسـ ــورت ملمـ ــه صـ ــردم بـ »مـ
ــری را  ــی بهتـ ــد زندگـ ــاوری می توانـ ــش و فنـ دانـ

بـــرای آنـــان رقـــم بزنـــد«. 
و  مـــادی حمایـــت چتـــر

معنـــویصـــداوســـیمابـــرســـر
دانشبنیـــان شـــركتهای
ــدا و  ــازمان صـ ــه، سـ ــن تفاهم نامـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ـــرای  ـــخصی را ب ـــاز و کار مش ـــت س ـــرار اس ـــیما ق س
حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان فراهـــم کنـــد 

ــق و  ــرای تحقیـ ــان بـ ــرف مسیرشـ ــک طـ ــا از یـ تـ
توســـعه و تولیـــد تجـــاری محصـــوالت مـــورد نیـــاز 
ـــاد  ـــا ایج ـــر ب ـــرف دیگ ـــود و از ط ـــوار ش ـــازمان هم س
ـــر  ـــر س ـــه ب ـــی ک ـــع حقوق ـــی، موان ـــای قانون راهکاره
ـــازمان  ـــاز س ـــورد نی ـــی  م ـــوالت بوم ـــد محص راه خری

وجـــود دارد، رفـــع شـــود. 
ــز  ــانه نیـ ــوزه رسـ ــای حـ ــه فناوری هـ ــا کـ از آن جـ
دانش بنیـــان  از ســـوی شـــرکت های  می تواننـــد 
ــد،  ــدا کننـ ــعه پیـ ــوند و توسـ ــد شـ ــی تولیـ داخلـ
ـــد  ـــز متعه ـــه نی ـــن زمین ســـازمان صـــدا و ســـیما در ای
ــتیبان  ــای پشـ ــاخت ها و نهادهـ ــاد زیرسـ ــه ایجـ بـ
ـــازمان  ـــن س ـــت ای ـــرار اس ـــن، ق ـــت. همچنی ـــده اس ش
فناوری هـــا  بومی ســـازی  و  تجاری ســـازی  از 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  نوآوری هـــای  و 
در حـــوزه رســـانه هـــم بـــه شـــکل مـــادی و هـــم 

حمایـــت معنـــوی کنـــد. 
قولهـــایمهـــممعاونـــتعلمـــی 

ـــرای ـــتجمهوریب ـــاوریریاس وفن
توســـعهاقتصـــاددانشبنیـــان

مهـــم  اولویت هـــای  از  دانش بنیـــان  »اقتصـــاد 
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دولـــت تدبیـــر و امیـــد اســـت«. نه تنهـــا معاونـــت 
علمـــی  و فنـــاوری ریاســـت جمهوری بـــر ایـــن 
ــف،  ــواد ظریـ ــه محمدجـ ــد دارد بلکـ ــاله تاکیـ مسـ
ــاالنه  ــش سـ ــز در همایـ ــه، نیـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ
جمهـــوری  نمایندگی هـــای  روســـای  و  ســـفرا 
اســـالمی  ایـــران در خـــارج از کشـــور کـــه آبان مـــاه 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد. ب ـــاره ک ـــه آن اش ـــد، ب ـــزار ش برگ
اهمیـــت ایـــن امـــر، ســـتاری بـــه عنـــوان معـــاون 
علمـــی  و فنـــاوری دکتـــر روحانـــی، در تفاهم نامـــه 
مشـــترک بـــا صـــدا و ســـیما متعهـــد شـــده اســـت 
کـــه از تجاری ســـازی و بومی ســـازی محصـــوالت 
و خدمـــات دانش بنیـــان در حـــوزه فناوری هـــای 
ــریع  ــاعدت در تسـ ــون مسـ ــی چـ ــانه از راه هایـ رسـ
بـــرای  ارزان قیمـــت  تســـهیالت  اخـــذ  فراینـــد 
نمونه ســـازی و تولیـــد محصـــوالت دانش بنیـــان، 
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی را مـــورد حمایـــت 

مـــادی و معنـــوی قـــرار دهـــد. 
ــاوری  ــی و فنـ ــت علمـ ــی معاونـ ــای حمایتـ راهکارهـ
ریاســـت جمهوری کـــه در ایـــن تفاهم نامـــه بـــه 
ـــازی  ـــد از: تجاری س ـــت عبارتن ـــده اس ـــاره ش ـــا اش آن ه
طرح هـــای کالن ملـــی فنـــاوری، ایجـــاد ســـتادهای 
توســـعه فنـــاوری راهبـــردی، ارائـــه تســـهیالت ارزان 
ـــه در  ـــه اولی ـــد نمون ـــرای تولی ـــی ب ـــش خصوص ـــه بخ ب
قالـــب بومی ســـازی طرح هـــای فنـــاوری کلیـــدی 
ـــت  ـــن معاون ـــن ای ـــا حـــوزه رســـانه و... همچنی ـــط ب مرتب
متعهـــد شـــده اســـت کـــه طرح هـــا و شـــرکت های 
دانش بنیـــان حـــوزه رســـانه را بـــه ســـازمان صـــدا و 
ـــا ســـهمی  در بازارســـازی  ـــا آن ه ـــد ت ـــی کن ســـیما معرف
ـــهمی  ـــز س ـــازمان نی ـــازمان و س ـــا در س ـــاد تقاض و ایج
ایـــن شـــرکت ها و تجاری ســـازی  از  در حمایـــت 

ـــند.  ـــته باش ـــاوری داش فن
ــرکت هایی از  ــت شـ ــرار اسـ ــن، قـ ــر ایـ ــالوه بـ عـ
ـــزار  ـــوان کارگ ـــه عن ـــیما ب ـــدا و س ـــازمان ص ـــوی س س
تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت های دانش بنیـــان 
ــه  ــانه بـ ــای رسـ ــزات و فناوری هـ ــوزه تجهیـ در حـ
ریاســـت جمهوری  فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت 
ـــرکت ها  ـــن ش ـــی از ای ـــل یک ـــوند و حداق ـــی ش معرف

بـــه تاییـــد کارشناســـان ایـــن معاونـــت برســـد. 
ــعه  ــرایتوسـ ــیمابـ ــداوسـ صـ

چـــه دانشبنیـــان اقتصـــاد
میكنـــد؟

ســـرافراز کـــه در جلســـه امضـــای تفاهم نامـــه 
فنـــاوری  علمـــی  و  معاونـــت  بـــا  مشـــترک 
ــرد  ــود »رویکـ ــرده بـ ــد کـ ــت جمهوری تاکیـ ریاسـ
ـــان  ـــاد دانش بنی ـــه اقتص ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــانه مل رس
در جامـــع نهادینـــه شـــود«، بـــا امضـــای ایـــن 
ـــازی  ـــرای بازارس ـــت ب ـــده اس ـــد ش ـــه متعه تفاهم نام
و بـــه کارگیـــری فناوری هـــای بومـــی  شـــرکت های 

ـــم را  ـــن مه ـــکاری و ای ـــازمان هم ـــان در س دانش بنی
بـــا برگـــزاری نمایشـــگاه های تجهیـــزات رســـانه ای 
ســـاخت داخـــل محقـــق کنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، 
ـــاز و  ـــردن س ـــه ک ـــی و نهادین ـــرای طراح ـــکاری ب هم
ـــای  ـــات و فناوری ه ـــزات، خدم ـــد تجهی ـــای خری کاره
کلیـــدی  پروژه هـــای  محوریـــت  بـــا  داخلـــی 
ــوآوری و  ــبکه نـ ــاد شـ ــت از ایجـ ــازمان، حمایـ سـ
ـــرف  ـــی ط ـــش خصوص ـــرکت های بخ ـــا ش ـــاوری ب فن
قـــرارداد بـــا ســـازمان و ایجـــاد تقاضـــای پایـــدار و 
ــای  ــاس طرح هـ ــر اسـ ــبکه بـ ــن شـ ــتمر در ایـ مسـ
توســـعه آتـــی و نیازهـــای گلوگاهـــی و دانشـــی و... 
ـــال  ـــیما در قب ـــدا و س ـــازمان ص ـــدات س ـــر تعه از دیگ
ــت  ــرار اسـ ــن قـ ــت. همچنیـ ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ایـ
ســـازمان از حداکثـــر ظرفیت هـــای داخلـــی کشـــور 
اســـتفاده کنـــد و بـــه ســـمت نخریـــدن تولیـــدات 
ـــی  ـــد داخل ـــکان  تولی ـــه ام ـــواردی ک ـــی )در م خارج

وجـــود دارد( پیـــش بـــرود. 
بـــا  تلویزیونـــی  و  رادیویـــی  برنامه هـــای  تولیـــد 
ــازی  ــاوری و فرهنگ سـ ــم و فنـ ــج علـ ــوع ترویـ موضـ
و عرضـــه تجهیـــزات دانش بنیـــان داخلـــی نیـــز از 
ـــر  ـــتاری ب ـــرافراز و س ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــر موضوعات دیگ
ســـر آن بـــه توافـــق رســـیده اند. از آن زمـــان تاکنـــون 
شـــاهد تولیـــد و ســـاخت برنامه هـــای این چنیـــن 
در شـــبکه  های مختلـــف ســـیمای ملـــی و اســـتانی و 
معاونـــت صـــدای ســـازمان صـــدا و ســـیما هســـتیم 
ـــه  ـــد ک ـــر چن ـــرخ« )ه ـــد »چ ـــا مانن ـــی از آن ه ـــه بعض ک
ـــردازد(  ـــی می پ ـــات خارج ـــائل و موضوع ـــه مس ـــتر ب بیش
ـــا«  ـــا« و »ثری ـــا ثری و »اســـطرالب« و »برنامـــه 626« و »ت
ـــد و  ـــال تولی ـــر در ح ـــی دیگ ـــد و بعض ـــن رفته ان روی آنت
ـــان  ـــن می ـــتند. و در ای ـــش هس ـــرای پخ ـــازی ب آماده س
ـــبکه  ـــیم، ش ـــبکه های نس ـــژه ش ـــش وی ـــد نق ـــم  نبای ه
ـــوزش  ـــج( مســـتند و آم ـــک و دو و شـــبکه اقتصـــاد )پن ی

را از نظـــر دور داشـــت.
ــی  ــت اجرایـ ــرار اسـ ــی قـ ــدات در حالـ ــن تعهـ ایـ
ـــه  ـــتاری گفت ـــا س ـــه ب ـــرافراز در جلس ـــه س ـــوند ک ش
ــوان برنامه هایـــی را پیش بینـــی کـــرد  ــود: »می تـ بـ
کـــه در آن هـــا ایـــن موسســـات ]دانش بنیـــان[ بـــه 
عنـــوان الگو هایـــی کـــه بـــر پایـــه فکـــر و اندیشـــه 
ــه  ــه جامعـ ــیده اند، بـ ــت رسـ ــه موفقیـ ــی بـ گروهـ
ـــبکه  ـــز ش ـــوص نی ـــن خص ـــه در ای ـــوند ک ـــی ش معرف
ـــی  ـــات خوب ـــیما اقدام ـــدا و س ـــزاری ص ـــر و خبرگ خب
انجـــام داده انـــد. اســـتمرار پخـــش ایـــن برنامه هـــا 
در ســـاعاتی منظـــم و در دوره ای خـــاص تاثیرگـــذار 
ــر  ــی بـ ــر مبتنـ ــج تفکـ ــه ترویـ ــود و بـ ــد بـ خواهـ
وی  می شـــود.«  منجـــر  دانش بنیـــان  اقتصـــاد 
بـــا اســـتقبال از پیشـــنهاد ایجـــاد پـــارک فنـــاوری 
رســـانه ملـــی تاکیـــد کـــرده بـــود کـــه از وظایـــف 
ــی  ــم و معرفـ ــج علـ ــیما، ترویـ ــدا و سـ ــی صـ اصلـ

  .ــت ــف اسـ ــای مختلـ ــان در حوزه هـ عالمـ
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جیوگـی کـه در گـروه خانـواده و فرهنـگ شـبکه دو سـیما سـاخته شـده و تاکنـون بیـش از 15 برنامـه آن 
روی آنتـن رفتـه، از جملـه برنامه هایـی اسـت کـه بـه نظـر می رسـد می تواند تا حـدودی بخشـی از تعهدات 

سـازمان صـدا و سـیما را در قبـال مسـاله فرهنگ سـازی و ترویـج اقتصـاد دانش بنیـان محقـق کند. 
جیوگــی بــه لطــف شــکل اجــرای ویــژه اش، دعــوت از چهره هــای شــاخص و اثرگــذار بــه ویــژه در حــوزه  
فرهنگــی و همچنیــن حضــور گروهــی از مخاطبــان در اســتودیوی پخــش کــه می تواننــد موضــوع برنامــه را 
بــه چالــش بکشــند و نظــرات خــود را بــه عنــوان نماینــدگان ملــت ایــران بــه طــور روشــنی بیان کننــد، در 
ایــن مــدت توانســته اســت طرفــداران پــر و پــا قرصــی بــرای خــود پیــدا کنــد. می تــوان گفــت جیوگــی 
تمرینــی بــرای رســانه ملــی و مخاطبــان آن اســت تــا اتحــاد ملــی را در عیــن تفــاوت نظــرات گروه هــای 

مختلــف بــه نمایــش بگــذارد. 
ــا  ــد ب ــد و می گوین ــه کرده ان ــازندگانش ارائ ــه س ــد ک ــان باش ــه هم ــن برنام ــف از ای ــن تعری ــاید بهتری ش
ــان نشــان دهنــد کــه منتظــر  ــه جوان ــن برنامــه مســتند ترکیبــی می خواهنــد ب روی آنتــن فرســتادن ای
دســتور و تصمیــم مســئوالن نباشــند و تغییــرات و اصالحــات را از زندگــی شــخصی خودشــان آغــاز کننــد 
ــد کــه در ایــن برنامــه کلیشــه های  ــه کار گرفته ان ــه ایــن هــدف، همــه تالششــان را ب ــرای رســیدن ب و ب
ــح  ــی را روشــن و صری ــی و اجتماع ــات و آســیب های فرهنگ ــازی را بشــکنند و موضوع ــج در برنامه س رای

بــه تصویــر بکشــند. 
ــه  ــت ک ــی اس ــاز جوان ــی، مستندس ــالد دخانچ ــور می ــی، حض ــه جیوگ ــای برنام ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک
ــی  ــیقی اعتراض ــوع موس ــا موض ــی« را ب ــورک زیرزمین ــد »نیوی ــرده و تولی ــی ک ــادا زندگ ــال ها در کان س
ــادا رفتــه و خــودش در  در کارنامــه دارد. دخانچــی کــه متولــد زاهــدان اســت، در چهارده ســالگی بــه کان
مصاحبــه بــا مجلــه »راه« گفتــه اســت: »خانــواده ام بعــد از چنــد ســال بــه ایــران برگشــتند امــا مــن در 
دانشــگاه کارلتــون در شــهر اوتــاوا ادامــه تحصیــل دادم. ابتــدا در رشــته مهندســی درس می خوانــدم امــا 
ــدم  ــی فهمی ــود ول ــم خــوب ب ــدم )نمرات ــواره مهنــدس شــدن نمی دی ــد و ق از آن جــا کــه خــودم را در ق
کــه بــرای ایــن کار ســاخته نشــده ام( بــه ادبیــات انگلیســی تغییــر رشــته دادم. در ادامــه، چــون درس هــای 
ــذا یک ســری  ــه تاریــخ جلــب شــد و ل ــدم، مــن جملــه درس تاریــخ یهودیــت، عالقــه ام ب تاریــخ را گذران
ــه  ــی ک ــه ادبیات ــن مجموع ــم. در ای ــخ گرفت ــات و تاری ــانس ادبی ــدم و لیس ــم گذران ــخ را ه دروس تاری
خواندیــم، نمایشــنامه هــم بــود و مــن جــذب نمایشنامه نویســی شــدم و چــون خــودم یــک هویــت دوالیــه 
ــا شــرایط  ایرانــی - کانادایــی داشــتم، در فضــای ذهنــی خــودم ایــن نمایشــنامه ها را تطبیــق مــی دادم ب
ــردم و  ــردم، از یک ســری کالس نمایشنامه نویســی را شــروع ک ــه ک ــا مشــورتی ک ــذا ب ــران. ل فرهنگــی ای

ــی.«  ــک فیلمســاز تجرب ــه ی ــل شــدم ب ــی و تبدی ــت کارگردان بعــد فیلمنامه نویســی و در نهای
حســن اجــرای برنامــه جیوگــی ایــن اســت کــه دخانچــی تــالش نمی کنــد ســواد یــا اطالعــات خــود را 
ــرای بحــث و تبادل نظــر آمــاده اســت  ــه رخ کارشناســان و حضــار بکشــد و اظهــار فضــل کنــد بلکــه ب ب
ــارغ از چارچوب هــای ذهنــی از پیــش تعییــن شــده،  ــد ف ــان بتوانن ــا مخاطب ــد ت و فضــا را فراهــم می کن

ــش بکشــند.  ــه چال ــف ب ــای مختل ــان را در حوزه ه کارشناس
ــی  ــوم را تداع ــک مفه ــی ی ــد، واژه جیوگ ــی می گوی ــده جیوگ ــادران تهیه کنن ــدی به ــه مه ــور ک آن ط
می کنــد؛ حرکتــی کــه ســیال اســت و ماننــد جیــوه، بــر اثــر شــرایط و مقتضیــات، شــکل و فرمــش تغییــر 
ــوم«  ــام »کوانت ــا ن ــدا ب ــه ابت ــن برنام ــود ای ــرار ب ــه ق ــع می شــود. البت ــد و مای ــدام جام ــد؛ یعنــی م می کن
ــع  ــه در واق ــگ شــبکه دو ســیما ک ــواده و فرهن ــروه خان ــه پیشــنهاد مدیرگ ــا ب ــا بن ــرود، ام ــن ب روی آنت
متولــی اصلــی آن اســت، نامــش بــه »جیــوه« و ســپس »جیوگــی« تغییــر پیــدا کــرد و بــه مفهــوم زندگــی   

 .اســت کــه شــبیه عنصــر جیــوه و ســیال باشــد

برنامه ای که می خواهد به جوانان خط بدهد 
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د   اکمال شد�ن است. ش�ف اقتصادی در جامعه ز�ی
گ

وارد کردن دانش در زند�

گر در جا�ی  ه فارغ التحصیل شده است، ا
گ

زه از دانش� است. یک جوان که �ت

یه خواهد داشت که رساندن آن به حدی که یک  استخدام شود، یک درآمد �پ

ت است ن کند، سن م�ی  متوسط را �ت
گ

زند�

ورند که میان تولید دانش و فناوری و  ن �ب ن و صاحبنظران �ب ا�ی بيش�ت متخصص�ی

ید به طور  ن دو مقوهل �ب شد و ا�ی ید تناسب مع�ن داری وجود داشته �ب تولید مقاهل �ب

متوازن رشد کنند

ت  ن �ب تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذ�ی و ارتقای نظام مایل کشور از ا�ی

نقطه عط�ن در سیاست گذاری فناوری و نوآوری کشور حمسوب م شود

بوط به صنایع خالق  مک �ب قواعد اقتصادی مر »اقتصاد خالق« را م توان عمل حا

بوط به صنایع  مک �ب قواعد اقتصادی مر و »اقتصاد فرهنگ« را م توان عمل حا

 دانست
گ

فرهنیک

نقشه راه
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نگاه دقیق و روشن به موضوع دانش بنیان 

گفت وگوی »دانش بنیان« �ب همدی الیایس، معاون سیاست گذاری
هوری  ست �ب دی معاونت عیمل  و فناوری ر�ی �ب راه�ب و ارز�ی
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 آقایدكترمنازمهمترینآسیبیكهوجوددارد،بحث
راشروعمیكنموبعدبهبقیهمواردمیرسم.طیاین
چندسالثابتشدهكهمازندانیحرفهاییمیشویم
كهمیزنیم.درواقعدرپیچیدگیحرفهاییكهمیزنیم
قرارمیگیریموبعداینبهمعضلتبدیلمیشود.مثالما
میگوییمبنگاههایزودبازدهواینراباتبلیغاتدربوق
وكرنامیكنیم.چهار،پنجسالبعدمیبینیمكههیچی
موارد این از كردهایم. همضرر كلی و نشده عایدمان
داشتهایم. زیاد اخیر درسالهای بشمرم، بخواهم اگر
یكیازاینهاموضوعدانشبنیاناست.وقتیمیگوییم
اقتصاددانشبنیان،اسمپرطمطراقیاستوهمهفكر
مساله این و بیفتد اتفاقعظیمی است قرار میكنند
آسیبهاییرابهدنبالدارد.شماكهدرمعاونتعلمیو
فناوریریاستجمهوریاینسمترادارید،بهنظرتان
ایناسمچقدرمیتوانددیگرانراگمراهكندوچقدر
میتواندبرایشمادردسردرستكند؟بهخصوصكه
رویاینمسالهتبلیغاتزیادمیشودومسئوالنرده
باالیمملكتهمانگارازایناسمخوششانمیآیدوبه
عنوانزینتالمجالسازآناستفادهمیكنند.آنهامرتب
ازاقتصاددانشبنیانحرفمیزننددرحالیكهاقتصادما
هنوزوابستهبهنفتاستواوضاعتغییرینكرده.برایاین

مسالهچهفكریكردهاید؟
به کارگیری سیاست های مناسب باید متناسب با آسیب ها دنبال 
شود. حقیقت این است که ما چند آسیب در مساله دانش بنیان 
داریم. اولین آسیب این است که اقتصاد دانش بنیان را معادل 
اقتصاد های تک به کار می        بریم در حالی که این طور نیست. در 
پیشرفته ترین کشورهای دنیا، کمتر از ده درصد محصوالت و 
خدمات دانش بنیان مربوط به های تک است. اقتصاد دانش بنیان 
یعنی رسوخ فناوری در زندگی روزمره. یعنی مثال اگر زباله تولید 
می        کنیم، با استفاده از فناوری این تولید را کمتر کنیم یا اگر در 
تولید گازهای گلخانه ای جزو ده کشور اول هستیم، با کمک 
فناوری تولید این گازها را کمتر کنیم و یا اگر وقت ما در ترافیک 
تلف می شود،  این زمان را با کمک فناوری به زمان مفید تبدیل 
کنیم. حتی اگر زنان تحصیلکرده و موفق ما وقت کمی برای 
رسیدگی به خانواده شان دارند، با کمک فناوری این زمان افزایش 
یابد. ما االن زنانی داریم که در حوزه مهندسی نرم افزار بسیار توانا 
هستند اما ازدواج نمی کنند یا بچه دار نمی شوند چون می        ترسند به 
شغلشان آسیب وارد شود در حالی که فناوری -مثل رایانش ابری- 
االن این مساله را حل کرده است و زنان در خانه و با زمان کار کمتر 
می        توانند به شغل خود بپردازند. پس دانش بنیان یعنی بهتر زندگی 
کردن، بهره ورتر بودن و با ارزش افزوده باالتر زندگی کردن. وقتی 
می        گوییم اقتصاد دانش بنیان، یعنی اقتصاد مبتنی بر فناوری که 
کمتر آلوده می        کند، کمتر تبعات دارد و بیشتر تولید می        کند. پس 
اصال منظور های تک نیست. اگر ما در صنایع سنتی مان - مثل 
زعفران- دانش را وارد کنیم، ارزش افزوده آن چند برابر می         شود. 
در دنیا اصطالح اقتصاد دانش بنیان را مثل ما به کار نمی برند و 
منظورشان اقتصاد نوآور است؛ یعنی با استفاده از نوآوری وضعیت 
خود را بهبود دهیم. شما نگاه کنید که نرم افزار های فروش مجازی 
چقدر به دنیای موسیقی کمک کرده اند. یا مثال ما می        گوییم 

تعبیردانشبنیانبااینكهبدیهی
مینماید،اماسوءتفاهمهمایجاد
میكند.خیلیهافكرمیكننداز
طریقاینواژهبهمعنیآنهمراه
پیداكنند.برایهمین،هرجاكهاسم
دانشبنیانرامیشنوند،مباحثو
مراتبعلمیوآكادمیکبرایشان
تداعیمیشودوگروهیدانشمند
فعالدرآزمایشگاههایپیشرفتهرا
درذهنمجسممیكنند.عالوهبراین،
عبارتدانشبنیانهممثلخیلیاز
عبارتهایدیگرممكناستبهتعارف
وتشریفاتوموتیفتكرارشوندهدر
متنهایسخنرانیبدلشود.بههمین
دلیلبهسراغدكترمهدیالیاسی،
معاونسیاستگذاریوارزیابی
راهبردیمعاونتعلمیوفناوری
ریاستجمهوریرفتیمتادربارهمعنی
واقعیایناصطالحوضرورتپرداختن
بهآنبرایمانبگوید.دكترالیاسی
بسیارشیرینسخنهستندوبهجهت
سابقهاستادی،باحوصلهوصبرو
متانتبهسوالهایمادراینباره
سخنگفتند.بهنظرمیرسدآنچهباید
درخصوصدانشبنیانفرهنگسازیو
ترویجشود،همیننگاهدقیقوروشن
علمی-فناوریاستكهدكترالیاسی
آنرادرسطحكالنپیگیریمیكند.
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سینماها را زیاد کنیم تا پخش فیلممان زیاد شود در حالی که 
در دنیا با به کارگیری دانش بسیاری از مسائل فرهنگی شان را 
حل کرده اند. قبال یک نفر یک کاست موسیقی را آماده می        کرد 
و آن را با تعداد باال پخش می        کرد اما االن دیگر صبر نمی کنند 
تا بعد از یک سال آلبومی آماده و به بازار عرضه شود، بلکه با 
استفاده از فناوری اینترنت هر تراک را به صورت جداگانه به فروش 

می رسانند. 
در این راستا، کاری که ما در ستاد توسعه فرهنگ دانش بنیان 
شروع کرده ایم، این است که اقتصاد دانش بنیان در زندگی روزمره 
مردم جاری شود که البته بخش اعظم آن هم جنبه فرهنگی دارد. 
 االنچقدرظرفیتوقابلیتبرایاینكاروجوددارد؟
واقعیتایناستكهمامردممصرفگراوتنبلیشدهایم.
همهماازاوایلپاییزهمهدستگاههایگرمكنندهراروشن
وبهشكلافراطیانرژیرامصرفمیكنیم.یااینهمه
اتومبیلباعثآلودگیهوامیشود.چقدراینواردشدن

دانشبنیانبهزندگیماشدنیاست؟
وارد کردن دانش در زندگی کامال شدنی است. شکاف اقتصادی در 
جامعه زیاد است. یک جوان که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده 
است، اگر در جایی استخدام شود، یک درآمد پایه خواهد داشت که 
رساندن آن به حدی که یک زندگی متوسط را تامین کند، سخت 
است. ما انباشت بزرگی از دانش، چه در آدم های تحصیلکرده مان و 
چه در شرکت های دانش بنیان و چه در پارک های فناوری، داریم 
که در زندگی روزمره مان کمترین استفاده را از آن برده ایم. همواره 
این گونه برداشت می شود که دانش بنیان یعنی این که یک عده 
آدم شیک و تحصیلکرده در یک شرکت لوکس و مستقل در 
یکی از پارک های فناوری کار می        کنند، یقه سفیدند و... االن در 
شهرستان ها زمین های بزرگ کشاورزی خرد شده اند. آیا کاشتن 
گندم یا برنج در زمین دو هزار متری اقتصادی است؟ البته که 
نیست، اما تولید قارچ یا گیاهان دارویی اقتصادی است و یک 
مهندس کشاورزی بیکار به راحتی می        تواند این کار را انجام بدهد. 
یعنی فارغ از ظرفیت اجتماعی مان، ظرفیت اقتصادی ما این قدر 

زیاد است که می        توان در آن ها از دانش  استفاده بیشتری کرد. 
همین امروز ما در جلسه شورای عالی برنامه ریزی برنامه ششم 
بودیم. ابالغیه رسمی سازمان مدیریت این بود که ما در برنامه 
ششم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که حتما یک درصد تولید 
ناخالص ملی کشور صرف تحقیق و توسعه شود. همه ما در جامعه 
علم و فناوری از این که سازمان مدیریت باالخره به صورت رسمی 
این موضوع را ابالغ کرد، خرسند شدیم چرا که پذیرش اهمیت 
به کارگیری دانش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 
عنوان مرکزی که بودجه را تقسیم می        کند، حرکت بزرگی است 
و بسیار شایسته تقدیر است. اما واقعیت این است که در نود و 
نه درصد دیگر تولید کشور هم ظرفیت های بسیاری داریم. مثال 
االن تعدادی جوان در چند شرکت خوب در حوزه پوشش های 
نانو برای ساختمان شروع به کار کرده اند و موجب اشتغال افراد 
تحصیلکرده در بازار مسکن شده اند. رسالتی که االن معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری دارد و در قالب شرکت های دانش بنیان 
دنبال می شود، این است که به زندگی برگردیم. به عبارت دیگر، 
بهتر کنیم. همین نهضت  با دانش یک درصد  را  زندگی مان 
بسته بندی در حوزه صنایع غذایی چقدر تغییر ایجاد کرده است؟! 

ما قبال شکالت را فله ای می        فروختیم اما االن با کمک فناوری و 
پیشرفت بسته بندی مان می        بینیم که کمتر کسی شکالت خارجی 
می        خرد. مخاطب اقتصاد دانش بنیان همین مردم عادی هستند. 
شما وقتی به کشورهای غربی می        روید، چیزی به عنوان زندگی 
دانش بنیان نمی بینید، ولی می        بینید در هتلی که اقامت دارید، 
آب مصرفی همان جا بازیافت می        شود یا روی سقف چند صفحه 

خورشیدی گذاشته اند و برق هتل را تامین می        کنند. 
 آنهاازنظرفرهنگیهمرویاینمسالهكاركردهاند.

همین طور است. می        خواهم بگویم که اتفاقا به نظر ما االن باید 
یک انقالب فرهنگی جدید راه بیندازیم. ظرفیت های ما فوق العاده 
است. در همین صنایع غذایی که مثال زدم، ممکن است هزینه 
یک دستگاه بسته بندی خوب پنج درصد یک خط تولید باشد. ما 
تعداد زیادی شرکت صنایع غذایی داریم که آن نود و پنج درصد 
را هزینه کرده اند اما برای این پنج درصد هزینه کرد قابل توجهی 
نداشته اند در حالی که نود و پنج درصد فروششان به همین پنج 
درصد وابسته است. یعنی در زندگی عادی مان، در خوراکمان، 
در پوشاکمان، در آب و برقمان و در تصفیه پسماند فضای کار 

دانش بنیان زیاد است. 
 شماكهاصرارنداریددانشالزامابومیشود؟چوندانش

وارداتیهممیتوانداینكارراانجامدهد.
اتفاقا در یک برنامه تلویزیونی از من پرسیدند که صادرات دانش 
ما چیست. اصال این سوال غلط است. باید پرسید سهممان در 
تولید دانش چقدر است چرا که دانش، سرمایه بشری است. اتفاقا 
بسیاری از مواردی که در کشورهایی مانند آمریکا از آن استفاده 
می شود، حاصل دانشگاه های ماست. فارغ التحصیل دانشگاه های ما 
االن به این کشورها می رود و دوره های فوق لیسانس و دکترا را 
می گذراند. پس ما داریم در تولید علم در دنیا نقش ایفا می کنیم 
و در مقابل باید سهم هم بگیریم. فارغ التحصیل ما دارد در آمریکا 
خدمت می کند، چرا ما از علم فارغ التحصیل آن ها استفاده نکنیم؟! 
مهم این است که شما بر دانش تسلط داشته باشید. مثال ممکن 
است من در ساختمانم از سلول خورشیدی استفاده کنم و برق 
بگیرم. این دانش بنیان شدن ساختمان من است. اما اگر این 
سلول ها فناوری اش متعلق به - مثال - چین باشد و طراحی اش 
ایرانی نباشد، ما بر دانش تسلط نداریم پس قدرت اقتصادی نداریم. 
همین بهره برداری از فناوری سلول خورشیدی در ایران خیلی 
خوب است چون یک گام به سمت به کارگیری دانش است. لیکن 
ارزش افزوده ای که به دست می آوریم با وقتی که خودمان سلول 
را طراحی می کنیم، خیلی فرق دارد. بنابراین، بحث یادگیری 
مطرح است. مهم این است که ما ظرفیت جذبمان را در حوزه 
فناوری باال ببریم. ما تعدا د زیادی شرکت دانش بنیان داریم که اول 
از کشورهای دیگر یاد می گیرند و بعد آرام آرام خودشان طراحی 
می کنند. این فرایندی است که در بعضی از صنایع ما انصافا خوب 

جلو رفته است. 
بنگاه های اقتصادی دانش بنیان پیش ما می آیند و می گویند که 
می خواهیم دولت به این عرصه ورود کند. مدام از دولت تقاضا دارند 
که منابع بیشتری در عرصه به کارگیری دانش و فناوری استفاده 
کند. لیکن دولتی سازی پیشبرد فناوری اشتباه است. ما همیشه از 
شرکت های دانش بنیان دعوت می کنیم که به زندگی عادی مردم 
وارد شوند. شرکت هایی هم موفق بوده اند که مشتری شان را جامعه 
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در نظر گرفته اند، نه دولت. اساسا دولت به خاطر محدودیت منابع 
و زیاد بودن نان خورهایش، مشتری خوبی برای آن ها نیست. مگر 
سهم دولت از بودجه  عمرانی کشور چقدر است؟ خیلی کم است. 
اگر هم بودجه داشته باشد، نباید این کار را انجام دهد. دولت فقط 
باید قواعد بازی را طوری تنظیم کند که شرکت دانش بنیان بتواند 
مشتری اش را پیدا کند. مثال اگر وزارت مسکن در آیین نامه های 
به  پولی  هیچ  نیست  الزم  و  است  کافی  کند،  بازنگری  خود 
شرکت های دانش بنیان بدهد. مثال بگوید اگر خانه ای سیستم 
تصفیه پسماند داشته باشد و خودش آب شرب و شست  وشو 
و... خودش را تامین کند، فالن قدر در عوارض تخفیف می گیرد. 
یا این که سازندگان ساختمان ها را به این موارد ملزم کند. مثال 
شهرداری با سختگیری هایی که در مورد مقاوم بودن ساختمان در 
برابر زلزله اعمال می کند، باعث شده است استفاده از مصالح نوین 
اقتصادی شود چرا که اگر کسی بخواهد ساختمانی مقاوم در برابر 

زلزله با مصالح قدیمی بسازد، هزینه هایش زیاد می شود. 
رگوالتوری  با  که  است  این  دولت  کار  دنیا  جای  همه  در 
)تنظیم گیری(، دانش را وارد زندگی مردم کند. پس ما اساسا 
دنبال وارد کردن دانش به زندگی روزمره مردم هستیم، نه ترویج 
های تک. نقش ما این است که این رگوالتوری را انجام دهیم. حاال 
در این بین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به دلیل نوع 
ماموریتش، نقشش در این زمینه حساس تر از دیگر بخش های 
دولت است. ممکن است مثال نقش وزارت مسکن به طور طبیعی 
این قدر حساس نباشد. ما وظیفه مان این است که اگر بتوانیم، قواعد 
بازی را به گونه ای تعریف کنیم که برای شرکت های خصوصی 

صرف داشته باشد دانش را به زندگی عادی مردم وارد کند. 
اینطور دانش، از ثروت تولید میشود گفته وقتی  
استنباطمیشودكهشمامیخواهیددانشیتولیدوآن

راصادركنید.
آن هم جای خودش را دارد. چه در منطقه و چه در کل دنیا، 
همین صنعت ساختمان که مثال زدم، جزو مزیت های ماست. 
شما اگر به صادرات فنی و مهندسی ایران نگاه کنید، می بینید 
بخش زیادی از آن مربوط به ساخت و ساز و بخش عمران است. 
 ولیبهنظرمیرسدموانعسیاسیماندراینجاخیلی

زیاداستونمیتوانیمصادراتدانشداشتهباشیم.
خب، مشکل ما این بود که صادرات به عهده دولت بود؛ یعنی 
به عنوان طرف ایرانی به دولت کشورهای دیگر می گفتیم که ما 
در فالن حوزه دانشی می توانیم به شما کمک کنیم. ولی در بازار 
عمومی دنیا ما مشکل سیاسی نداریم و فقط در چند سال اخیر 
به دلیل تحریم بانکی، سوییفت و... به مشکل برخورده ایم، وگرنه 
مثال صنایع غذایی ما خیلی هم خوب داشتند صادر می کردند 
و کاری هم به دولت نداشتند. مثال در بین کشورهای اسالمی 
بعضی برندهای ایرانی با هوشمندی در نام گذاری و کیفیت، بازار 

خوبی یافته اند. 
 یعنیاینهمبهدانشبنیانمربوطمیشود؟

بله، این هم یک جور دانش است؛ دانش صادرات. وقتی می گوییم 
اقتصاد دانش بنیان، برندینگ هم جزو آن است. 

یک اشتباهی صورت گرفته است و آن، این تصور است که عده ای 
از آدم های خاص، با مدرک های خاص، استیل خاص و رفتارهای 
دانشمندانه باید به اقتصاد دانش بنیان بپردازند در حالی که این  

درست نیست. 
پساینطوركهشمامیگویید،وزارتعلومونظام  

آموزشیماسهمكوچكیدراینحوزهدارد.
نه، وزارت علوم و نظام آموزشی ما از طریق توسعه سرمایه انسانی 
متخصص و کارآمد سهم بزرگی در اقتصاد دانش               بنیان دارد. موتور 
اقتصاد دانش بنیان انسان ها هستند. این انسان است که یک برند 
را ایجاد می کند، طراحی می کند و... منتها این که فکر کنیم وزارت 
علوم مولد شرکت های دانش بنیان است، نه، این طور نیست. خیلی 
از شرکت هایی که االن گل کرده اند، آدم هایی راه انداخته اند که 
فارغ التحصیل دانشگاه اما بیکار بوده اند. همه شرکت هایی که االن 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موفقند، متعلق به کسانی 
هستند که به زندگی مردم نگاه و آن را دنبال کرده اند. آن ها 
نیازهای مردم عادی را دیده اند و در زندگی همین مردم به دنبال 

کسب ارزش افزوده رفته اند. 
ولیاالندانشگاههادفاتردانشبنیاندارندوحتی  

پروژههایدولتیمیگیرند.
نه، دفتر دانش بنیان ندارند؛ پژوهشگاه و امثال آن دارند. من همیشه 
می گویم فشاری را که داریم به دانشگاه ها وارد می کنیم، باید کم 
کنیم. به نظر من، دانشگاه ها اگر کیفیت آموزشی شان خوب باشد 
و آدم باانگیزه و بانشاط و باسواد و قابل قبول پرورش بدهند، بخش 

زیادی از وظیفه شان را انجام داده اند. 
 یعنیبهجایتولیدكارمند...

بله، آدم باانگیزه  تربیت کنند و به او بگویند و بیاموزند که تو مثال از 
»کرم خاکی« هم می توانی پول دربیاوری. 
 بهنظرشمااینكاردشوارنیست؟

نه، دانشگاه باید گفتمان و ماموریتش را عوض کند. 
شمااالندردانشگاهتدریسمیكنید.آیااالناین  

قابلیترادرآنمیبینیدكهآدم2015تربیتكند؟
تا حدودی االن دانشگاه این کار را انجام می دهد. همین حدود دو 
هزار شرکت دانش بنیانی که تاکنون تایید صالحیت آن ها انجام 
شده و مشغول فعالیت هستند، فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند. 
فقط دانشگاه باید دیالوگ غالب را عوض کند. یکی از کارهایی که 
ما االن در معاونت علمی آن را دنبال می کنیم، ایجاد اکوسیستم 
نوآوری است. یعنی برای مثال در دانشگاه فضای نوآوری را ایجاد 
کنیم. وقتی ما می گوییم اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد نوآور 
است، یعنی هر دانشجوی ما که فارغ التحصیل می شود، با انرژی 
تغییر وارد جامعه شود؛ برای ایجاد تغییر؛ هم در زندگی خودش، 
هم در جایی که استخدام می شود و هم در کاری که خودش 
می خواهد راه اندازی کند. حتی ایجاد سایتی مثل نذری یاب هم بر 

اساس خالقیت و روحیه ایجاد تغییر صورت گرفته است. 
 االنتوزیعنذریدرایامیمثلعاشورا،رقمبسیارباالیی
داردوظروفتوزیعآنتبدیلبهزبالهومعضلمیشود.

وارد شدن دانش بنیان به زندگی مردم یعنی همین. یعنی ببینیم 
مثال در عاشورا چه اتفاقی می افتد. در همین مساله بازیافت که 
این روزها خیلی به آن پرداخته می شود، بیاییم کاری کنیم که 
جمع کردن ظرف های توزیع نذری و بازیافت آن ساده شود. کسی 
دوست ندارد ظرف نذری را توی خیابان رها کند پس باید ایده 
بدهیم ظرفی طراحی شود که قابلیت تا شدن داشته باشد و بشود 
آن را توی کیف گذاشت و کیف را هم کثیف نکند تا به خانه برسی 



دانش بنیان  شماره دوم د ی ماه 1394

28

و آن را توی سطل زباله بیندازی. یا مثال بسته بندی های خوبی در 
دنیا برای غذا هست که وقتی آن را باز می کنیم، غذا خود به خود 
گرم می شود. دانش بنیان به معنی پیدا کردن راه حل برای این گونه 

موارد و بهبود جزئیات زندگی است. 
آن ها  می گذاریم،  دانش بنیان  با شرکت های  که  جلسه ای  هر 
می گویند که دولت می خواهد چکار کند. من می گویم دولت نباید 
هیچ کاری بکند؛ غیر از همان رگوالتوری که گفتم و حمایت در 
حد دادن وام و فضای کار و امثال آن. یک زمانی از سازمان ملل 
به ایران آمده بودند و وقتی به آن ها گفتیم سی و خرده ای پارک 
فناوری داریم، تعجب کردند. یعنی ما به ازای هر استان - اگر پارک 
فناوری به معنای بین المللی هم نشده - حداقل یک مرکز رشد 
بزرگ و تعداد زیادی مرکز رشد کوچک درست کرده ایم. پس در 

عرصه حمایت، دولت به اندازه کافی کار کرده است. 
همان طور که گفتم، اوال باید گفتمان غالب عوض شود. یک دانشگاه 
غیرانتفاعی کوچک در یک شهرستان می تواند زندگی مردم آن 
شهرستان را متحول کند. این دانشگاه می تواند به فارغ التحصیل 
خود بگوید برو در خیابان به زندگی مردم نگاه کن و ببین چطور 
می توانی زندگی آن ها را بهتر کنی؛ طوری که به تو پول بدهند. 
خیلی از این شرکت های نوپا فکر کرده اند که چطور می شود زندگی 

مردم را بهتر و لذت بخش تر کرد و روی آن کار کرده اند. 
شما به غرب که می روید، در کلیات تفاوت چندانی با این جا 
نمی بینید اما می بینید که در جزئیات خیلی کارهای خوبی انجام 
داده اند. مثال در چهارراه ها برای افراد نابینا زنگی طراحی کرده اند 
که به آن ها می گوید االن چراغ سبز است و می توانند از خیابان 

عبور کنند. 
 ایننیازسنجیهاراچهكسیبایدانجامبدهد؟

خود افراد. مثال شهرداری می خواهد به مردم خدمت کند اما 
نمی داند این کار را چطور انجام دهد. خب، مِن کارآفرین دانشی 
می        روم و به شهرداری می گویم که من فالن طرح را مثال برای 

زباله های خشک دارم. 
 اماهمهمامیدانیمكهسیستماداریمانفشلاست.

یعنیمِننوآوراگرطرحمرابهادارهاییانهادیببرم،با
مشكالتبسیاریروبهرومیشوم.

االن در دنیا طوری شده است که فشار اجتماعی اداره ها را مجبور 
به توجه به این گونه طرح ها می کند. همه اقتصاد دانش بنیان به 
یک معنا فرهنگ است. همین کمپین زباله نریختن در روز عاشورا 
چقدر کمک کرد؟! مگر دولت این کار را انجام داد؟! خود مردم 

بودند و دولت هیچ نقشی نداشت. 
افراد  ما جامعه فرهیخته ای هستیم چون االن هر خانواده ای 
تحصیلکرده دارد که این ها سرمایه  هستند. اتفاقا افراد طبقه 
متوسط مشتری شرکت های دانش بنیان هستند چون قدر دانش 
را می دانند. االن در جامعه ما ظرفیت کار دانش بنیان زیاد است و 
کافی است کسی به آن ها فکر کند. او می تواند کمپین راه بیندازد 
یا از فضای مجازی برای جلب مشتری استفاده کند. ما یک 
اصطالحی داریم با عنوان Buzz marketing که بعضی ها به آن 
Word of mouth می گویند. معنی اش این است که کارآفرین با 

رندی محصول خود را سر زبان ها می اندازد. 
 میتوانیدبرایآنمثالبزنید؟

بله، نمونه اش را در دنیا زیاد داریم. مثال در ایران، یکی از شرکت های 
نوآور صنایع غذایی می خواست محصول جدید بفروشد اما دید که 
مردم به محصوالت قبلی عادت کرده اند. این شرکت تعداد زیادی 
آدم استخدام کرد و آن  ها را به مناطق مختلف تهران فرستاد. آن ها به 
سوپرمارکت ها می رفتند و می پرسیدند ماست فالن دارید، فروشنده 
می گفت نه و آن  ها از فروشگاه بیرون می  آمدند. دو روز بعد بازاریاب 
شرکت به همان فروشگاه ها می رفت و می گفت ماست فالن را داریم. 
می خواهم بگویم ما امکانات کافی برای جریان سازی داریم و فقط 

به انرژی »کارآفرین« نیازمندیم. 
انرژی این ظاهراشماخوشبینهستیدومعتقدید  

هست.
بله، این انرژی وجود دارد ولی به اندازه مورد انتظار نیست و باید 
تالش شود که توسعه بیشتری در زمینه نوآوری و خالقیت در 

بازاریابی ایجاد شود. 
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انگیزه خوبی که االن در جوان های ما وجود دارد،  کمال طلبی است؛ 
یعنی دوست دارند خوب زندگی کنند. اما همین کمال طلبی در 
تعداد زیادی از آدم ها باعث شده است که تن به کارهای سطح 
پایین ندهند و بیکار و افسرده شوند. باید به جوان بیکار بگوییم 
تو که با سی سال سن در خانه پدرت زندگی می کنی، خب، بیا 
تالش کن که کاری راه بیندازی؛ نهایتش این است که شکست 
می خوری اما حداقل تالشت را کرده ای. پس باید این پتانسیل ها 
را تحریک کرد. مهم این است که تلقی مان را از اقتصاد دانش بنیان 
که آن را معادل های تک و انجام کارهای خارق العاده می دانیم، 
تغییر دهیم. البته یک جاهایی کار خارق العاده هم می شود. شما 
اگر بخواهید مثال آب ساختمانتان را تصفیه کنید، به نانوتکنولوژی 
احتیاج دارید. این جاست که جوان کارآفرین باانرژی به دانشگاه 
می رود و اطالعات مربوط به نانو را از استاد این حوزه می گیرد. 
مشکل این است که ما به آن استاد دانشگاه یا دانشجوی دکترا 
می گوییم بیا شرکت تاسیس کن. در تجربیات موفق دنیا قضیه 
برعکس است. آن آدمی که لیسانس گرفته و شوق کارآفرینی دارد 
و یک مساله خاص را در جامعه دیده است، به دانشگاه می رود و از 

اساتید آن می خواهد که مشکلش را حل کنند. 
 شمااینقدرسادهمیگوییدكهاقتصاددانشبنیانیعنی
نوآوریدرزندگی،امادرعملمیبینیمكهبهچیزهای
دیگریپرداختهمیشود.حاالنهالزاماهایتک،ولیبه

نوعیمرعوبتكنولوژیهستیم.
بله، ما درگیر جنگ ستارگان شده ایم. فکر می کنیم دانش بنیان 

یعنی یک چیز عجیب و غریب. 
كار كه سالهاست بنیادی سلولهای روی ما مثال  
میكنیماماهنوزنتوانستهایمازآنپولدربیاوریمدر
حالیكهچیزهایدیگریهستكهزودتربهدرآمدزایی

میرسند.
این یک تقسیم کار تعریف شده در دنیاست. دولت اساسا مسئول 
این کارهاست. ما باید روی نانو یا سلول های بنیادی کار کنیم اما 
قرار نیست مستقیما از آن ها پول دربیاوریم. این ها دست مایه کار 
کسانی می شوند که می توانند پول دربیاورند. ما در دانش بنیان دو 
موتور محرکه داریم که یکی از این ها خاموش است. دولت یک 
موتور آن است که خوب کار می کند؛ اگرچه کم است. بله، دولت 
باید بیشتر خرج نانو، بایو، آی سی تی و سلول بنیادی بکند. اما موتور 
دیگری هم داریم که خود افراد هستند. ببینید ما االن چه تعداد 
چشم پزشک داریم که بسیاری از آن ها بیکار هم هستند. تعدادی 
از آن ها که بلد بودند از نیازهای زندگی مردم پول دربیاورند، ببینید 
چه فضاهای کسب و کار و مراکز درمانی خوبی راه انداخته اند. مثال 
دیده اند مردم با عینک مشکل دارند، با جراحی لیزیک آن را حل 
کرده اند. خب، اگر ما پژوهشگاه لیزر نداشتیم که نمی توانستیم این 
کار را انجام بدهیم. کار پژوهشی در عرصه هایی که مثال زدیم 
در اقتصاد دانش بنیان یک درصد است که اتفاقا باید آن را بیشتر 
کنیم. مشکل ما نود و نه درصد باقی مانده است که باید موتور آن 

را روشن کنیم. 
شما نگاه کنید، سامانه های فروش الکترونیک االن دارد در ایران 
خوب جواب می دهد. وقتی کارآفرین مثال به دانشگاه شریف 
می رود و از اساتید آن جا می خواهد که یک الگوریتم جست وجو 
برایش طراحی کنند، خب، ما به عنوان دولت باید از آن الگوریتم 

حمایت کنیم. طراحی این الگوریتم می تواند کسب وکار باشد؛ 
کسب و کاری که در زندگی روزمره مردم کاربرد دارد. 

 شمامیگوییدزندگیمردم،امابزرگترینمشتریاین
شركتهاهنوزدولتاست.

نه، این طور نیست. مثال در مورد پسته می گویند که نمی توانیم صادر 
کنیم چون مشکالتی هست. اما شما نگاه کنید به مصرف آجیل 
مردم در شب عید و ببینید چقدر است. دولت فقط رگوالتوری 
می کند و مثال اجازه نمی دهد پسته ای با فالن مشخصات به بازار 
وارد شود. در مورد پسته ضریب صادراتمان دارد پایین می آید چون 
به تولید و بازار محصولمان دانش تزریق نکرده ایم. کشورهای دیگر 
استانداردهای تولید محصولشان را باال برده اند. مثال گفته اند این 
پسته های معمولی مشکل دارند و آن را اصالح کرده اند. ولی ما به 
این حوزه دانش تزریق نکرده ایم و همین باعث ایجاد مشکل شده 
است، وگرنه دولت که مشتری پسته نیست؛ خود مردم مشتری 

آن هستند. 
این که گفته می شود هشتاد درصد اقتصاد ایران دولتی است، 
اشتباه است. آن قدر گفته ایم که باورمان شده است. تمام کاالهای 
مصرفی بازار عام دارند. چه کسی می تواند بگوید مشتری آن ها 
دولت است؟! دولت نقشش در اقتصاد پررنگ است اما بزرگ ترین 
مصرف کننده نیست. شما نگاه کنید به خوراک، پوشاک، مسکن 

و... همه این ها را مردم عادی دارند مصرف می کنند. 
اقتصاد دانش بنیان مشتری اش اساسا »B2C« است و بعد به 
»B2B« می رسد یعنی اول خود مردم. وقتی شما خود مردم 
را هدف می گیرید، بعد تبادل بین شرکت ها هم شکل می گیرد. 
مثال تولیدکننده به بسته بندی نیاز پیدا می کند و در نتیجه آن، 
طراح بسته بندی مشتری پیدا می کند. اول مردم بسته بندی شیک 
می خواهند و بعد شرکت ماشین سازی که B2B است، فعال 
می شود؛ یعنی دستگاه بسته بندی خوب می سازد و به تولیدکننده 

می دهد. 
دولت فقط در پروژه های عمرانی بزرگ ترین مشتری است که 
آن هم در یک سری فناوری های خاص است. من می گویم دولت 
فقط باید مشتری همان یک درصد های تک باشد. مردم پانزده 
سال پیش نمی توانستند از انرژی خورشیدی استفاده کنند. آن 
موقع دولت باید برای فناوری که قرار بود پانزده سال بعد وارد 
زندگی مردم شود، هزینه می کرد. مشکل بخش دانش بنیان ما این 
است که متکی است و فقط دولت را در نظر می گیرد. دانشگاه و 
آدم های تحصیلکرده از نیازهای روزمره به ظاهر جلوترند بنابراین 
طرف می رود و شرکت مواد نفتی تاسیس می کند و می گوید خب، 
محصولم را چکار کنم؛ دولت باید آن را بخرد. دولت هم می گوید 
من نمی خرم؛ برو به شرکت های پتروشیمی بفروش. اگر خوب نگاه 
کنیم، می بینیم که نیاز و مصرف شرکت های پتروشیمی در سال 
چند ده برابر خریدی است که دولت می تواند انجام دهد. در کشور 
ما بازار دانش بنیان وجود دارد ولی ما ذهن اقتصاد دانش بنیانمان بر 
مبنای دولت تنظیم شده است. وقتی اقتصاد دانش بنیان را معادل 
های تک می گیریم، همه چیز ساده می شود چون مشتری اش 
دولت است. در همه جای دنیا همین طور است؛ در بخش فناوری 
موشکی، فضا، هواپیما و... این خیلی راحت است که شرکت  
دانش بنیان به دولت بگوید پول بده تا این که برود نیاز بازار کشور را 

ببیند و برای آن راه حل بدهد و از این راه پول دربیاورد. 
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من در دانشگاه درسی ارائه می کنم که درباره کارآفرینی و توسعه 
محصول جدید است. آن قدر در این کالس بچه ها ایده های جالب 
ارائه می کنند که خود من تعجب می کنم. مثال یکی می گفت 
خانمی که مجبور است برای کار برود به جاده قزوین و نگران 
بچه اش توی مهدکودک است، می توانیم برای او نرم افزاری تولید 
کنیم که آن را روی موبایلش نصب کند و از طریق یک دوربین در 
مهدکودک بچه اش را ببیند که دارد غذا می خورد یا خواب است 

و آرامش پیدا کند. 
 خب،چرااینایدههاعملینمیشود؟

دو علت دارد. یک مشکل این کار به فرهنگ برمی گردد. یعنی 
آدم های تحصیلکرده ما نمی خواهند نوآوری را به زندگی وارد 
کنند و به دنبال کارهای دولتی و فرآیندهای دولتی هستند. 
مشکل دیگر این است که دولت به جای پول دادن به شرکت های 
دانش بنیان، باید وظیفه رگوالتوری خود را خوب انجام دهد که 
نمی دهد. مثال می بینیم که چقدر مادرهای شاغل نگران بچه های 
خود در مهدکودک هستند و بهره وری آن ها به خاطر این مساله 
پایین می آید. دولت می تواند قانون بگذارد و مهدکودک ها را 
موظف کند که در کارشان شفافیت داشته باشند و مادرها بتوانند 
بچه خود را از راه دور ببینند. این جاست که مهدکودک ها مشتری 

دانش بنیان می شوند. 
 مسالهدیگرایناستكهبسامدتكرارواژهدانشبنیان
ازطرفدولتیهازیاداست.شمابهسخنرانیهرمسئولی
كهگوشبدهید،میبینیدچندینبارازاینواژهاستفاده

میكند.
بله، این مساله هم خوب است و هم بد. خوب است چون چراغی 
را در این زمینه روشن می کند. به هر حال ما باید گفتمان سازی 
را شروع کنیم و این مساله همیشه از دولت ها شروع می شود و به 
میان مردم می رود. اما وقتی در همین سطح باقی می ماند و در 
زندگی روزمره مردم ترجمه نمی شود، بد است. ما در دو، سه سال 
اخیر خیلی خوب در این مورد حرف زده ایم اما اگر بخواهیم پنج 
سال دیگر هم درباره آن حرف بزنیم، می        شود مثل قضیه محیط 
زیست که همه می گویند محیط زیست مهم است اما کسی به 

آن توجه نمی کند. 
ما باید بتوانیم جوان های تحصیلکرده مان را متوجه کنیم که 
اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصاد زندگی مردم عادی. بله، اول 
ایده های آن ها  ساده خواهد بود اما به مرور زمان بهبود زندگی 
به همین ایده ها و دانشی نیاز پیدا می کند که در دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها هست. کمی که جلوتر برویم، به سلول بنیادی برای 
درمان بیماری ها نیاز پیدا می کنیم. یا در حوزه زیست فناوری، 
صنایع لبنی مان برای پروبیوتیک کردن محصوالتشان به این  
مراکز و آدم ها نیاز پیدا می کنند. این جاست که سرریز دانشی 
شروع می شود؛ یعنی کارآفرین به دانشگاه یا پژوهشگاه مراجعه 

می کند. 
نکته دیگر این که یک معنای دانش بنیان، توسعه است. دولت  هر 
جا می تواند باید به نفع توسعه ورود کند. مثال دولت می گوید 
می خواهم جلوی آتش  سوزی را بگیرم و از کسانی که می توانند 
فناوری ارائه کنند که زودتر هشدار آتش سوزی بدهد، کار بخواهد. 
آن وقت است که تولید حسگر آتش اقتصادی می شود و می توان 
از آن پول درآورد. مشکل ما این است که دولت حاکمیت واقعی 

خود را به نفع توسعه اعمال نمی کند. 
در کشورهای پیشرفته، دانش بنیان تا تاکسی هم در زندگی مردم 
نفوذ کرده است؛ از ارگونومی صندلی ها گرفته تا مکان یابی و هزار 
چیز دیگر. مثال اگر دولت در این کشورها بخواهد استفاده از 
خودروهای هیبرید را توسعه دهد و از آلودگی هوا جلوگیری کند، 
استانداردها را برای تاکسی ها باال می برد. وقتی تاکسی هیبرید 
می شود، مردم کم کم به این خودروها عادت می کنند. پس تنها 
کاری که دولت باید انجام بدهد، استفاده از ابزارهای حاکمیتی اش 
است که متاسفانه در ایران، دولت خیلی کم از آن ها استفاده 
می کند و به جای آن، با ابزارهای وام و تعرفه می خواهد مشکالت 

را حل کند. 
 امامشكلفرهنگیواعتمادونبوداعتمادواینهاهم

هست.
ببینید، جریمه شدن موقع رانندگی برای همه ما سخت است. اما 
االن که دولت و نیروی انتظامی سفت و سخت قوانین راهنمایی 
و رانندگی را اعمال می کنند و تبلیغات هم برای رعایت قوانین 
صورت گرفته است، وقتی مثال برای نبستن کمربند ایمنی 
متوقفمان می کنند، احساس مظلوم واقع شدن به ما دست 
نمی دهد و به مامور می گوییم که تو را به خدا ببخش و جریمه 
ننویس؛ می دانم اشتباه کرده ام در حالی که قبال این طور نبود. 
در موضوعات دیگر هم همین طور است و فقط زمان می برد. 
اگر دولت استاندارد ساخت را باال ببرد، وقتی یک نفر خانه ای 
را که استانداردهای سختگیرانه ای در ساختش رعایت شده است 
گران تر می خرد، اول ناراحت می شود اما بعد که می بیند مصرف 
انرژی اش کمتر شده، سر و صدای بیرون کمتر به داخل خانه 
نفوذ می کند و ساختمان محکم است، کم کم احساس رضایت 
پیدا می کند. این جایی است که دولت به نفع توسعه نباید از 
مردم بترسد چون مردم کم کم خودشان متوجه می شوند؛ آن 
هم در جامعه ای مثل ایران که مردم واقعا فهمیده  هستند. پس 
همان سختگیری هایی را که برای کمربند ایمنی در خودرو اعمال 

کرده ایم، در سایر موارد هم باید اعمال کنیم. 
 امایکجاهاییمردمبهدولتبیاعتمادند.مثلدولت
یارانهبنزینرابرایتاكسیهاحذفكردهاستواگربه
تاكسیدارهابگویدپولبدهیدتافالنامكانیافناوریرا

بهشمابدهم،زیربارنمیروند.
خب، دولت بنزین یارانه ای را حذف کرده است اما به جای آن چه 
چیزی به تاکسی دارها داده است؟ دولت می تواند بگوید سهمیه 
بنزینتان را قطع می کنم اما به شما خودروی هیبرید می دهم. ما 
االن تعرفه خودروی هیبرید را صفر کرده ایم. خب، می توانیم این 
خودروها را به دست تاکسیرانی برسانیم. البته این کار االن دارد 
انجام می شود. من خبر دارم که به زودی چند هزار خودروی 

هیبرید به تاکسیرانی تهران اضافه می شود. 
مشکل ما این است که توسعه محور کار نمی کنیم؛ پول محور کار 
می کنیم. دولت دیده است پول ندارد، سهمیه بنزین را قطع کرده 
است، نه این که بخواهد استفاده از خودروی هیبرید را توسعه دهد. 
مردم هم این را می فهمند. اما یک وقت می گوییم مشکل آلودگی 
هواست، تعداد تاکسی ها هم زیاد است، پس بنزین نمی دهم اما 
به جای آن، روی خودروهای هیبرید وام می دهم و مردم هم 

استقبال می کنند. 
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همان طور که می گوییم دانش بنیان باید به زندگی مردم وارد شود، 
دولت هم باید برای دانش بنیان شدن زندگی مردم وارد شود. 

 امامیگوینددولتبایددستوپایشرااززندگیمردم
جمعكند...

بله، دولت فقط باید مراقبت کند که یک شهروند سالم و آبرومند 
چه می خواهد و همان جا مداخله کند. 

اپراتوری مخابرات مثال خوبی است. ما صنعت اپراتوری مان را 
توسعه داده ایم. البته متاسفانه خارجی ها بیشتر از ما از آن سود 
برده اند چون تا آن جا که می دانم، دو اپراتور بزرگ ما تا به حال 
میلیاردها دالر از خارجی ها تجهیزات خریده اند. به هر حال، دولت 
زیرساخت ها را تهیه کرده است اما می شود تعمیرات و نوسازی 
شبکه ها را خودمان انجام بدهیم و مهم تر از آن، باید سرویس ها 
را ایرانی کرد. یعنی دولت باید فکر کند تا کم کم این تکنولوژی 
ایرانی شود. می خواهم بگویم دو انحراف بزرگ در مورد دانش بنیان 
هست. یکی این که می گویند اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصاد 
های تک و دیگر این که اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصاد دولتی و 
مشتری آن دولت است در حالی که ما باید اقتصاد دانش بنیان را به 
زندگی مردم وارد کنیم و دولت هم باید این کار را رگوالتوری کند. 
یک نقش دولت این است که هر کاری بکند تا تکنولوژی در زندگی 
عادی مردم نفوذ کند و نقش دیگرش هم این است که کمک کند 
در این نفوذ سهم تولید داخلی زیاد شود. باید مواظب باشیم در 
این حوزه سهم واردات زیاد نشود هر چند بعضی جاها واردات هم 
باید انجام شود چون شرکت های ما نمی توانند ریسک کنند. اتفاقا 
به نظر من، اشکالی ندارد که اولش واردات انجام شود چون مردم 
عادت می کنند و بازارسازی می شود. اما متاسفانه واردات تکنولوژی 
ما خیلی طول کشیده است و الزم نبوده مثال پانزده سال مستمر 
وارد کنیم. مثال در بحث همین خودروهای هیبرید، تولید آن برای 
خودروساز ما خیلی گران درمی آید. اول خودروی هیبرید خارجی 
وارد کشور می شود و در تاکسیرانی به کار می رود تا مردم به آن 
عادت کنند، بعد می توانیم کم کم از خودروساز داخلی حمایت 

کنیم که آن را تولید کند. 
به تكنولوژی عرصه در كه است این مساله یک  
رقابتهاییواردشدهایمكهازاولمیدانستیمبازندهایم.
مثالدرتولیدگوشیتلفنهمراه.اینمسالهازكجانشأت

میگیرد؟
از پوپولیستی رفتار کردن دولت. دولت ها حرف هایی می زنند که 
مردم خوششان می آید. ببینید، شما گوشی موبایل را مثال زدید 
که بازار بزرگی دارد، اما بزرگ تر از آن، بازار مخابرات است. ما نهاد 
تنظیم مقررات برای مخابرات داریم که آن را کنترل می کند. یعنی 
هیچ کس مجوز اپراتوری نمی گیرد، هیچ کس مجوز ارائه اینترنت 
برای دیتا نمی گیرد و... در همه این  جاها دولت می توانست مداخله 
کند به نفع تولید داخلی یا حداقل برای مشارکت خارجی ها با 
تولید کننده های داخلی. اگر این هم نشد، حداقل آن شرکت 
خارجی یک »مرکز تحقیق و توسعه« یا یک مرکز آموزشی در 
ایران تاسیس کند. شما هزارتا مهندس الکترونیک هم در دانشگاه 
آموزش دهید، باز هم الزم است در یک شرکت تولیدی آموزش 
ببینند تا بتوانند کار کنند. عیبی ندارد که بازار مخابراتمان را به 
یک شرکت چینی داده ایم اما باید زمینه مشارکت آن را با حداقل 
یک قطعه ساز ایرانی فراهم می کردیم یا آن را وادار می کردیم به 

ازای ده میلیارد دالر، پنج  مرکز آموزشی در این جا تاسیس کند و 
به مهندس های الکترونیک ما مدرک حرفه ای بدهد. 

باید اعمال حاکمیت کنیم، رها کرده ایم و به  مواردی را که 
یک سری موضوعات و حرف های کلی چسبیده ایم. از پول نفت 
وام می دهیم و یک کارخانه تولید گوشی ساخته می شود و آن 

تولیدکننده هم نمی تواند در بازار رقابت کند. 
 مامیدانیمكهدولتایناشكاالترادارداماآیابازارهم
محدودیتهاوموانعیدارد؟منظورممناسباتاقتصادی

است.
مناسبات اقتصادی نقاط شکست دارد. می گویند دولت باید بازار 
را ایجاد کند و بعد خود بازار کار کند. مثال در بازار صنایع غذایی 
ایران هیچ تولیدکننده ای به سمت اسانس نمی رود چون باید آن را 
بخرد و برایش صرف ندارد. این جا دولت می تواند ورود کند و بگوید 
هر کس اسانس تولید کند، من از او حمایت می کنم. بازار نیاز به 
ورود دولت دارد اما نه این جور که به کارخانه ای وام بدهد که اساسا 
بازنده است. دولت باید بگذارد بازار انتخاب کند و با رگوالتوری به 
انتخاب های بازار جهت بدهد. همین ساختمان سازی بزرگ ترین 
بازار اقتصاد دانش بنیان است. ما رگوالتوری، تعرفه، حق امتیازها 
و مجوزهای بهره برداری را رها کرده ایم و هیچ استانداردی برای 

بهره برداری مان نمی گذاریم. 
اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، من به فعاالن اقتصاد دانش بنیان 
می گویم به دولت به عنوان مشتری نگاه نکنید، بلکه به دولت 
فشار بیاورید تا رگوالتوری کند. ما بازار و جامعه را ول کرده ایم 
و یقه دولت را چسبیده ایم در حالی که باید به نیازهای جامعه و 
بازار نگاه کنیم و از آن پول دربیاوریم، بعد به دولت بگوییم زمینه 
فعالیت را فراهم کند و حمایت های مناسب انجام دهد. مثال 
االن می گویند همه آب معدنی هایی که توی بازار هست، نیترات 
دارند. کافی است دولت بگوید من اجازه نمی دهم آب معدنی  
نیترات دار به بازار بیاید. همین باعث می شود تولیدکننده های 
آب معدنی مشتری دانش بنیان شوند چون برای تصفیه آب به 

دانش نیاز دارند. 
دولت هم دوست دارد وانمود کند که از شرکت های دانش بنیان 
حمایت کرده است. خوب است دیگر، دو هزار شرکت را در بغل 
می گیرد و هفتادهزار شرکت را رها می کند. ما  هفتاد هزار واحد 
صنعتی داریم که حدود دو، سه هزارتای آن ها پتانسیل دانش بنیان 

شدن را دارند. 
 امابازارماهمكمیساختارداللیدارد.

اشکالی ندارد چون همین دالل است که باید دانش را بفروشد. 
استادی که در دانشگاه است که نمی تواند به بازار برود و محصول 
دانشی را بفروشد. االن از تری دی پنل و امثال آن چه کسی دارد 
در ساختمان ها استفاده می کند؟ مهندس های عمران که نیستند؛ 
همین بسازبفروش ها هستند که این کار را انجام می دهند. شما به 
سابقه شرکت های بزرگ مثل سونی که نگاه کنید، می بینید آن ها 
از اول که دانشی نبوده اند؛ ابتدا تاجر بوده اند. تمام شرکت های 
تکنولوژیک آسیای جنوب شرقی متعلق به خانواده های تاجر 
هستند که بعدا دیده اند برایشان به صرفه است دانش بنیان شوند. 
در ایران هم اتفاقا آن حاجی بازاری که پسته می فروشد باید دنبال 
این باشد که پسته را ضد قارچ کند و دولت فقط باید بگوید این 

 .نوع پسته باید در بازار باشد و نه نوع دیگری
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چالش هــای  و  »فرصت هــا  نشســت های  سلســله   در 
در  کــه  پســاتحریم«  افــق  در  فنــاوری  و  پژوهــش 
دانشــگاه خلیج فــارس بــا همــکاری بنیــاد نخبــگان 
ــه  ــی و ب ــای هیات علم ــور اعض ــا حض ــهر ب ــتان بوش اس
ــزار  ــاوری دانشــگاه برگ ــت پژوهــش و فن ــی معاون میزبان
مختلفــی  تجربه هــای  و  دیدگاه هــا  دغدغه هــا،  شــد 
ــه  ــی ک ــوارد مهم ــی از م ــد. یک ــته  ش ــث گذاش ــه بح ب
ــان و تشــکیل تیم هــای  ــا اقتصــاد دانش بنی ــاط ب در ارتب
روی  پیــش  دانش بنیــان  شــرکت های  در  نــوآور 
دانشــگاهیان قــرار دارد، محدودیت هــای موجــود در 
اســت.  هیات علمــی  اعضــای  ارتقــای  آیین نامه هــای 
ــای  ــای اعض ــور ارتق ــود، مح ــه موج ــاس آیین نام ــر اس ب
ــت و وزن  ــی بــر چــاپ مقــاالت علمــی اس هیات علم
ــتاوردها و  ــه دس ــی ب ــای منته ــرای فعالیت ه ــری ب کمت
ــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.  محصــوالت غیــر از مقال
ــت«  ــر دادن »اصال ــود ب ــه موج ــر آیین نام ــم ب روح حاک
بــه مقالــه و »هــدف بــودن« آن اســت. بــر ایــن اســاس، 
ــه  ــه ب ــوالت، بلک ــی از محص ــوان یک ــه عن ــه ب ــه ن مقال
و  پژوهــش  اصلــی«  »محصــول  و  »هــدف«  عنــوان 
ــه   ــتا، قاطب ــن راس ــود. در همی ــداد می ش ــاوری قلم فن
ــواِن  ــالن ج ــژه فارغ التحصی ــه وی ــی ب ــای هیات علم اعض
تــازه اســتخدام شــده در ســازمان های علمــی و فنــاوری 
)دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها( بــرای ادامــه کار در ســازمان 
ــاپ  ــه چ ــی ب ــی متک ــه ای علم ــات حرف ــه حی ــود ب خ
ــد. در همیــن راستاســت کــه  مقــاالت متعــدد نیــاز دارن
ــت  ــتمرار فعالی ــار اس ــگاه معی ــماری« در دانش »مقاله ش
علمــی اســت و نداشــتن مقالــه بــه معنــای رکــود علمــی 

اعضــای هیات علمــی قلمــداد می شــود. 
در این جــا صحبــت از ارزش مقاله نیســت و مقاله نویســی، 
ــاب  ــش ن ــک پژوه ــوِل ی ــه محص ــی ک ــژه زمان ــه وی ب
)بنیــادی یــا کاربــردی( باشــد و بــا در نظــر گرفتــن همــه 
ــد، در  ــده باش ــه ش ــع تهی ــور جام ــه ط ــاله ب ــاد مس ابع
جــای خــود بســیار ارزشــمند اســت. مســاله مــورد بحــث 
در ایــن نوشــتار، برقــراری تــوازن میــان مقالــه بــا ســایر 
ــت  ــاوری اس ــش و فن ــای پژوه ــوالت و خروجی ه محص
ــه ســنگینی می کنــد. در  کــه هم اکنــون بــه ســمت مقال
ــه درســتی اســتدالل و تحلیــل شــده  ســال های اخیــر ب
ــنجی  ــار علم س ــد معی ــی نمی توان ــه تنهای ــه ب ــه مقال ک
ــن  ــرای ای ــمار رود. ب ــه ش ــی در کشــور ب ــعه علم و توس
ــن  ــه مخاطبی ــود دارد ک ــادی وج ــل زی ــم دالی ــر ه ام
ــا در  ــان آن ه ــد و بی ــا اشــراف دارن ــر آن ه صاحب نظــر ب
حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت. بــه عــالوه، تعــداد مقــاالت 
چــاپ شــده بــدون توجــه بــه کیفیــت محتــوای آن هــا، 
ــده،  ــده و ارجاع دهن ــداد خوانن ــه، تع ــر مجل ــب تاثی ضری
ــن  ــور، ممک ــای کش ــا و نیازه ــه اولویت ه ــگاه ب ــدون ن ب
ــم و  ــتگذاری عل ــط در سیاس ــه دادن نشــانی غل اســت ب
فنــاوری منجــر شــود و بــه رشــد علمــی کشــور متناظــر 

ــای چــاپ شــده نگریســته شــود.  ــا شــمار مقاله ه ب
ــتر متخصصیــن و صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد  بیش

ــه  ــد مقال ــاوری و تولی ــش و فن ــد دان ــان تولی ــه می ک
ــن  ــد و ای ــته باش ــود داش ــی داری وج ــد تناســب معن بای
ــه بایــد بــه طــور متــوازن رشــد کننــد. ایــن در  دو مقول
ــای  ــه  ارتق ــرای آیین نام ــن و اج ــه تدوی ــت ک ــی اس حال
ــد 3-1 آن  ــه بن ــر پای اعضــای هیات علمــی دانشــگاه ها ب
)در آیین نامــه فعلــی( یــا 2-3 )در آیین نامــه جدیــد 
ــود  ــه خ ــود ب ــود(، خ ــی می ش ــفند 94 اجرای ــه از اس ک
ــاد  ــه اقتص ــی ب ــای منته ــایر فعالیت ه ــر س ــه را ب عرص
ــد، دو  ــه جدی ــد. در آیین نام ــگ می کن ــان تن دانش بنی
بنــد 2-1 )اختراعــات و اکتشــافات( و 2-9 )گزارش هــای 
علمــی و فنــی کــه حاصــل تحقیقــات کاربــردی اســت و 
ــود دارد.  ــرده( وج ــل ک ــور را ح ــکالت کش ــی از مش یک
ــد،  ــه جدی ــده در آیین نام ــه امیدوارکنن ــن، نقط همچنی
ــی  ــکان جایگزین ــه ام ــاده 2-9 اســت ک ــل م تبصــره ذی
ــا  ــه( ب ــه مقال ــوط ب ــاده 2-3 )مرب ــاز م 20  درصــد امتی
تحقیقاتــی  طرح هــای  فنــی  و  علمــی  گزارش هــای 
کاربــردی را می دهــد. بــا تدبیــر معاونــت علمــی و 
مــوارد  ایــن  از  می تــوان  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  تقویــت  و  گســترش  در 
بهبــود اقتصــاد دانش بنیــان ســود جســت. ولــی شــرایط 
ــن  ــر از ای ــور غی ــگاه های کش ــر دانش ــم ب ــی حاک عموم
ــاده  ــای م ــایر بنده ــورد، س ــن دو م ــز ای ــه ج ــت. ب اس
2 آیین نامــه جدیــد بــر مقالــه، کتــاب و نظایــر آن 
ــای  ــای اعض ــه  ارتق ــر آیین نام ــت و در سراس ــتوار اس اس
بــار اســم »دانش بنیــان«  هیات علمــی حتــی یــک 
ــد، شــرط  ــه جدی ــی در آیین نام ــر نشــده اســت. حت ذک
وتویــی اجــرای حداقــل یــک طــرح کاربــردی بــا حــوزه 
ــن امــر  صنعــت )در آیین نامــه قبلــی( حــذف شــده و ای
ــه عنــوان یــک امتیــاز اختیــاری منظــور شــده اســت.  ب
بنابرایــن، در شــرایط فعلــی، عضــو هیات علمــی بــر ســر 
دو راهــی قــرار می گیــرد: نوشــتن و تولیــد مقالــه بــرای 
ــی و  ــاط علم ــترش ارتب ــا گس ــی ی ــود علم دوری از رک
فنــاوری بــا تشــکیل تیم هــای نــوآور و کار روی نیازهــای 
فعالیت هــا و طرح هــای  انجــام  بــر  تمرکــز  و  بــازار 
دانش بنیــان. عضــو هیات علمــی ممکــن اســت راه دوم را 
بــه دالیلــی همچــون دیربــازده بــودن )در مقایســه بــا راه 
نخســت(، دشــواری تعامــل و مذاکــره بــا کارفرمــا، عــدم 
توفیــق در اقنــاع کارفرمــا بــرای بســتن قــرارداد بــا یــک 
متخصــص جــوان دانشــگاهی و... انتخــاب نکنــد. بــا توجه 
بــه قوانیــن و مقــررات موجــود، بــرای او ســخت اســت که 
دســت کم در ســال های آغازیــن خدمــت خــود راه دوم را 
برگزینــد. بــا انتخــاب و ادامــه راه نخســت، جایــگاه مقالــه 
در مراکــز علمــی و فنــاوری بــه تدریــج از »محصــول« بــه 
ــد و نوشــتن  »هــدف« پژوهــش و فنــاوری تغییــر می یاب
مقالــه بــه نوعــی عــادت و ابــزار ارتقــا در جوامــع علمــی 
ــی اســت کــه  ــا همــان جای ــن دقیق ــل می شــود. ای تبدی
ــگاه ها  ــت دانش ــر ظرفی ــی ب ــان مبتن ــاد دانش بنی اقتص
محصــول  کارفرمــا  و  بــازار  زیــرا  می بینــد  آســیب 

ــد.  ــه نمی بین ــه مقال ــدود ب ــاوری را مح ــش و فن پژوه
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ــور  ــری کش ــرمایه های فک ــن س ــه مهم تری ــی ک در جای
ــد  ــتن از تولی ــد، کاس ــالش می کنن ــم ت ــد عل ــرای تولی ب
علــم و فنــاوری بــه خاطــر تولیــد مقالــه انــرژی، انگیــزه، 
ــان در  ــاد دانش بنی ــای اقتص ــه ج ــه را ب ــش و تجرب دان
ــرار می دهــد. در حــال حاضــر، بعیــد  ــال ق خدمــت ژورن
می دانــم دانشــگاهی در کشــور، ثبــت یــک پتنــت 
ــا  ــزاری ی ــول نرم اف ــک محص ــعه ی ــا توس ــی ی بین الملل
ــاز و مــورد تاییــد یــک ســازمان  ســخت افزاری مــورد نی
صنعتــی بــرای حــل یــک مشــکل صنعــت توســط تیــم 
ــه  ــه ISI ب ــای مقال ــه ج ــجو را ب ــا - دانش ــتاد راهنم اس
ــرد  ــرا بپذی ــجوی دکت ــک دانش ــاع ی ــرط دف ــوان ش عن
یــا شــرایط الزم را بــرای فعالیــت علمــی و فنــاوری 
دانشــجوی دکتــرا و اســتاد راهنمــا در ایــن راســتا فراهــم 
کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه همــه می دانیــم فراینــد 
ــت در ســطح  ــه پتن ــل آن ب ــی و تبدی ــش فن ــد دان تولی
ــات  ــزار و ایجــاد ادبی ــک نرم اف ــعه ی ــا توس ــی ی بین الملل

مشــترک بیــن صنعــت و دانشــگاه در فراینــد حــل 
ــه  ــردی بســیار دشــوارتر از چــاپ مقال یــک مســاله کارب
تخصصــی در یــک حــوزه اســت. مثال هایــی کــه در بــاال 
ــردی  ــای کارب ــی از فعالیت ه ــز نمونه های ــد نی ــر ش ذک
دانش بنیــان مــورد نیــاز بــازار اســت کــه قابلیــت 
پیاده ســازی و انجــام در دانشــگاه ها را دارنــد، ولــی 
ــد،  ــت نیای ــه دس ــی کار ب ــه از خروج ــه مقال ــی ک مادام
مطابــق قوانیــن فعلــی می توانــد بــرای اســتاد و دانشــجو 

مشکل ســاز شــود. 
ــوان  ــه عن ــه ممکــن اســت ب ــه این جاســت کــه مقال نکت
محصــول جانبــی کار تولیــد شــود، لیکــن ارزش گــذاری 
محصــول اصلــی نمی توانــد فقــط بــر پایــه چــاپ مقالــه 
پژوهش هــای  از  موفقــی  نمونه هــای  شــود.  تعریــف 
گســترده میدانــی در حــوزه ســالمت ســراغ دارم کــه تیم 
مجــری آن هــا را در دو الیــه انجــام داده انــد. در الیــه اول، 
ــه هــدف انجــام شــده  ــرداری گســترده ای از جامع داده ب
ــکی  ــات پزش ــا، خدم ــل داده ه ــه و تحلی ــس از تجزی و پ
ــه هــدف عرضــه شــده اســت. در  ــه جامع ارزشــمندی ب
ــرای  ــجویان دکت ــاتید و دانش ــز اس ــا تمرک ــه دوم، ب الی
تخصصــی بــر داده هــای گــردآوری شــده، مقاالتــی علمی 
ــر  ــب تاثی ــا ضری ــه در مجــالت علمــی ب ــد شــده ک تولی

ــده اند. از  ــاپ ش ــکی چ ــوزه پزش ــهور در ح ــاال و مش ب
آن جملــه می تــوان بــه پروژه هــای »قلــب ســالم« و 
ــرج  ــور ای ــر پروفس ــر نظ ــه زی ــرد ک ــاره ک ــت« اش »دیاب
نبی پــور، اســتاد رشــته پزشــکی و نخبــه برگزیــده 
جایــزه عالمــه طباطبایــی، در بوشــهر اجــرا شــده اســت. 
در ایــن تجربه هــای موفــق، تــوازن میــان ارائــه خدمــات 
ــاالت علمــی در  ــد مق دانشــی در حــوزه ســالمت و تولی

ــود.  ــده می ش ــی دی ــراز جهان ت
ایجــاد فرصت هایــی  بــا  قانونگــذار  در ســطح کالن، 
اعضــای هیات علمــی  همچــون »فرصــت مطالعاتــی 
دانشــگاه ها در مراکــز صنعتــی« در پــی تثبیــت پویایــی 
دانش بنیــان  اقتصــاد  بــر  دانشــگاهیان  اثرگــذاری  و 
ــای  ــرای اعض ــت ب ــن فرص ــن، اوال ای ــت، لیک ــوده اس ب
فراهــم  کمتــر  غیرصنعتــی  رشــته های  هیات علمــی 
اســت و دومــا حتــی در اعضــای هیات علمــی رشــته های 
صنعتــی تاکنــون انگیــزه الزم بــرای بهره بــرداری از 
ــت.  ــده اس ــود نیام ــه وج ــه ب ــن آیین نام ــای ای فرصت ه
ــی  ــود دارد، حت ــای خ ــی ج ــی صنعت ــت مطالعات فرص
ــی  ــو هیات علم ــک عض ــه ی ــود ک ــده می ش ــر دی کمت
ــرای  ــالت تابســتان را ب ــه از تعطی ــا دو هفت ــاه ی ــک م ی
کار و بازدیــد و مطالعــه در یــک واحــد صنعتــی یــا 
ــو  ــرا عض ــد زی ــپری کن ــگاهی س ــی غیردانش در محیط
هیات علمــی دریافتــه اســت کــه می توانــد ارتقــای خــود 
را از مســیرهای ســاده تر طــی کنــد! ایــن نمونه هــا، 
عــالوه بــر نشــان دادن گسســت ارتبــاط صنعــت و 
دانشــگاه، حاکــی از ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی، راه 
ــور  ــان از دانشــگاه عب ــه اقتصــاد دانش بنی ــذار ب ــرای گ ب

 . نمی کنــد
بــه طــور خالصــه، آیین نامه هــا و مقــررات جــاری 
بــرای ارتقــای اعضــای هیات علمــی، بــا وجــود تغییــرات 
ــان  ــه و رجح ــت مقال ــر اصال ــاکان ب ــده، کم ــال ش اعم
ــن،  ــر ســایر تولیــدات علمــی اســتوار اســت. بنابرای آن ب
ــاد  ــوزه اقتص ــور در ح ــداف کالن کش ــه اه ــتیابی ب دس
ــی  ــوآوری، کارآفرین ــان ن ــترش گفتم ــان و گس دانش بنی
ــان  ــوازن می ــاد ت ــتلزم ایج ــان مس ــاد دانش بنی و اقتص
ــاوری،  ــای علمــی و فن محصــوالت خروجــی از فعالیت ه
تســهیل گری و هماهنگ ســازی مجموعــه سیاســت ها 
و قوانیــن ملــی در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان بــا 
ــوری  ــت ط ــور اس ــاوری کش ــی و فن ــازمان های علم س
ــه  ــروع ب ــان ش ــد از زم ــی بتوانن ــای هیات علم ــه اعض ک
ــه  ــورد عالق ــای م ــاس حوزه ه ــر اس ــگاه، ب کار در دانش
ــم  ــگاه )اع ــون دانش ــه پیرام ــاز جامع ــورد نی ــود و م خ
از صنعــت یــا غیــر آن(، فعالیــت کننــد و بــرون داد 
ملمــوس ایــن فعالیت هــا بــه عنــوان بخشــی از الزامــات 
ــالت  ــی و دانشــجویان تحصی ــای اعضــای هیات علم ارتق
ــن افــق نیازمنــد  ــه ای تکمیلــی لحــاظ شــود. رســیدن ب
هماهنگــی در ســطوح عالــی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری بــا وزارت علــوم و شــورای عتــف و 
 .ــت ــکی اس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
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دانشـــجوی دکتـــرای مدیریـــت تکنولـــوژی دانشـــگاه 
عالمـــه طباطبایـــی بـــود و در رزومـــه اش مـــوارد 
ــود  ــی وجـ ــا صنعتـ ــای عمومـ ــددی از پروژه هـ متعـ
داشـــت. جلســـه مصاحبـــه بـــود بـــرای انعقـــاد 
ــت گذاری در  ــر سیاسـ ــا دفتـ ــکاری بـ ــرارداد همـ قـ
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری. بعـــد 
ـــید:  ـــن پرس ـــش، از م ـــات مهم ـــی تجربی ـــان برخ از بی
»کارهایـــی کـــه شـــما در دفتـــر سیاســـت گذاری از 
ــرای کســـی  ــد بـ ــد چیســـت؟« بایـ مـــن می خواهیـ
کـــه هـــم تحصیـــالت دانشـــگاهی و هـــم تجربیـــات 
ــورت  ــه صـ ــت، بـ ــاوری داشـ ــوزه فنـ ــی در حـ عملـ
خالصـــه توضیـــح مـــی دادم سیاســـت گذاری یعنـــی 
ـــرات  ـــروح مذاک ـــاال مش ـــا ح ـــم ت ـــده گفت ـــا خن ـــه. ب چ
مجلـــس شـــورای اســـالمی را از رادیـــو شـــنیده ای؟ 
کار مـــا اصـــالح تبصـــره چنـــدِم بنـــد فـــالن قانـــون 
ــی  ــت. کمـ ــوب اسـ ــی مصـ ــررات مالـ ــم مقـ تنظیـ
چهـــره اش در هـــم رفـــت. بـــا توضیحـــات تکمیلـــی 
ـــچ  ـــه هی ـــن زمین ـــت در ای ـــه گف ـــن، صادقان ـــدی م بع
تجربـــه و اطالعـــی نـــدارد؛ عالقـــه کـــه پیشـــکش. 
ــور  ــری کشـ ــی و تصمیم گیـ ــای تقنینـ ــر در فضـ اگـ
ـــوآوری  ـــاوری و ن ـــا فن ـــط ب ـــم مرتب ـــال مفاهی ـــه دنب ب
بگردیـــد، بـــا واقعیـــت عجیبـــی مواجـــه می شـــوید؛ 
کلـــی  سیاســـت های  و  کالن  اســـناد  از  انبوهـــی 
همچـــون نقشـــه جامـــع علمـــی، سیاســـت های 
کلـــی علـــم و فنـــاوری، سیاســـت های اقتصـــاد 
ــه  ــاد بـ ــم و زیـ ــه کـ ــد کـ ــی و... را می بینیـ مقاومتـ
اقتصـــاد دانش بنیـــان و توســـعه فنـــاوری و نـــوآوری 
توجـــه کرده انـــد امـــا زمانـــی کـــه در یـــک ســـطح 
پایین تـــر، بـــه جســـت وجوی قوانیـــن و مقـــررات 
مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه ادامـــه می دهیـــد، مـــوارد 
معـــدودی را می یابیـــد. جـــدا از قانـــون حمایـــت از 
ــن  ــه ایـ ــال بـ ــه کامـ ــان کـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ــادی در  ــای زیـ ــت و ظرفیت هـ ــط اسـ ــوزه مرتبـ حـ
آن وجـــود دارد، در ســـایر مـــوارد همچـــون قانـــون 
ـــون  ـــاوری، قان ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــکیل وزارت عل تش
ــا اغمـــاض - قانـــون  برنامـــه پنجـــم توســـعه و - بـ
ــعه  ــل، اوال توسـ ــوان داخـ ــتفاده از تـ ــر اسـ حداکثـ
نـــوآوری و فنـــاوری در محـــور توجـــه قـــرار نـــدارد، 
ـــی  ـــی کاف ـــای اجرای ـــا ضمانت ه ـــوارد ب ـــن م ـــا ای ثانی

همـــراه نیســـتند. 
تصویـــب قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت پذیـــر و 
ـــه  ـــت نقط ـــن جه ـــور از ای ـــی کش ـــام مال ـــای نظ ارتق
عطفـــی در سیاســـت گذاری فنـــاوری و نـــوآوری 
کشـــور محســـوب می شـــود. در کنـــار مـــواد 4، 31، 
ـــث  ـــه مباح ـــا ب ـــه عموم ـــون ک ـــن قان 38، 42 و 44 ای
ـــی  ـــی و مالیات ـــی گمرک ـــای مال ـــا حمایت ه ـــط ب مرتب
ارتقـــای  و  توســـعه  و  تحقیـــق  فعالیت هـــای  از 
ـــح  ـــاده 43 آن تصری ـــتند، در م ـــط هس ـــاوری مرتب فن
شـــده کـــه دولـــت موظـــف اســـت برنامـــه ای بـــرای 

ـــادرات  ـــای ص ـــا و ارتق ـــک تقاض ـــد، تحری ـــعه تولی توس
ـــب  ـــه تصوی ـــد و ب ـــه کن ـــان تهی ـــوالت دانش بنی محص
برســـاند. ایـــن امـــر از چنـــد جهـــت نقطـــه عطفـــی 
نـــوآوری کشـــور  و  فنـــاوری  در سیاســـت گذاری 

محســـوب می شـــود. 
عمـــوم اســـناد توســـعه فنـــاوری ذیـــل یـــک نقشـــه 
ـــب  ـــی تصوی ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــع در ش جام
شـــده اند یـــا در مســـیر تصویـــب قـــرار دارنـــد. 
ــن  ــور در تدویـ ــه کشـ ــن تجربـ ــه، اولیـ ــن نقشـ ایـ
و تصویـــب برنامـــه مرتبـــط بـــا توســـعه فنـــاوری و 
ــوه  ــری قـ ــاد تصمیم گیـ ــن نهـ ــوآوری در عالی تریـ نـ
ــدوار  ــوان امیـ ــامحه می تـ ــا مسـ ــت. بـ ــه اسـ مجریـ
بـــود تصمیم گیـــری درون قـــوه مجریـــه بیشـــتر 
از تصمیم گیـــری نهادهایـــی همچـــون مجلـــس و 
شـــوراهای عالـــی در اجـــرا بـــا اقبـــال دســـتگاه های 

اجرایـــی همـــواره شـــود. 
دیگـــر این کـــه قانـــون حمایـــت از شـــرکت های 
آن  از  و  تصویـــب   1389 ســـال  در  دانش بنیـــان 
زمـــان، خصوصـــا بـــا اجرایـــی کـــردن حمایت هـــای 
ـــش روی  ـــدی پی ـــوارد جدی ـــون، م ـــن قان ـــدرج در ای من
فعـــاالن ایـــن عرصـــه ظاهـــر شـــده بـــود. مواجهـــه 
ــری  ــه کارگیـ ــد بـ ــد نیازمنـ ــای جدیـ ــا چالش هـ بـ
ابزارهـــای تقنینـــی مناســـب و جدیـــد اســـت، لـــذا 
ایـــن انتظـــار بحـــق از مجموعـــه معاونـــت علمـــی و 
ــه از  ــت کـ ــود داشـ ــت جمهوری وجـ ــاوری ریاسـ فنـ
ایـــن ظرفیـــت جدیـــد در راســـتای ارتقـــای ســـطح 
ــره  ــور بهـ ــوآوری کشـ ــاوری و نـ سیاســـت گذاری فنـ
ببـــرد. امـــا مســـیر تدویـــن برنامـــه ذیـــل مـــاده 43 
ـــچ  ـــر از پی ـــران پ ـــات  وزی ـــب آن در هی ـــون و تصوی قان

ــود.  ــوار بـ ــای دشـ و خم هـ
ــود  ــکالت موجـ ــیاری از مشـ ــل بسـ ــه حـ اول این کـ
نـــوآوری  و  فنـــاوری  در عرصـــه سیاســـت گذاری 
در مجلـــس  قانـــون  تصویـــب  نیازمنـــد  کشـــور 
شـــورای اســـالمی بـــود و بـــا تصویـــب نامـــه هیـــات 
ــای  ــاماندهی حمایت هـ ــد. سـ ــع نمی شـ ــران رفـ وزیـ
ــات  ــی، الزامـ ــارات تخصصـ ــب اعتبـ ــی در قالـ مالیاتـ
مرتبـــط بـــا ســـرمایه گذاران خارجـــی و جهت دهـــی 
بـــه خریدهـــای دولـــت، واردات، انحصارهـــا و حتـــی 
ــت  ــن دسـ ــواردی از ایـ ــگ مـ ــا دامپینـ ــه بـ مقابلـ

ــتند.  هسـ
دوم این کـــه اصـــالح مـــواردی کـــه بـــا تصویب نامـــه 
ــن  ــتلزم تعییـ ــن اســـت، مسـ ــران ممکـ ــات وزیـ هیـ
مقـــررات و اصـــالح برخـــی آیین نامه هـــای اجرایـــی 
ــن  ــه در متـ ــه - کـ ــب برنامـ ــا تصویـ ــه بـ اســـت کـ
ـــت.  ـــب اس ـــیار غری ـــود - بس ـــده ب ـــح ش ـــون تصری قان
اگرچـــه ذیـــل قوانیـــن مجلـــس، آیین نامه هـــای 
اجرایـــی در دولـــت بـــرای تفصیـــل فرآیندهـــای 
اجرایـــی تصویـــب می شـــود، لیکـــن مـــاده 43 
ـــرده  ـــه ک ـــن برنام ـــه تدوی ـــف ب ـــت را موظ ـــون دول قان
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ــه.  ــه آیین نامـ ــود و نـ بـ
ــان انـــدازه کـــه تصویـــب  ــه، بـــه همـ ــر این کـ دیگـ
آیین نامـــه در دولـــت مرســـوم اســـت، تصویـــب 
ـــوم  ـــت. عم ـــادر اس ـــابقه و ن ـــت، کم س ـــه در دول برنام
برنامه هـــای  دولـــت،  در  برنامـــه  از  برداشـــت ها 
پنج ســـاله توســـعه اســـت کـــه ملغمـــه ای از آرزوهـــا 
ـــد  ـــررات جدی ـــن و مق ـــو و قوانی ـــک س ـــداف از ی و اه
مـــورد نیـــاز دســـتگاه های اجرایـــی از ســـوی دیگـــر 
ــالب  ــی انقـ ــورای عالـ ــه در شـ ــذا، اگرچـ ــت. لـ اسـ
ـــعه  ـــند کالن توس ـــک س ـــا ی ـــه عموم ـــی از برنام فرهنگ
ـــب  ـــه ترکی ـــت از برنام ـــت، در دول ـــراد اس ـــاوری م فن
ناموزونـــی همچـــون برنامه هـــای توســـعه برداشـــت 
می شـــود. ایـــن تفـــاوت برداشـــت، البتـــه بـــرای مـــا 

بســـیار مطلـــوب بـــود چـــرا کـــه امـــکان تصویـــب 
ــرد.  ــاد می کـ ــی را ایجـ ــند متفاوتـ سـ

خواننـــده عـــام ایـــن نوشـــتار شـــاید گمـــان ببـــرد 
تفاوت هـــای میـــان آیین نامـــه، برنامـــه، قانـــون، 
ســـند کالن و... کـــه بنـــده مختصـــرا توضیـــح دادم، 
ــگاهیان  ــن دانشـ ــتند. همچنیـ ــم نیسـ ــدان مهـ چنـ
و خصوصـــا متخصصیـــن حوزه هـــای مرتبـــط بـــا 
ــوارد  ــت مـ ــن اسـ ــت گذاری ممکـ ــات سیاسـ مطالعـ
مذکـــور را غیرمهـــم و صرفـــا فرآیندهـــای اجرایـــی 
محســـوب کننـــد. لیکـــن بایـــد توجـــه داشـــت کـــه 
ـــه  ـــتلزم احاط ـــور مس ـــه ای در کش ـــت ورزی حرف سیاس
کامـــل بـــه ظرایفـــی این چنیـــن اســـت کـــه تاثیـــر 
بســـزایی بـــر نحـــوه عملکـــرد دســـتگاه های اجرایـــی 

کشـــور دارد. 
ــه  ــاوری ریاســـت جمهوری، بـ معاونـــت علمـــی و فنـ
ـــال  ـــن س ـــرور وارد دهمی ـــه م ـــه ب ـــادی ک ـــوان نه عن
ـــی از  ـــت تجربیات ـــا انباش ـــود، ب ـــود می ش ـــیس خ تاس

ـــه  ـــان و برنام ـــون دانش بنی ـــن قان ـــت در تدوی ـــن دس ای
ـــود  ـــان، ورود خ ـــوالت دانش بنی ـــد محص ـــعه تولی توس
و سیاســـت گذاری  تصمیم گیـــری  عرصـــه  بـــه  را 
فنـــاوری کشـــور بـــه میـــزان زیـــادی تقویـــت 
کـــرده اســـت. تکـــرار همیـــن تجربیـــات در عرصـــه 
ــعه ای کالن  ــای توسـ ــزرگ و طرح هـ ــای بـ قراردادهـ
ملـــی، جهت دهـــی بـــه ســـرمایه گذاری خارجـــی 
و ســـامان دهی نظـــام مالـــی در جهـــت توســـعه 
ـــه  ـــه کار گرفت ـــد ب ـــور بای ـــوآوری در کش ـــاوری و ن فن

ـــود.  ش
در ایـــن ارتبـــاط، تصویـــب برخـــی برنامه هـــای 
ـــت جمهوری  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــق معاون موف
تولیـــد  توســـعه  برنامـــه  در  دولـــت  هیـــات  در 

ــدازی  ــد. راه انـ ــق شـ ــان محقـ ــوالت دانش بنیـ محصـ
راهبـــردی،  فناوری هـــای  آزمایشـــگاهی  شـــبکه 
قالـــب  در  دولتـــی  مزیدهـــای  بـــه  جهت دهـــی 
ــازی  ــزه تجاری سـ ــزات، دادن جایـ ــگاه تجهیـ نمایشـ
بـــه دانشـــگاه ها و موسســـات پژوهشـــی و حمایـــت 
ـــادرات  ـــت ص ـــرکت های مدیری ـــعه ش ـــاد و توس از ایج
برخـــی از ایـــن مـــوارد هســـتند. توســـعه ابزارهـــای 
ـــون  ـــور همچ ـــوآوری کش ـــام ن ـــاز نظ ـــورد نی ـــی م مال
ــز در  ــده و... نیـ ــوه اداره شـ ــی، وجـ ــد تضمینـ خریـ
ــه  ــرار گرفتـ ــه قـ ــورد توجـ ــام مالـــی مـ بخـــش نظـ
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــد شـ ــری پیونـ ــت. پیگیـ اسـ
ــوان  ــه عنـ ــز بـ ــادی نیـ ــزرگ اقتصـ ــای بـ و بنگاه هـ
ــه  ــاده 14 برنامـ ــان در مـ ــون دانش بنیـ ــل قانـ مکمـ
ـــتاندارد،  ـــا، اس ـــفافیت تقاض ـــت. ش ـــده اس ـــح ش تصری
ـــتند  ـــواردی هس ـــر م ـــار و... دیگ ـــی و آم ـــام ارزیاب نظ
کـــه در ایـــن برنامـــه دنبـــال شـــده اند و پرداختـــن 
.ـــد ـــری می طلب ـــال دیگ ـــا مج ـــک از آن ه ـــر ی ـــه ه ب
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باز تولید ثروت
از طریق دارایی های فرهنگی

اقتصاد خالق رایه به سوی توسعه 
اقتصاد بدون نفت - 2

 رسول بیدرام*
استادیارگروهاقتصادهنردانشگاههنراصفهان
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مزیـت اصلـی اقتصـاد ایـران، حتـی با وجـود نفـت، در هنر 
و میـراث فرهنگـی اسـت و سـرمایه گذاری در حـوزه صنایع 
خـالق تنها جایگزین و منبـع پایدار برای اقتصاد وابسـته به 
نفـت اسـت. مسـاله اساسـی آن اسـت کـه چگونـه می توان 
درآمـد صنایـع خـالق )اقتصـاد خـالق( را جایگزیـن درآمد 
نفـت )اقتصـاد نفـت( کـرد. تـالش می شـود در هـر شـماره 
از دانش بنیـان دریچـه ای بـه ایـن مسـاله اساسـی وارد شـد 
و بـه بخش هایـی از آن پاسـخ داد. در شـماره قبلـی اشـاره 
شـد کـه صنایع خـالق موضـوع عصر چهـارم بعـد از اعصار 
کشـاورزی، صنعـت و اطالعات و دانایی محور از سـال 1980 
بـه بعـد بود و ریشـه موضـوع صنایع خالق در بسـتر مفهوم 
صنایـع فرهنگـی پـا گرفـت کـه شـاید اولیـن بـار توسـط 
مکتـب فرانکفـورت در دهه های 30 و 40 و توسـط آدورنو و 
همفکرانـش ارائه شـد. یونسـکو صنایع فرهنگـی را صنایعی 
می دانـد که محصـوالت خالقانه ملمـوس و ناملموس هنری 
تولیـد می کننـد و دارای پتانسـیل بازتولیـد درآمـد و ثروت 
از طریـق بـه کارگیری دارایی هـای فرهنگـی و تولید کاال ها 
و خدمـات دانش پایـه اعـم از سـنتی و معاصـر هسـتند. این 
مفهـوم در گـذر زمـان کم کم بار معنایـی خـود را تغییر داد 
و صنایـع خـالق جایگزین آن شـد. شـاید اولین بار در سـال 
1994 در اسـترالیا و در سـال 199۷ در بریتانیا این مفاهیم 
شـکل گرفـت. در آن زمان، صنایع خـالق که صنایعی بودند 
بـا مـاده اولیـه ایده هـا و خالقیـت، طبـق تعریـف یونسـکو 
بـه چهـار دسـته تقسـیم شـدند: میـراث فرهنگـی )شـامل 
میـراث فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس(، انـواع هنر )شـامل 
هنرهـای نمایشـی و تجسـمی(، رسـانه ها )فیلـم، تلویزیون، 
رادیو، رسـانه های چاپی و نشـریات( و باالخـره آفرینش های 
مـد،  گرافیـک،  داخلـی،  طراحی هـای  )شـامل  کارکـردی 
جواهـرآالت و اسـباب بازی ها، نرم افـزار، بازی هـای ویدئویی، 
محتواهـای دیجیتالـی، معمـاری، تبلیغـات، پژوهش هـا و 
تحقیقـات خـالق(. همچنیـن در پایـان یادداشـت قبلـی 
اشـاره ای به زیرسـاخت های الزم برای رشـد و توسعه صنایع 
خـالق شـد کـه در ایـن شـماره بیشـتر بـه آن هـا پرداخته   

می شـود. 
»اقتصـاد خـالق« را می توان علم حاکم بـر قواعد اقتصادی 
مربـوط بـه صنایع خـالق و »اقتصـاد فرهنـگ« را می توان 
علـم حاکم بـر قواعد اقتصـادی مربوط به صنایـع فرهنگی 
دانسـت. در قلـب اقتصـاد خـالق، صنایـع خـالق و در قلب 

اقتصـاد فرهنـگ، صنایع فرهنگی قـرار دارند.
کـه  همان طـور  می شـود  مالحظـه  تعریـف،  دو  ایـن  بـا 
اختـالف اندکـی بیـن صنایـع خـالق و صنایـع فرهنگـی 
هسـت، بیـن اقتصـاد خـالق و اقتصاد فرهنگ نیـز اختالف 

اندکـی وجـود دارد. 
در سـال 2005 ارزش اقتصـادی کل تولیـدات دنیـا بالغ بر 
43583 میلیـارد دالر بـرآورد شـده بـود کـه 6 درصـد آن 
حـدود 290۷ میلیـارد دالر سـهم اقتصـاد خـالق بـود. در 
سـال 2014 ارزش کل آن بـه ۷8500 میلیارد دالر رسـید 
کـه سـهم اقتصـاد خـالق 8200 میلیـارد دالر و حـدود 
11 درصـد از کل ایـن اقتصـاد بـود. ایـن اعـداد وضعیـت 

روشـنی از رشـد سـریع صنایع خالق در جهان امروز به ما 
می دهنـد کـه ایـن مسـاله اهمیت ایـن مفهوم را بـه خوبی 
بیـان می کنـد. مزیت هـا و ویژگی هـای مثبـت زیـادی را 
می تـوان بـرای صنایـع خالق برشـمرد که رشـد و توسـعه 
ایـن صنایـع می توانـد ایـن مزیت هـا را بـه ارمغان بیـاورد. 
پژوهشـگران مهم تریـن مزیت صنایع خـالق را در 11 مورد 

زیـر خالصـه کرده اند: 
اشـتغال زایی بـاال و ارزان )ایـن صنایـع دو تـا سـه برابـر 
صنایـع سـنتی شـغل ایجـاد می کننـد(، رشـد اقتصـادی 
اقتصـادی  سـاالنه  رشـد  نـرخ  مطالعـات  پایـه  )بـر  بـاال 
صنایـع خـالق فرهنگـی دو برابـر بخـش خدمـات و چهـار 
برابـر بخـش صنایـع سـنتی اسـت(، کمـک بـه مبـارزه بـا 
بنگاه هـای  از  عمومـا  خـالق  )صنایـع  بی عدالتـی  و  فقـر 
کوچـک و خانوادگـی تشـکیل می شـوند و نیاز به سـرمایه 
گذاری هـای گسـترده ندارند(، سـبز بودن )بـه همین دلیل 

خوشـه های صنایـع خـالق و فرهنگـی را اغلـب می تـوان 
برابـری جنسـیتی  برپـا کـرد(،  بافت هـای شـهری  درون 
)سـهم زنـان از اشـتغال در برخـی از زیرگروه هـای صنایـع 
خـالق همچـون صنایـع دسـتی و یـا مـد و لبـاس بسـیار 
باالسـت (، بـاال بـودن کیفیـت اشـتغال )طبـق تحقیقات، 
رضایـت شـغلی افرادی کـه در یکـی از زیرگروه های صنایع 
خالق شـاغل می شـوند نسـبت به شـاغلین دیگـر بخش ها 
بیشـتر اسـت(، تحـرک و پویایـی جامعـه )توسـعه صنایـع 
خـالق و فرهنـگ اسـتفاده از محصـوالت خـالق بـه همراه 
خـود افزایـش اسـتفاده از فناوری هـای نویـن و همچنیـن 
ایجـاد روحیـه نوآوری و تحـرک در جامعـه را در پی دارد(، 
توسـعه فرهنگـی پایـدار )یکـی از جذاب تریـن ویژگی های 
توسـعه  زدن  پیونـد  در  آن هـا  پتانسـیل  صنایـع خـالق، 
اقتصـادی بـا توسـعه فرهنگی به گونه ای اسـت کـه نه تنها 
دسـتاورد های اقتصـادی پایـدار به وجـود مـی آورد، بلکه از 
طریـق انگیزش خالقیـت و تعهد، افزایـش آگاهی فرهنگی 
و تنـوع فرهنگی و حمایت از تنـوع فرهنگی نتایج فرهنگی 
مهمـی را نیـز بـه ارمغان مـی آورد. حفظ سـرمایه فرهنگی 
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ملمـوس و ناملمـوس بـرای نسـل های آینـده و همچنیـن 
تقویـت پتانسـیل های فرهنگـی جامعه از مصادیق توسـعه 
پایـدار اسـت(، مباحـث زیبایی شناسـی هنـری )اگـر بتوان 
ذائقـه مـردم را بـرای بـروز خالقیت تحریک کـرد و همگام 
بـا آن، شـرایط خلـق هنـری در جامعـه را بهبود بخشـید، 
آن هنـگام بایـد منتظـر ظهـور آثـار و اندیشـه های هنـری 
در جامعـه بـود. در کنـار ایـن، هـر اقدامـی بـرای افزایـش 
ذخیـره هنـری جامعـه بـه افزایـش ذخیـره زیبایـی بـرای 
آن جامعـه و محافـل هنـری می انجامـد(، هویت بخشـی و 
اقتـدار ملـی )فرهنـگ و هنـر هر جامعـه رکـن اول هویت 
و شناسـه اصلـی آن جامعـه بـه حسـاب می آیـد. یک ملت 
در جهـان امـروز آمـال و اهداف خـود را با شـیوه ای بهتر از 
هنـر و فرهنـگ نمی توانـد معرفی کنـد و ابزار ایـن معرفی، 
رسـانه اسـت. اگـر ملتـی در ایـن مهـم کوتاهـی ورزد باید 
منتظـر پذیـرش همه جانبه فرهنـگ دیگران باشـد(، نقش 
اطالعاتـی و آگاهی بخشـی ) امـروزه مـا اطالعاتمـان را از 
کجـا بـه دسـت می آوریـم؟ آیـا جایـی غیـر از رسـانه ها و 

اینترنـت و سـایر مصادیـق صنایـع خالق هسـت؟( 
ایـن مـوارد یازده گانـه، مزیت هـای صنایـع خـالق بودنـد. 
حـال سـوال اساسـی آن اسـت کـه چـه کنیـم تـا صنایـع 
خـالق تولید شـوند؟ به عبارتـی، منابع تولید بـرای صنایع 
خـالق چیسـت؟ جواب سـاده اسـت؛ باید چهار سـرمایه را 
تولیـد کـرد کـه به عنـوان منابـع تولیـد قلمداد می شـوند. 
نـوع  چهـار  مجمـوع  در  جامعه شناسـان  و  اقتصاددانـان 
سـرمایه2 را معرفـی کرده اند؛ اقتصادی، انسـانی، اجتماعی 
و نمادیـن. اجـازه دهیـد بـرای فهـم بیشـتر مطلـب، ابتـدا 
مفهوم سـرمایه و بعد از آن چهار سـرمایه را تشـریح کنیم. 
سـرمایه در واقـع هـر دارایی باارزشـی اسـت که مسـتهلک 
نشـود یـا اسـتهالک کمـی داشـته باشـد، بتـوان آن را بـه 
سـرمایه های دیگـر تبدیـل کـرد و در مجمـوع دو کارکـرد 
اصلـی داشـته باشـد: ابـزاری بـرای اعمـال قـدرت و نیـز 

ابـزاری بـرای جلـب منفعت باشـد. 
سرمایهاقتصادی

و  مالـی  اقتصـادی،  از سـرمایه های  ترکیبـی  فـردی  هـر 
فیزیکـی دارد. خـودرو، حسـاب بانکـی، زمیـن، کارخانـه، 
مسـکن و... سـرمایه های اقتصـادی فرد هسـتند. در سـطح 
جاده هـا،  کارخانه هـا، سـدها،  ماننـد  مـواردی  هـم  کالن 
منابـع طبیعـی و... را داریـم که سـرمایه های اقتصادی یک 

ملـت محسـوب می شـوند. 
سرمایهانسانی

و  فنـی  و  تخصصـی  توانایی هـای  انسـانی  سـرمایه 
کارآمدی هـای فـرد اسـت کـه حاصـل انباشـت دانـش و 
تجربـه در او اسـت. یعنی هر نیروی کاری که دو مشـخصه 
دانـش و تجربـه را داشـته باشـد، سـرمایه انسـانی اسـت. 
هرچـه فـرد تحصیـالت و تجربـه اش در فعالیت ها بـاال رود 
و مهـارت پیـدا کنـد، توانایـی و کارآیـی او در فعالیت هـای 

اجتماعـی و اقتصـادی و تولیـدی بـاال مـی رود. 

سرمایهاجتماعی
نـوع سـوم سـرمایه، سـرمایه اجتماعـی اسـت کـه قابـل 
مشـاهده نیسـت، امـا وجـود دارد. این نوع سـرمایه در یک 
فـرد بـه تنهایـی وجـود نـدارد. یـک فـرد ممکن اسـت در 
یـک جزیـره بـه تنهایی زندگـی کنـد و سـرمایه اقتصادی 
و انسـانی داشـته باشـد، امـا نمی توانـد سـرمایه اجتماعـی 
داشـته باشـد. سـرمایه اجتماعی، همان طور که از اسـمش 
پیداسـت، زمانی شـکل می گیـرد که اجتماع وجود داشـته 
باشـد. نخسـتین سـطح شـکل گیری سـرمایه اجتماعـی 
وقتـی اسـت کـه دو فـرد در تعامل و همکاری بـا هم وجود 
دارنـد. بـه طـور سـاده، زمانـی که ما بـه یکدیگـر اعتماد یا 
کمـک می کنیـم، زمانـی که صداقـت می ورزیـم، زمانی که 
بـا هـم در احـزاب، انجمن هـا و گرو ه های محلی مشـارکت 
می کنیـم، زمانـی کـه قوانیـن رانندگـی و سـایر قوانیـن را 
رعایـت می کنیـم و... سـرمایه اجتماعـی شـکل می گیـرد. 
می گوییـم  را  و...  همیـاری، صداقـت  مشـارکت،  اعتمـاد، 
سـرمایه چـون وقتـی شـکل می گیـرد، می توانـد چیـزی 
وقتـی  مثـال  بیافرینـد.  اقتصـادی  ارزش  یـا  کنـد  تولیـد 
مـا هـر کـدام در محله مـان جـدا از هـم و بـدون ارتبـاط 
و اعتمـاد بـه یکدیگـر زندگـی کنیـم، هیـچ گاه محله مـان 
تمیـز نمی شـود ولـی وقتـی بـا هـم جمـع می شـویم و به 
هـم اعتمـاد می کنیـم و شـورای محـل تشـکیل می دهیم، 
سـرمایه اجتماعـی بیـن مـا شـکل می گیـرد. بعـد تصمیم 
می گیریـم محله مـان را تمیـز کنیـم، درختـکاری کنیـم، 
صنـدوق همیـاری محلـی تشـکیل دهیـم و... پـس تنهـا 
زمانـی کـه گـرد هم می آییـم و با هـم همـکاری می کنیم، 
می توانیـم ایـن کارهـا را انجـام دهیـم. مـن بـه تنهایـی 
نمی توانـم صنـدوق همیـاری یـا شـورای محلـی تشـکیل 
دهـم. مـن به تنهایـی نمی توانم جشـن محلی برگـزار کنم 
و تنهـا شـرکت کننده آن خـودم باشـم. بایـد افـراد دیگری 
هم در جشـن شـرکت کنند تا جشـن معنی داشـته باشـد. 
اجتماعـی  سـرمایه  بـرای  شـاخص  سـه  جامعه شناسـان 

معرفـی می کننـد: اعتمـاد، مشـارکت2 و همدلـی3. 
سرمایهنمادین

همان طـور کـه بیـان شـد، سـرمایه چیـزی اسـت کـه بـه 
مـا توانایـی اعمال قـدرت و جلـب منفعت می دهـد. زمانی 
کـه هـر یـک از سـرمایه های دیگـر )اقتصـادی، انسـانی و 
اجتماعـی( بـه نماد تبدیل شـوند و از طرف همه شـناخته 
شـوند، شـهرت یابند، پذیرفته شـوند و در جامعه رسـمیت 
یابنـد آن سـرمایه، عـالوه بـر آن کـه سـرمایه اقتصـادی یا 
فرهنگی یا انسـانی اسـت، »سـرمایه نمادین« هم می شود. 
پـس سـرمایه های نمادیـن عبارتنـد از انـواع سـرمایه های 
اقتصـادی، انسـانی و اجتماعی که به سـمبل و نماد تبدیل 
و از طـرف عمـوم مـردم شـناخته و به یـک افتخـار و نماد 
ملـی تبدیـل شـده اند و چیـزی از جنـس احتـرام و افتخار 
در آن هـا تبلـور یافتـه اسـت. یعنـی زمانـی که اسـم آن ها 
را می شـنویم یـا آن هـا را می بینیـم، احسـاس افتخـار بـه 
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بـه  از سـرمایه ها  یکـی  زمانـی کـه  مـا دسـت می دهـد. 
سـرمایه نمادیـن تبدیل می شـود، ارزش آن باالتـر می رود؛ 
یعنـی ارزش اولیـه را دارد و یـک ارزش نمادیـن نیـز به آن 
افـزوده می شـود. مثـال تابلـوی »عصـر عاشـورا« اثر اسـتاد 
فرشـچیان را در نظـر بگیریـد. اسـتاد فرشـچیان آن را در 
زمانـی کـه هنـوز شـهرت جهانـی نیافتـه بـود، بـه تصویر 
کشـید. ایـن تابلو ابتـدا یک سـرمایه فرهنگـی -یعنی یک 
نقاشـی یـا یـک تولیـد هنـری- بود که توسـط یـک نقاش 
تولیـد شـده و ارزش آن مطابـق عرف زمـان و معادل ارزش 
سـایر نقاشـی های مشـابهش بـوده اسـت. ولـی بعدهـا که 

ایـن نقـاش بـه شـهرت جهانـی دسـت یافـت و تابلـوی او 
هـم جهانـی شـد، بـه سـرمایه نمادیـن تبدیل شـد. یعنی 
حـاال وقتـی ایـن تابلو را حـراج کنیـم، بـرای آن میلیون ها 
دالر قیمـت گذاشـته می شـود. چـرا؟ چـون هـم نقـاش و 
هـم خود نقاشـی به سـرمایه نمادیـن تبدیل شـده اند. حاال 
وقتـی می گوییـم تابلـوی »عصـر عاشـورا«، همـه می دانیم 
کـه منظورمـان کـدام تابلـو اسـت. پس هـر چیـزی که به 
سـرمایه نمادیـن تبدیـل شـود، ارزش سـرمایه ای آن بـاال 
مـی رود و منجـر بـه جلـب منفعـت جدیـد هـم می شـود. 
یعنـی حـاال شـما می توانیـد تابلوهای اسـتاد فرشـچیان را 
در موزه هـا بگذاریـد و بعـد ببینید که مردم از سراسـر دنیا 

بـرای دیـدن آن هـا می آینـد و پـول خـرج می کنند. 
را می توانیـم  نمادیـن  از سـرمایه های  زیـادی  نمونه هـای 
مثـال بزنیـم. متفکریـن، هنرمندان، ورزشـکاران برجسـته 

یـک کشـور و... و نیز آثار برجسـته هنـری، فرهنگی، علمی 
و فنـی یـک کشـور همگـی می تواننـد سـرمایه نمادیـن 
باشـند. بسـیاری از نمادهـای مذهبـی ماننـد ائمـه یا حتی 
مقبـره آن هـا سـرمایه نمادیـن هسـتند. اسـتاد شـجریان، 
فردوسـی، حافظ، علی دایی، میدان آزادی، تخت جمشـید، 
میدان نقش جهان، سـی و سـه پل، شـاهنامه، و... در زمان 
خـود نوعـی سـرمایه اقتصـادی یـا انسـانی بوده انـد و االن 
بـه نمـاد تبدیـل و سـرمایه نمادیـن شـده اند و می تواننـد 
چندیـن برابر - شـاید ده ها و صدها برابـر - ارزش اقتصادی 
بیافریننـد. مثـال همین دو، سـه ماه پیش، پیـکان گوجه ای 

علـی کریمـی بـه مبلـغ 508 میلیـون تومـان بـه فـروش 
رفـت. چـرا؟ مگر یک پیـکان چقـدر ارزش دارد؟ در این جا 
چـون علی کریمی به سـرمایه نمادین تبدیل شـده اسـت، 
می توانـد سـرمایه اقتصادی خـود را به چندیـن برابر ارزش 
واقعـی اش به فروش برسـاند و از این دسـت مثال ها بسـیار 
فراواننـد. متاسـفانه مـا در چنـد دهه اخیر تا حـدود زیادی 
سـرمایه های نمادیـن را تخریـب کرده ایـم؛ به جـای تولید 

و حفاظـت از آن ها.
 خالصه این که چهار سـرمایه اقتصادی، انسـانی، اجتماعی 
و نمادیـن جـزو مهم تریـن منابـع تولید هـر کاال و خدمتی 
-از جملـه کاالهـای خـالق- هسـتند. ایـن چهـار سـرمایه 
دو بعـد توسـعه مـادی و غیرمـادی را شـکل می دهنـد. 
دو سـرمایه اقتصـادی و انسـانی بعـد مـادی توسـعه را کـه 
رفـاه بـه دنبال دارند و دو سـرمایه اجتماعـی و نمادین بعد 
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غیرمـادی )رفتـاری، نهادی( توسـعه را شـکل می دهند که 
رضایـت را بـه دنبـال دارند. صنایع خـالق، کارخانـه تولید 
دو سـرمایه اجتماعـی و نمادیـن هسـتند )محسـن رنانی(5 
و ایـن مهم تریـن و بزرگ تریـن مزیـت فرهنـگ و هنـر - و 
بـه دنبـال آن کاالهـای خـالق و اقتصاد خالق - اسـت که 

مـاده اولیـه و اساسـی توسـعه را دارند. 
به عبارت دیگر، هر کشوری که بتواند به تولید، حفاظت و تکثیر 
سرمایه های نمادین و اجتماعی دست بزند، بزرگ ترین اقدام را 
انجام داده و به اساسی ترین سیاست گذاری و مهم ترین عامل 
توسعه پرداخته است. کاالهای فرهنگی و خالق بزرگ ترین 

و مهم ترین و اساسی ترین مواد اولیه سرمایه های اجتماعی و 
نمادین هستند. در شماره بعدی بیشتر به نقش اقتصاد خالق 
در توسعه پرداخته می شود و نیز به اقدامات دیگری که برای 

.رشد و توسعه صنایع خالق نیاز است

پینوشت:
ــرم و  ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس ــی س ــو حقیق * عض
ــاوری ریاســت جمهوری ــت علمــی و فن هویت ســاز معاون
در چندین  و  کلی  عنوان  این  با  دارد  تالش  نویسنده   -1
بر  عالوه  خالق،  اقتصاد  گفتمان  راه اندازی  ضمن  شماره، 
چیستی اقتصاد خالق و واژه های مرتبط و مهم آن از جمله 
ارائه  به  و...،  گردشگری خالق  شهر خالق،  صنایع خالق، 
راهکارهایی در خصوص چرایی و چگونگی جایگزینی اقتصاد 

خالق با اقتصاد نفت نیز بپردازد. 

2- از دو سرمایه سیاسی و فرهنگی نیز نام برده شده است 
که در این یادداشت، سرمایه سیاسی را جزو سرمایه انسانی 
و سرمایه فرهنگی را جزو سرمایه اجتماعی در نظر گرفته ایم. 
باشد،  داشته  استمرار  دارد:  شاخص  سه  مشارکت   -3
عقالنی باشد نه احساسی و سازمان دهی آن توسط نهاد یا 
بخش مشخصی صورت بگیرد. مثال کمک به زلزله زدگان 
مشارکت نیست چون احساسی است و استمرار هم ندارد. 
ــوض  ــه بالع ــت ک ــی اس ــاری هنگام ــی و همی 4- همدل

ــت.  ــدون من ــد و ب باش
 www.renani.ir -5

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
 .)1393( مرضیــه  کیقبــادی،  عقیــل،  -ملکی فــر،   
ــالق(.  ــع خ ــی )صنای ــع فرهنگ ــی صنای ــت تاریخ فرص

آینده پــژوه  تهــران: 
UNCTAD. )2008(. CREATIVE 
ECOMOMY. REPORT
UNCTAD. )2014(. CREATIVE 
ECONOMY . REPORT
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ن است که قرن بيست و   که افتاده و آن اتفاق ا�ی
ت

ن است که اتفا� ایده ساده من ا�ی

ن را �ب  ن به جای آن، ما وق�ت ا�ی یمک واقیع در دور و اطراف ما چندان مملوس نيست، بنا�ب

، اما دیگر وجود  ا�ن که درک م کن�ی و م شناس�ی ن م گذار�ی �ت به طور منط�ت �ب �ب � ا�ی

. قرار کن�ی ندارد، ارتباط �ب

ید اول طعم  ن - �ب ای تبدیل شدن به اکرآفر�ی ن شدن - �ی به عبار�ت �ب ای اکرآفر�ی �ب

 و کسب و 
گ

یه به سبک زند�
گ

 است ن�
ن

ید؟ فقط اک� ور ندار شکست را چشید! �ب

ید رگ دنیا که درآمدهای میلیاری دارند، بينداز ن ینان �ب اکر اکرآفر

رگ تبدیل  ن ری �ب ر را که در واقع روستا�ی بيش نبود، به �ژ �ژ
ئ
نسا�ب مازندران، قا�

کن  وم بیاورند و آن جا سا کرد �ت غ�ی از مازندرا�ن ها، اکرگرا�ن از �ا� کشور به آن هب

ن اکرخانه، روزی خود و خانواده شان را به دست بیاورند کت وجود ا�ی شوند �ت به �ب

فرصت درنگ
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شکست های 
هوشمندانه

برای دنیای در 
حال تغییر

مردی که 60هزار مایل سفر کرد اما 
ن اکرش جدا نشد حلظه ای از م�ی

 نیلوفر رازقی
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»جهاندرحالتغییراستواین
تغییراتدركسریازثانیهاتفاق
میافتند؛آنقدرسریعكهشما
حتیفكرشراهمنمیكنید!«
اینهاراادیاوبنگمیگوید
كهبیشازیکدههاستدر
زمینهروشهایكسبموفقیت
دركسبوكارهاینوآورانه
فعالیتمیكند.اودریكیاز
سخنرانیهایشماراباسه
تغییرمهمدنیادرعصرجدید
آشنامیكندتابامفهومیآشنا
شویمكهاونامشرا»شكست
هوشمند«گذاشتهاست.

من همه شش ماه گذشته را در سفر گذرانده ام. فکر کنم حدود 60 هزار مایل سفر 
کرده ام اما لحظه ای هم میز کارم را رها نکرده ام. علت این که توانسته ام چنین کاری را 
انجام دهم، این است که من در اصل دو نفر هستم. درست است که به نظر می رسد یک 
نفر باشم اما در واقع دو نفرم. من »ادی« هستم که االن این جاست و هم زمان، شخصیت 

دوم من یک آواتار مربعی سبزرنگ بزرگ با اسم نام مستعار »فرانک سایبری« است. 
این کاری است که من واقعا به آن مشغولم. می خواهم، در صورت امکان، حرفم را با یک 
سوال شروع کنم چون کار من تجارت است، بنابراین تمرکز روی نتیجه خیلی مهم است. 
من خیلی روی این سخنرانی وقت گذاشتم چون با خودم فکر می کردم که درباره چه 
موضوعی سخنرانی کنم؟ باید چکار کنم؟ این یک سخنرانی تد )TED( است. خیلی 
وحشتناک است. چطور باید... بنابراین امیدوارم سطح سخنرانیم برای این فضا مناسب 
باشد. خب، ادامه بدهیم. ممکن است به این سوال پاسخ بدهید؟ اگر بخواهید، می توانید 
جواب آن را فریاد بزنید. سوال من این است: کدام یک از این خطوط افقی بلندتر هستند؟ 

جواب چیست؟ 
حاضرین: هم اندازه اند. 

هم اندازه اند؟ نه، هم اندازه نیستند! )خنده حضار( طول این خط ها با هم برابر نیست. 
خط باالیی 10 درصد بلندتر از پایینی است. پس چرا شما به من گفتید هم اندازه اند؟ 
یادتان می آید وقتی شاگرد مدرسه بودیم، آن ها همین کلک را به ما می زدند؟ این کار را 
می کردند تا پارالکس یا اصل اختالف منظر را به ما یاد بدهند. یادتان هست؟ و وقتی شما 
با این سوال مواجه شدید، گفتید هم اندازه اند ولی اشتباه کردید. یادتان می آید؟ شما این 
جواب را حفظ کردید و آن را برای 10، 20، 30، 40 سال در ذهنتان نگه داشتید: جواب 
»هم اندازه اند« است. بنابراین وقتی از شما پرسیده می شود طول آن ها چه نسبتی دارد، 
شما جواب می دهید آن ها هم اندازه اند. اما آن ها هم اندازه نیستند چون من آن ها را تغییر 
داده ام. و این همان چیزی است که من سعی دارم آن را توضیح بدهم و در قرن بیست 

و یکم برای ما اتفاق افتاده است. 
بعضی افراد یا بعضی چیزها هستند که قوانین مربوط به سیستم جهان ما را تغییر داده اند. 
اگر بخواهیم از دیدگاه طنز به این قضیه نگاه کنیم، باید بگوییم این اتفاق درست نصف 
شب افتاده است یعنی وقتی همه ما خواب بوده ایم؛ اما نصف شب 15 سال پیش. درست 
است؟ شما متوجهش نشدید؟ ولی اساسا کاری که آن ها انجام داده اند این است که تمام 
قوانین را تغییر داده اند به طوری که راه مدیریت موفق یک تجارت، یک موسسه یا حتی 
یک کشور نابود شده است، دگرگون شده است، به صورتی کامال جدید درآمده است )فکر 
می کنید شوخی می کنم؛ مگر نه؟( و به صورت یک مجموعه قوانین کامال جدید درآمده 
است. شما متوجه این اتفاق شده اید؟! منظورم این است که شما واقعا متوجه این اتفاق 

نشده اید. شما احتماال... نه، نشده اید. 
ایده ساده من این است که اتفاقی که افتاده و آن اتفاق این است که قرن بیست و 
یکم واقعی در دور و اطراف ما چندان ملموس نیست، بنابراین به جای آن، ما وقتمان را بر 
سر این می گذاریم تا به طور منطقی با جهانی که درک می کنیم و می شناسیم، اما دیگر 
وجود ندارد، ارتباط برقرار کنیم. شما حرف مرا باور نمی کنید. باور می کنید؟ خوب است. 
اجازه بدهید شما را به سفری از مجموعه چیزهایی ببرم که نمی فهمم! اگر شما در 
سایت آمازون )سایت فروش کتاب و فیلم( کلمه »خالقیت« را جست و جو کنید، چیزی 
حدود 90 هزار کتاب پیدا می کنید. اگر در موتور جست وجوگر گوگل کلمه »نوآوری + 
خالقیت« را جست و جو کنید، 30 میلیون نتیجه دریافت می کنید. اگر کلمه »مشاوره« 
را هم به آن اضافه کنید، تا 60 میلیون نتیجه را مشاهده خواهید کرد. حواستان با من 
است؟ به طور آماری، نتیجه می گیریم که از هر 100  هزار ایده، یکی از آن ها صرفه  
اقتصادی دارند یا این که 2 سال بعد از پایه گذاری شدن صرفه اقتصادی پیدا می کنند. 
ولی این بی معنی است. کمپانی ها هیات رئیسه گرانبهایشان را مجبور می کنند سال های 
طوالنی را صرف آماده کردن پیش بینی های اقتصادی و تنظیم بودجه ای کنند که دیگر 

بی فایده است یا این که پیش از اجرا نیاز به تغییر دارد. 
چطور چنین چیزی ممکن است؟ اگر به دیدگاهی که ما داریم نگاه کنید، به این دیدگاه 
که چطور می خواهیم دنیا را تغییر دهیم، می بینید که نکته اصلی در »اجرا« است. اگر 



دانش بنیان  شماره دوم د ی ماه 1394

46

ما دیدگاهی داریم، پس باید آن را عملی کنیم. ما دهه های زیادی را 
برای پیشرفت و بهبود اجرای ایده ها صرف کردیم و به نظر می رسد 
که افراد در عملی ساختن ایده ها به مرحله خوبی رسیده اند. بگذارید 
یک خانواده پنج  نفره را مثال بزنم که می خواهند به تعطیالت بروند. 
تصور کنید که این خانواده قرار است از لندن به هنگ کنگ بروند. 
چیزی که می خواهم مد نظر داشته باشید، این است که بودجه آن ها 
تنها 3 هزار پوند است. اگر این مورد را با متوسط پروژه های واقعی 
مقایسه کنم، البته متوسط پروژه های موفق، اتفاقی که نهایتا می افتد 
این است که این خانواده نهایتا از ماکاسار در سوالوسی جنوبی سر 
درمی آورند، آن هم در حالی که حدود 4 هزار پوند خرج کرده اند و 
دوتا از فرزندانشان را هم با خود نبرده اند! چیزی که سعی دارم برای 
شما توضیح بدهم، این است که چیزهایی وجود دارد که هیچ معنایی 

برای ما ندارند. 
و این قضیه بدتر از این هم می شود. اجازه بدهید این یکی را برای 
شما توضیح بدهم. این یک متن است و من تنها بخشی را از آن 
انتخاب کرده ام. این متن می گوید: »علیاحضرت، به طور خالصه، 
اشتباه در پیش بینی زمان، عمق و شدت بحران به دلیل کمبود 
خالقیت و تعداد روشنفکران و نخبگان جامعه است« یا چیزی مثل 
این. این متن، متن عذرخواهی یک گروه از اقتصاددانان برجسته از 
ملکه انگلستان است؛ وقتی که پرسید »چرا هیچ کس به ما نگفت که 
بحران دارد از راه می رسد؟« من هیچ وقت لقب شوالیه ام را نمی گیرم. 
اما نکته اصلی این نیست. چیزی که باید به خاطر بسپارید، این است 
که این افراد اقتصاددانانی برجسته هستند؛ تعدادی از باهوش ترین 

افراد روی زمین. می بینید چه چالش بزرگی است؟ 
از  براون«  »تیم  مشاورم  و  دوست  است.  ترسناک  واقعا  این 
شرکت IDEO، برای من توضیح داد که طراحی باید بزرگ باشد 
و حق کامال با او است. او هوشمندانه این مساله را برای ما توضیح 
می دهد. او می گوید نحوه تفکر طراحی باید برای چالش هایی که 
داریم با سیستم های بزرگی درگیر شود. کامال حق با او است. و بعد 
از آن من از خودم پرسیدم »چرا ذهن من همیشه تا این حد بسته 

بوده است؟« این عجیب نیست؟ اگر همکاری این قدر جالب است، 
اگر انجام دادن کارها به شیوه عملکرد متقابل تا این حد شگفت انگیز 
است، پس چرا ما این نظام های طبقاتی یا سلسله مراتب  عظیم را 
ساخته ایم؟ در دنیا چه می گذرد؟ می بینید؟! من معتقدم اتفاقی که 
افتاده این است که ما متوجه تغییری نشده ایم که قبل از این توضیح 

دادم. 
چیزی که در حال حاضر می دانیم، این است که جهان شتاب گرفته. 
دنیای مجازی همه چیز را با سرعت نور جا به جا می کند. تکنولوژی 
به همه چیز شتاب ناگهانی می دهد. بنابراین اتفاقی که می افتد، 
این است که ما این شتاب سرسام آور و تغییرات را دنبال می کنیم. 
این سرعت در حال بیشتر شدن است و قضیه در همین جا تمام 
نمی شود. هم زمان که مرتکب این اعمال شده ایم، کارهای عجیب 
دیگر نیز انجام داده ایم. ما جمعیت جهان را طی 40 سال دو برابر 
کردیم. نیمی از آن ها را در شهرها سکونت دادیم و همه آن ها را به 
هم متصل کردیم تا بتوانند با هم در ارتباط باشند. تراکم ارتباطات 
انسانی در حال حاضر واقعا شگفت انگیز است. نمودارهایی وجود دارند 
که تمام این انتقال اطالعات را نشان می دهند. این تراکم اطالعات 
واقعا شگفت انگیز است و ما هم زمان کار سومی را نیز انجام داده ایم. 
بعضی از شما که صاحب یک دفتر کار هستید به خوبی این مساله را 
درک می کنید؛ یک میز کوچک زیر پله. و شما با خودتان می گویید 
میز کوچک من زیر پله هاست. ولی نه، شما در دفتر مرکزی یک 
شرکت جهانی نشسته اید؛ تنها اگر به اینترنت متصل باشید! اتفاقی 
که افتاده این است که ما مقیاس هایمان را تغییر داده ایم. اندازه ها و 
مقیاس های ما دیگر همان اندازه ها و مقیاس های قبلی نیستند. و 
عالوه بر آن، هر بار که شما یک پست جدید را توییت می کنید، بیش 
از یک سوم فالوئرهای شما از یک کشور که کشور خودتان نیست، آن 

پست را می خوانند. 
»جهانی« یک مقیاس جدید است. ما این را می دانیم و مردم 
حرف های عجیبی می زنند؛ مثال »امروز جهان جای آشفته ای است«. 
آیا شما شنیده اید که کسی حرف هایی از این قبیل بزند؟ مردم از این 
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جمله ها به عنوان نوعی کنایه استفاده می کنند. تا به حال به چنین 
موردی برخورد کرده اید؟ آن ها فکر می کنند که این یک کنایه است 
در حالی که این طور نیست. این حقیقت است. یادم می آید وقتی یک 
دانشجوی مهندسی جوان بودم، یک روز برای انجام یک آزمایش 
به آزمایشگاه رفته بودم که در آن، مسئول انجام آزمایش کار بسیار 
جالبی انجام داد. کاری که او انجام داد، این بود که یک لوله شفاف 
برداشت و آن را به یک شیر متصل کرد و جریان آب را باز کرد و 
گفت متوجه چیزی شدید؟ در این زمان آب داشت با سرعت از درون 
لوله عبور می کرد. منظور من این است که چیز خارق العاده ای نبود. 
حواستان با من است؟ آب داشت از مسیر خودش می گذشت. او شیر 
را در جهت عکس چرخاند و پرسید متوجه چیزی شدید؟ نه. سپس 
او یک سوزن درون لوله فرو کرد و آن سوزن را به یک مخزن متصل 
کرد و مخزن را با جوهر سبز پر کرد. حواستان با من است؟ حدس 
بزنید چه اتفاقی افتاد؟ همین طور که آب در لوله جریان داشت، یک 
خط سبز باریک در آن ظاهر شد. این خیلی جالب نبود. او کمی شیر 
را بازتر و این جریان شروع به زیاد شدن کرد. هیچ چیز تغییر نکرد. 
بنابراین شدت جریان آب را تغییر داد، اما تنها یک خط سبز کند 
وجود داشت. او کمی جریان را افزایش داد و بعد کمی بیشتر. سپس 
اتفاق عجیبی افتاد. لرزشی کوچک در این خط به وجود آمد و بعد، 
وقتی کمی بیشتر شیر را باز کرد، آن خط سبز کامال ناپدید شد و به 
جای آن خطوط باریک عجیب و غریب جوهری در نزدیکی سوزن به 
وجود آمدند. آن ها جوهر را به شدت پراکنده می کنند و در حقیقت 
در آب حل می کنند و رنگ ناپدید می شود. اتفاقی که در لوله افتاد، 
این بود که یک نفر آن را دگرگون کرد. او قوانین را از جریان خطی 
به جریان آشفته تغییر داد و آن قوانین دیگر وجود نداشتند. در آن 
محیط، ناگهان، تمام قوانین جریان آشفته صدق کردند و دیگر قوانین 
جریان خطی وجود نداشتند. و اگر ما آن جوهر سبز را نداشتیم، هرگز 

متوجه این قضیه نمی شدیم. 
و من فکر می کنم این چالشی است که ما با آن رو به رو هستیم چون 
یک نفر - که ممکن است شما با تمام تکنولوژی و مهارتتان باشید - 

سرعت، مقیاس و تراکم ارتباطات را افزایش داده است. 
اما حاال باید با این قضیه چکار کنیم؟ خب، ما یا تنها می توانستیم 
آن را آشفتگی بنامیم یا تالش کنیم و یاد بگیریم. بله، یاد بگیریم، 
اما من می دانم که شما در روزگاری بزرگ شده اید که به این چیزها 
جواب های درست گفته می شد. این را به خاطر جواب هایی که شما 
به سوال خطوط افقی دادید، می گویم و شما معتقدید این جواب تا 
ابد باقی خواهد ماند. بنابراین من کمی به طول خط باالیی اضافه 
کردم که نمایانگر یاد گرفتن است و ما عادت داریم این گونه این 
کار را انجام بدهیم. ما می توانیم چیز های مختلف را ببینیم، آن ها 
را درک و به طور عملی استفاده کنیم. این جا جهان است. اما حین 
شتاب گرفتن جهان چه اتفاقی برای سرعت یادگیری ما می افتد؟ 
خب، اگر شما برای یک شرکت کار کنید، خواهید دید که کار کردن 
روی چیز هایی که رئیس شما نظر مثبتی نسبت به آن ها ندارد یا 
در دستورالعمل کاری شما جای نگرفته، بسیار دشوار است و به هر 
حال، شما هر ماه به دفتر رئیستان احضار می شوید. اگر در یک مرکز 
تحقیقاتی کار کنید، یک روز شما آن ها را مجبور خواهید کرد که 
این تصمیم را بگیرند و اگر در یک مغازه کار کنید که کارکنان در 
آن به روند مراتب معتقدند، اوضاع از این هم مسخره تر می شود چون 
شما تمام مدت مجبورید صبر کنید تا این روند قبل از این که بگویید 

»اشتباهاتی وجود دارد« متوقف شود. حواستان با من است؟ سرعت 
تغییرات از سرعت یادگیری بیشتر می شود و این چیزی است که 
وقتی داشتم درباره قضیه نیمه شب می گفتم، برای شما توضیح دادم. 
این اتفاق چه بالیی سر ما می آورد؟ خب، این مساله عکس العملی را 
که ما باید در برابرش انجام دهیم کامال تغییر می دهد. ما اشتباهات 
زیادی انجام می دهیم. ما مشکالت سال قبل را حل می کنیم، بدون 
این که به آینده فکر کنیم. به این موضوع فکر کنید که مسائلی 
که در حال حاضر حل می کنید، چه مشکالتی در آینده به وجود 
می آورند؟ اگر شما جهانی را که در آن زندگی می کنید درک نکنید، 
تقریبا غیرممکن است که کامال در مورد مطلوب بودن نتیجه کارتان 

مطمئن باشید. 
رؤسای  همه  کوچک.  خیلی  مثال  یک  بزنم؛  مثالی  بگذارید 
کمپانی هایی که من با آن ها کار می کنم، یا موکالنم، خواهان نوآوری 
هستند. آن ها دنبال نوآوری هستند. آن ها به کارمندانشان می گویند 
»خطر کنید و خالق باشید!« اما متاسفانه کلماتشان حین جا به جا 
شدن در هوا برای این که به گوش مخاطب برسند، عوض می شوند. 
این کلمات وقتی به گوش کارمندانشان می رسند، چیزی شبیه 
این است که »دیوانگی کنید تا من هم بالفاصله اخراجتان کنم«. 
چرا؟ زیرا در دنیای قدیمی، در این محدوده، اشتباه انجام دادن 
کار ها غیرقابل قبول بود. اگر شما کاری را اشتباه انجام می دادید، 
شکسته خورده بودید. چگونه باید با شما رفتار می شد؟ خب، خیلی 
سخت چون شما می توانستید از کسی بپرسید و راهنمایی بخواهید 
که تجربه کافی در آن زمینه خاص داشت. بنابراین ما جواب را یاد 
گرفتیم و این را برای 20 تا 30 سال در ذهن هایمان حمل کردیم. 
حواستان با من است؟ جواب این است که کار های متفاوت انجام 
ندهید. و سپس ناگهان ما کارمندانمان را به نوآوری تشویق می کنیم! 
می بینید، در حقیقت، دو راه برای شکست خوردن در دنیای نوین ما 
وجود دارد. اولی این است که شما کاری را انجام می دهید که در آن 
باید یک روند مشخص را دنبال کنید و این کار خیلی مشکل است. 
شما دست و پا چلفتی هستید. شما این کار را اشتباه انجام می دهید. 
باید چگونه با شما برخورد شود؟ احتماال باید اخراج شوید. در حالت 
بعدی، شما دارید کار جدیدی را انجام می دهید. هیچ کس تا به حال 
این کار را انجام نداده است. شما آن را کامال اشتباه انجام می دهید. 
باید چگونه با شما برخورد شود؟ خب، پیتزاهای مجانی به سوی 
دفترتان سرازیر می شود! با شما باید بهتر از افرادی که موفق شده اند، 
رفتار شود. به این قضیه »شکست هوشمندانه« گفته می شود. چرا؟ 

چون شما نمی توانید آن را درون رزومه کاری خود بنویسید. 
حسی که می خواهم به شما انتقال دهم، توضیح این است که چرا 
من 60 هزار کیلومتر از میز کارم دور شده ام. وقتی متوجه قدرت 
این دنیای جدید شدم، شغل تدریس امن و راحتم را ترک کردم و 
یک مدرسه اقتصاد مجازی راه انداختم؛ اولین مدرسه جهان در نوع 
خودش؛ آن هم فقط برای آموزش نحوه انجام این کار. من از برخی 
از آموخته های خودم درباره بعضی از قوانینی که خودم یاد گرفتم، 
استفاده کردم. اگر به این موضوع عالقه مند هستید، می توانید به 
سایت worldaftermidnight.com مراجعه و اطالعات بیشتری 
کسب کنید. اما من خودم به مدت بیش از یک دهه است که این 
آموخته ها را به کار برده ام و همچنان این جا هستم و همچنان خانه ام 
را دارم و مهم ترین چیز این است که امیدوارم به اندازه کافی برای 

 .تزریق کمی جوهر سبز در زندگی شما تالش کرده باشم
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کارتان تمام نشده!

ی�ن که شکست خوردند پنج اکرآفر
سند                �ت به موفقیت �ب

 انسیه مهدی بیک

برایكارآفرین
شدن-یابهعبارتی
برایتبدیلشدن
بهكارآفرین-باید
اولطعمشكسترا
چشید!باورندارید؟
فقطكافیاست
نگاهیبهسبک
زندگیوكسبوكار
كارآفرینانبزرگدنیا
كهدرآمدهایمیلیاری
دارند،بیندازیدتا
ببینیدكهخیلی
ازآنهادرستدر
لحظهایشروعبه
موفقشدنكردندكه
همهآدمهایدورو
برشانتصورمیكردند
كارشانتماماست.
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والتدیزنی
انیمیشـن های  توانسـت  کـه  مـردی  دیزنـی«،  »والـت 
بی نظیـری را خلـق کنـد و کاراکتر هایـی را بسـازد کـه 
پـارک  و مـرد شـماره یـک  فرامـوش نمی شـوند  هرگـز 
باشـد کـه در حـال حاضـر   Walt Disney World
ارزشـی حـدود 35 میلیـارد دالر دارد، توسـط سـردبیری 
کـه بـا او کار می کـرد، اخـراج شـد؛ فقـط بـه ایـن دلیـل 
کـه ایده هـای نـاب و تخیـل نداشـت! امـا او معتقـد بـود: 
»تمـام رویا هـای مـا محقـق می شـوند؛ اگـر مـا شـجاعت 
دنبـال کـردن آن هـا را داشـته باشـیم.« والـت دیزنـی به 
عنـوان یـک کارآفریـن موفـق پنـج درس مهـم بـه همـه 
کسـانی داده اسـت کـه می خواهنـد کسـب و کار موفقـی 

را راه بیندازنـد: 
1. کاری را انجام دهید که آن را دوست داشته باشید. 

2. کاری را انجام دهید که آن را جدی می گیرید. 
3. کار را برای دیگران انجام دهید. 

4. با اولین موفقیت خود کنار نکشید. 
5. نگذارید موانع شما را متوقف کنند. 

توماسادیسون
ادیسـون 9 هـزار و 999 بار تالش کرد تـا المپ را اختراع 
کنـد و فقـط در 10 هزارمیـن مرتبـه ایـن کوشـش ها بود 
کـه باالخـره بـه موفقیـت رسـید. بعدهـا کـه از او دربـاره 
شکسـت هایی کـه در کارش خورده بود پرسـیدند، پاسـخ 
داد: »حـاال می دانـم کـه بیـش از 9 هـزار مـدل المـپ 

وجـود دارد کـه هرگـز کار نمی کنـد!« 
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استیوجابز
ــتیو  ــون اس ــادی مدی ــد زی ــا ح ــش را ت ــل« موفقیت »اپ
ــراج  ــرکت اخ ــن ش ــی از همی ــا او زمان ــت ام ــز اس جاب
شــد! او زمانــی دربــاره ایــن قضیــه گفتــه بــود: »فکــرش 
ــه اخــراج  ــدم ک ــدا متوجــه ش ــی بع ــردم ول را نمی ک
ــت  ــه می توانس ــود ک ــی ب ــن اتفاق ــل بهتری ــدن از اپ ش
بــرای مــن بیفتــد.« او از ایــن اتفــاق بــه عنــوان زمینــه ای 
ــن  ــود وارد خالق تری ــده ب ــث ش ــه باع ــرد ک ــاد می ک ی
مرحلــه زندگــی اش شــود. گای کاوازاکــی 52  ســاله کــه 
کار  ولــی«  »ســلیکون  در  ســرمایه گذاری  بخــش  در 
ــه  ــه 9 نکت ــه ب ــز را در توج ــت جاب ــد، راز موفقی می کن

مهــم می دانــد: 
1. باور کنید که کارشناسان هیچ  چیز نمی دانند. 

کــه  را  چیــزی  چگونــه  نمی داننــد  2.مشــتریان 
بگوینــد.  تــو  بــه  می خواهنــد 

3. اهمیت جهش به جلو را فراموش نکنید. 
ــش،  ــترین چال ــت و بیش ــن اس ــترین، بزرگ تری 4. بیش

ــد.  ــر می کن ــت کار را بهت کیفی
5. روی طراحی حساب کنید. 

ــی  کــه از گرافیــک  چشــم گیر و حــروف درشــت  6.زمان
ــد.  ــتباه کنی ــد اش ــد، نمی توانی ــتفاده می کنی اس

7. تغییر ایده نشانه ای از هوش است. 
8. یاد بگیرید ارزش با قیمت فرق دارد. 

ــرای این کــه بعضــی چیزهــا را ببینیــد، نیــاز اســت  9. ب
کــه آن هــا را بــاور کنیــد. 

فردیاسمیت
»فدکس« شـرکتی اسـت کـه بسـته های پسـتی را ظرف 
یـک شـب بـه مقصـد می رسـاند و لوگـو و برنـد آن یکـی 
از شناخته شـده ترین لوگوهـای جهان اسـت. این شـرکت، 
پیشکسـوت تجارتـی اسـت کـه زمانـی غیرممکـن به نظر 
می آمـد اما توسـط فـردی اسـمیت پایه گذاری شـد. یکی 
از اسـتادان او در کالـج، وقتـی اسـمیت ایـده فدکـس را 
بـه او در میـان گذاشـته بـود، گفتـه بـود: »ایـده خوبـی 
امـا امکان پذیـر نیسـت!« در حالـی کـه کسـب و  داری 
کار اسـمیت در حـال حاضـر بیـش از 45 میلیـارد دالر 
ارزش دارد. فدکـس بعدهـا بـه دسـته بندی سـرویس های 
زیرمجموعـه  چندیـن  شـامل  امـروزه  و  پرداخـت  خـود 
سازمان دهی شـده اسـت کـه هـر کـدام وظیفـه خاصـی 
دارنـد. فـدرال اکسـپرس اولین صندوق پسـت مرسـوالت 
خـود را در سـال 19۷5 نصـب کـرد و یـک سـال بعـد بـا 
19 هـزار بسـته در روز بـه سـودآوری مناسـبی دسـت 
یافـت. ولی رشـد سـریع فدرال اکسـپرس از سـال 19۷۷ 
شـروع شـد؛ زمانـی کـه دولـت بـا کـم کـردن مداخلـه و 
کار  شـد  باعـث  هوایـی  خطـوط  در  محدودیت هایـش 
ایـن شـرکت وسـیع تر شـود و بتوانـد اولیـن هواپیماهای 
بـزرگ خـود را که هفـت بوئینـگ ۷2۷ بودنـد، خریداری 
بـرای  اسـتراتژیک  جهت گیـری  مسـئول  کند. اسـمیت 
همـه شـرکت های زیرمجموعـه فـدرال  اکسـپرس اسـت 
بـا  دنیـا  کشـو ر  از 220  بیـش  بـه  اکسـپرس  فـدرال  و 
634 هواپیمـا و بیـش از 90 هـزار وسـیله نقلیـه دیگـر 
خدمات رسـانی می کنـد. بیـش از 300 هـزار عضـو تیـم 
فدکـس در سراسـر جهـان هـر روز بـه جابه جایـی بیـش 
زمـان  از  می کننـد.  رسـیدگی  مرسـوله  میلیـون   10 از 
اسـمیت   ،19۷1 سـال  در  اکسـپرس  فـدرال   تاسـیس 
یکـی از طرفـداران فعـال اصـالح مقـررات، تجـارت آزاد 
بـرای حمـل  و  نقـل  و موافقت نامـه »آسـمان های آزاد« 

هوایـی در سراسـر جهـان بـوده اسـت. 
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برنیماركوسوآرتوربلنک
ــره  ای  ــرکت زنجی ــک ش ــدی« ی ــعه دان هن ــز توس »مراک
بــه  کــه  آمریکاســت  کالیفرنیــای  در  ســخت افزاری 
خانه هــای اطــراف هــر مرکــز خــود خدمــات ارائــه 
ــا  ــواع ابزاره ــمال ان ــز ش ــن مراک ــات ای ــد. خدم می کن
ــف و  ــای مختل ــردن چیزه ــت ک ــرای درس ــواد الزم ب و م
ــطح  ــی در س ــال 1989 نزاع های ــت. در س ــرات اس تعمی
ــه اش  ــه نتیج ــاد ک ــاق افت ــرکت اتف ــن ش ــی ای مدیریت

ــود.  ــک از شــرکت ب ــور بلن ــوس و آرت ــی مارک اخــراج برن
آن هــا خیلــی زود خودشــان را جمــع و جــور کردنــد و یک 
شــرکت زنجیــره ای راه انداختنــد کــه »انبــار خانــه« نــام 
ــدا خدماتــش مشــابه مراکــز توســعه دان  دارد کــه در ابت
ــر  ــم دقیق ت ــی ه ــر و خیل ــی باکیفیت ت ــود ول ــدی ب هن
از آن هــا. ایــن دو، در حــال حاضــر، 2200 فروشــگاه 
ــد  ــکا دارن ــده آمری ــاالت متح ــطح ای ــی در س خرده فروش
 .و درآمدشــان ۷4 میلیــارد و 800 میلیــون دالر اســت
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چرا مازندران بی نساجی شد؟ 
ن کش�ت نسا�ب مازندران  نشس�ت

گ
 به �

گ
گزاریسژ از چگونیک

 علیرضا بهداد
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بنــگاه  هــر  می شــود  گفتــه  اقتصــادی  ادبیــات  در 
ــد  ــخ تول ــم تاری ــان - ه ــک انس ــد ی ــادی - مانن اقتص
ــن  ــک جنی ــد ی ــگاه همانن ــن بن ــرگ. ای ــم روز م دارد ه
ــم  ــس از آن ه ــد و پ ــوغ می رس ــه بل ــد، ب ــد می کن رش
ــاختاری در  ــر اصالحــات س ــه اوج خــود می رســد و اگ ب
ــود.  ــار می ش ــرگ زودرس دچ ــه م ــرد، ب آن صــورت نگی
نســاجی مازنــدران نمونــه بــارز یــک بنــگاه بــزرگ 
ــوغ  ــه بل ــد شــد، ب ــه متول اقتصــادی در کشــور اســت ک
ــه سرپرســت  ــه خاطــر این ک ــا ب و ســپس اوج رســید ام

ــد.  ــرگ زودرس ش ــار م ــت دچ ــی نداش خوب
ــه مســاحت  ــه در ســال 1336 در زمینــی ب ــن کارخان ای
تقریبــی 30 هکتــار در مرکــز شــهر قائمشــهر راه انــدازی 
ــزرگ از  ــی ب ــدی و صنعت ــن واحــد تولی ــه ای شــد. هزین
محــل اعتبــارات دولتــی تامیــن شــد. نســاجی مازنــدران 
ــده  ــکیل ش ــک، 2 و 3 تش ــماره ی ــه ش ــه کارخان از س
ــود.  ــازی ب ــد چیت س ــک، واح ــماره ی ــه ش ــود. کارخان ب
در شــماره 2 منســوجات پــرده ای، ملحفــه ای، پیراهنــی، 
ــماره  ــه ش ــید و کارخان ــد می رس ــه تولی ــتونی و... ب فاس
ــا  ــرکت و ب ــرمایه ش ــل س ــال 1356 از مح ــه در س 3 ک
مشــارکت بانــک صنعــت و معــدن بــه بهره بــرداری 
رســید، بــرای تولیــد نــخ و منســوجات نخــی و مصنوعــی 

ــه کار گرفتــه شــد.  ب
در حــال حاضــر بخشــی از نســاجی مازنــدران کــه 
ــور  ــاجی کش ــب نس ــه قط ــور را ب ــمال کش روزگاری ش
ــار شــرکت ســایپا و بخشــی  ــه انب ــود، ب ــل کــرده ب تبدی
دیگــر بــه قبرســتان خودروهــای فرســوده تبدیــل شــده 
اســت تــا همــواره خودروســازان مشــتری پــر و پــا قــرص 
برندهــای شکســت خورده ایــران باشــند و در کمیــن 
ــر شــغل  ــا نف ــرای صده ــه ب ــا از ســوله هایی ک ــد ت بمانن
ایجــاد می کــرد، بــه عنــوان انبــار خــودرو بــا چنــد نفــر 

ــد.  ــان اســتفاده کنن نگهب
نســاجی مازنــدران، قائمشــهر را کــه در واقــع روســتایی 
ــر  ــا غی ــل کــرد ت ــزرگ تبدی ــه شــهری ب ــود، ب بیــش نب
از مازندرانی هــا، کارگرانــی از سراســر کشــور بــه آن 
ــت  ــه برک ــا ب ــوند ت ــاکن ش ــا س ــد و آن ج ــوم بیاورن هج
ــه  ــه، روزی خــود و خانواده شــان را ب وجــود ایــن کارخان
ــام تــرک  ــه ن ــا جایــی کــه محالتــی ب ــد. ت دســت بیاورن
محلــه )ویــژه کارگــران آذری زبــان شــاغل در نســاجی( 

ــرد. ــکل بگی ــهر ش ــی در ش ــه گونی باف ــا محل ی
رونــد حرکــت تولیــدی در نســاجی مازنــدران بــه گونه ای 
بخش هــای  ماشــین آالت  فرســودگی  بــا  کــه  بــود 
مختلــف، ایــن ســه کارخانــه تعطیــل شــدند و قائمشــهر 
را بــه محــل اعتــراض دائمــی کارگــران کارخانــه نســاجی 
تبدیــل کردنــد. شــاید کمتــر خانــواده ای را در ایــن 
شهرســتان بتــوان پیــدا کــرد کــه عضــوی از آن در 
کارخانــه نســاجی فعالیــت نداشــته اســت. ایــن کارخانــه 
تــا چنــد ســال پیــش تنهــا گونــی و کفــن تولیــد 
ــه چشــم  ــدران ب ــد نســاجی مازن ــال برن ــا عم ــرد ت می ک

ــی رود.  ــش م ــه جان ــد ک ــش ببین خوی

نســاجی مازنــدران کــه می توانســت بیــن تولیدکننــدگان 
ــک  ــد، این ــب کن ــی کس ــا جایگاه ــت در دنی ــن صنع ای
ــل آن  ــه مدیرعام ــت ک ــده اس ــل ش ــرکتی تبدی ــه ش ب
ــد،  ــه اعتراضــات کارگــری رســیدگی کن ــد هــر روز ب بای
ــد و  ــارج کن ــد خ ــط تولی ــی را از خ ــین آالت قدیم ماش
ــه  ــم ب ــه کن ــم چ ــه کن ــه چ ــی آن، کاس ــرای جایگزین ب
ــرکت های  ــه ش ــی ک ــن از دام ــرد و همچنی ــت بگی دس
خودروســاز و ســایر ســرمایه داران بــرای زمین هــای 
وســیع ایــن کارخانــه چیده انــد، راهــی بــرای فــرار 

ــد.  بجوی
چهشد،چگونهشد؟

نامــش غالمرضــا جوادنــژاد اســت و ســال 5۷ بــا مــدرک 
لیســانس وارد نســاجی مازنــدران شــد. اهــل ارومیه اســت 

و در ســال 135۷ وارد قائمشــهر شــد؛ شــهری کــه بــه دو 
ــود  ــرده ب ــع ک ــود جم ــادی را در خ ــران زی ــل کارگ دلی
ــدران  ــتان مازن ــهرهای اس ــن ش ــی از غیربومی تری و یک
ــرز  ــنگ الب ــادن ذغال س ــی مع ــت؛ یک ــمار می رف ــه ش ب
ــده و  ــل درآم ــت نیمه تعطی ــه حال ــک ب ــه این ــزی ک مرک
دیگــری بــه ســبب وجــود نســاجی مازنــدران کــه امــروز 
ــد:  ــژاد می گوی ــده اســت. جواد ن ــی بیشــتر نمان از آن نام
»آن موقــع لیســانس خیلــی ارزش داشــت. مــن ســا ل ها 

مدیــر بازرگانــی کارخانــه بــودم.« 
نــگاه  در  می شــویم.  مازنــدران  نســاجی  وارد  او  بــا 
ــگ زده وارد  ــهری جن ــه ش ــه ب ــم ک ــور می کنی اول تص
شــده ایم. بــه کارخانــه کــه نزدیــک می شــویم، جوادنــژاد 
ــی در  ــه گونی باف ــدن شیشــه های شکســته کارخان ــا دی ب
ــان ســاری قائمشــهر کــه روزگاری میلیون هــا متــر  خیاب
ــد  ــی می کش ــرد، آه ــد می ک ــور تولی ــرای کش ــی ب گون
و می گویــد: »ای کاش مســئوالن متوجــه می شــدند 
ایــن شیشــه های شکســته چــه بــار روانــی منفــی  بــرای 

ــن شــهر دارد.«  ــردم ای م
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از کارخانـه گونی بافـی کـه امـروز بـه انبار شـرکت سـایپا 
تبدیل شـده اسـت، عبـور می کنیم و بـه در اصلی کارخانه 
نسـاجی مازنـدران می رسـیم. درهای زنـگ زده کارخانه را 
نگهبانـی جـوان بـاز می کند. جوادنـژاد می گوید: »سـاعت 
شـش صبـح که می شـد، آژیر کارخانـه یک شـهر را بیدار 
می کـرد؛ تـا 30 کیلومتـر هـم بـرد داشـت. زن خانـه دار 
را  بچه هایـش  و  بیـدار می شـد  از خـواب  آژیـر  ایـن  بـا 
آمـاده می کـرد کـه به »مدرسـه نسـاجی« بفرسـتد. ظهر 
هـم ایـن آژیـر نواختـه می شـد. زن خانـه دار بـا ایـن آژیر 
می دانسـت همسـر و فرزندانـش تـا دقایقـی دیگـر بـرای 
بایـد  هـم  دیگـری  خانـه دار  زن  می رسـند.  سـر  ناهـار 
همسـرش را بـرای شـیفت بعـد از ظهـر آمـاده می کرد تا 
شـب کـه دوبـاره آژیـر می زدنـد و بـرای او شـام را آمـاده 
می کـرد. ایـن آژیـر بیـش از دوازده سـال اسـت کـه دیگر 
زده نمی شـود. قـرار بـود ایـن آژیـر بـا توجـه بـه حضـور 
سـرمایه گذار تـرک بـرای احیـای نسـاجی مازنـدران زده 
شـود تا مـردم دوبـاره امیدوار شـوند اما برخـی از مدیران 
مازنـی حضـور این سـرمایه دار تـرک را تـاب نیاوردند و او 

دادند.«  فـراری  را 
در کارخانه که باز می شود، احساس می کنیم وارد ساختمان 
مخروبه ای شده ایم؛ مثل آن ساختمان مخوف فیلم »پستچی 
سه بار در نمی زند« مهدی فتحی. نوشته ای روی ساختمان 
اداری نظرمان را جلب می کند. این نوشته بعد از 50 سال هنوز 
نگاه هر تازه واردی را به سمت خود می کشاند. علف های هرز که 
قدشان به یک متر رسیده، در دو طرف جاده ورودی کارخانه 
گویای وضعیت قدیمی ترین واحد صنعتی نساجی کشورند. 

جوادنژاد می گوید: »روزگاری ده ها باغبان فقط به فضای سبز 
این جا رسیدگی می کردند.« 

از  برخی  اما  پابرجاست  هم  هنوز  کارخانه  بزرگ  سوله های 
که  می گوید  اسالمی  است.  خورده  ترک  آن ها  دیوارهای 
این  نفر در  به 5 هزار  نزدیک  اوایل سال 80(  )تا  روزگاری 
کارخانه مشغول به کار بودند. این خیابان هایی که االن پر از 
علف های هرز شده است، پر بوده از مردانی که هر کدام نان آور 
یک خانواده بودند. در هر شیفت 2500 نفر کار می کردند. 
جاده ها از جمعیت سیاه می شد. 2500 نفر می رفتند و به 
همین تعداد وارد کارخانه می شدند. االن غیر از چند نگهبان، 
کس دیگری در این کارخانه نیست. روی سقف سوله ها هم 

علف روییده است. این جا کامال سوت و کور است.  
مسیر را ادامه می دهیم. یک خط آهن وسط کارخانه توجهمان 
پارچه های  باید  را جلب می کند. جوادنژاد می گوید: »چون 
تولیدی حمل و مواد اولیه وارد کارخانه می شد، یک خط آهن 
کشیده بودند تا حمل و بارگیری آسان شود. عالوه بر این، در 
روز چندین تریلی برای همین کار به کارخانه وارد و از آن 
خارج می شدند.« آن قدر علف و گیاه روی این ریل روییده که 
فکر نکنم قطاری به راحتی بتواند از روی آن رد شود. لوله های 
آب در برخی نقاط کارخانه ترکیده است و آب به راحتی هدر 

می رود. درِ سالن ها هم پلمب شده اند. 
چند دستگاه که احتماال قابل فروش نبوده اند، کف کارخانه 
خوابیده اند تا محل مناسبی برای زندگی عنکبوت ها باشند. 
باران از سقف این سالن بزرگ به گوش  فقط صدای چکه 
می رسد در حالی  که روزگاری نه چندان دور، یعنی همین 14 
سال پیش، تنها در این سالن صدای 500 کارگر و حجم بزرگی 
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از ماشین آالت اجازه نمی داد در نیم متری حرفت به گوش 
کسی برسد. این سالن به عنوان یکی از علمی ترین و فنی ترین 
بخش های نساجی باعث می شد ارزش افزوده پارچه سه یا 
چهار برابر شود؛ پارچه ساده وارد و انواع پارچه های رنگی از 
آن خارج می شد. عالوه بر این ، انواع فاستونی، پارچه پیراهنی و 
مالفه ای و پتو از این سالن وارد فروشگاه های نساجی مازندران 

در سراسر کشور می شد. 
روزهایاوجوفرود

کارخانه  این  سر  بالیی  چنین  چرا  می پرسیم  جوادنژاد  از 
او جواب می دهد: »نساجی مازندران در دهه  آمده است و 
وقت  صنعتی  اعتبارات  بانک  تسهیالت  از  استفاده  با   30
واقع  در  شد.  پایه گذاری  فرمانفرماییان  علینقی  ریاست  به 
نساجی مازندران یک شرکت مادر تخصصی بود. زیر نظر این 
هلدینگ، کارخانه های نساجی قائمشهر )شماره یک(، نساجی 
طبرستان )شماره 2( و نساجی تالر )شماره 3( و یک واحد 
گونی بافی فعالیت می کرد. این کارخانه ای که اکنون در آن 
قرار داریم، همان نساجی طبرستان است که البته بیشترین 

تعداد کارگران در این کارخانه متمرکز بودند.« 
بانک صنعت  مالکیت  تحت  کارخانه  این  که شد،  انقالب 
اوج  در  تولیدات  هم  انقالب  از  بعد  گرفت.  قرار  معدن  و 
بود. مثال در سال 62 اوج تولید را داشتیم و مردم برای 
نقل شده  برخی حجاج  از  پارچه صف می کشیدند. حتی 
نساجی  برند  با  کارخانجات  این  تولیدی  پارچه های  که 
مازندران در بازارهای سوغاتی مکه و مدینه هم به فروش 
و  صنعت  بانک  سوی  از  کارخانه  این   ۷2 می رفته.سال 
معدن بابت بدهی اش به بانک ملی واگذار شد. از آن سال، 
افول این صنعت آغاز شد و فقط مدیر عوض می شد. تولید 
تا سال 80 ادامه یافت اما از آن به بعد کارخانه ورشکسته 
به  ماه ها  کارگران  حقوق  که  رسید  جایی  به  کار  و  شد 
تعویق افتاد. مدیران دولتی این کارخانه مجبور بودند برای 
تامین حقوق هزاران کارگر این کارخانه، سالن های تولید را 
تعطیل کنند تا با فروش ماشین آالت آن ها بتوانند حقوق 
معوقه کارگران را پرداخت کنند. این کار آغاز شد اما به 

جایی رسید که دیگر چیزی برای فروش نمانده بود. 
و  می کردند  تجمع  تهران  در  و  اعتراض  مرتب  کارگران 
جاده های منتهی به شهر را می بستند. مسئوالن کارخانه 
وقتی دیدند ماشینی برای فروش نمانده است، برای تامین 
این  را هم فروختند.  حقوق کارگران، سقف ها و ستون ها 
فروش  با  و  صاف  را  کارخانه  کال  می خواستند  هم  اواخر 
زمین های آن با کارگران تسویه حساب کنند که اجازه این 
کار به آن ها داده نشد. اگر مقاومت نمی شد، االن همین 
مازندران  نساجی  وسعت  نمی ماند.  باقی  هم  سوله  چند 
حدود 110 هزار مترمربع )11 هکتار( است که 80 درصد 
را  سوله ها  از  برخی  ستون  و  است. سقف  سوله  فقط  آن 
پلمب  نیز  را  سوله  ها  باقی  دِر  و  فروخته اند  و  برداشته 
کرده اند تا جز آهن پاره و آب باران چیزی کف آن نباشد. 

آن  یاد  دوباره  می شویم.  خارج  رنگرزی  و  چاپ  سالن  از 
نوشته ساختمان اداري مي افتیم. درختان کهنسال محوطه 

خود گویای تاریخ این واحد بزرگ صنعتی هستند. شاید 
این درختان هم  اکنون خشک شده  باران نمی بارید،  اگر 
بودند. وارد سالن بزرگی می شویم. این جا انبار پارچه بوده 
وجود  انبار  این  کف  چیز  هیچ  است!  خالی  از  پر  است؛ 
ندارد؛ غیر از چند تکه چوب و صندلی های شکسته. سالن 
کامال تاریک است. نور ضعیفی از پنجره های آن به درون 
می تابد و فضا را قدری روشن می کند. جوادنژاد به خاطر 
را  تولیدی  پارچه  متر  میلیون  این جا 50  در  که  می آورد 
انبار می  کردند و جا نبود که کسی حرکت کند. انبارگردانی 

هم سه ماه طول می کشید.
کار  می گویم  نگرفته،  حقوق  است  ماه  دو  که  نگهبانی  به 
بی دردسری داری؛ این جا کسی نیست، چیزی هم برای دزدی 
نمانده است پس خیلی راحتی! می گوید ای کاش این جا تولید 
بود تا برای کلی کارگر و کارمند نگهبانی می کردم نه برای 
مشتی آهن پاره. با این نگهبان و بقیه همراهان وارد سالن 
ریسندگی می شویم؛ سالنی که فقط ستون هایش باقی مانده 

است. 9 ماه پیش سقف این سالن را که آن 
هم به اندازه یک زمین ورزشی است، برداشتند 
را  از حقوق کارگران  با فروش آن بخشی  تا 

پرداخت کنند. 
این سالن بی سقف  نفر در  به 500  نزدیک 
تا 10 سال پیش کار می کردند. کف آن پر 
آب خورده.  و  شکسته  ایرانیت های  از  است 
نخ  سالن  این  »در  می گوید:  جوادنژاد 
بافندگی  سالن  به  و  می کردند  کالف  را 

سالن  وارد  شود.«  بافته  پارچه  آن جا  در  تا  می فرستادند 
بافندگی می شویم. این جا هم به اندازه یک زمین فوتبال 
است. برخالف سالن های دیگر، در این جا نه سقفی مانده، 
و  بریده اند  کف  از  را  ستون ها  است  مشخص  ستونی.  نه 
به فروش رسانده اند. هر کس نداند این جا کجاست، تصور 
زیر  پیش  چندی  تا  که  شده  وارد  کارخانه ای  به  می کند 
زیاد  آن قدر  خرابی ها  است.  بوده  دشمن  موشک  و  گلوله 
است که دشمن هم با آن تجهیزاتش نمی توانست چنین 
با این کارخانه بکند. موزاییک های این سالن چند  کاری 
ماهی می شود که به برکت برداشته شدن سقف، باران تند 

شمال را پس از 50 سال روی خود حس می کنند. 
گروه   30 تا   20 روزی  است  »یادم  می گوید:  جوادنژاد 
خرید داخلی و خارجی وارد کارخانه می شدند. من مدیر 
شب  اصال  نداشتیم.  خاراندن  سر  وقت  و  بودم  بازرگانی 
رسیده  جایی  به  کارخانه  وضع  االن  اما  نداشتیم.  روز  و 
فروش  به  سالن ها  از  برخی  صندلی های  و  میز  حتی  که 
تا میز و صندلی شکسته را هم که  رفته است. این چند 
می بینید، چون قابل فروش نبودند، برای چند نفری که در 

کارخانه مانده اند، گذاشته اند.« 
امیددرنهایتناامیدی

خسروانی، یکی از کارگران بازمانده کارخانه، نیز در جمع 
ماست. او آرزو دارد این کارخانه دوباره احیا شود تا پس از 
بازنشستگی اش، فرزندش در کارخانه جدید به کار مشغول 
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ماجرای این صنعت مفصل تر از این نوشتار مجمل و کوتاه 
نساجی  فوتبال  تیم  درباره  نکردیم  فرصت  چون  است 
مازندران که در سال های دهه 60 و ۷0 در لیگ آزادگان 
)لیگ برتر آن زمان کشور( خوش می درخشید و چهره هایی 
حرفه ای  فوتبالیست  ده ها  و  دست نشان  نادر  همچون 
استقالل و پرسپولیس که از این تیم به جامعه فوتبالی 
کشور  معرفی شده بودند نامی ببریم. تیمی که در بازی های 
هفتگی خود تماشاگرانی نظیر هواداران تراکتورسازی تبریز 
امروز را به ورزشگاه ها می کشاند و امروز جز نامی و تیمی 
بی رمق از آن در لیگ استانی چیزی باقی نمانده... وسعت و 
عظمت این کارخانجات به حدی بود که ایستگاه اختصاصی 
راه آهن سراسری تهران- شمال ویژه حمل بار در آن دایر 
)اصلی ترین خیابان  و رهگذران خیابان ساری  بود  شده 
قائمشهر( در مواقعی از روز باید انتظار می کشیدند که قطار 
در حال حرکت عبور کند تا راه باز شود. داستان این صنعت 

 .مرده، قصه پرغصه ای است از تولید ایرانی

شود. به خوبی سال های شکوفایی و تولید را به یاد می آورد 
و می گوید همکارانش یا فوت کرده اند یا بازنشسته اند. در 
این سال ها نیز که کارخانه رو به ویرانی نهاده، گروه هایی 
آن  زمین های  به  طمع  چشم  که  می آورد  یاد  به  را 
آن ها  کاربری،  تغییر  با  می خواستند،  روز  یک  داشته اند. 
هم  دیگر  روز  و  کنند  تبدیل  مسکونی  شهرک های  به  را 
تصمیم گرفتند طرح مسکن مهر را در آن جا پیاده کنند. 

ــان می رســد. بقیــه ســالن ها هــم حــال و  ــه پای ــد ب بازدی
هوایــی بهتــر از ایــن چنــد ســالن ندارنــد؛ درشــان پلمــب 
شــده اســت. از ســاختمان اداری عبــور می کنیــم و دوبــاره 
ــم.  ــه می روی ــارج کارخان ــه خ ــم. ب ــته را می بینی آن نوش
ــت.  ــد نیس ــرای بازدی ــری ب ــای دیگ ــم ج ــور می کن تص
جوادنــژاد پیشــنهاد می دهــد شــهرک ویالیــی مدیــران و 
ــه  ــهرک ک ــن ش ــد ای ــم. می گوی ــم ببینی ــان را ه مهندس
هــم اکنــون بــه شــهرک یثــرب نامیــده می شــود یکــی از 
ــار  ــط چه ــمال را داشــت و فق ــای ش ــن خانه ه لوکس تری

ــرد.  ــه گل و گیاهــش رســیدگی می ک ــان ب باغب
خانه ها  است.  آمده  زلزله  انگار  می شویم؛  شهرک  وارد 
ویرانه ها  در  خانه.  شش  یا  پنج  جز  شده  اند؛  ویران  همه 
غازها مشغول پرسه زدن هستند. آیا واقعا روزی در این جا 
این  دیدن  می کرده اند؟!  زندگی  نساجی  صنعت  مدیران 
این  از  می دهیم  ترجیح  که  است  غم انگیز  آن قدر  وضع 

شهرک زودتر خارج شویم. 
باید به سمت مهمانسرای نساجی مازندران که ساختمانی 
صنعت  این  سر  بالیی  چه  کنیم.  حرکت  است،  اجاره ای 
میهمانان  برای  است  شده  مجبور  کارخانه  این  که  آمده 
نوشته  آن  یاد  کند؟!  اجاره  را  متری  صد  آپارتمانی  خود 
 ».می افتیم: »به آینده بیندیشید، به گذشته فکر نکنید
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ای مه�ری �ب خود انتخاب م کند  اری را �ب ب
ت

ن که دولت کدام تشلک � ا�ی

ن  زی کردن �ب قوان�ی ن تشلک ها دارد که حا�ن به �ب ایل ا�ی
ت
 به درجه �

گ
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نقش تشکل های اقتصادی 
در سیاست گذاری 

اقتصادی خارجی ترکیه1

ن �ی دیپملات های اقتصادی: �ن
گ

زراک �ب

 آلتای آتلی2 
ترجمهجعفرخیرخواهان
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دولت هــای ترکیــه بــه  ویــژه از ســال 2002 تاکنــون 
ــز  ــی و نی ــی داخل ــش خصوص ــم بخ ــش مه ــه نق متوج
محیــط جدیــد بــه  هــم وابســته جهانــی در توســعه 
ــته  ــه گذش ــه در دو ده ــه ترکی ــده اند. تجرب ــادی ش اقتص
ــرد -  ــکاری ب ــل و هم ــک تعام ــه ی ــد ک ــان می ده نش
ــوزه  ــه در ح ــی ترکی ــش خصوص ــت و بخ ــن دول ــرد بی ب
گرفتــه  شــکل  خارجــی  اقتصــادی  سیاســت گذاری 
ــزی کــرده اســت در ســال 2023  ــه برنامه ری اســت. ترکی
ــت،  ــدرن اس ــه م ــیس ترکی ــال تاس ــن س ــه یکصدمی ک
ــص  ــد ناخال ــارد دالری و تولی ــد میلی ــادرات پانص ــا ص ب
داخلــی دو تریلیــون دالری، بــه یکــی از ده اقتصــاد برتــر 
جهــان تبدیــل شــود و بدیــن منظــور الگــوی خاصــی را 
ــی  ــه عمل گرای ــه ک ــی پذیرفت ــت خارج ــه سیاس در عرص
هســتند.  آن  عناصــر  مهم تریــن  از  انعطاف پذیــری  و 
ــی و  ــت امنیت ــه از دول ــد ترکی ــی جدی ــت خارج سیاس
ــه ســمت سیاســت خارجــی »دولــت تجــاری«  نظامــی ب
ــه در  ــش و وزارت خارج ــش ارت ــت. نق ــرده اس ــر ک تغیی
شــکل دهی بــه سیاســت خارجــی کاهــش یافتــه و نقــش 
ــادی  ــکل های اقتص ــز تش ــادی و نی ــای اقتص وزارتخانه ه

ــت.  ــه اس ــش یافت ــی افزای ــش خصوص بخ
ــرد  ــان ک ــران بی ــاد ای ــش اقتص ــوری در همای رئیس جمه
ــم  ــاد ه ــت اقتص ــال ها و دهه هاس ــا س ــور م ــه در کش ک
بــه سیاســت خارجــی و هــم بــه سیاســت داخلــی یارانــه 
ــم و از  ــل کنی ــس آن عم ــت برعک ــوب اس ــد و خ می ده
سیاســت داخلــی و خارجــی بــه اقتصــاد یارانــه بدهیــم تــا 
ببینیــم زندگــی و معیشــت مــردم و اشــتغال جوانــان چــه 
خواهــد شــد. الزمــه چنیــن تغییــر رویکــردی ایــن اســت 
کــه از دولــت رانتیــر کنونــی بــه دولــت تولیــدی و رقابتــی 
و نیــز تجــاری تبدیــل شــویم. متاســفانه وابســتگی شــدید 
ــه رانــت نفــت از هنــگام وقــوع  اقتصــاد و دولــت ایــران ب
ــون اجــازه  ــی در ســال 1353 تاکن نخســتین شــوک نفت
نــداده اســت بخــش خصوصــی قدرتمنــد و مولــد شــکل 
ــران  ــت ای ــاف بودجــه دول ــد ن ــه بن ــی ک ــا زمان ــرد. ت بگی
ــه همــکاری  ــوان ب ــت متصــل اســت، نمی ت ــت نف ــه ران ب
و تشــریک مســاعی ثمربخــش بیــن دولــت و بخــش 
خصوصــی امیــد داشــت. اگــر در شــرایط پســاتحریم 
ــه از  ــرای همیش ــت را ب ــت نف ــم ران ــش اعظ ــوان بخ بت
ــته  ــار داش ــم انتظ ــرد، می توانی ــارج ک ــت خ ــرل دول کنت
باشــیم هماننــد دولتمــردان کشــور ترکیــه، در ایــران نیــز 
بــه ســمت توجــه و تمرکــز بــر تقویــت بخــش خصوصــی 
ــورت  ــن ص ــم. در ای ــت کنی ــن از آن حرک ــاری گرفت و ی
ــد،  ــه می خوانی ــه در ادام ــه ک ــوردکاوی ترکی ــد م همانن
ــد  ــای کارآم ــاد نهاده ــا ایج ــران ب ــی ای ــش خصوص بخ
اقتصــادی  سیاســت گذاری  در  می توانــد  اقتصــادی 
خارجــی و دیپلماســی اقتصــادی حضــوری پررنــگ و 
ــوع  ــی ن ــر دیپلماس ــن تغیی ــد. ای ــته باش ــته داش شایس
جدیــدی از دیپلمات هــا را می طلبــد کــه بازرگانــان و 
ــا  ــن آن ه ــه ای ــی از جمل ــای ایران ــدگان کااله صادرکنن

هســتند. 

تشــكلهای و خارجــی سیاســت
تركیــه در اقتصــادی

ترکیـه  تجـاری  جامعـه  نهادینه شـده  مشـارکت  سـابقه 
در سیاسـت خارجـی ایـن کشـور عمـال بـه سـال 1965 
بـه  اقتصـادی3  توسـعه  بنیـاد  کـه  زمانـی  بازمی گـردد؛ 
 عنـوان یـک ابتـکار عمل مشـترک از سـوی اتـاق بازرگانی 
اسـتامبول4 و اتاق صنایع اسـتامبول5 تأسـیس شـد. دامنه 
عمـل ایـن سـازمان در ابتـدا بـه روابـط ترکیـه بـا جامعـه 
اقتصـادی اروپـا )نهـاد پیـش از اتحادیه اروپا( محـدود بود، 
امـا با شـروع موج آزادسـازی در دوران پـس از دهه 1980 
بـود که نقـش جامعه تجـاری در سیاسـت خارجـی ترکیه 

یافت.  افزایـش 
بـه  عنـوان  تجـاری،  جامعـه  کـه  باشـیم  داشـته  توجـه 
عنصـری فعـال در سیاسـت خارجـی ترکیـه، زمانـی موفق 
بـه عرض انـدام شـد کـه آزادسـازی اقتصـادی بیشـتر بـا 
اقتدارگرایـی سیاسـی قـوی همزیسـتی یافت. از یک سـو، 
قانـون اساسـی 1982 محدودیت هایی شـدید برای مجامع 
ذی نفـع، چـه از نوع سـازمان های حرفـه ای داوطلبانه و چه 
عمومـی، وضع کرد. از سـوی دیگـر، در همـان دوره ترکیه 
همچنیـن شـاهد حرکتـی مشـهود بـه سـمت آزادسـازی 
اقتصـادی و ادغـام در اقتصـاد جهانـی بـود کـه محرک آن 
هـم نگرش حـزب حاکم مـام وطن و نخسـت وزیر تورگوت 
اوزال در طرفـداری از بخـش خصوصـی دیده می شـد که از 
پشـتیبانی و وفـاداری جامعـه تجـاری برخوردار بـود. اوزال 
در پیگیـری ادغـام اقتصـاد ترکیه با اقتصـاد جهانی، جامعه 
تجـاری را، به  عنوان شـریک خویش، بر بوروکراسـی اداری 
اداری  بوروکراسـی  می دهـد  نشـان  تجربـه  داد.  ترجیـح 
»روحیـه محتـاط و محافظه کارانـه دارد کـه فاصلـه زیادی 
بـا خالقیـت و نـوآوری دارد و جریـان کسـب  و کار را کنـد 
می کنـد« و بوروکراسـی سیاسـت خارجـی بـه  ویـژه ایـن 
چنیـن اسـت. بـه همیـن دلیل بـود که وی بـا اسـتفاده از 
خألها و جاهای خالی در دسـتگاه دولت، غالبا بوروکراسـی 

را دور مـی زد. 
بـرای  مشـوق هایی  مقـررات،  و  قوانیـن  در  تغییـر  بـا 
صادرکننـدگان فراهـم شـد و ابتـکارات شـخصی اوزال -از 
قبیـل این کـه بازرگانـان را بـا خـود بـه بازدیدهای رسـمی 
در خـارج می بـرد- باعـث شـد میـزان مشـارکت ترکیه در 
جریان هـای اقتصـادی جهانـی افزایـش قابـل مالحظـه ای 
یابـد و بخـش خصوصـی نقـش چشـمگیری در ایـن میان 
ایفـا کـرد. امـا باید توجه داشـت کـه در این فراینـد، اوزال 
شـروع بـه »دسـتور دادن و راهنمایـی کـردن« بنگاه هـای 
جـای  بـه  کـرد؛  آن هـا  ذی نفـع  گروه هـای  و  اقتصـادی 
این کـه به »تبـادل نظر« بـا آن هـا بپـردازد. بنابراین، نقش 
سیاسـت گذاری  فراینـد  در  تجـاری  نفـع  ذی  گروه هـای 

اقتصـادی دولـت حداقـل بـود یـا اصال نقشـی نداشـتند.
در ابتــدای دهــه 1980، بــا وجــود این کــه جامعــه 
ــی از  ــه ای عموم ــای حرف ــه حــول انجمن ه تجــاری ترکی
 6)TOBB( قبیــل اتحادیــه اتاق هــا و بــورس کاالی ترکیــه
ــده شــرکت های  ــل نماین ــه از قبی ــای داوطلبان و انجمن ه
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ــه  ــان ترکی ــران و بازرگان ــام انجمــن صنعتگ ــه ن ــزرگ ب ب
ــن جامعــه هیــچ  ــود، ای )TÜSİAD(۷ ســازماندهی شــده ب
ــد  ــق آن بتوان ــا از طری ــت ت ــده ای نداش ــال نهادینه ش کان
ــادی  ــت های اقتص ــا سیاس ــه ب ــود را در رابط ــع خ مناف
ــد. TOBB و TÜSİAD در  ــت اطــالع ده ــه دول خارجــی ب
آن زمــان چنیــن کارکــردی نداشــتند و شــخص تورگــوت 
اوزال بــود کــه ایــن نقطه ضعــف و کمبــود را در چارچــوب 
ــادی  ــت گذاری اقتص ــال ها، سیاس ــد. در آن س ــادی دی نه
خارجــی تحــت مســئولیت مشــترک ســه نهــاد عمومــی 
وزارت امــور خارجــه، ســازمان برنامه ریــزی دولتــی و 
معاونــت خزانــه داری و تجــارت خارجــی بــود. ایــن نهادهــا 
ــورها  ــایر کش ــط س ــای مرتب ــا نهاده ــره ب ــئول مذاک مس
امــا آن هــا  بودنــد،  و تنظیــم و تدویــن سیاســت ها 

ــه بخــش  ــدرت تحمیــل سیاســت های مصــوب خــود ب ق
خصوصــی را نداشــتند و تنهــا می توانســتند توصیه هایــی 
ــده  ــا نادی ــروی ی ــه بخــش خصوصــی حــق پی ــد ک بکنن
گرفتــن آن هــا را داشــت. از آن جــا کــه بخــش خصوصــی، 
طبــق تعریــف، انگیــزه بیشینه ســازی ســود خــود را دارد 
ــی را داشــته باشــد،  ــای دولت ــه دغدغه ه ــه جــای این ک ب
ــن دو  ــن ای ــوال بی ــون معم ــود چ ــکل ب ــک مش ــن ی ای
عــدم انطبــاق وجــود داشــت. بــازار خارجــی فراهــم بــود 
ــه  ــش و حضــوری ب ــه نق ــت در ترکی ــال، دول ــن ح ــا ای ب
معنــای کینــزی آن نداشــت؛ حضــوری کــه در کشــورهای 
دیگــر، بــرای مثــال، در قالــب وزارت بازرگانــی آمریــکا یــا 
ارگان هــای مرتبــط در کشــورهای شــرق آســیا از قبیــل 
وزارت صنعــت و تجــارت بین الملــل ژاپــن )MITI( دیــده 
می شــد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه تورگــوت اوزال عــزم 
ــق آن  ــد کــرد کــه از طری ایجــاد چارچــوب نهــادی جدی
دولــت جایــگاه اصلــی خــود را حفــظ کنــد امــا در عیــن 
ــه تجــاری اجــازه دهــد در سیاســت های  ــه جامع حــال ب

اقتصــادی خارجــی ترکیــه نقــش ایفــا کنــد. 
هیاتروابطاقتصادخارجیتركیه

نخسـتین گام به سـمت مدلی که اوزال در ذهن داشت، در 

یک بسـتر دوجانبه برداشـته شـده بـود؛ زمانی که شـورای 
تجـاری ترکیـه - آمریـکا در 1985 و به دنبال آن، شـورای 
تجـاری ترکیـه -ژاپـن و شـورای تجـاری ترکیـه- فرانسـه 
تاسـیس شـدند. امـا بـا گذشـت زمـان مشـخص شـد این 
شـوراهای تجـاری کـه عمدتا بـا تالش های شـخصی تجار 
دخیـل فعالیـت می کردنـد، اتالف وقـت و منابع هسـتند و 
اجماعـی ظاهـر شـد که بسـتر نهـادی بزرگ تـر و عمیق تر 

نیـاز اسـت تـا ابتکار عمـل قوی تـری به وجـود آید. 
در نتیجـه، در نوامبـر 1986 تصمیـم بـه تاسـیس هیـات 
روابـط اقتصـادی خارجـی ترکیه )DEİK(8 گرفته شـد تا به  
عنـوان یـک انجمن تجـاری »مسـئول گـردآوری اطالعات 
دربـاره فرصت هـای همـکاری تجـاری و اقتصـادی و ارائـه 
آن بـه کارآفرینـان باشـد، هماهنگـی در سـطح بین المللی 
بـرای قالب هـای گوناگـون همـکاری تجـاری و اقتصـادی 
فراهـم کنـد و محیـط سیاسـی مناسـبی بـرای بـه فعلیت 
درآمـدن پتانسـیل موجـود بـه وجـود آورد.« این سـازمان 
جدیـد به شـکل یک نهاد وابسـته به TOBB بود و شـخص 
اوزال تصمیـم گرفـت بـه ایـن شـیوه عمـل کنـد چـون 
و   TOBB نیمه رسـمی بـود جایـگاه حقوقـی  وی معتقـد 
پایـگاه نمایندگـی گسـترده آن DEİK را قـادر می سـاخت 
بـه کارآفرینان سرتاسـر کشـور دسترسـی داشـته باشـد و 
همزمـان در سـطح بین المللـی نیـز اعتبار و رسـمیت پیدا 

 . کند
DEİK در ســال 1986 شــروع بــه کار کــرد اما چــون قانون 
اتحادیــه اتــاق و بــورس کاالی ترکیــه )قانــون TOBB( کــه 
در آن زمــان اجرایــی شــده بــود، آیین نامه هــای مناســبی 
نداشــت، تاســیس رســمی آن بــا تعییــن اصــول تاســیس، 
وظایــف و طــرز کار شــوراهای تجــاری اتفــاق افتــاد کــه 
ــرد.  ــب ک ــه 1988 تصوی ــره TOBB در 26 فوری هیات مدی
امــا بایــد توجــه داشــت کــه چــون هیــچ قانونــی وجــود 
نداشــت، ایــن ســند تنهــا یــک شــخصیت حقوقــی بالفعل 
را بــه DEİK مــی داد. بــه ایــن دلیــل DEİKبــرای ســال ها 
 TOBB مجبــور بــود معامــالت رســمی معینــی را از طریــق
انجــام دهــد. مشــکل زمانــی حــل شــد کــه قانــون جدیــد 
ــای کاری  ــررات  در رویه ه ــن مق ــرای تعیی TOBB راه را ب
ــوراهای  ــی و ش ــادی خارج ــط اقتص ــات رواب ــول هی و اص
ــرانجام  ــه س ــرد ک ــوار ک ــررات DEİK( هم ــاری )مق تج
وزارت صنعــت و تجــارت آن را صــادر کــرد و بــه محــض 
انتشــار در روزنامــه رســمی در 2۷ نوامبــر 2005 اجرایــی 
شــد. از ایــن رو، DEİK بــه شــکل شــخصیت حقوقــی تابــع 
حقــوق خصوصــی تعریــف شــد کــه بــا هــدف »پیگیــری 
روابــط اقتصــادی خارجــی بخــش خصوصــی و کمــک بــه 
ــاری«  ــه تج ــای جامع ــم فعالیت ه ــاری محک ــعه تج توس
ــه  ــود ک ــت ب ــن دول ــه ای ــه این ک ــد. خالص ــیس ش تاس
ــرد  ــیس ک ــاری DEİK را تاس ــه تج ــا جامع ــراکت ب در ش
ــه  ــط اقتصــادی خارجــی جامع ــه هماهنگــی رواب و وظیف

تجــاری را بــر عهــده گرفــت. 
عامالنجدیدواردصحنهمیشوند

طـی دهـه DEİK ،1990 انحصـار خویـش به  عنـوان تنها 
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سـازمان بخـش خصوصـی را حفـظ کـرد و نقشـی فعـال 
در سیاسـت های اقتصـادی خارجـی ترکیـه ایفـا کـرد و 
ایـن نقـش بـا هـر دو عامـل داخلـی و بین المللـی شـکل 
یافتـه بـود و سـپس بر اقتصـاد ترکیـه تاثیر گذاشـت. در 
ابتـدای دهـه 1990 نشـانه انحـالل  سـطح بین المللـی، 
جابه جایـی  غیرمنتظـره  رشـد  آغـاز  و  شـوروی  اتحـاد 
فرامـرزی کاالهـا، خدمات و سـرمایه بود. رهبـران ترکیه، 
از قبیـل تورگـوت اوزال و سـلیمان دمیـرل، از پتانسـیل 
تـازه  کشـورهای  مثـل  جدیـد  بازارهـای  دسـت نخورده 
اسـتقالل یافتـه در آسـیای مرکـزی و قفقـاز آگاه بودنـد 
ایـن پتانسـیل منتفـع شـود،  از  و بـرای این کـه ترکیـه 
آن هـا به تشـریک مسـاعی جامعـه تجـاری نیاز داشـتند. 
 DEİK بـه بیـان دیگـر، محیـط بین المللی شـرایطی بـرای
فراهـم کـرد تـا نقش خـود را افزایـش دهد. امـا در همان 
زمـان، عوامـل داخلـی ثابـت کـرد کـه اثـر مخالـف دارد. 
طـی دهـه 1990، صحنـه سیاسـی ترکیـه بـا بی ثباتـی 
جـدی از ناحیـه یک سـری دولت هـای ائتالفی کـه قدرت 
گرفتنـد، مواجـه بـود و کشـور در حال مبارزه با خشـونت 
مسـلحانه و آشـوب اقتصـادی بود. اگرچه همـه دولت های 
ائتالفـی کـه بیـن 1991 تا 1999 تشـکیل شـدند موضع 
حفـظ  را  کار  و  کسـب  صاحبـان  از  طرفـداری  یکسـان 
کردنـد، بی ثباتـی در هـر دو صحنـه سیاسـی و اقتصـادی 
باعـث محدودیـت دسترسـی جامعـه تجـاری بـه فراینـد 
سیاسـت گذاری اقتصـادی خارجـی شـد. نتیجـه این کـه، 
پـس از رونـق اولیـه در تعـداد و قلمـرو فعالیت هایـی کـه 
DEİK برعهـده گرفـت، افـول نسـبی از 94-1993 به بعد 

داد.  رخ 
ایدئولوژی هـای حزبـی نیـز در نگـرش دولـت به شـراکت 
بـا سیاسـت  مرتبـط  موضوعـات  در  تجـاری  جامعـه  بـا 
از  پـس  اسـت.  کـرده  ایفـا  نقـش  خارجـی  اقتصـادی 
میانـه،  راسـت  احـزاب  رهبـری  بـا  ائتالف هـا  یک سـری 
دولـت ائتالفـی دیگـری، ایـن بـار توسـط حـزب چپگرای 
دموکراتیـک چـپ - میانـه به رهبـری بولنـت اجویت، در 
1999 بـر سـر کار آمـد. در ایـن دوره DEİK نسـبتا بـا 
دولـت فاصلـه گرفـت و اغلـب از دسترسـی بـه مسـئوالن 
دولتـی محـروم بـود. طبیعـی اسـت کـه انتظـار داشـته 
و  سـرد  رفتـاری  چپـی  گرایش هـای  بـا  دولتـی  باشـیم 
رسـمی بـا جامعه تجاری داشـته باشـد امـا همچنین باید 
در ذهن داشـت که سـردی اجویت نسـبت به تجار ریشـه 
در گذشـته داشـت. اگـر بـه سـال 19۷9 برگردیـم، او بـا 
حمـالت شـدید از سـوی جامعـه تجـاری مواجـه شـد که 
وی را بـه  عنـوان مانـع گـذار کشـور بـه اقتصاد بـازار آزاد 
می دیدنـد. اجویـت بـه کارزار بازرگانـان علیه خـود با این 
ادعـا واکنـش نشـان داد که خـود صاحبان سـرمایه مقصر 
رکـود اقتصـادی ترکیـه بودنـد. به بیـان دیگر، دشـمنی و 

خصومـت بیـن اجویـت و تجـار وجـود داشـت. 
در سـال 2002، محیط سیاسـی در ترکیه به  شـدت تغییر 
کـرد. پـس از انتخاباتـی که حزب راسـت - میانـه عدالت و 
توسـعه را بر سـر کار آورد، دو تحول مهم در شـیوه کارکرد 

تشـکل های اقتصـادی بـه  عنوان فعـاالن سیاسـت خارجی 
تاثیـر گذاشـت. نخسـتین تحـول، پارادایم جدید سیاسـت 
خارجـی بـود کـه دولـت حـزب عدالـت و توسـعه پذیرفت 
مسـتلزم »حضور سـازنده در سـطح کشـورهای همسایه و 
فراتـر از آن« بـود و بـر بهبـود روابـط تجـاری و اقتصـادی 
بـه  عنـوان ابـزار درگیر شـدن اتکا داشـت. در شـرایطی که 
دولـت از حجـم بیشـتر تجارت و سـرمایه گذاری بـه  عنوان 
ابزار سیاسـت خارجی خود اسـتفاده می کـرد، نیازمند یک 
شـریک نیـز بـود تـا ایـن ابـزار را بـه کار انـدازد و انتخـاب 
طبیعـی جامعـه تجـاری بـود کـه پشـتوانه آن بـه دهـه 
1980 و ابتـدای دهـه 1990 برمی گشـت. رئیس جمهـور 
عبـداهلل گل و نخسـت وزیر رجـب طیب اردوغـان، برخالف 
پیشـینیان متاخـر خـود، مدل اوزالی شـراکت فعـال دولت 
- بخـش خصوصـی را در روابـط اقتصـادی خارجی اقتباس 
کردند. برای نمونه، اوزال به تنهایی در سـه سـال نخسـتی 
کـه رئیس جمهـور بـود ۷0 بازدیـد خارجـی داشـت و بـر 
اسـاس داده های منتشرشـده از سـوی دفتر مشـاور ارشـد 
اقتصـادی رئیس جمهـور، در ایـن بازدیدهـا مجموعا 26۷0 
بـازرگان شـرکت کردند و حجم تجارت حـدود 20 میلیارد 

بود.  دالر 
و  سـنتی  »تولیدکننـدگان  پیدایـش  را  تحـول  دومیـن 
محافظـه کار« می دانیـم کـه در نتیجـه خیـزش همزمـان 
اسـالم سیاسـی و تکامـل مراکـز صنعتی جدیـد در منطقه 
آناتولـی رخ داد. ایـن طبقـه جدیـد تجـاری، انجمن هـای 
تجـاری مخصـوص بـه خـود را به  وجـود آورد کـه با هدف 
کشـف فرصت ها و بازار جدید و ایجاد شـبکه های شـراکت 
تجـاری برای مشـتریان خودشـان تاسـیس شـدند. یکی از 
چنیـن انجمن هایی، کنفدراسـیون بازرگانـان و صنعتگران 
بـود کـه در سـال 2005 تاسـیس   9)TUSKON( ترکیـه
شـد. TUSKON برعکـس DEİK کامـال ابتـکار عمل بخش 
خصوصـی اسـت و حـوزه فعالیـت آن بـه روابـط اقتصادی 
خارجـی محـدود نمی شـود. ایـن سـازمان تاکیـد ویـژه بر 
 TUSKON تجـارت و سـرمایه گذاری خارجـی دارد. هـدف
»تبدیـل اقتصـاد و بازرگانـی ترکیـه بـه بخشـی کارآمد از 
اقتصـاد جهانی با مالحظه شـرایط و حساسـیت های محلی 

اسـت در حالـی کـه به ایـن اهـداف خدمـت کند.« 
بـا وجـود آن کـه DEİK و TUSKON اهـداف و فعالیت هـای 
مشـابه دارنـد، دو تفـاوت عمـده هـم دارند. نخسـت آن که 
عمـل  ابتـکار  کـه   DEİK تاسـیس  برعکـس   TUSKON
دولـت ترکیـه بـرای تشـریک مسـاعی بـا جامعـه تجـاری 
در ایـن زمینـه بـود، کامـال ابتـکار عمـل بخـش خصوصی 
بـود. دوم این کـه تفاوت هـای سـاختاری بیـن دو سـازمان 
وجـود داشـت. DEİK از طریـق شـوراهای تجـاری دوجانبه 
کشـورهای  در  همتـا  سـازمان های  بـا  تاسیس شـده 
بخـش  از  نماینـده  ارگان  یـک  بـا  معمـوال  کـه  مرتبـط 
خصوصـی کشـور متناظـر هسـتند، فعالیـت می کـرد. در 
طـرف ترکیـه ای، شـرکت های عضـو بـه شـوراهای تجاری 
می پیوندنـد کـه یـا در کشـور مربوطه به فعالیـت اقتصادی 
می پردازنـد یـا بـرای چنیـن کاری برنامه ریـزی دارنـد. در 
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سـپتامبر 2010، تعـداد 84 شـورای تجـاری وجود داشـت 
کـه ۷00 شـرکت در آن هـا عضویـت داشـتند و چـون هـر 
شـرکت می توانسـت در بیـش از یک شـورای تجـاری عضو 
باشـد، 1400 نماینـده شـرکت در فعالیت هـای شـوراهای 
تجـاری DEİK نقـش داشـتند. توزیـع بخش هـای تولیـدی 
اعضـای DEİK نشـان می دهـد کـه آن هـا عمدتـا از بخـش 
تجـارت خارجـی هسـتند )35 درصد همه اعضا( و سـپس 
لجسـتیک  گردشـگری،  درصـد(،   22( ساختمان سـازی 
 9( خارجـی  سـرمایه گذاری  درصـد(؛   12( سـالمت  و 
درصـد(، بانکـداری و تامیـن مالـی )8 درصد( و کشـاورزی 
و مـواد غذایـی )4 درصـد(. اکثریـت بـزرگ شـرکت های 
عضـو DEİK را می تـوان بـه  عنـوان بنگاه هـای کوچـک و 
دیگـر،  طـرف  از   TUSKON کـرد.  طبقه بنـدی  متوسـط 
سـازمان فراگیری متشـکل از هفـت فدراسـیون منطقه ای 
اسـت )متناظـر بـا هفـت منطقـه جغرافیایـی ترکیـه( کـه 
در عـوض کل 151 انجمـن داوطلبانـه بازرگانـان و حـدود 
 TUSKON 15 هـزار کارآفرین را پوشـش می دهد. اعضـای
فدراسـیون های منطقـه ای - و نـه انجمن ها یا شـرکت های 
منفـرد - هسـتند. در ایـن سـاختار هرمـی، هـر شـرکت یا 
کارآفرینـی کـه بـه انجمن تجـاری محلی می پیونـدد - که 
در عـوض با یکی از هفت فدراسـیون منطقـه ای پیوند دارد 
- بـه  عنـوان عضـو TUSKON مالحظـه می شـود. اطالعات 
 TUSKON دربـاره توزیـع بخشـی شـرکت های مرتبـط بـا
در دسـترس نیسـت امـا بـا اطمینـان می گوییـم کـه ایـن 
شـرکت ها عمدتـا بنگاه هـای کوچـک و متوسـط شـامل 
صنایـع تولیـد کارخانه ای، سـاختمان، حمل و نقـل و مالی 

 . هستند
سازوكارهایمشاركتدرسیاستخارجی

از طریـق چـه نـوع سـاز و کارهایی یک الگوی سـاختارمند 
تعامـل بیـن دولـت و انجمن های تجـاری برقرار می شـود؟ 
سیاسـت گذاری  مشـارکت  نقش هـای  طبقه بنـدی 
انجمن هـای تجـاری بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش مفیـد 
اسـت. نخسـتین مقولـه »نقش هـای شـبه عمومی محـدود 
یـا کارکردهـای خدمـت دولتـی« اسـت کـه انجمن هـای 
بـه  را  تجـاری اطالعـات را گـردآوری می کننـد و آن هـا 
سیاسـتگذاران انتقـال می دهنـد، نظـرات جامعـه تجـاری 
بـه هیات هـای مشـورتی  منتقـل می کننـد، خدماتـی  را 
سیاسـت گذاری  تصمیمـات  می دهنـد،  ارائـه  دولتـی 
عمومـی را بـرای اعضـا تبییـن و قوانین جدید پیشـنهادی 
را آزمایـش و امتحـان می کننـد. DEİK و TUSKON ایـن 
وظایـف را از طریـق دو سـاز و کار متفـاوت انجام می دهند؛ 
رویدادهـای تجـاری بین المللـی بزرگ مقیاس و مشـارکت 
در بازدیدهـای رسـمی رهبـران دولـت از سـایر کشـورها. 
 رویدادهـای تجـاری بین المللـی بـزرگ مقیاس بایـد ابزار 
مشـارکت در سیاسـت خارجـی در نظـر گرفتـه شـوند بـا 
ایـن اسـتدالل کـه آن هـا مدیـران انجمن هـای تجـاری، 
نماینـدگان شـرکت های عضـو و سیاسـت گذاران ترکیـه 
سـال  هـر  می آورنـد.  هـم  گـرد  را  دیگـر  کشـورهای  و 

DEİK چندیـن رویـداد تجـاری را در ترکیـه و خـارج از 
آن سـازماندهی و برگـزار می کنـد. در بین ایـن رویدادها، 
برجسـته  رویـداد  یـک  مشـترک«10  سـاالنه  »نشسـت 
بـرای شـوراهای تجاری اسـت که زیـر نظـر DEİK برگزار 
می شـود. برگـزاری ایـن نشسـت  در تشـریک مسـاعی بـا 
سـازمان همتـای DEİK صـورت می گیـرد. اگرچـه اعـالم 
شـده اسـت که جلسـات مشـترک دسـت کم هر سال یک 
بـار برگـزار می شـود، در عمـل این گونه نبوده اسـت چون 
تنهـا بخـش معینـی از شـوراهای تجـاری DEİK جلسـات 
سـاالنه مشـترک را طـی سـال برگـزار می کننـد. بـرای 
نمونـه، در سـال 2009، وقتـی DEİK دارای 84 شـورای 
تجـاری بـود و مجموعـا 505 برنامـه داشـت، تنهـا 18 
نشسـت سـاالنه مشـترک برگـزار شـد. برنامـه دیگری که 
بـا نشسـت های سـاالنه مشـترک از نظـر مقیاس شـباهت 
 DEİK دارد، نشسـت »هم اندیشـی تجـاری«11 اسـت کـه
آن را نـه بـا سـازمان همتای خود در کشـور مربوطه، بلکه 

بـا سـایر ذی نفعـان ترکیـه ای برگـزار می کنـد. 
کنفرانـس   TUSKON اصلـی  مناسـبت  دیگـر،  طـرف  از 
»پـل تجـارت خارجـی«12 اسـت کـه در اسـتامبول برگزار 
می شـود. از سـال 2006 تاکنون، TUSKON کنفرانس های 
تجـاری با کشـورهای اوراسـیا، آسـیا - اقیانوسـیه و آفریقا 
تشـکیل برگـزار می کنـد کـه هـر کنفرانـس، به  جـای یک 

کشـور خـاص، کل قـاره را پوشـش می دهـد. 
 TUSKON و DEİK بایـد توجه داشـت که هـر دو برنامـه
رسـمی  خارجـی  اقتصـادی  سیاسـت گذاران  سـوی  از 
ترکیـه، وزارت امـور خارجـه و معاونـت تجـارت خارجـی 
پشـتیبانی می شـوند؛ بـه ایـن معنـا کـه از سـوی نهادهای 
دولتـی، انجمن هـای تجـاری بـه  عنـوان یـک شـریک بـه 
رسـمیت شـناخته می شـوند و بوروکرات هـای عالی رتبـه 
در ایـن برنامه هـا مشـارکت دارنـد. نه تنهـا ایـن یـک رویه 
متـداول بـرای دولـت ترکیـه اسـت تـا عمدتـا در سـطح 
وزرا در برنامه هـای یادشـده حضـور پیـدا کنـد، بلکه اغلب 
ایـن اتفـاق نیـز می افتـد کـه توافقـات بین دولتـی مرتبـط 
بـا مسـائل اقتصـادی طـی آن ها امضـا شـود. بـرای نمونه، 
طـی سـال 2009، تعـداد 23 توافـق بین دولتـی از سـوی 
ترکیـه نهایی شـد که طـی رویدادهای DEİK امضا شـدند. 
TUSKON نیـز بـه تازگی شـروع کرده اسـت به این شـیوه 

کند.  عمـل 
ایـن مشـارکت در سـطح باال فرصتـی در اختیـار DEİK و 
TUSKON گذاشـت تـا مشـکالتی را کـه جامعـه تجـاری 
ترکیـه تجربـه می کـرد، گـزارش دهنـد و پیشـنهادهای 
سیاسـتی را مسـتقیما بـه دولتمـردان و بوروکرات هـای 
ترکیـه و کشـور خارجـی مربوطه ارائه و بـه جامعه تجاری 
هـر دو طـرف امـکان تماس مسـتقیم بـا ایـن دولتمردان 
رویدادهـا،  ایـن  طریـق  از  ایـن،  بـر  عـالوه  بدهنـد.  را 
انجمن هـای تجـاری همچنیـن فرصتی به مقامـات دولتی 
تـا نظـرات و  و بوروکرات هـای هـر دو طـرف می دادنـد 
ایده هایشـان را بـا همدیگـر درون یک محیط نیمه رسـمی 

و تجـاری  مبادلـه کنند. 
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دولتـی  رهبـران  بازرگانـان،  گروه هـای  کـه  رویـه  ایـن 
ترکیـه را در بازدیدهـای دولتـی رسـمی همراهـی کننـد، 
در زمـان دولـت حـزب مـام وطـن شـروع شـد؛ هنگامـی 
کـه در سـال 1984 نخسـت وزیر وقـت، تورگـوت اوزال، 
بـا همراهـی هیـات نمایندگی تجـاری به جمهـوری ترک 
قبـرس شـمالی مسـافرت کـرد. از آن هنـگام بـه بعـد، 
DEİK نهـاد اصلـی سـازمان دهنده مشـارکت هیات هـای 
نمایندگـی تجـاری در بازدیدهای رسـمی دولتی به خارج 
بـوده اسـت در صورتی که TUSKON در این حوزه نسـبتا 
تـازه وارد اسـت. در سـال DEİK ،2009 مشـارکت تجاری 
در 21 بازدیـد این چنینـی را سـازمان دهی کـرد؛ شـامل 
10 بازدیـد ریاسـت جمهوری، 3 بازدیـد نخسـت وزیر، و 8 
بازدیـد وزرا. تعـداد سـفرها در دولت حـزب حاکم عدالت 
ارقـام ذکرشـده  و  یافـت  افزایـش  بـه شـدت  توسـعه  و 
را می تـوان تنهـا بـا یـک بازدیـد در سـال 2001 و دو 
بازدیـد در 2002 )تـا زمـان تشـکیل دولت جدیـد در 18 
نوامبـر 2002( مقایسـه کـرد. در ایـن دو سـال یک دولت 
ائتالفـی بـه رهبـری حـزب چـپ دموکراتیـک بـر کشـور 
حاکـم و دوره ریاسـت جمهوری احمـد نجـدت سـزر بـود 
کـه تا حدی نسـبت به مشـارکت بازرگانـان در موضوعات 

رسـمی دولـت بی تفـاوت و سـرد بـود. 
مشـارکت بازرگانـان در بازدیدهـای رهبران دولتی از سـایر 
کشـورها ابـزاری کارا بـرای مشـارکت در سیاسـت گذاری 
کـه  دلیـل  ایـن  بـه  نه تنهـا  اسـت؛  خارجـی  اقتصـادی 
برنامه هایـی از قبیـل نشسـت های سـاالنه شـورای تجاری 
ایـن  چارچـوب  در  تجـاری  هم اندیشـی  های  و  مشـترک 
بازدیدهـا سـازماندهی می شـوند، بلکه چون ایـن بازرگانان 
آشـنایی بیشـتری با اقتصاد آن کشـورهای خاص و شانس 
ایجـاد تماس های بیشـتر بـا نمایندگانی از دولـت و جامعه 

تجـاری آن هـا پیـدا می کننـد. محمـد اردال ارن، رئیـس 
انجمـن شـرکت های سـاختمانی ترکیه، اسـتدالل می کند 
کـه سـفر بـا رئیس جمهـور »مطلقـا ضـروری نیسـت امـا 
بی نهایـت مفیـد اسـت« چـون فرصتـی بـرای بازرگانـان 
فراهـم می کنـد تـا مسـتقیما بـا دولـت تمـاس و ارتبـاط 

باشند.  داشـته 
جنبـه منفـی قضیـه این اسـت کـه از دیـدگاه دولـت، در 
رابطـه بـا مشـارکت تجـار در بازدیدهـای رسـمی، اغلـب 
مشـکلی بـه  وجـود می آیـد کـه مربـوط بـه واگرایـی گاه 
تمایـل  و  اسـت  مشـترک  اهـداف  از  بازرگانـان  گاه  بـه 
آن هـا بـه این کـه از ایـن بازدیدهـا بـرای سـایر مقاصـد 
اسـتفاده کننـد. رفعـت آکگونـای، سـفیر ترکیـه در چین 
کـه دیپلماتـی کارکشـته اسـت و به  عنوان مشـاور ارشـد 
دیپلماتیـک نخسـت وزیر نیـز خدمـت می کند، بـه بازدید 
در  می کنـد.  اشـاره   2003 سـال  در  چیـن  از  اردوغـان 
بـرای شـرکت های  گردشـگری  همایـش  یـک  آن سـفر 
ترکـی و چینـی سـازماندهی شـد امـا »هیچ کـس دربـاره 
گردشـگری بحـث نکـرد« و بیشـتر نماینـدگان تجـاری 
از ایـن فرصـت بـرای انتقـال مشـکالت شـخصی خـود به 
اردوغـان اسـتفاده کردنـد. آکگونای اسـتدالل می کند که 
حضـور DEİK بـرای اثربخشـی چنیـن بازدیدهایی بسـیار 
مهـم اسـت چـون DEİK هـم دولـت و هم جامعـه تجاری 
را می شناسـد بنابرایـن در موقعیتـی اسـت کـه »کسـانی 
را کـه واقعـا عالقه منـد بـه تجـارت با آن کشـور هسـتند، 
دعـوت کنـد.« بـه عبـارت دیگـر، DEİK دانشـی را عرضه 
می کنـد کـه مـورد نیـاز دولت اسـت تـا کارایـی بازدیدها 

را افزایـش دهـد. 
امـا همـراه خـود بـردن بازرگانـان در قالـب هیات هـای 
نمایندگـی بـرای بازدیدهـای رسـمی دولتی ریسـک هایی 
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نیـز دارد چـون فعالیت هـای بازرگانـان طـی بازدیـد که با 
تعقیـب نفـع شـخصی صـورت می گیـرد، می توانـد باعـث 
بـروز مشـکالتی در روابـط دولـت ترکیه و کشـور مربوطه 
شـود. بـا این کـه حقیقتـا ریسـک هایی وجـود دارد امـا 

آشـکارا منافـع سـفر بـر ریسـک های آن می چربـد. 
تمـاس  از  تجـاری  تشـکل های  داشـت کـه  توجـه  بایـد 
مسـتقیم بـا رهبـران دولتـی بـرای ابـراز نظـرات جامعـه 
نیـز اسـتفاده می کننـد. مدیـران عالـی هـر دو  تجـاری 
تشـکل DEİK و TUSKON غالبـا بـا مقامات دولتی سـطح 
بـاال در آنـکارا مالقـات می کننـد و دولـت ترکیـه تقریبـا 
سـازمان ها  ایـن  عمومـی  شـورای  جلسـات  در  همیشـه 
عمدتـا در سـطح رئیس جمهـور یـا نخسـت وزیر حضـور 

می یابـد. 
مقولـه دوم بـه تنظیـم و تدوین سیاسـت ها مربوط اسـت 

کـه بـه تشـکل اقتصادی یـک جایـگاه عمومـی می دهد و 
نقـش رسـمی در شـکل دهی به سیاسـت ها پیـدا می کند. 
بـه علـت جایگاه حقوقـی DEİK، این حـوزه در انحصار آن 
اسـت و سـاز و کار اصلی هم برگزاری جلسـات کمیسیون 
مشـترک اقتصـادی اسـت کـه بـر اسـاس روابـط دوجانبه 
بین دولتـی بـا کشـورهای خارجـی صـورت می گیـرد. این 
جلسـات سـکویی در اختیار دو کشـور می گذارد تا درباره 
یـک نقشـه راه بـرای آینـده روابـط اقتصـادی و تنظیـم و 
تدویـن سیاسـت های خـود مذاکـره کننـد. همان طور که 
اسـت،  شـده  تصریـح  نخسـت وزیری  مرتبـط  اسـناد  در 
DEİK همیشـه در جلسـات کمیسیون مشـترک اقتصادی 
حضـور دارد کـه شـاهدی بـر جایـگاه عمومـی اعطایی به 

است.  آن 
DEİK نقـش تنظیـم و تدوین کننـده سیاسـت گذاری در 
دارای   DEİK دارد.  عهـده  بـر  نیـز  را  سـطح چندجانبـه 
ارتباطاتـی بـا چندیـن سـازمان اسـت امـا این هـا عمدتـا 
بـر اسـاس اشـتراک گذاری اطالعـات اسـت و نمی توانـد 
بـه  عنـوان سـاز و کار اجـرای سیاسـت ارزیابـی شـود. بـا 
ایـن  حـال، پیوندهـای آن بـا سـازمان همـکاری اقتصادی 
دریـای سـیاه )BSEC(13 را بایـد جداگانـه مد نظر داشـت.

 BSEC در ژوئـن 1992 بـا هـدف »دسـتیابی بـه ادغـام 
منطقـه دریـای سـیاه در اقتصـاد جهـان با اصـول اقتصاد 
بازار و دموکراسـی« تاسـیس شـد. این کار نیازمند بسـیج 
جوامـع تجـاری بـود چـون 9 کشـور از 11 کشـور عضـو 
BSEC اقتصادهـای گـذار پـس از کمونیسـم بودند. وزارت 
 BSEC امـور خارجـه ترکیـه یک ماه پـس از بنیان گـذاری
بـا آن تمـاس گرفت تـا درباره تشـریک مسـاعی احتمالی 
 BSEC تحقیـق کنـد و سـرانجام شـورای تجـاری نظـارت
بـا هـدف بهبـود محیـط کسـب و کار در منطقـه BSEC و 
ترویـج ابتـکار عمل های فـردی و جمعـی بخش خصوصی 
در کشـورهای عضـو بنیانگـذاری شـد. ایـن سـازمان بـه 
 عنـوان یـک نهـاد غیردولتـی و غیرانتفاعـی )دقیقا شـبیه 
خـود DEİK( بنیانگـذاری شـد امـا در عیـن حـال جایگاه 
ناظـر در BSEC بـا حق شـرکت در تمام جلسـات رسـمی 
آن را پیـدا کـرد. در حـال حاضـر، شـورای تجـاری تحـت 
 DEİK عـوض  در  و  نمی کنـد  فعالیـت   BSEC حمایـت 
 BSEC نمایندگـی ترکیـه در هیات مدیره شـورای تجـاری

را دارد. 
ایجـاد  بـا  تجـاری  تشـکل های  این کـه،  بحـث  خالصـه 
رویدادهـای  قبیـل  از  دولـت،  بـا  تعامـل14  سـکوهای 
رسـمی  بازدیدهـای  در  شـرکت  بزرگ مقیـاس،  تجـاری 
خارجـی رهبـران دولتـی و برقـراری تمـاس  مسـتقیم بـا 
سیاسـت گذاران، همچنیـن با کمک و مشـارکت مسـتقیم 
در تنظیـم و تدویـن سیاسـت بـه نمایندگـی از جامعـه 
تجـاری در جلسـات و مذاکـرات بین دولتـی، در فراینـد 

دارنـد.  شـرکت  خارجـی  سیاسـت گذاری 
امـا مقولـه سـوم که اجـرا و پیـاده  کردن سیاست هاسـت، 
اقتصـادی  تشـکل های  مشـارکت  از  حلقـه  ضعیف تریـن 
ترکیـه در سیاسـت اقتصـادی خارجـی باقی مانده اسـت. 
در صورتـی   کـه تشـکل های اقتصادی مشـارکت فعالی در 
فراینـد تنظیـم و تدویـن سیاسـت ها دارنـد، اجـرای آن ها 
جایـگاه  می شـود.  انجـام  مربوطـه  دولتـی  نهـاد  توسـط 
شـبه عمومی کـه به تشـکل های تجاری اعطا شـده اسـت، 
قلمـرو اجـرا را در بـر نمی گیـرد و ایـن دولـت اسـت کـه 

سیاسـت ها را اجـرا و تنفیـذ می کنـد. 
آیادولتوظایفاداریخودراانتقالمیدهد؟
ایـن پرسـش کـه آیا دولـت برخـی از وظایـف اداری خود 
خیـر،  یـا  می دهـد  انتقـال  تجـاری  سـازمان های  بـه  را 
بـدون پاسـخ باقـی مانـده اسـت. ایـن پرسـش بـه  ویـژه 
بـه DEİK بـا توجـه بـه جایـگاه حقوقـی ویـژه آن مرتبط 
اسـت. همان طـور که در ابتدا بحث شـد، میـزان واگذاری 
اقتـدار و ماموریـت دولـت بـه جامعـه تجـاری بـه هـر دو 
جنبـه میـزان بسـیج گروه هـای تجـاری و ظرفیـت دولت 
بـر حسـب تمرکـز اقتـدار بوروکراتیـک بسـتگی دارد. در 
ترکیـه، در حالـی  کـه جامعـه تجـاری بـه نحـو مشـهود 
اقتـدار  بـاالی  اسـت، تمرکـز  و معنـاداری بسـیج شـده 

بوروکراتیـک نیـز وجـود دارد. 
چیگـدم توزون، رئیس پیشـین DEİK، به یـاد می آورد که 
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در دهـه 1980 تورگـوت اوزال قصـد داشـت نشسـت های 
کمیسـیون اقتصادی مشـترک تحت مسـئولیت انحصاری 
منفـی  واکنـش  بـه  توجـه  بـا  امـا  شـود  برگـزار   DEİK
شـدیدی کـه از جانب بوروکراسـی دولتی صـورت گرفت، 
مجبـور شـد ایـن ایـده را کنار بگـذارد. در عـوض تصمیم 
بـه تشـکیل کمیسـیون  اقـدام  گرفتـه شـد کـه دولـت 
اقتصـادی مشـترک کنـد و بـه DEİK یـک کرسـی داده 
شـود. آنچـه اوزال می خواسـت، انتقـال بخشـی از وظایف 
اداری دولـت بـه DEİK بـود امـا بوروکراسـی مقاومت  کرد 
و هیـچ انتقالـی صـورت نگرفـت. همان طـور کـه در ایـن 
مثـال دیده می شـود، بوروکراسـی ظرفیـت جامعه تجاری 
را تشـخیص داد و بـه رسـمیت شـناخت و در عیـن حـال 
مصصـم نیـز بـود که کنترل خویـش را حفظ کنـد. نتیجه 
این کـه، دولـت بـه جـای انتقـال وظایـف خویـش، آن هـا 
را بـه تشـکل های اقتصـادی بـه صـورت مقاطعـه15 واگذار 
کـرد؛ بـا ایـن انتظار کـه آن ها ایـن وظایف را به شـیوه ای 
کاراتـر انجـام خواهنـد داد و دولـت شـرایط قـرارداد را 
دولـت  صنف گرایـی16،  محیـط  ایـن  در  کنـد.  تعییـن 
انجمن هایـی را انتخـاب می کنـد تـا بـا آن هـا کار کنـد. 
این کـه آن هـا تـا چـه حـد درگیـر شـوند بـه نیـاز دولـت 
بسـتگی دارد. بـرای مثـال، مقـررات DEİK می گویـد کـه 
ایـن سـازمان »نمایندگـی بخـش خصوصـی در مذاکرات 
بین المللـی یـا بین دولتـی را بـر عهـده دارد؛ اگـر و هـر 
زمـان کـه دعـوت بـه ایـن کار شـود.« ایـن قیـد »اگـر« 
آشـکارا نشـان دهنده محدودیت هایی اسـت کـه به حضور 
و درگیـر کـردن DEİK تحمیـل می شـود. در مـورد خاص 
TUSKON نیـز، اگرچـه دربـاره مشـارکت آن در مذاکرات 
رسـمی بین دولتـی هیـچ تردیـدی نیسـت، همین مسـاله 

صـدق می کنـد. 
این کـه دولـت کـدام تشـکل تجـاری را بـرای همـکاری 
بـا خـود انتخـاب می کنـد بسـتگی بـه درجـه تمایـل این 
تشـکل ها دارد کـه حاضـر بـه بـازی کـردن بـا قوانیـن 
تعیین شـده بـا دولـت باشـند. DEİK نهـادی اسـت که به 
طـور خاص بـرای هماهنگـی در روابط اقتصـادی خارجی 
تاسـیس شـده اسـت، امـا لزوما بـه معنای این نیسـت که 
دولـت خـود را موظـف بـه اعطـای یـک جایگاه ممتـاز به 
DEİK بدانـد. در عـوض، حالـت چانه زنـی تحـت شـرایط 
دیکته شـده از سـوی دولـت وجـود دارد. از قـرار معلـوم، 
دولـت وظیفـه نمایندگـی گروه هـای تجاری را بر حسـب 
سیاسـت های اقتصـادی خارجی بـه DEİK داد چون دولت 
در موقعیتـی نبـود که با شـرکت ها تماس مسـتقیم بگیرد 
بـه خاطـر این کـه چنیـن کاری برایـش خیلـی پرهزینـه 
بـود. در عـوض DEİK امتیـاز مشـارکت داشـتن در فرایند 
سیاسـت گذاری را بـه دسـت آورد، بـا ایـن شـروط کـه 
سیاسـت های دولـت را به چالـش نکشـد، درون چارچوب 
بمانـد و  باقـی  تعیین شـده توسـط دولـت  سیاسـت های 
خـود را درگیـر اقداماتـی نکند کـه با سیاسـت های دولت 
در تناقـض باشـد. همان طـور کـه شـواهد حکایـت دارد، 
ایـن چانه زنـی خیلـی خوب و بـه نفع هر دو طـرف بود )و 

در حـال اثرگـذاری اسـت( و هـر دو طـرف نیروهای خود 
را حـول هـدف مشـترک بهبود روابـط اقتصـادی خارجی 

ترکیـه جمـع کردند. 
نشـانه های چانه زنـی بیـن دولـت و DEİK در چندیـن جا 
دیـده می شـود. مثـال در مـواردی کـه نظر جامعـه تجاری 
در تضـاد بـا سیاسـت های دولت باشـد، DEİK ایـن نظر را 
گـزارش و پیشـنهادهایی بـه دولـت ارائـه می دهـد همراه 
بـا ایـن اطالعـات کـه دولـت بداند جامعـه تجـاری به چه 
چیزهایـی فکـر می کنـد و توجـه دارد. DEİK همچنین از 
اعمـال فشـار بـر دولت پرهیـز می کند و ریسـک نمی کند 
کـه قواعـد بـازی را نقـض کنـد. یک مثـال عینـی در این 
زمینـه، پیشـنهادتوافق تجـارت آزاد بـا آمریکاسـت کـه 
DEİK در سـال 2001 - 2000 از آن حمایـت کرد. توافق 
اتحادیـه گمرکـی ترکیه بـا اتحادیـه اروپا این اجـازه را به 

ترکیـه نمـی داد کـه وارد چنیـن توافقاتـی با کشـورهایی 
شـود کـه پیـش از آن همـان توافـق را بـا اتحادیـه اروپـا 
داشـته اند. DEİK اسـتدالل کـرد کـه بـا اندکی تفـاوت در 
محتـوا و فـرم، هنـوز می تـوان یـک توافـق بـا آمریـکا بـه 
امضـا رسـاند. اما وزارت امـور خارجه ترکیـه کامال مخالف 
ایـن پیشـنهاد DEİK بـود و دسـتور داد ایـن ایـده به بعد 

موکـول شـود. DEİK هـم پافشـاری نکرد. 
همچنیـن مـواردی وجـود دارد کـه به محض درخواسـت 
دولـت، DEİK قوانیـن خـود را منعطـف کـرده اسـت. یک 
نمونـه از آن، تاسـیس شـورای تجـاری ترکیه - پاکسـتان 
در سـال 198۷ بـود. اگرچه پیش شـرط ها و الزامات برای 
تاسـیس شـورای تجـاری آماده نشـده بود، پـس از بازدید 
رسـمی رئیس جمهـور وقت پاکسـتان، محمـد ضیا ءالحق، 

از ترکیه، شـورا تاسـیس شد. 
در رابطـه بـا مسـائل سیاسـی دو توضیـح مهـم بایـد داده 
شـود. نخسـت این کـه DEİK، برخـالف سـایر انجمن های 
تجـاری از قبیـل TÜSİAD، اکیـدا از درگیـر کـردن خـود 
در مسـائل داخلـی پرهیـز می کنـد. دوم این کـه در رابطه 
 DEİK ،بـا سیاسـت های خارجـی ترکیه در قلمرو سیاسـی
فعاالنـه از خـط و ربـط دولـت پشـتیبانی می کنـد. یـک 
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مثـال خوب، موضع گیری شـورای تجـاری ترکیه - آمریکا 
در زمان هایـی اسـت کـه دربـاره نسل کشـی ارمنی هـا در 
کنگـره آمریـکا بحـث می شـود. شـورای تجـاری ترکیه - 
آمریـکا فعاالنه و عمال با سـناتورها و اعضای کنگره تماس 
می گیـرد تـا موضـع ترکیـه در رابطه بـا موضـوع ارمنی ها 
را تبییـن کنـد. در برخـی موارد، این شـورا حتی گام هایی 
قطعی تـر در راسـتای آن هدف برمی دارد. بـرای نمونه، در 
اکتبـر 200۷ این شـورا کنفرانس »ترکیه در سـال 2008 
و فراتـر از آن«1۷ را کـه قـرار بود در شـهر نیویورک برگزار 
شـود، در دقایـق آخـر در واکنـش بـه تصمیـم کمیتـه 
روابـط خارجـی مجلـس نماینـدگان آمریـکا بـه خاطـر 
ارمنی هـا  نسل کشـی  اتهامـات  شـناختن  رسـمیت  بـه 
لغـو کـرد. ایـن درگیـر شـدن در مسـائل سیاسـی نه تنها 
پذیرفته شـده اسـت، بلکـه دولـت اسـتقبال نیـز می کنـد. 
سـفیر ترکیـه، رفعـت آکگونـای، اظهـار می کنـد کـه در 
موضوعـات مشـکل زای معین، از قبیل مسـاله ارمنسـتان، 
تجـاری  امـور خارجـه خواهـان حمایـت جامعـه  وزارت 
اسـت چـون »درگیـر شـدن و حضـور بازرگانـان می تواند 
نتیجـه را تغییـر دهـد«. چندیـن مـورد دیگـر نیـز وجود 
دارد کـه DEİK از سیاسـت های دولـت پشـتیبانی کـرده 
اسـت. بـرای نمونـه، در 26 فوریـه 1999 شـورای تجاری 
ترکیـه - یونـان تصمیـم گرفـت در اعتراض به پشـتیبانی 
یونـان از سـازمان جدایی خـواه پ.پ.کا فعالیت هـای خود 
را بـه مـدت نامعلومـی تعلیـق کنـد. پـس از جلسـه بیـن 
وزیر خارجه دو کشـور در نیویـورک در 30 ژوئن 1999 و 
کمـک یونان بـه تالش های امـدادی زمین لـرزه در ترکیه، 
 DEİK ،شـورای تجـاری دوباره فعال شـد. در هر دو مـورد
یـک کانـال دیپلماسـی غیررسـمی فراهـم و تالش هـای 

دیپلماسـی رسـمی را تقویـت کرد. 
در  تـا  شـد  داده  قـدرت   TUSKON بـه  چـرا  این کـه 
فراینـد سیاسـت گذاری اقتصـادی خارجـی نقـش داشـته 
باشـد - هنگامـی کـه پیـش از آن یک سـازمان مشـخصا 
تاسیس شـده بـرای ایـن هدف یعنـی DEİK وجود داشـت 
- ماجرایـی اسـت کـه می تـوان از هـر دو منظـر سیاسـی 
و واقع بینانـه آن را تبییـن کـرد. انـدر آرات، سـفیر ترکیه 
در مجارسـتان، بـا رد کـردن ضرورت وجـودی هر انجمن 
تجـاری واحـد می گویـد: » DEİK وظیفـه خـود را تمـام و 
کمـال انجـام می دهـد. امـا اگـر موفـق بـه انجام ایـن  کار 
نشـود، کسـی دیگـر می توانـد بـه جـای آن انجـام دهد.« 
کلمـات آرات آشـکارا بیانگـر رویکرد واقع بینانـه وزارتخانه 
اسـت و می تـوان از منظـر دولـت این گونـه اسـتدالل کرد 
کـه با درگیـر کـردن TUSKON می تـوان اجازه متنوع سـازی 
شـرکا را داد و از وابسـتگی بیـش  از حـد بـه یک سـازمان 

واحـد اجتنـاب کرد. 
 ،TUSKON .امــا از جنبه سیاســی، ماجــرای متفاوتی داریــم
ــر  ــی درگی ــت داخل ــود را در سیاس ــس DEİK، خ ــر عک ب
کــرد؛ اگرچــه تنهــا از طریــق ابــراز نظرهایــی کــه همیشــه 
از موضــع دولــت پشــتیبانی می کنــد، بــه جــای آن کــه آن 
را بــه چالــش بکشــد. ایــن در حالــی اســت کــه شــاید بــه 

نظــر برســد TUSKON بــا گام گذاشــتن در عرصه سیاســی، 
بــه ســمت عرصــه ای خــارج از چانه زنــی بــا دولــت حرکــت 
کــرده اســت. موضع گیــری طرفــدار دولــت ایــن ســازمان را 
می تــوان بــه  عنــوان دلیلــی تصــور کــرد بــرای آن کــه چــرا 
جایــگاه ممتــاز بــه  دســت آورده اســت. TUSKON ارتبــاط 
نزدیــک خــود بــا دولــت را مدیون پایــگاه پشــتیبانی محلی 
بــزرگ خــود اســت و هیــچ ســازمان تجــاری دیگــری کــه 
بــا خیــزش بــورژوازی محافظــه کار جدیــد در ترکیــه پدیدار 
شــده اســت ارتبــاط نزدیک تــری بــا دولــت حــزب عدالــت 
ــه لطــف ســاختار ســازمانی  ــدارد. TUSKON ب و توســعه ن
هرمی شــکل خــود دارای پایــگاه عضویــت گســترده عمدتــا 
شــامل بنگاه هــای کوچــک و متوســط از اردوگاه محافظه کار 
ــازه  ــدگان ســنتی محافظــه کار ت ــی اعضــای تولیدکنن یعن
ــی  ــر اصل ــال، عنص ــن ح ــه در عی ــت ک ــده اس پدیدارش
پشــتیبانی انتخاباتــی دولــت در ســطح عامــه مــردم اســت. 
ــعه و  ــزب توس ــن ح ــک بی ــای ارگانی ــه پیونده ــا این ک ب
عدالــت و TUSKON وجــود نــدارد، بــه نظــر می رســد ایــن 
وضعیــت یــک ارتبــاط دوطرفــه ســودمند بیــن طرفــداری 
ــاد  ــت TUSKON ایج ــعه و عضوی ــت و توس ــزب عدال از ح

.کــرده اســت
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ن  ا در ا�ی در بسیاری از نقاط دنیا شناسا�ی دلیل مرگ �ب مشالک�ت روبه رو م شود ز�ی

ن امر طوال�ن �ت شدن و  ن اکر را دارند و نتیجه ا�ی ه ای اجازه ا�ی ژ ش�ن و�ی ن مناطق فقط �پ

د بودن داده ها م اکهد ینه های ثبت علت فوت است که از قابل اع�ت افزایش هز

 را بسیار 
گ

ایش واقعیت افزوده روی شيشه جلوی اتومبیل رانند�
ن
�

، واقعیت های موجود است؛ مثال  ه ما م بین�ی پ
ن

آسان �ت م کند. آ�

ن های دیگر ن و ماش�ی درختان کنار خیا�ب

ای   سطح هشدار را �ب
گ

ز� ی� به �ت یت غذا و داروی آمر سازمان مد�ی

وفن افزایش  وییدی مانند مسکن ایبو�پ اس�ت اب غ�ی داروهای ضد ال�ت

داده است

فت کننده ها�ی اکر م کند که م توانند درجات  وست انسان �ب اساس فعالیت در�ی

ی شبیه  ن لس های ولتاژ )چ�ی یتایل که از �پ ب تلف فشار را به صورت سیگنال های د�ی حمن

ای القای حس ملس به مغز ارسال کنند کد مورس( شلک گرفته اند �ب

یه  نیک را فرامه م کنند چون �پ
گ

ته ام�ن کشاورزی اراک ن ار�ی حمصوالت کشاورزی �ت

نیک استفاده نکردن از کود ها و آفت کش های شیمیا�ی است
گ

کشت اراک

فناوری های فردا
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اپلیکیشن جدیدی که دلیل مرگ را به 
شکلی سریع و قابل اعتماد ثبت می کند

ها راز واقیع مرگ  و م�ی

 مجید جدیدی
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و  نمی شوند  علمی  ثبت  صورت  به  دنیا  مرگ های  دو سوم 
در 180 کشور دنیا که حدود 80 درصد جمعیت جهان را 
قابل  اعتماد  به گونه ای  افراد  تشکیل می دهند، دلیل فوت 
میر  و  مرگ  درباره  روشن  توضیح  وجود  نمی شود.  گزارش 
توسط  که  را  عمومی   سالمت  برنامه ریزی های  می تواند 
مسئولین پزشکی کشور ها انجام می شود، بهبود بخشد و در 
نهایت سبب اعتالی وضعیت عمومی  سالمتی شهروندان شود. 
به تازگی اپلیکیشن جدیدی که قابل نصب روی تلفن های 
گزارش  در  می تواند  که  ارائه شده  تبلت هاست  و  هوشمند 
علت مرگ به یاری پزشکان بشتابد. این اپ جدید می تواند 
برای جمع آوری اطالعات درباره علت مرگ متوفی از اعضای 

خانواده به کار گرفته شود. 
این اپ که در واقع یک برنامه اتوپسی کالمی  کوتاه است، 
پس از 10 سال تالش و با همکاری دانشگاه ملبورن استرالیا 
و انستیتو سالمت دانشگاه واشنگتن در سیاتل طراحی شده 
است. پژوهشی که به تازگی در مجله پزشکی BMC چاپ 
شده است، درباره این اپ جدید و تست آن در چندین کشور 
توضیحاتی ارائه می دهد. به گفته مدیر این مطالعه، آلن لوپز 
بین المللی  کارشناس  که  سالمتی  و  جمعیت  دانشگاه  در 
و  سیستم ها  توسعه  برای  سالمتی  اطالعات  جمع آوری 
سیاست های مرتبط با سالمت است، اطالعات به روز درباره 
علت مرگ افراد و سن آن ها در زمان فوت، برای برنامه ریزی 
سیاست های پیشگیری از مرگ های پیش از موعد ضروری 
است. »این اپ توانایی انجام جمع آوری قابل اعتماد، ارزان، 
همان  در  و  موثر  به صورت  را  مرگ  دالیل  و سریع  آسان 
زمان دارد. او توضیح می دهد که اطالعات دقیق درباره علت 
مرگ برای بررسی بیماری ها، صدمات پزشکی و جهت گیری 
داشتن چنین  بدون  است.  عمومی  مهم  مشکالت سالمت 
اطالعاتی ما نشانگر های الزم را برای روشن سازی میزان موثر 
بودن برنامه ها و سیاست های مرتبط با سالمتی در اختیار 

نخواهیم داشت.« 
توسعه این اپ در دو مرحله انجام شده است. در قدم اول، 
تیم پژوهشگران پرسشنامه اتوپسی کالمی  را طراحی و در 

مرحله  در  کردند.  تست  تانزانیا  و  مکزیک  فیلیپین،  هند، 
بعدی، محققان این اپ را در چین، سریالنکا و پوپوآ گینه نو به 
صورت میدانی آزمایش کردند. این اپ که روی اسمارت فون ها 
از  مجموعه ای  شامل  می شود،  نصب  راحتی  به  تبلت ها  و 
پرسش ها و تست هاست که متصدی اپ از خانواده متوفی 
می پرسد. سپس یک کامپیوتر اطالعات به دست آمده را بدون 
نیاز پزشک آنالیز می کند. به عقیده کریستوفر موری، دانشمند 
دیگری که در طراحی این اپ همکاری داشته است، مطالعات 
به  کامپیوتری  الگو های  که  می دهد  نشان  کالمی   اتوپسی 
اندازه پزشکان در شناسایی دلیل مرگ دقیقند و این کار را با 

هزینه ای بسیار پایین تر انجام می دهند. 
در بسیاری از نقاط دنیا شناسایی دلیل مرگ با مشکالتی 
ویژه ای  پزشکان  فقط  مناطق  این  در  زیرا  می شود  روبه رو 
امر طوالنی تر شدن و  این  نتیجه  و  را دارند  این کار  اجازه 
افزایش هزینه های ثبت علت فوت است که از قابل اعتماد 
بودن داده ها می کاهد. گاهی تاخیر بین زمان مرگ و گزارش 
کامپیوتری  تکنولوژی  برسد.  سال   10 به  می تواند  پزشک 
می تواند راهگشای این مشکل باشد و شناسایی لحظه ای علت 
مرگ را با ایجاد ارتباط بین عالئم و یک نوع خاص مرگ 
روشن کند. این اپ اطالعات را با کمک کارکنان و مسئولین 
بخش سالمت جمع آوری می کند. »به دانش و آموزش زیادی 
هم نیازی نیست چون اطالعات بعدا وارد کامپیوتر می شود. 
به این ترتیب، پزشکان می توانند کاری را که برای آن آموزش 
دیده اند به بهترین وجه و با عملکرد بهتر انجام دهند. دولت ها 
راه هایی برای جمع آوری اطالعات درباره سیاست های سالمت 
دارند که هزینه ای ندارد و می تواند به صورت لحظه به لحظه 
در دسترس باشد؛ حتی اگر در نقاط دورافتاده ای مثل یک 
روستای جنگلی در آفریقا باشد.« در ایاالت متحده آمریکا 
مجوز استفاده از اولین سیستم مانیتورینگ از راه دور به صورت 
اپ برای بیماران با دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب که درون 
 بدنشان کار گذاشته شده، تایید شده است. با این سیستم، بیمار 
می تواند اطالعات مرتبط با دستگاه ضربان ساز خود را برای 

 .پزشک معالج از طریق تلفن هوشمندش بفرستد
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راندن میان صفر و یک ها

 چند تکنولوژی مفید در اتومبیل های آینده 
ن

معر�

 بابک جمالی
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بــرای مدت هــا هــدف نهایــی ســاخت اتومبیــل انتقــال و 
جابه جایــی ســریع مــا آدم هــا از نقطــه ای بــه نقطــه دیگــر 
ــا  ــزه را الق ــن انگی ــوژی ای ــم و تکنول ــرفت عل ــود. پیش ب
کــرد کــه آدمــی، عــالوه بــر بــرآورده کــردن ایــن نیــاز، 
ــل در  ــاخت اتومبی ــرای س ــم ب ــری را ه ــای دیگ گزینه ه
ــر. آنچــه  ــه آســایش و امنیــت باالت نظــر بگیــرد؛ از جمل
در ادامــه می خوانیــد، مطالبــی دربــاره فناوری هایــی 
اســت کــه تــا حــدود یــک دهــه آینــده در ماشــین های 
متــداول و خانوادگــی - و نــه فقــط لوکــس - قابــل 

ــود.  ــد ب دسترســی خواهن
بــه نظــر می رســد همــان مســیری کــه در مــورد 
ــیله ای  ــزار از وس ــن اب ــد و ای ــی ش ــراه ط ــای هم تلفن ه
ــزاری  ــه اب ــد ب ــتفاده می ش ــاس اس ــرای تم ــا ب ــه صرف ک
ــه  ــت، ب ــل یاف ــگ تکام ــای رنگارن ــا قابلیت ه هوشــمند ب
زودی بــرای ماشــین هایی کــه ســوار می شــویم هــم 
طــی می شــود. بــه عبــارت دیگــر، ایــن ماشــین ها 
هوشــمند خواهنــد شــد یــا بهتــر اســت بگوییــم 
هوشــمندتر از آنچــه در حــال حاضــر هســتند. ایــن رونــد 
آغــاز شــده اســت و برخــی از خودروســازان اســتفاده از 
تکنولوژی هــای هوشــمند را در ســاخت اتومبیل هایشــان 
مدت هاســت بــه عنــوان یــک اســتراتژی جــدی و 

ــد.  ــرار داده ان ــر ق ــده دار مدنظ آین
كنترلحركتپیشرفته

ــای  ــرای اتومبیل ه ــدی ب ــن جدی ــودی آپش ــی آئ کمپان
ــابقه ای  ــه صــورت بی س ــه ب ــرده اســت ک ــه ک ــود ارائ خ
ســبب آســان شــدن کنتــرل کارکرد هــای اتومبیــل 
 MMI touch کــه  جدیــد  ویژگــی  ایــن  می شــود. 
نامیــده می شــود و در واقــع فــرم پیشــرفته تر اینرفیــس 
تکنولــوژی  اتومبیل هاســت.  ایــن  در  مدیــا  کنتــرل 
کنتــرل حرکــت پیشــرفته بــر اســاس تکنولــوژی کنتــرل 
ــای  ــر در اتومبیل ه ــال حاض ــه در ح ــدا ک ــه و ص دکم

اســت،  موجــود  ماشین ســازی  بــزرگ  شــرکت های 
ــن  ــورد ای ــب در م ــه جال ــد. نکت ــد آم ــود خواه ــه وج ب
امــکان  آئــودی،  آینــده  ماشــین های  در  تکنولــوژی 
ــا قســمتی از فرمــان مــورد نظــر روی  نوشــتن فرمــان ی
ــدون  ــت، ب ــتان اس ــتفاده از انگش ــا اس ــژه ای ب ــد وی پ
نیــاز بــه چرخانــدن دکمه هــا یــا انتخــاب از بیــن 
ــی ســبب آســان تر  ــن ویژگ ــه ای از دســتورها. ای مجموع
شــدن انتخــاب نــام مکان هــا و آدرس هــا بــرای ورود بــه 
سیســتم ناوبــری اتومبیــل، وارد کــردن شــماره تلفن هــا 
ــا  ــیقی ی ــاب موس ــه انتخ ــاس و البت ــراری تم ــرای برق ب
ایســتگاه های رادیویــی بــرای گــوش دادن هنــگام 

رانندگــی می شــود. 
ــوژی را  ــن تکنول ــود از ای ــم نســخه خ ــز ه مرســدس بن
ارائــه کــرده اســت. ایــن تکنولــوژی عــالوه بــر انگلیســی، 
ــاید  ــم در دســترس اســت. ش ــر ه ــای دیگ ــرای زبان ه ب
وقــت آن رســیده باشــد کــه منتظــر نســخه های فارســی 
ــاری  ــیم؛ انتظ ــم باش ــند ه ــوژی مشتری پس ــن تکنول ای
ــا کمــک ســرمایه گذاری در شــرکت های  ــد ب کــه می توان
ــر  ــی میس ــن فناوری های ــا چنی ــط ب ــان مرتب دانش بنی

شــود. 
نمایشواقعیتافزوده

ــل  ــوی اتومبی ــزوده روی شیشــه جل ــش واقعیــت اف نمای
مــا  آنچــه  می کنــد.  آســان تر  بســیار  را  رانندگــی 
ــان  ــال درخت ــای موجــود اســت؛ مث ــم، واقعیت ه می بینی
کنــار خیابــان و ماشــین های دیگــر. اگــر بــه ایــن 
ــه  ــا اضاف ــات آن ه ــاره جزئی ــخصاتی درب ــا مش واقعیت ه
شــود، آنچــه حاصــل می شــود، واقعیــت افــزوده ای 
آنچــه در هواپیماهــای  ماننــد  بــود دقیقــا  خواهــد 
جنگنــده روبــه روی خلبــان و روی شیشــه جلــو بــه 
نمایــش درمی آیــد. فکــرش را بکنیــد، تــوی جــاده 
چالــوس رانندگــی می کنیــد و 100 متــر مانــده بــه 
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خروجــی خوزنــکال یــا بســتنی دهاتــی بتوانیــد اطالعــات 
ــا قیمت هــای فراورده هــای  ــه برنامــه پیســت ی مربــوط ب
ــز  ــد! هیجان انگی ــینتان ببینی ــه ماش ــی را روی شیش لبن
اســت. نــه؟! البتــه بــه  شــرط آن کــه جانتــان را ســر ایــن 

ــد!  ــذت نگذاری ل
دانســتن فاصلــه بــا اتومبیــل جلویــی روی شیشــه جلــو 
ــز را  ــتفاده از گاز و ترم ــن، دور زدن و اس ــبقت گرفت س
بســیار آســان تر می کنــد. بــا اســتفاده از تلفن هــای 
هوشــمند ماننــد آیفــون یــا اپلیکیشــن هایی چــون  
Hudway می تــوان اطالعــات ناوبــری را روی شیشــه 
ــی ممکــن  ــه در شــرایط آفتاب ــرد. البت ــو مشــاهده ک جل
ــه  ــود. ب ــاهده نش ــی مش ــه خوب ــات ب ــن اطالع ــت ای اس
ایــن ترتیــب می توانیــم بــدون چشــم برداشــتن از جــاده 
رانندگــی کنیــم و تمــام آنچــه را الزم داریــم روی جــاده 
ــی چنیــن آپشــن  ــرای خطــرات احتمال ببینیــم. البتــه ب
جذابــی حتمــا فکــری خواهــد شــد وگرنــه دیــدن جــاده 
ــزی  ــته ها چی ــام و نوش ــداد و ارق ــت اع ــوس از پش چال

ــد.  ــتقبال کنن ــی از آن اس ــا خیل ــه راننده ه ــت ک نیس
ماشینتانراآپدیتكنید!

تصـــور کنیـــد اتومبیلـــی را می رانیـــد کـــه از اپ هایـــی 
ســـود می بـــرد و اگـــر از گوشـــی هوشـــمند شـــما 
قوی تـــر نباشـــد، کمتـــر از آن هـــم نیســـت. مثـــال در 
برخـــی کشـــور ها یـــا شـــهرها می توانـــد اطالعاتـــی را 
دربـــاره جاذبه هـــای توریســـتی، رســـتوران ها، هتل هـــا 
ــل  ــی اتومبیـ ــا نوعـ ــی تویوتـ ــد. کمپانـ ــه بدهـ و... ارائـ
کانســـپت ارائـــه کـــرده اســـت بـــه نـــام Fun Vii کـــه 
ــبب  ــن سـ ــن آپشـ ــا را دارد. ایـ ــن ویژگی هـ ــام ایـ تمـ
اتصـــال اتومبیـــل بـــه دوســـتان شـــما و حتـــی دیگـــر 
ــی  ــت مدتـ ــن اسـ ــه ممکـ ــود. البتـ ــین ها می شـ ماشـ

ـــازار  ـــه ب ـــن ب ـــل ای ـــی مث ـــا اتومبیل های ـــد ت ـــول بکش ط
ـــای  ـــا و اپ ه ـــاال برنامه ه ـــن ح ـــا همی ـــوند ام ـــه ش عرض
ــام، امـــکان  موجـــود در اتومبیل هـــای شـــرکت های بنـ
ـــر  ـــودرو تاثی ـــی خ ـــرد کل ـــه روی کارک ـــد ک روزآوری دارن
ـــد  ـــد درص ـــای ص ـــد. اتومبیل   ه ـــی می گذارن ـــیار خوب بس
الکتریکـــی شـــرکت تســـال ماننـــد مـــدل اس امـــکان 
آپدیـــت شـــدن را بـــرای اپ هـــای خـــودرو در اختیـــار 
مشـــتریان قـــرار می دهنـــد. بـــه عبارتـــی، هـــر چنـــد 
ـــن  ـــر اپلیکیش ـــین سراس ـــد ماش ـــار می توانی ـــک ب ـــت ی وق
خـــود را ارتقـــا دهیـــد و یـــک ورژن دیجیتالـــی تـــر و 

ــد.  ــوید و برانیـ ــوار شـ ــر را سـ تازه تـ
باتریهاینازکصفحهای

یکــی از مشــکالت ســاخت اتومبیل هــای الکتریکــی، 
آن هاســت.  باتری هــای  بــودن  بــزرگ  و  ســنگینی 
خودروســازان بــه دنبــال راه هــای جایگزیــن بــرای 
ــغال کن  ــا اش ــزرگ و فض ــای ب ــر باتری ه ــری بهت قرارگی
در ســاخت بدنــه اتومبیل هــا هســتند؛ یعنــی خــود 
باتری هــا قســمتی از بدنــه یــا فضــای داخلــی و بیرونــی 
ــا  ــت باتری ه ــاز اس ــن کار نی ــرای ای ــند. ب ــل باش اتومبی
بــه صــورت صفحه هــای نــازک و بــا انعطاف پذیــری 
ــی از  ــاال باشــند. در حــال حاضــر چنیــن تکنولوژی های ب
ــان  ــا اطمین ــا ب ــده اند ام ــارج نش ــگاه خ ــط آزمایش محی
فراگیــر می شــوند؛  زودی  بــه  کــه  گفــت  می تــوان 
ــوت  ــش کاپ ــد نق ــه می توان ــرای نمون ــه ب ــی ک باتری های

ــد.  ــازی کنن ــم ب ــین را ه ــو ماش جل
ارتباطاتبیناتومبیلی

ــا  ــما ب ــت ش ــکان صحب ــاط ام ــوع ارتب ــن ن ــی ای معن
ــرای ســبقت بــه شــما راه  راننــده جلویــی نیســت کــه ب
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ــا و  ــن اتومبیل ه ــاط بی ــراری ارتب ــکان برق ــد! ام نمی ده
رد و بــدل کــردن اطالعــات مربــوط بــه حرکــت در جــاده 
ــرات  ــش خط ــک و کاه ــدن ترافی ــه روان ش ــد ب می توان
جــاده ای بــه صــورت معنــاداری کمــک کنــد. بــه عنــوان 
مثــال، اگــر اتومبیلــی از نقطــه کــور و غیرقابــل مشــاهده 
بــه شــما نزدیــک شــود، ایــن تکنولــوژی می توانــد 
جلــوی تصــادف و برخــورد را بگیــرد. یعنــی خــود 
ــی  ــوی دیجیتال ــم گفت وگ ــا ه ــد ب ــا می توانن اتومبیل ه
داشــته باشــند و بــه همدیگــر اطالعــات بدهنــد؛ چیــزی 
ــاد  ــا زی ــن روزه ــه ای ــیا ک ــت اش ــان اینترن ــبیه هم ش
در مــورد آن صحبــت می شــود. فکــرش را بکنیــد، 
اتومبیلتــان بــه شــما بگویــد بــه دلیــل پیشــنهاد ماشــین 
جلویــی در خصــوص چاله چوله هایــی کــه او تجربــه 
ــی از  ــا حت ــم ی ــم کنی ــر اســت ســرعت را ک ــرده، بهت ک

ــد!  ــری بروی مســیر دیگ
ــی ــرایصرفهجوی ــاب ــدواندرزه پن

درمصــرفســوخت
یکــی از آپشــن های جالــب اتومبیل هــای هوشــمند 
ــان  ــد در زم ــی می توانن ــت. یعن ــی آن هاس ــردا، دانای ف
رانندگــی ریزه کاری هــا و فــوت و فن هایــی را هنــگام 
آوری کننــد کــه ســبب  یــاد  بــه شــما  رانندگــی 
فرضــا  می شــود.  ســوخت  مصــرف  در  صرفه جویــی 
ــر اســت امــا شــما  ــا نیمــه پ ــاک بنزیــن اتومبیلتــان ت ب
ــن  ــه بنزی ــد ک ــذر می کنی ــی گ ــپ بنزین ــی پم از نزدیک
ــل شــما  ــن لحظــه اتومبی ــه می دهــد. در ای ــر ارائ ارزان ت
ــرد!  ــد ک ــت خواه ــود نصیح ــاک خ ــردن ب ــر ک ــه پ را ب
البتــه اســتفاده از ایــن تکنولــوژی و فراگیــر شــدن 
آن حیــن رانندگــی بــه  خصــوص بــرای راننده هــای 
ــم  ــرای ک ــت باشــد و ب ــک موهب ــد ی ــاط می توان بی احتی

ــان  ــن از هم ــذار. ای ــر تاثیرگ ــک متغی ــوادث ی شــدن ح
ــه  ــی رود ک ــه شــمار م ــی ب ــای تعامل دســت تکنولوژی ه
ــرار دارد.  ــع ق ــه صنای ــه هم ــورد توج ــت م مدت هاس

تلفیقكاملباتلفنهایهمراه
ــا تلفن هــای هوشــمند  در حــال حاضــر تلفیــق کامــل ب
تقریبــا وجــود نــدارد. منظــور امــکان روشــن و خامــوش 
کــردن دســتگاه پخــش موســیقی نیســت، بلکــه امــکان 
ــا  ــردن ی ــا فش ــمند ب ــن هوش ــای تلف ــرل کارکرد ه کنت
ــا کمــک صداســت.  ــا ب لمــس دکمه هــای روی فرمــان ی
کمپانــی هونــدا از پیشــگامان تلفیــق اتومبیل هــای خــود 
ــبورد  ــع، از روی داش ــت. در واق ــل اس ــای اپ ــا تلفن ه ب
ــاس  ــد و تم ــرل کنی ــتم آی اُ اس را کنت ــد سیس می توانی
تلفنــی برقــرار کنیــد یــا موســیقی گــوش دهیــد، پیامــک 
بفرســتید یــا دریافــت کنیــد و جهــت مناســب رانندگــی 

را دریافــت بیابیــد. 
اینترنتهمیشگی

ــم  ــاط دائ ــه ارتب ــاز ب ــل نی ــی اس اتومبی ــای جی پ ابزار ه
ــود  ــکان وج ــن ام ــر ای ــد. اگ ــت ندارن ــبکه اینترن ــه ش ب
ــی اس  ــول جی پ ــات معم ــه ورای اطالع ــد ک ــته باش داش
بــه داده هــای ناوبــری دسترســی داشــت، آن گاه سیســتم 
ترافیــک بهبــودی بســیار قابــل توجهــی را تجربــه خواهد 
کــرد. بــرای ایــن کار نیــاز بــه ارتبــاط دائــم بــه اینترنــت 
وجــود دارد کــه در حــال حاضــر کمتــر اتومبیلــی 
چنیــن امکانــی را دارد. امــا خبــر خــوب این کــه برخــی 
ــرای  ــه هایی ب ــودی - نقش ــد آئ ــازان - مانن از خودروس
ــرعت  ــت پرس ــتفاده از اینترن ــم و اس ــاط دائ ــکان ارتب ام
ــدت( در  ــل بلندم ــان تکام ــا LTE )هم ــارم ی ــل چه نس

 .ــد ــا دارن ــاخت اتومبیل ه س
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چسب مسکن حاوی ایبوپروفن؛ بدون 
خطرات جانبی

دستاوردها�ی که صنعت داروسازی را متحول خواهد کرد

 حسین موثر
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کــم کــردن عــوارض داروهــا یکــی از دغدغه هــای 
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــازی ب ــت داروس ــگی صنع همیش
ــرای  ــاالی مســکن ها در دنیــا تمرکــز ب میــان، مصــرف ب
ــش  ــش از پی ــا را بی ــن داروه ــم در ای ــن مه ــق ای تحق
کــرده اســت. یکــی از ایــن مســکن ها ایبوپروفــن اســت. 
افــراد بســیاری ایــن مســکن را بــرای کاهــش درد، تــورم 
ــی  ــرات جانب ــه اث ــا ک ــد. از آن ج ــب مصــرف می کنن و ت
ــن  ــد ای ــش از ح ــرف بی ــه مص ــادی ب ــده زی نگران کنن
ــد شــده  ــاط داده می شــود، نوعــی چســب تولی دارو ارتب
ــه  ــورد توصی ــن دارو را در دوز م ــد ای ــه می توان ــت ک اس
ــن  ــاند. ای ــدن برس ــه ب ــی ب ــرات جانب ــاد اث ــدون ایج و ب
چســب شــفاف اســت و حتــی زمانــی کــه لــود دارو بــه 
انــدازه 30 درصــد وزن آن باشــد، بــه خوبــی بــه پوســت 
ــن را پژوهشــگران دانشــگاه  می چســبد. چســب ایبوپروف

ــی  ــتان طراح ــک در انگلس واروی
کرده انــد. 

ــذا و داروی  ــت غ ســازمان مدیری
ســطح  تازگــی  بــه  آمریــکا 
ــای ضــد  ــرای داروه هشــدار را ب
ــد  ــتروییدی مانن ــاب غیراس الته
مســکن ایبوپروفــن افزایــش داده 
ــر اســاس برچســب های  اســت. ب
ــداردهنده جدید، سوءمصرف  هش
ــد  ــا می توان ــن دســته از داروه ای
ســبب حمــالت قلبــی، ســکته و 
مــرگ پیــش از موعد بــدون هیچ 
ــود.  ــده ای ش ــت اخطاردهن عالم
احتمــال ایجــاد ایــن حــاالت 
ــا را  ــن دارو ه ــه ای ــرادی ک در اف
مصــرف  طوالنی مــدت  بــرای 
اســت.  بیشــتر  می کننــد، 
ــد  ــن می توان ــن ایبوپروف همچنی
ســوراخ  و  خونریــزی  ســبب 
ــود.  ــا ش ــده و روده ه ــدن مع ش

ــای  ــن راه ه ــی، یافت ــن خطرات ــن چنی ــر گرفت ــا در نظ ب
ــکین درد  ــرای تس ــر ب ــا کم خط ــر ی ــن بی خط جایگزی

ــت.  ــد داش ــی خواه ــی باالی ارزش پژوهش
اگرچــه چســب های مســکن دیگــری هــم در بــازار یافــت 
ــه  ــن ب ــه ایبوپروف ــت ک ــار اس ــن  ب ــا اولی ــود، ام می ش
ــه می شــود.  ــه پوســت ارائ صــورت پوششــی چســبنده ب
ــن  ــران ای ــی از مدی ــون، یک ــور هدلت ــه پروفس ــه گفت ب
پــروژه، بســیاری از برچســب های مســکن در واقــع هیــچ 
ــرم  ــا گ ــع ب ــد و در واق ــود ندارن ــکنی در خ داروی مس
ــوند.  ــکین می ش ــبب تس ــل درد س ــی مح ــردن موضع ک
ــن  ــی ایبوپروف ــل توجه ــزان قاب ــب ها می ــن برچس در ای
ــد  ــرار می گیــرد کــه می توان درون ماتریکــس پلیمــری ق
ــه بــدن بیمــار  ــا نــرخ ثابــت طــی 12 ســاعت ب دارو را ب
ــرای  ــن چســب راه را ب ــان، ای ــه طراح ــه گفت ــاند. ب برس
ــه منظــور کاهــش  انتقــال دیگــر مــواد تســکین دهنده ب

درد هــای مربــوط بــه آرتــروز، کمــردرد، نورولــژی و 
ــاز  ــدون ایجــاد اثــرات جانبــی مخــرب داروهــا ب غیــره ب
می کنــد. پروفســور هدلتــون توضیــح می دهــد کــه 
ــب هایی  ــت چس ــته اس ــم او توانس ــار تی ــن ب ــرای اولی ب
تولیــد کنــد کــه میــزان موثــری از مســکن ایبوپروفــن را 
بــرای کاهــش درد بــه بــدن بیمــار می رســاند. بــه گفتــه 
ایــن دانشــمند، آن هــا موفــق شــده اند لــود دارو و میــزان 
چســبندگی برچســب ضــد درد را بهبــود ببخشــند تــا بــا 
رســاندن میــزان موثــر و کافــی مســکن بــا نــرخ ثابــت بــه 
بــدن بیمــار، بــدون ایجــاد عــوارض جانبــی، درد بیمــار را 
تســکین دهنــد. ایــن تیــم بــا طراحــی ایــن چســب امکان 
ــا  ــه ب ــری دارو را در مقایس ــا 10 براب ــردن 5 ت ــه ک اضاف

ــد.  ــاد کرده ان ــی ایج ــب های کنون ــا و چس ژل ه
ایبوپروفـن بـه صـورت ژل هـم در دسـترس اسـت امـا 

ایـن  بـه  مصرفـی  دوز  کنتـرل  می گوینـد  پژوهشـگران 
صـورت دشـوار اسـت و آن هـا این نـوع مصـرف را توصیه 
نمی کننـد. در حـال حاضـر تنها تعـداد اندکـی از پلیمر ها 
وجـود دارنـد کـه قابلیت انتقـال دارو را به صورت چسـب 

و پـس از برداشـتن چسـب از پوسـت دارنـد. 
موفقیــت ایــن چســب جدیــد تنهــا بــه ایبوپروفــن 
ــده ای  ــی امیدوارکنن ــج آزمایش ــود و نتای ــدود نمی ش مح
ــا  ــپرین( ب ــه آس ــیالت )پای ــل سالیس ــال متی ــرای انتق ب
ایــن چســب بــه دســت آمــده اســت. پژوهشــگران طــراح 
ــرای  ــوآوری را ب ــن ن ــد ای ــد بتوانن ــن چســب امیدوارن ای
بــازه گســترده ای از داروهــای دیگــر هــم بــه صــورت موثر 
ــاال  ــد احتم ــی می کنن ــد و پیش بین ــه کار ببرن ــد ب و مفی
ــاهد  ــا ش ــالدی، داروخانه ه ــال 2018 می ــل س ــا اوای ت
ــوژی جدیــد انتقــال پوســتی - گرمایــی دارو  ایــن تکنول

 .ــند باش
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راهی دشوار که آغاز شده است

یه به ساخت اعضای مصنویع جدید �ب قابلیت المسه 
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تیمی  از مهندسـان دانشـگاه اسـتنفورد در ایالـت کالیفرنیا 
آمریـکا نوعـی مـاده پالسـتیکی سـاخته اند کـه می توانـد 
فشـار را درک کنـد و سـیگنالی به یک سـلول زنـده مغزی 
بفرسـتد. آن هـا معتقدنـد این پژوهـش راه را برای سـاخت 
اعضـای مصنوعـی بـا امـکان درک حـس المسـه همـوار 
می کنـد. نتایـج ایـن مطالعـه در مجلـه معتبـر سـاینس 
چـاپ شـده اسـت. پروفسـور ژنـان باو کـه مدیر ایـن گروه 
تحقیقاتـی اسـت، در یـک دهـه گذشـته در پـی یافتـن 
ترکیباتـی بـوده اسـت کـه بتواننـد قابلیـت خـم و راسـت 
شـدن و درمان پذیـری پوسـت و همچنیـن امـکان درک 
کـردن سـیگنال های دمایـی، لمـس و درد و بـه صـورت 
کلـی حـس المسـه را تقلیـد کنند تـا بتـوان نهایتـا نوعی 
نسـج انعطاف پذیـر سـاخت؛ بافت هایـی کـه روی اعضـای 
مصنوعـی سـوار می شـوند و شـکلی از قابلیت حـس کردن 

را بـه فـرد القـا می کننـد. 
تکنیـک تیـم طـراح شـامل سـاخت تـار و پـودی دوالیـه 
اسـت کـه الیـه باالیی کار مکانیسـم حـس کـردن را انجام 
می دهـد و الیـه پایینـی، ماننـد یـک مـدار، سـیگنال های 
الکتریکـی را بـرای سـلول های عصبـی ترجمـه می کنـد و 
می فرسـتد. الیـه باالیـی سنسـوری دارد که فشـار را مانند 
پوسـت انسـان درک می کنـد و بیـن فشـار و لمـس آرام تر 

قائل می شـود.  تمایـز 
پوسـت انسـان بـر اسـاس فعالیـت دریافت کننده هایـی کار 
می کنـد کـه می تواننـد درجات مختلف فشـار را بـه صورت 
سـیگنال های دیجیتالـی کـه از پالس هـای ولتـاژ )چیـزی 
شـبیه کد مـورس( شـکل گرفته اند برای القـای حس لمس 
بـه مغـز ارسـال کننـد. در حـدود 5 سـال پیـش، ایـن تیم 
بـرای اولیـن بـار نشـان دادنـد که چگونـه مواد پالسـتیکی 

می تواننـد بـا اندازه گیـری سـاختار های مولکولی شـان بـه 
عنوان حسـگر فشـار استفاده شـوند. آن ها توانستند با اضافه 
کـردن یـک الگوی مشـبک بـه پالسـتیک و فشـرده کردن 
بیشـتر سـاختار مولکولـی فنر های آن، حساسـیت به فشـار 
را افزایـش دهنـد. بـرای اسـتفاده الکترونیکـی از ایـن حس 
درک فشـار، پژوهشـگران میلیاردهـا ریزلولـه کربنـی را در 
سـطح پالسـتیک گسـتراندند. با فشـرده کردن پالسـتیک، 
نانوتیوب هـا بیشـتر بـه هـم نزدیـک و فشـرده می شـوند و 
بـه این ترتیـب جریان الکتریسـیته می تواند عبور و حسـگر 
پالسـتیکی، رفتـار المسـه پوسـت انسـان را تقلیـد کند به 
ایـن صورت که فشـار به مجموعـه ای از پالس های الکتریکی 
تبدیل و به مغز مخابره می شـود؛ درسـت ماننـد کد مورس. 
پالس هـای کوتـاه سـپس بـه یـک مکانیسـم حس کننـده 
فرسـتاده می شـوند. کاهش فشار سـبب ایجاد حالت آرامش 
در جریـان پالـس می شـود کـه به معنـای لمس آرام اسـت 
و حـذف کل فشـار، کل پالـس را قطـع می کنـد. ایـن الیـه 
حسـگر بـه یک الیـه دوم متصل می شـود که نقـش هدایت 
پالس هـا را به عهـده دارد. در نهایت، ایـن کد های الکتریکی 
بایـد به وسـیله سـلول عصبـی بیولوژیـک شـناخته و درک 
شـوند. بـرای این مطالعه، پژوهشـگران خطی از سـلول های 
عصـب انسـان ایجـاد کردند کـه می توانـد پالس ایجادشـده 
توسـط پوسـت مصنوعـی را بـه پالس نـوری تبدیـل کند و 
بـه ایـن ترتیـب می تـوان درک کـردن یـا درک نکـردن را 
سـنجید. اگرچـه ایـن تحقیقـات در مراحـل ابتدایی به سـر 
می برنـد، امـا در نهایـت می توانـد راه را بـرای رسـیدن بـه 
سـاخت اعضـای مصنوعـی بـا قابلیت المسـه همـوار کنند؛ 
چیـزی کـه بـه گفتـه مدیـر ایـن گـروه تحقیقاتی، بـه کار 

 .بسـیار زیادی نیـاز دارد



دانش بنیان  شماره دوم د ی ماه 1394

78

اجماع
ضد گرما

دیدپذ�ی  ب
ت

ژی � منابع ا�ن
ند؛ راه�رهای  و هو�ژ

ریس نشست �پ

 محمدرضا ایزدی



دانش بنیان  شماره دوم د ی ماه 1394

79

نشســت پاریــس بــا اجمــاع 
ــری  ــرای جلوگی ــی ب جهان
ــان  ــم جه ــش اقلی از گرمای
ــاه  )global warming( م
ــان رســید.  ــه پای گذشــته ب
آنچــه در ادامــه می خوانیــد، 
نــوآوری  چنــد  معرفــی 
نشســت اســت  ایــن  در 
ــا  ــی آن ه ــدف نهای ــه ه ک
منابــع  توســعه  و  ایجــاد 
انــرژی ســبز و تجدیدپذیــر 
آینــده  بــرای  هوشــمند 
اســت.  نزدیــک  بســیار 
ایــن  از  اســتفاده 
ــم  ــرای فراه ــا ب تکنولوژی ه
ســاختن انــرژی، یکــی از 
در  ضــروری  راهکار هــای 
ــع  ــتفاده از مناب ــش اس کاه
ــار  ســوخت فســیلی و انتش
ــه ای اســت.  گاز هــای گلخان

پنلهایخورشیدیقابلچاپ
از  کــه  خورشــیدی  صفحــات  از  بســیاری  برخــالف 
ســلول های ســیلیکونی ســاخته شــده اند، جوهر هــای 
چــاپ  بــرای  می تواننــد   )solar inks( خورشــیدی 
روی رول هــای پالســتیکی بــا ســایز A3 اســتفاده شــوند. 
ــل  ــف مث ــای مختل ــا روش ه ــوان ب ــر را می ت ــن جوه ای
ــای  ــرد. از جوهر ه ــه کار ب ــره ب ــی و غی ــپری، پوشش اس
ــوان  ــل  انعطــاف و ارزان می ت خورشــیدی ســبک وزن، قاب
در بــازه ای از مــواد و وســایل اســتفاده کــرد؛ ماننــد 
تلفن هــای هوشــمند، کامپیوتر هــا، ســطوح پنجره هــا 
ــگر  ــولس، پژوهش ــا ش ــه فیون ــه گفت ــاختمان ها. ب و س
موسســه تحقیقاتــی و صنعتــی ولــت، از ایــن ســلول های 
قابــل چــاپ می تــوان در هــر جایــی بهــره گرفــت. ایــن 
موسســه از ایــن محصــول در هشــت ســال گذشــته 
اســتفاده کــرده و دو ســال اســت کــه ایــن ســلول ها روی 
ســقف ایــن مرکــز پژوهشــی نصــب شــده اند. بــه عقیــده 
ــاده  ــش آم ــم  و بی ــوژی ک ــن تکنول ــمند، ای ــن دانش ای
ــن  ــت. ای ــه اس ــارف روزان ــرای مص ــوم ب ــه عم ــه ب عرض
ســیلیکونی  ســلول های  اســتاندارد های  از  ســلول ها 
معمــول برخــوردار هســتند و نســبت بــه آن هــا عملکــرد 

ــد.  ــم دارن ــری ه بهت
توربینهایبادیقابلچرخش

ــه  ــد برنام ــس از تایی ــه زودی و پ ــکاتلند ب ــای اس دری
ــز  ــن مرک ــاهد بزرگ تری ــل ش ــتات اوی ــی اس ــول نفت غ
ــزرگ  ــود. ایــن مجموعــه ب ــادی خواهــد ب توربین هــای ب
بــرق  مــگاوات   6 می تواننــد  چرخنــده  توربین هــای 
ــن  ــه را تامی ــزار خان ــاز 20 ه ــورد نی ــرق م ــد و ب تولی

کننــد. اســتفاده از باد هــای 
ــا  ــه ب ــه در فاصل ــی ک دریای
یــک  می وزنــد،  ســاحل 
بــرای  موثــر  اســتراتژی 
ــد  ــت. کلی ــرق اس ــد ب تولی
توســعه ایــن تکنولــوژی، 
تولیــد  هزینــه  کاهــش 
الکتریســیته در مقایســه بــا 
ــرای  ــداول ب ــای مت روش ه
ــرق اســت  ــان ب ایجــاد جری
برنامه ریزی هــای  البتــه  و 
کشــوری  مدیریــت  کالن 
ســوی  از  بایــد  کــه 
گیــرد.  انجــام  دولت هــا 

ــرای  پژوهش هــای بیشــتر ب
بــرآورد برهمکنــش ایــن 
توربینــی  سیســتم های 
الزم  زیســت  محیــط  و 
ــه نظــر می رســد  اســت و ب
ــالدی  ــال 2020 می ــا س ت
ــل  ــرای عمــوم  و در ســطح وســیع قاب ــوژی ب ــن تکنول ای

ــود.  ــتفاده ش  اس
بالونهایخورشیدیبرایكمپهایآوارگان
در زمــان بــروز حــوادث غیرمترقبــه، انــرژی کافــی و در 
ــل  ــرای ح ــروری ب ــای ض ــی از پیش نیاز ه ــترس یک دس
ــه  ــیل، زلزل ــای آوارگان س ــت. در کمپ ه ــکالت اس مش
و... کــه معمــوال بیــرون شــهر ها و مناطــق غیرمســکونی 
ــانی  ــتم برق رس ــه سیس ــی ب ــوند، دسترس ــاخته می ش س
دشــوار یــا پرهزینــه اســت بنابرایــن از ژنراتور هــای 
ــود.  ــتفاده می ش ــیته اس ــد الکتریس ــرای تولی ــی ب دیزل
اســتفاده از ایــن وســایل آلوده کننــده هــوا، گــران، پرســر 
ــق  ــژه در مناط ــه وی ــت؛ ب ــوار اس ــی دش ــدا و گاه و ص
جنگــی. بــرای ایــن مســاله، یــک تیــم از طراحــان 
ــا محیــط زیســت  فرانســوی راهــی مناســب و ســازگار ب

ــیدی.  ــرق خورش ــد ب ــای تولی ــد؛ بالون ه یافته ان
و  دارنــد  متــر   4 برابــر  قطــری  زفایــر  بالون هــای 
ــرای 50 نفــر، یــک بیمارســتان  ــرژی الزم ب می تواننــد ان
موقــت یــا یــک مرکــز ارتباطــی را فراهــم کننــد. 
الکتریســیته اضافــی هــم در باتری هــا ذخیــره می شــود. 
ــرکت  ــی ش ــادی ماکان ــای ب ــا کایت ه ــول ب ــن محص ای
ــزه  ــده جای ــق ش ــت و موف ــه اس ــل  مقایس ــوگل قاب گ
ــال  ــگران در ح ــم پژوهش ــرد. تی ــه را بب ــون فرانس دایس
ــه  ــتند ک ــخه هس ــن نس ــغول کار روی اولی ــر مش حاض
احتمــاال ســال 201۷ میــالدی آمــاده می شــود و از 
ســال 2018 بــرای همــگان قابــل دســترس خواهــد بــود. 

پمپهایآبخورشیدی
کمبــود منابــع آب در بســیاری از مناطــق جهــان، از 
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ــن  ــزرگ ای ــکالت ب ــه، از مش ــا و خاورمیان ــه آفریق جمل
ــر  ــت ب ــی دالل ــای اقلیم شناس ــت. پژوهش ه ــی اس نواح
ــد و پنل هــای تغییــرات  ــر شــدن کــره زمیــن دارن گرم ت
ــال  ــا 5 س ــد ت ــی می کنن ــی پیش بین ــی جهان آب و هوای
ــت  ــی دس ــا کم آب ــر ب ــارد نف ــم میلی ــدود نی ــده ح آین
ــق  ــن مناط ــال، در ای ــر ح ــه ه ــد. ب ــرم کنن ــه ن  و پنج
اســتفاده از منابــع آب زیرزمینــی غیرقابــل اجتناب اســت 
و در برخــی نواحــی پمپ هــای آب کــه از خورشــید 
ــند.  ــی باش ــک  بزرگ ــد کم ــد، می توانن ــرژی می گیرن ان
ــرو  ــای خورشــیدی نی ــه از پنل ه ــری ک ــای 5 مت پمپ ه
ــق  ــر روز از عم ــر آب را در ه ــزار لیت ــد، 30 ه می گیرن

ــند.  ــاال می کش ــن ب ــری زمی 100 مت
آنــدرو هلــث از موسســه پرکتیــکال اکشــن می گویــد کــه 
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی پتانســیل زیــادی دارد و با 
کمــک برخــی خیریه هــا از ایــن نــوع پمپ هــا در نواحــی 
شــمال کنیــا نصــب شــده اســت؛ پــروژه ای کــه از منبــع 
در دســترس رایــگان، یعنــی نــور خورشــید، بــرای تهیــه 
ــرد.  آب ســالم بــدون نیــاز بــه سیســتم بــرق بهــره می ب
ــال  ــد از س ــدود ۷0 درص ــیدی ح ــرژی خورش ــت ان قیم
2009 تاکنــون کاهــش یافتــه اســت و ایــن مســاله 
ــک  ــرژی کم ــن ان ــتفاده از ای ــعه اس ــه توس ــد ب می توان
ــن  ــرای نصــب ای ــره ب ــراد خب ــا اف ــه در آفریق ــد. البت کن
پمپ هــا کــم پیــدا می شــوند و وجــود مشــکالتی ماننــد 
ــن  ــت از ای ــه حفاظ ــاز ب ــد نی ــه می توان ــگ در منطق جن

ــد.  ــاد کن ــا را ایج پمپ ه
پنلهــایخورشــیدیمبتنــیبــر

هنــراوریگامــیژاپنــی
ــید  ــد خورش ــه بتوانن ــیدی ک ــای خورش ــاخت پنل ه س
ــاداری  ــه صــورت معن ــال و ب ــش دنب را در مســیر حرکت
نــوآوری  کننــد،  جــذب  بیشــتری  انــرژی  میــزان 
ــروزه اســتفاده  ــه ام ــوژی ک ــا تکنول ــدی نیســت. ام جدی
ــط  ــکل و فق ــنگین و مش ــران، س ــد گ ــود می توان می ش
در مکان هــای خاصــی جوابگــو باشــد. پژوهشــگران 
ــه آن  ــه پای ــتند ک ــی هس ــق روی راه حل ــال تحقی در ح
ــردن  ــا ک ــدن و ت ــر بری ــا هن ــی ی ــی  ژاپن ــر اوریگام هن
ورقه هــای کاغــذ اســت. هنرمنــد اوریگامــی،  مکــس 
ــس از کار  ــیگان پ ــگاه میش ــش در دانش ــتاین و تیم اش

کــردن بــا کاغــذ، پنــل خورشــیدی اختــراع کرده انــد کــه 
اجــزای آن در زمانــی کــه کشــیده شــوند، بــه اطــراف و 
ــه  ــد ک ــا معتقدن ــد. آن ه ــر می چرخن ــمت یکدیگ ــه س ب
ــی بســیار  ــواع فعل ــه ان ــن سیســتم ها نســبت ب نصــب ای
ــوان  ــن می ت ــود و همچنی ــد ب ــر خواه ــان تر و ارزان ت آس
ــا مــواد ســبک وزن تری تهیــه کــرد. بــر  ایــن پنل هــا را ب
ــه  ــه در مجل ــم ک ــن تی ــای ای ــج پژوهش ه ــاس نتای اس
نیچــر کامینیوکیشــن چــاپ شــده اســت، اســتفاده 
ــد  ــرژی را 35 درص ــد ان ــان تولی ــا راندم ــن پنل ه از ای
ــوان  ــر اســاس طراحــی جدیــد می ت بهبــود می بخشــد. ب
ــا برش هایــی  ــل  انعطــاف را ب ســلول های خورشــیدی قاب
ــن  ــی ای ــواه درآورد. طراح ــای دلخ ــورت طرح ه ــه ص ب
ــر اســت. ــد و موث ــه مفی ــاده و البت ــکال بســیار س اش

بــا معابــر روشــنایی چراغهــای
پشــهها بــا مبــارزه قابلیــت

ــری  ــنایی معاب ــای روش ــزی چراغ ه ــگران در مال پژوهش
بــا  می تواننــد  نه تنهــا  کــه  کرده انــد  طراحــی 
گرمایــش جــو زمیــن مبــارزه کننــد، بلکــه همزمــان بــا 
ــژه  ــه وی ــرات ب ــط حش ــونده توس ــای منتقل ش بیماری ه
ــای ال ای دی روشــنایی  ــد. چراغ ه پشــه ها هــم می جنگن
ــرژی  ــع ان ــه از دو منب ــد هســتند ک ــر نوعــی هیبری معاب
ســبز پنــل خورشــیدی و توربین هــای بــادی ســود 
می برنــد. یکــی از دالیــل جــذب حشــرات و پشــه ها بــه 
المپ هــا، انتشــار گاز دی اکســید کربــن اســت. بــه گفتــه 
پژوهشــگر ارشــد، دکتــر چونــگ ون تونــگ، میــزان دی 
اکســید کربــن ایــن المپ هــا بســیار پاییــن اســت و ایــن 
می توانــد در کاهــش و مبــارزه بــا بیماری هــای ویروســی 
ــب  ــل ت ــوند - مث ــل می ش ــه ها منتق ــط پش ــه توس ک
دنگــی )بیمــاری کــه در مناطــق حــاره ای بســیار شــایع 
اســت و واکســنی نــدارد( - کمک کننــده باشــد. دو 
المــپ بــه صــورت پایلــوت در حیــاط دانشــگاه ماالیــا در 
کوآالالمپــور نصــب شــده اند و 6 عــدد هــم در منطقــه ای 
دیگــر از همــان شــهر وجــود دارد تــا محققــان آن هــا را 
ــد  ــه بازارن ــاده ورود ب ــا آم ــن المپ ه ــد. ای ــی کنن بررس
ــر  ــی معاب ــای معمول ــتر از المپ ه ــری بیش ــول عم و ط
ــدود 1۷00  ــی ح ــا قیمت ــر ب ــال حاض ــا در ح ــد ام دارن

 .ــران هســتند ــدد اندکــی گ ــر ع ــرای ه ــد ب پون



دانش بنیان  شماره دوم د ی ماه 1394

81

طی 2 دهه گذشته
    سطح زیر کشت گیاهان

      تراریخته 96 برابر شده است 

ته ها؛ گذشته و آینده یک فرصت ن ار�ی �ت

 زهرا احمدی
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از زمان شناسایی اولین سلول ها حدود 3 قرن می گذرد و در  این 
مدت دانش ما درباره حیات و وراثت صفات به صورت تصاعدی 
در حال افزایش بوده است.  این روند با سرعت و شدت بیشتری 
هم ادامه خواهد یافت. امروزه می دانیم که تمام اطالعات الزم برای 
ساخته شدن یک زندگی جدید به صورت واحد هایی به نام ژن 
در مولکول های پیچیده ای که در تک تک سلول های ما و تقریبا 
تمام موجودات زنده  این کره خاکی یافت می شود، به نام دی ان ای 
)DNA( وجود دارد و با فرایند هایی از نسلی به نسل دیگر به ارث 
می رسد. به عبارت دیگر، ماهیت ژنتیکی سلول های بدن ما ممکن 
است زمانی قسمتی از ژن های پدربزرگی بوده است که در زمان 
شاه عباس صفوی می زیسته. نکته دیگر در  این  باره، وجود انتخاب 
طبیعی و جهش های ژنتیکی است. ژن ها مانند رودخانه بین نسل ها 
در حال جریانند )شاید به  این ترتیب بتوان گفت که ما در واقع 
جاویدان هستیم!( اما گاهی مواد ژنتیکی به دالیل مختلف دچار 
تغییراتی می شوند.  این پدیده اصطالحا جهش یا موتاسیون نامیده 
می شود که در 99 درصد حاالت اثر مخرب دارد )به عنوان مثال 

 ایجاد سلول های سرطانی(. اما همان یک درصد تغییرات مثبت 
می تواند سبب  ایجاد افراد برتر شود که در نهایت می توانند جایگزین 
نسل های ضعیف تر قبلی شوند که به  این فرآیند هم انتخاب طبیعی 
گفته می شود؛ فرایندی که اولین بار آن را داروین عنوان کرد. به  این 
ترتیب، جریان زندگی در طول زمان سبب تعالی گونه ها می شود. 
اما  این روند آرام و تصادفی است. دانش آدمی  در حال حاضر  این 
امکان را یافته است که بتواند با دستکاری در  این جریان، بسیار 
سریع تر از انتخاب طبیعی به آنچه می خواهد، برسد. با پیشرفت علم، 
کم کم بشر یاد گرفته است که می تواند مکانیسم های پایه ای حیات 
را دستکاری کند و به  این ترتیب موجوداتی با محتوای ژنتیکی 

دستکاری شده یا تراریخته )Transgenic( خلق کند. 
انجام می شد و  در گذشته، به نژادی گیاهان به صورت تجربی 
روش های  ایجاد گیاهان اصالح شده نیازمند دوره های زمانی طوالنی 
انجام پژوهش به صورت آزمون  و خطا بود. به  این ترتیب و به عنوان 
مثال، برای  ایجاد یک رقم جدید هلو حدود 30 تا 40 سال وقت 
الزم بود. مشکل بعدی، نبود امکان انتقال ویژگی هایی است که 
در گونه های دورتر از گیاه مورد نظر وجود دارد. مثال از گیاهان 
خانواده مرکبات )پرتقال، نارنگی، نارنج و...( به خوبی و به راحتی 
می توان دورگه یا هیبرید تولید کرد و آنچه امروزه به عنوان پرتقال 
می شناسیم در واقع نوعی دورگه بین نارنگی و بطاوی است. اما 
 این امکان در بسیاری از گیاهان وجود ندارد. بنابراین دسترسی به 

ژن های  ایجادکننده صفات برتر )مقاوم به خشکی و شوری خاک، 
عملکرد بهتر و...( با روش های متداول و سنتی به نژادی تقریبا 
ناممکن است. علم ژنتیک ابزار هایی را در اختیار ما قرار می دهد که 
 این مرز ها را می شکند و انتقال ژن از گونه های بسیار دور و حتی بین 
گیاهان و جانوران را ممکن می سازد. به  این ترتیب، رویای قدیمی 

 اصالح گران به حقیقت می پیوندد. 
برای روشن تر شدن موضوع به  این مثال توجه کنید. نوعی باکتری 
خاکی وجود دارد که برای محافظت از خود در برابر حشراتی که 
از آن تغذیه می کنند نوعی پروتئین سمی  تولید می کند که از 
حشره کش های ارگانوفسفره 80 هزار بار سمی تر است. تالش هایی 
برای تولید آفت کش با کمک  این باکتری ها انجام شد که موفقیت 
اقتصادی چندانی نداشت. راهکار دیگر، وارد کردن ژن تولیدکننده  
این سم به درون سلول های گیاه بود. اولین  بار در سال 1993 
تالش هایی در  این راستا انجام شد. ذرت تراریخته )تولید  این گیاه 
پس از پژوهش های بسیار پیچیده و تالش بسیار برای انتقال ژن  
ایجاد سم ضد حشره از باکتری به ذرت امکان پذیر شد( که توانایی 
تولید سم ضد حشره را در سلول های خود داشت و ذرت نرمال 
)بدون دستکاری ژنتیکی( را به صورت مصنوعی با الرو حشره آفت 
آلوده کردند. پس از گذشت 6 هفته، تونل های حفاری شده توسط 
الرو حشره در گیاهان نرمال حدود 40 سانتی متر و در ذرت های 
تراریخته 6 سانتی متر بود. . فرآیند انتقال ژن سبب  ایجاد صفتی در 
گیاهان مورد آزمایش شده بود که به آن ها در برابر حشرات آفت، 
 ایمنی می داد. به دلیل مزایای بسیار باالی  این گونه محصوالت، در 
دو دهه گذشته سطح زیر کشت گیاهان تراریخته 96 برابر شده 
است و پژوهش ها نشان می دهد که به علت کشت و کار ذرت های 
تراریخته مقاوم به آفات در مزارع  ایاالت متحده آمریکا، در حال 
حاضر میزان مصرف آفت کش ها نصف سال 1980 میالدی است 

که  این خود سبب سالمت بیشتر محیط زیست می شود. 
محصوالت کشاورزی تراریخته امکان کشاورزی ارگانیک را فراهم 
می کنند چون پایه کشت ارگانیک استفاده نکردن از کود ها و 
آفت کش های شیمیایی است. اگر محصولی خود مقاوم به حشره 
آفت باشد یا قدرت رشد بیشتر و در نتیجه قوی تر بودن در رقابت 
با علف هرز غالب مزرعه را داشته باشد، نیاز به استفاده از انواع 
سموم به خودی خود برطرف می شود. البته در  این میان نکته ای 
قابل توجه است؛ معرفی ارقام دستکاری ژنتیکی شده به بازار ممکن 
است چالش برانگیز باشد. به هر حال  این محصوالت حاصل حرکت 
تکاملی طبیعت نیستند و به  صورت مصنوعی در آزمایشگاه به 
دست می آیند بنابراین عده ای از  این بیم دارند که شاید مصرف 
تراریخته ها عوارضی برای سالمت در درازمدت  ایجاد کند. نگرانی 
دیگر، امکان فرار ژن های دستکاری شده به سایر گونه هاست. به 
عنوان مثال، مقاومت به نوعی آنتی بیوتیک به باکتری های بیرون 
آزمایشگاه منتقل و سبب  ایجاد خطراتی برای انسان شود. واقعیت 
 این است که  این احتماالت وجود دارند اما شانس بسیار کوچکی 
برای رخ دادن دارند و کفه ترازو در محصوالت دستکاری شده، با 
وجود معایب آن ها، با شدت بسیار به نفع استفاده از  این محصوالت 
پایین می رود؛ موضوعی که باعث شده است شرکت های زیادی 
برای سرمایه گذاری و سهم بردن از آینده این بازار دست  به  کار 
شوند؛ شرکت هایی که فعالیت آن ها روی کاکل یافته ها و تحقیقات 

 .پژوهشی می چرخد
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کت های موفق و فعال قرار  کت را در زمره �ژ ه یک �ژ پ
ن

ن آ�
گ

�ب �

ن  ه دقیق به نیازمندی های زمان حال، بلکه داش�ت
گ

م دهد، نه فقط ن�

ای آن است ی منظم �ب ن مه ر�ی �ن یه معیق به آینده و �ب
گ

ن�

ای  ن چارچوب ها�ی است که �ب �ی یگز ییک از متدوال �ت ز �ب شاخص ما�ی

صی�ت است ن ژ
سش س صیت به اکر م رود و شامل 100 �پ ن ژ

شناخت س

. از  ما �مایه اولیه چندا�ن نداشت�ی و از منابع خایص مه استفاده نکرد�ی

کت سبالن بود ای �ژ وع کرد�ی که �ب طرا� یک حمصول �ژ

کارآفرینی
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پله پله تا 
افق های روشن

 فناپ و خدمات آن
ن

معر�

 نفیسه کرمی
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خدماتفناپ
شـرکت های فنـاور، بـه خصوص آن دسـته از شـرکت ها که در 
زمینـه فناوری اطالعـات و ارتباطات عمل می کنند، الزم اسـت 
دائمـا خـود را بـا اتفاقـات روز هماهنـگ و بـا ارائـه محصوالت 
جدیـد، نیازهای مشـتریان را برطرف کنند وگرنـه خیلی زودتر 
از آنچـه فکـرش را هـم بکنند، کارشـان از سـکه خواهـد افتاد. 
شـرکت فنـاپ بـا علـم بـه ایـن موضـوع روز بـه روز در حـال 
گسـترش دانـش و خدمـات خـود اسـت. ارائه خدمـات پولی - 
مالـی به بانک هـا، بورس و بیمـه، پرداخت تجـارت الکترونیک، 
سـالمت هوشـمند و خدمات عمومی، ارتباطات و سرویس های 
ارزش افـزوده و انجـام پروژه هـاي بـزرگ فنـاوري اطالعـات در 

قالـب EPC از جملـه فعالیت های این شـرکت اسـت. 
امـا ایـن خدمـات دقیقا به چه معناسـت؟ بـرای مثـال، آنچه با 
عنـوان خدمـات پولـی - مالـی از آن یاد می شـود، بـه خدمتی 

اشـاره دارد کـه در آن، بر اسـاس 
بهترین شـیوه ها و پیشرفته ترین 
راه حل هـاي  روش شناسـی، 
مالـي ایجـاد شـده کـه از طرفي 
موسسـات  در  را  هزینه هـا 
پایین تریـن  بـه  مالـي  مختلـف 
حـد می رسـاند و از طـرف دیگـر 
الگوهـاي توسـعه کسـب و کار 
را بـه بهتریـن نحـو در اختیـار 
می دهـد.  قـرار  موسسـات  ایـن 
جـز ایـن مـورد، می توانیـم بـه 
و  پرداخـت  خدمـات  جزئیـات 
تجـارت الکترنیـک بپردازیـم که 
در آن شـرکت فنـاپ بـا تمرکـز 
بـر شـیوه هاي نویـن پرداخت در 
صنایـع گوناگـون، عالوه بـر ارائه 
سـرویس های معمـول مبتني بر 

فناوري اطالعات از قبیل کارت، پایانه های فروش، دسـتگاه های 
خودپرداز و کدهاي دسـتوري موبایل، خدمـات نوآورانه اي چون 
شناسـه های پرداخـت،  QR CODE و... را نیز در سـبد خدمات 
خـود قـرار داده و در حـوزه تجارت الکترونیـک نیز برای کاهش 
هزینه مبادالت، سـرعت بخشـیدن به انجام آن ها و... فروشـگاه 
یک تماس و براي اعتالي فضاي فرهنگي کشـور نیز فروشـگاه 

اینترنتـي شـهر کتـاب را راه انـدازي کـرده اسـت. 
از سـوی دیگـر، نفوذ فنـاوري اطالعات در فرایندهـاي روزانه به 
سـازمان ها، معـادن، پاالیشـگاه ها، مراکـز تولیـد، فروشـگاه ها و 
بسـیاري از حوزه هـاي دیگـر نیز تسـري پیدا کرده، بـه گونه اي 
کـه نرم افزارهـاي یکپارچه اي تحت عنـوان ERP، سـازمان هاي 
بـزرگ را هـدف قرار داده و توسـعه زیادي پیدا کرده اسـت. این 
نرم افزارهـا سیسـتم هاي از پیـش طراحي شـده اي هسـتند که 
پس از اندکی تغییرات، توسـط مشـاوران پیاده سـاز و مشـاوران 
تحلیـل فرایندهـاي سـازماني، پیاده سـازي و اجـرا مي شـوند و 
در بسـیاري از مـوارد، سـازمان ها بـه دلیـل اجبـار در تبعیت از 
منطـق حاکـم بر ایـن نرم  افزارهـا، مجبور بـه اصـالح و بازبیني 
مجـدد فرایندهـاي خـود می شـوند. امـا نرم افزارهـاي یکپارچه 

شركتفناوریاطالعاتوارتباطات
پاسارگادآریان)فناپ(درسال
1384باسرمایهگذاریگروهمالي
پاسارگادوجمعيازمتخصصانو
كارآفرینانصنعتفناورياطالعات
وارتباطاتبهصورتسهامي
خاصتاسیسشدهاست.هرچند
اینشركتدرابتداقراربودتنها
نیازهایگروهمالیپاسارگادبه
فناوریاطالعاترابرطرفكند،
امابهمرورزمانتعدادیدیگراز
بانکهایكشور،مؤسساتمالی
واعتباریوشركتهایبزرگ
نیزخواهانخدماتاینشركت
شدند.ازمیانمشتریانامروزاین
شركتمیتوانبهبانکهایسینا،
پاسارگاد،دی،گردشگری،ملی،
كشاورزی،صنعتومعدنونیز
شهركتاب،ایرانسل،رایتل،همراه
اول،بیمهداناو...اشارهكرد.
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ERP شـرکت فنـاپ، برخـالف نرم افزارهـاي قدیمـي کـه در 
سـازمان ها و از طریـق واحدهـاي مختلـف سـازماني توسـعه 
پیـدا مي کردنـد، مجموعـه اي یکپارچه بـا ماژول های مختلف 
هسـتند و هـر زمـان کـه نیـاز بـه اسـتفاده از مـاژول دیگري 

باشـد، ایـن کار به راحتـي صـورت می پذیرد. 
ایـن شـرکت همچنیـن توانسـته اسـت طرح هـای داخلـي 
چـون  مخابراتـي  مختلـف  بخش هـاي  در  را  قدرتمنـدي 
اینترنـت ثابـت، اینترنت همـراه، اینترنت در سـطح شـهر به 
صـورت واي فـاي )چتـر وایرلـس( و دیتاسـنتر ارائـه دهـد و 
بـا فراهم سـازي زیرسـاخت های الزم فنـي در ایـن عرصـه، 

خدمـات عرضـه کنـد. 
فردایفناپ

بی گمـان آنچـه یـک شـرکت را در زمره شـرکت های موفق و 
فعـال قـرار می دهـد، نـه فقط نـگاه دقیـق بـه نیازمندی های 
و  آینـده  بـه  عمیـق  نگاهـی  داشـتن  بلکـه  حـال،  زمـان 
برنامه ریـزی منظم برای آن اسـت. شـرکت فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات پاسـارگاد آریـان نیز در همین راسـتا بـرای خود 
چشـم اندازهایی در نظر گرفته اسـت. اهـداف و ماموریت هایی 
کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن چشـم انداز در فرصتـی 5 سـاله 
ماموریت هـای  بـر  تمرکـز  از:  عبارتنـد  مشـخص شـده اند، 

کلیدی هلدینگ پویا شـامل پیمانـکاری عمومـی، راه اندازی، 
توسـعه کسـب و کار و بنـگاه داری، فعالیـت در حوزه هـای 
سـه گانه پـردازش تراکنش ها، هوشمندسـازی محیط زندگی 
بـا فناوری هـای میان رشـته ای و کسـب و کارهـای فناورانـه 
مبتنی بر خدمات مالی و سـرمایه گذاری، زمینه سـازی بهبود 
کیفیـت زندگـی از طریـق نوآوری ها و فناوری هـای اطالعاتی 
و ارتباطـی و ارائـه راهکارهای جامع و قابل اسـتفاده در عرصه 
هوشمند سـازی شهر، سازمان، شهروند و همچنین پشتیبانی 
بازرگانـی از ایـن راهکارها، تالش در جهت بین المللی شـدن، 
تجاری سـازی و صادرات خدمات و محصوالت از طریق یافتن 
شـرکای اسـتراتژیک منطقه ای و بین المللی، ایجاد نمایندگی 
و توسـعه همکاری هـای پایدار بـه منظور گسـترش بازارهای 
داخلـی و منطقـه ای، تکمیل زنجیـره ارزش در زمینه فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات اعـم از فکرافـزار، نرم افـزار، سـخت افزار 
زمینه هـای  در  شـده  هدف گـذاری  بازارهـای  در  شـبکه  و 
اقتصـادی، صنعتی، تجاری و خدماتی، تحقق حداکثر رضایت 
و خشـنودی مشـتریان با تکیه بر سـرمایه های انسانی کارآمد 
و خـالق و خلـق راهکارهـای بهینـه در مدیریـت و اجـرای 
پروژه هـای بـزرگ و ارائه محصـوالت و خدمات، زمینه سـازی 
تحقـق چشـم انداز در عرصه هـای مدیریـت، کارکنـان، جذب 

 .نخبـگان و مسـئولیت های اجتماعـی هلدینگ
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کدام شخصیت، کدام سازمان؟ 

ره روانشنایس سازما�ن ن��ت در�ب

 حسان صادقی
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16ویژگیشخصیتی
متجاوز در مقابل   خوددار    

باهوش تر در مقابل   کم هوش تر   
پایدار در برابر هیجان در مقابل   تحت تاثیر احساس   

سلطه گر در مقابل   سلطه پذیر    
تن آسا و بی عار در مقابل   جدی    

باوجدان و وظیفه شناس در مقابل   مصلحت بین و خودغرض  
متهور در مقابل   ترسو    

حساس در مقابل   یک دنده    
بدگمان در مقابل   قابل اعتماد   

خیال پرداز در مقابل   اهل عمل    
زیرک و موذی در مقابل   بی غل و غش و ساده  

بیمناک در مقابل   متکی به نفس   
آب دیده در مقابل   محافظه کار   

خودبسنده در مقابل   وابسته به گروه   
کنترل شده و بااراده در مقابل   مهار نشده و بی اراده   

آرام و مسلط به روان و اعصاب در مقابل   تحت فشار روانی   

16ویژگیشخصیتیانسان
روان شناسان تاکنون تحقیقات فراوانی را در این زمینه انجام داده 
و توانسته اند به 16 ویژگی شخصیتی پی ببرند. البته این ویژگی ها 
دوگانه هستند یعنی در انتهای دو طیف قرار می گیرند. این 16 
ویژگی شخصیتی به عنوان منابع پایدار در تعیین رفتار شناخته 
می شوند و می توان به وسیله آن ها رفتار فرد را در موقعیت های 

خاص پیش بینی کرد. 
شــاخصمایــرزبریگــزبــرایشناســایی

ــخصیتی ــایش ویژگیه
شــاخص مایــرز بریگــز یکــی از متدوال تریــن چارچوب هایــی 
اســت کــه برای شــناخت شــخصیت بــه کار مــی رود و شــامل 
100 پرســش شــخصیتی اســت کــه فــرد آزمون شــونده بایــد 
بــر اســاس نــوع احساســی کــه در موقعیت هــای خــاص دارد 
ــه  ــا اقدامــی کــه در یــک وضــع خــاص انجــام می دهــد، ب ی

ایــن ســواالت پاســخ دهــد. 
ــاوت  ــوال در قض ــه معم ــرا ک ــراد برون گ ــاس، اف ــن اس ــر ای ب
ــی  ــر هســتند، رویای ــل تفک ــد و اه ــل می کنن شــهودی عم
ــتند و  ــر هس ــز متفک ــا دارای مغ ــوند. آن ه ــوب می ش محس
می تواننــد عقایــد و نظــرات جدیــدی ارائــه کننــد و بــه آن هــا 
جامــه عمــل بپوشــانند. از ویژگی هــای ایــن دســته از افــراد 
ایــن اســت کــه جــدی، سرســخت، بدبیــن، مســتقل، مصمم، 
متهــور یــا گســتاخ هســتند. برون گراهــا احساســاتی و اهــل 

برخیازافرادآراموسازشكارند
درحالیكهبعضیهاخیلیسرو
صداراهمیاندازندوپرخاشگرند.
ماباهمینشخصیتواردبازاركار
میشویم،دریکپروژهمشترک
همكاریمیكنیمو...پسطبیعی
استكهنوعشخصیتیكهداریم
رویشرایطكاریخودمانوكل
تیمیكهعضوآنهستیم،اثر
بگذارد.خب،بااینحسابچطور
میتوانشخصیتهایمختلفرا
كنارهمچیدتابهتریننتیجهرااز
یکپروژهكاریمشترکگرفت؟
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 نوعشغل

واقع گـرا: کارهـای فیزیکی را ترجیـح می دهند که به 
توانایی جسـمی و مهارت نیاز دارد.

کاوشـگر: کارهایی را دوسـت دارند که به فکر کردن، 
سـازمان دهی و درک موضوع نیاز دارد.

اجتماعـی: کارهایی را ترجیح می دهند کـه در رابطه 
با کمک کـردن به دیگران باشـد.

سـنت گرا: کارهایی را ترجیـح می دهند که قانونمند، 
دارای نظم و بدون ابهام باشـند.

سـوداگر: کارهایـی را ترجیـح می دهنـد کـه بیشـتر 
جنبـه گفتاری داشـته باشـند. همواره در پی کسـب 

قـدرت و اعمـال نفوذ بـر دیگران هسـتند.

هنرگـرا: بـه فعالیت هایـی می پـردازد کـه غیرمنظم 
و مبهـم باشـد و می کوشـد بـا خلـق آثار جدیـد ابراز 

وجـود کند.

ویژگیهایشخصیتی

کم رو، بافراست، مقاوم، باثبات، عمل گرا و سازش کار

کنجکاو، مستقل، بااصالت، تحلیلگر 

صمیمی، گرم و دوستانه دارای روحیه همکاری

سازشکار، کارا، عمل گرا، رک و راست

دارای اعتماد به نفس، جاه طلب، پرانرژی و سلطه جو

رویایی، آرمان گرا، احساساتی و پرعاطفه

تفکــر هســتند، دربــاره امــور بــر مســند قضــاوت می نشــینند 
و اظهــار نظــر می کننــد. این هــا کســانی هســتند کــه از نظــر 
ســازمان دهی در ســطح باالیــی قــرار دارنــد. ایــن افــراد اهــل 
ــیوه  ــا ش ــت هســتند. آن ه ــدار واقعی ــرا و طرف ــل، واقع گ عم
ــون  ــی، تجــاری و فن ــور بازرگان ــرای ام ــی و ب اندیشــه طبیع
مکانیکــی شایســتگی های الزم را دارنــد. ایــن دســته از افــراد 
ــه  ــد و ب ــا را ســازمان دهی کنن ــه فعالیت ه ــد ک دوســت دارن
اداره امــور بپردازنــد. کســانی کــه برون گــرا، احساســاتی، اهــل 
تفکــر و اندیشــیدن هســتند، در گروهــی قرار می گیرنــد که به 
آن هــا اصول گــرا گفتــه می شــود. چنیــن افــرادی بــه ســرعت 
ــراد  ــن اف ــتند. ای ــش هس ــد و رک و بی آالی ــل می کنن عم
بــرای حــل مســاله پرمایه انــد و بــه کارهــای تکــراری و عــادی 
ــرد  ــاره ســیزده ف ــه درب ــی ک ــد. کتاب ــن نمی دهن ســازمان ت
موفــق در امــور تجــاری بــه چــاپ رســیده، شــخصیت هایی 
را کــه جــزو بنیان گــذاران اپــل، فــدرال اکســپرس، اتومبیــل 
ــد،  ــس بوده ان ــگاه پرای ــونی و باش ــافت، س ــدا، مایکروس هون
ــر  ــن ســیزده نف ــه ای ــد ک ــد و نشــان می ده ــی می کن معرف
همگــی جــزو گروه هــای شــخصیتی بوده انــد کــه اهــل تفکر، 
صاحــب رای و نظــر و دارای قضاوت شــهودی هســتند. نتیجه 
ایــن تحقیــق وقتــی جالب تــر می شــود کــه بدانیــد فقــط 5 
درصــد از جامعــه امریــکا را افــرادی تشــکیل می دهنــد کــه 
اهــل تفکــر و صاحــب رای هســتند. بــد نیســت بدانیــد کــه 
هــر ســال دو میلیــون آمریکایــی کــه می خواهنــد در شــرکت 
اپــل، تلفــن و تلگــراف آمریــکا، اکســان، جنــرال الکتریــک و 
شــرکت 3-ام و... مشــغول بــه کار شــوند بایــد از ایــن مرحلــه 

آزمــون بگذرنــد. 
الگویمبتنیبر5ویژگیشخصیتی

ــوی  ــاره الگ ــددی درب ــات متع ــر تحقیق ــال های اخی در س
شــخصیت انجــام شــده که 5 عامــل موثــر را در ایــن خصوص 

روشــن کــرده اســت. 
1.برونگــرا: این هــا افــرادی هســتند که پیوســته اظهــار نظر 

ــد.  می کنن
ــل  ــکاری، قاب ــه هم ــراد دارای روحی ــن اف ــكار: ای 2.سازش

اعتمــاد و مطمئــن هســتند. 
3.باوجــدان: ایــن افــراد مســئولیت پذیر، وابســته و هدفگــرا 

 . هستند
4.ازنظــراحساســاتباثبات: این افــراد آرام هســتند و در 
برابــر تنــش احســاس امنیت می کنند. احساســاتی هســتند و 

گاهــی هــم در برابــر تنــش احســاس ناامنــی می کنند. 
ــراد  ــن اف ــد:ای ــهمیآموزن ــازتجرب ــوشب ــاآغ 5.ب

ــد.  ــل و تفکرن ــل تعق ــرا و اه ــرداز، هنرگ خیال پ
تناسبشخصیتباشغل

بدیهی است که افراد مختلف ویژگی های شخصیتی متفاوتی 
هم دارند اما از طرف دیگر مشاغل هم از همین ویژگی برخوردار 
انجام شد و باالخره  این زمینه تحقیقات زیادی  هستند. در 
متخصصان به این نتیجه رسیدند که رضایت یک شخص با تمایل 
وی به ترک شغل، به درجه یا میزانی بستگی دارد که شخصیت 

.او با محیط شغلی اش تناسب دارد
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فرهنگ کارآفرینی نداریم

گفت وگو �ب فرحناز موسوی مد�ن
کت عطر و طعم مگنولیا مد�ی �ژ

 المیرا حسینی
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ــی ــیرتكامل ــارهس ــادرب ــروع،لطف ــرایش ب
ــد. ــحبفرمایی ــركتتانتوضی ش

ــم و شــروعش  ــال 80 شــروع کردی ــن کار را از س ــا ای م
ــیون  ــه فرموالس ــه در زمین ــود ک ــه ای ب ــا موسس ــم ب ه
ــع  ــه صنای ــم »موسس ــه اس ــرد ب ــت می ک ــم فعالی طع
ــن کار را  ــات، ای ــن امکان ــا کمتری ــن«. ب ــی برکتی غذای
شــروع کردیــم. اســتارت کار بــا فرموالســیون یــک 
ــود  ــی ب ــع غذای ــای صنای ــرای کارخانه ه ــم ب ــری طع س
کــه خیلــی خــوب از آن هــا اســتقبال شــد و بــه دنبــال 
ــا  ــد ت ــاز دارن ــا را نی ــن طعم ه ــه ای ــد ک آن، تقاضــا کردن

ــد.  ــد و بخرن ــه کنن ــوه تهی ــد انب در ح

ــه ــهچ ــاب ــمدقیق ــیونطع ــنفرموالس ای
معناســت؟

مختلفــی  شــاخه های  غذایــی  صنایــع  کارخانه هــای 
دارنــد؛ مثــل صنایــع لبنــی، شــیرینی و شــکالت، 
نوشــیدنی، اســنک، گوشــتی و کنســرو و مــواردی از 
ــای  ــان طعم ه ــرای فرآورده هایش ــا ب ــت. این ه ــن دس ای
ــال  ــا مث ــن طعم ه ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــف را اس مختل
در صنایــع شــیرینی و شــکالت مثــل طعــم وانیــل، 
ــیدنی  ــع نوش ــت. در صنای ــیب و... اس ــو، س ــل، هل کارام
ــل  ــم مث ــس ه ــت چیپ ــب و در صنع ــن ترتی ــه همی ب
ــری  ــاز جعف ــی، پی ــاپ، مکزیک ــرکه نمکی، کچ ــم س طع
ــل  ــا قب ــا ت ــن طعم ه ــر. ای ــای دیگ ــیاری طعم ه و بس
ــال  ــم، کام ــروع کنی ــود را ش ــت خ ــا فعالی ــه م از این ک
وارداتــی و شــرکت های عمدتــا آمریکایــی و اروپایــی 
تولیدکننــده آن هــا بودنــد. خیلــی از ایــن شــرکت ها هــم 
ــتند.  ــی داش ــران نمایندگ ــش در ای ــال پی از 30، 40 س
ــتفاده  ــی اس ــع غذای ــان در صنای ــی از محصوالتش بخش
ــع  ــر در صنای ــوان عط ــه عن ــر ب ــی دیگ ــد و بخش می ش
آرایشــی و بهداشــتی و بخشــی هــم در صنایــع دارویــی. 
مــا تصمیــم گرفتیــم ایــن کار را در ایــران بــرای اولیــن 
ــیون  ــا فرموالس ــا صرف ــه م ــم. موسس ــام بدهی ــار انج ب
ــی فرموالســیون یک ســری  ــی داد. وقت ــم را انجــام م طع
ــی  ــع غذای ــای صنای ــه کارخانه ه ــی و ب ــم را طراح طع
ــتقبال  ــد و اس ــان آم ــی خوشش ــا خیل ــرد، آن ه ــه ک ارائ
ــام  ــه انج ــه ای ک ــای اولی ــی از کاره ــال یک ــد. مث کردن
دادیــم، طعــم دوغ بــود؛ مــاده درســت کردیــم کــه دوغ 
را هــم گازدار می کــرد و هــم طعــم دار. ایــن کار را بــرای 
شــرکت ســبالن انجــام دادیــم. پروژه هایــی را هــم بــرای 
شــرکت مزمــز داشــتیم و تمــام طعم هــای ایــن شــرکت 
در ســال 80 را مــا طراحــی کردیــم. پروژه هــای دیگرمــان 
ــم  ــره را ه ــاکارون و غی ــرای شــرکت هایی چــون تک م ب
ــود و همیــن،  اســتارت زدیــم. اســتقبال خیلــی خــوب ب
ــم  ــر و طع ــرکت عط ــه ش ــرای این ک ــد ب ــزه ای ش انگی
مگنولیــا را بــا هــدف تولیــد انبــوه ایــن طعم هــا ثبــت و 
ســال 84 پروانــه بهره بــرداری صنایــع غذایــی را گرفتیــم. 
کارخانــه را هــم در ســاوه، شــهر صنعتــی کاوه، ســاختیم 
ــای  ــی از تمایزه ــم. یک ــوه کردی ــد انب ــه تولی ــروع ب و ش
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ــا  ــب ب ــم را متناس ــا طع ــه م ــود ک ــن ب ــا ای ــرکت م ش
ــتیبانی  ــکان پش ــم و ام ــی می کردی ــی طراح ــه ایران ذائق
فنی مــان نســبت بــه رقبــا، بــه دلیــل مجــاورت و 
ــع غذایــی،  ــا کارخانه هــای صنای ــه مــا ب نزدیکــی کارخان
باالتــر بــود. بعــد از آن کــه کارمــان را در شــهر صنعتــی 
زمینه هــای  وارد  تدریــج  بــه  زدیــم،  اســتارت  کاوه 
ــوع طعــم را  ــا االن بیشــتر از 400 ن مختلــف شــدیم و ت
ــا از 2 ســال  ــوه رســانده ایم. تقریب ــد انب ــه تولی ــه مرحل ب
ــان را  ــی خوراکی م ــای طبیع ــد رنگ ه پیــش، خــط تولی
هــم اســتارت زده ایــم. دلیــل ورود بــه ایــن زمینــه هــم 
ــه وفــور  ــران رنگ هــای شــیمیایی ب ــود کــه در ای ایــن ب
از  ایــن رنگ هــا  از  اســتفاده می شــوند کــه خیلــی 
ــوارض  ــد ع ــوند و می توانن ــتخراج می ش ــی اس ــواد نفت م
ــرطان ها،  ــل س ــد؛ مث ــاد کنن ــان ایج ــرای انس ــادی ب زی
ســندرم بیش فعالــی در کــودکان و یــا ایجــاد اختــالالت 
ــی  ــای طبیع ــی، رنگ ه ــاروری. از طرف ــی و ناب کروموزوم
وارداتــی هــم فوق العــاده گــران هســتند و خیلــی از 
کارخانه هــا و واحدهــای صنفــی اگــر بخواهنــد از آن هــا 
ــده  ــای تمام ش ــه به ــل این ک ــه دلی ــد، ب ــتفاده کنن اس
از  را  رقابتی شــان  تــوان  می شــود،  زیــاد  کاالیشــان 
دســت می دهنــد. بــا ایــن هــدف، مــا شــروع بــه تولیــد 
رنگ هــای طبیعــی کردیــم کــه بتوانیــم بــا قیمــت 
ــه کارخانه هــا عرضــه کنیــم. از یــک  مناســب آن  هــا را ب
رنــگ زرد شــروع کردیــم و االن طیــف رنگی مــان را بــه 

ــانده ایم.  ــف رس ــگ مختل ــدود 11 رن ح

پیشازســال80وتاســیسموسســه،مشــغول
ــهوارد ــدواصــالچطــورشــدك چــهكاریبودی

ایــنحــوزهشــدید؟
مــن پزشــک بــودم و همســرم تخصــص صنایــع غذایــی 
ــود. او  ــد ب ــن کار عالقه من ــه ای ــم ب ــی ه ــت و خیل داش
قبــال هــم یک ســری کارهــای تحقیقاتــی در رابطــه 
ــژه اش  ــص وی ــود و تخص ــام داده ب ــذا انج ــت غ ــا صنع ب
هــم طراحــی فرموالســیون طعــم بــود. بعــد از تاســیس 
شــرکت، وظایــف را تقســیم کردیــم و او بر قســمت آر اند 
ــرد  ــز ک ــش را متمرک ــد فعالیت ــگاه ها و تولی دی، آزمایش
ــی.  ــات، اداری و مال ــی، تبلیغ ــر قســمت بازرگان ــن ب و م
ــان،  ــم فعالیت هایم ــدن حج ــاد ش ــل زی ــه دلی ــم ب کم ک

ــردم.  کار پزشــکی ام را محــدود ک

ــدوهمســرتانمتخصــص ــماپزشــکبودی ش
ــت، ــوماس ــهمعل ــورك ــی.اینط ــعغذای صنای
زمینههــای در تخصصــی هیچكدامتــان
تجاریســازیومدیریــتمنابــعمالــینداشــتید.

ــد؟ ــشببری ــتیدكارراپی ــورتوانس چط
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــت می گویی ــال درس کام
ــا  ــی نداشــتیم؛ منتهــی م ــه مدیریت ــدام تجرب ــا هیچ ک م
ــات  ــوان و اطالع ــا ت ــم ت ــتفاده کردی ــع اس ــد منب از چن
ــراری  ــق برق ــی از طری ــم. یک ــاال ببری ــان را ب مدیریتی م

ــب  ــده و صاح ــه تولیدکنن ــود ک ــانی ب ــا کس ــاط ب ارتب
ــل کار از تجربیاتشــان اســتفاده  ــد و در اوای صنعــت بودن
ــی  ــه مطالعات ــورت متفرق ــه ص ــه ب ــر این ک ــم. دیگ کردی
را انجــام دادیــم. در مراحــل بعــد کــه یــک مقــدار 
ــر شــد، از  ــی اش بهت ــوان مال ــت و ت شــرکت شــکل گرف
ــا  ــال ب ــم. مث ــتفاده کردی ــاور اس ــف مش ــای مختل گروه ه
ســازمان مدیریــت صنعتــی شــروع بــه همــکاری کردیــم 
و از مشــاوره آن هــا بهــره گرفتیــم و در مقاطــع مختلــف، 
ــک  ــی کم ــا خیل ــم. این ه ــتخدام کردی ــاورانی را اس مش
ــم.  ــدا کنی ــه کار پی ــبت ب ــی نس ــد خوب ــه دی ــد ک کردن

ــم اســت.  ــی مه ــم خیل ــه کار ه تجرب

سرمایهاولیهراازكجاآوردید؟
مــا ســرمایه اولیــه چندانــی نداشــتیم و از منابــع خاصــی 
هــم اســتفاده نکردیــم. از طراحــی یــک محصــول شــروع 
ــن شــرکت  ــود. ای ــرای شــرکت ســبالن ب ــه ب ــم ک کردی
وقتــی طعــم را پســندید، ســفارش داد و خــودش کم کــم 
شــروع بــه کار کــرد و بعــد هــم مزمــز و یکی یکــی 
مشــتری هایمان زیــاد شــدند. اتفاقــا چــون ســرمایه 
خاصــی در میــان نبــود، مشــکالت خیلــی زیــادی 
داشــتیم کــه بــا آن هــا دســت و پنجــه نــرم کردیــم. تنهــا 
در یــک مرحلــه ســاخت کارخانــه، وام مختصــری از بانک 
ــرای بازپرداخــت آن هــم دچــار مشــکل  ــه ب ــم ک گرفتی
ــدا  ــش پی ــان افزای ــدم تولیدم ــه ق ــدم ب ــی ق ــم. ول بودی
ــم، آن را وارد  ــی کردی ــود م ــه س ــدر ک ــر چق ــرد و ه ک
ــد  ــا چن ــی م ــم. حت ــعه می دادی ــم و توس کار می کردی
ســال بعــد از زمانــی کــه کارخانــه اولمــان ســاخته شــد، 
ــاز  ــم و در ف ــروع کردی ــه را ش ــاخت کارخان ــاز دوم س ف
دوم، آزمایشــگاه هایمان را توســعه دادیــم و ۷ آزمایشــگاه 
بــرای طعــم ســاختیم. بعــد هــم کارخانــه دوم در شــهر 
صنعتــی کاوه را خریــداری کردیــم کــه آن هــم در 

ــت.  ــدازی اس ــازی و راه ان ــه آماده س مرحل

گفتیــددرابتــداكهواردكارشــدید،مشــكالت
ــااز ــودچندت ــتید.میش ــادیداش ــیارزی بس

ایــنمشــكالتراذكــركنیــد؟
شــاید آن چیــزی کــه تمــام ایــن ســال ها کمــک کــرده 
کــه مشــکالت را پشــت ســر بگذاریــم، هدفــی بــوده کــه 
خیلــی برایمــان اهمیــت داشــته اســت و بعد انگیــزه قوی 
و پشــت کار. مثــال همــان زمانــی کــه مــا می خواســتیم 
ــکالتمان،  ــن مش ــی از مهم تری ــم، یک ــروع کنی کار را ش
ــک  ــا ی ــه، تنه ــدا از کارخان ــود. در ابت ــی ب ــائل مال مس
ــرمایه  ــاختیم. س ــد آن را می س ــه بای ــتیم ک ــن داش زمی
ــه  ــه ســاخته شــود و ب ــا ایــن کارخان ــود ت زیــادی الزم ب
ــک  ــه ی ــر، ب ــرف دیگ ــد. از ط ــرداری برس ــه بهره ب مرحل
دوره تنفــس نیــاز  داشــتیم کــه محصــول در بــازار فــروش 
بــرود و بتوانیــم دیــن خــود را بــه بانــک پرداخــت کنیــم. 
ــهیالت  ــا تس ــه بانک ه ــود ک ــن ب ــکالت ای ــی از مش یک
ــی  ــتند و وقت ــول داش ــه پ ــد ک ــانی می دادن ــه کس را ب
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کســی کــه پولــی نداشــت و می خواســت یــک بیزینــس 
ــه او  ــد، بانــک هــم تســهیالت کمتــری ب را اســتارت بزن
ــاز همــان اول کار  ــی کــه بیشــترین نی مــی داد در صورت
ــا  ــل م ــن دلی ــه ای اســت. االن هــم همین طــور اســت. ب
ــن  ــود و ای ــدود ب ــی مح ــه خیل ــم ک ــهیالتی گرفتی تس
ــرود. از آن  ــو ب ــری جل ــرعت کمت ــا س ــد کار ب ــث ش باع
طــرف، بازپرداخــت وام مثــال از 6 مــاه بعــد شــروع  شــد 
ــه را  ــا کارخان ــی کــه یــک ســال طــول کشــید ت در حال
بســازیم و یــک ســال زمــان بــرد تــا پروانه هــا را بگیریــم. 
بــه همیــن علــت مجبــور شــدیم تمــام منابــع شــرکت را 
ــا بهــره 28 درصــد صــرف  ــرای پرداخــت اقســاط وام ب ب
کنیــم. بخــش اعظمــی از تــوان و وقــت مــا صــرف حــل 
ــم  ــه بخواهی ــا این ک ــد ت ــکالت  ش ــور مش ــردن این ط ک

ــم.  ــو ببری کار را جل
ــت  ــن صنع ــود. ای ــی ب ــائل ارتباط ــر، مس ــکل دیگ مش
ــند، در  ــص آن باش ــه متخص ــرادی ک ــود و اف ــد ب جدی
اختیــار نداشــتیم. بحــث دیگــر هــم نیــروی انســانی بــود 
ــا  ــه واقع ــمت ک ــر قس ــرای ه ــرادی ب ــاب اف ــون انتخ چ
کیفیــت کارشــان در ســطح باالیــی باشــد، ســخت بــود. 

چطــورتوانســتیددرحضــورشــركتهای
ــع ــازارراقان ــیب ــیوآمریكای ــابقهاروپای باس

ــد؟ ــمارابپذیرن ــولش ــهمحص ــدك كنی
ــم در  ــی ک ــبت خیل ــا نس ــه ب ــت ک ــزی اس ــم چی طع
ــی اســتفاده می شــود و در عیــن حــال  محصــوالت غذای
ــاب  ــد. انتخ ــر ده ــد سرنوشــت محصــول را تغیی می توان
طعــم بــه ایــن شــکل اســت کــه شــما نمونــه محصولتــان 
را می ســازید و در شــرایط کامــال رقابتــی، کنــار محصــول 
ــت های  ــه تس ــد از این ک ــود. بع ــت می ش ــان تس رقبایت
ــم  ــت، طع ــرار گرف ــول ق ــورد قب ــد و م ــام ش ــه انج اولی
خریــداری می شــود. در آن زمــان هــم شــرکت های 

رقیــب مــا بســیار قدرتمنــد بودنــد و محصــول مــا بــدون 
این کــه هیــچ دیــد خاصــی نســبت بــه آن وجــود داشــته 
باشــد، در کنــار محصــوالت دیگــر، در کارخانه هــا تســت 
ــاب  ــت ها، انتخ ــن تس ــج ای ــاس نتای ــر اس ــد و ب می ش
ــا آن  ــی ی ــل طعم ــج، پروفای ــن نتای ــی از ای ــد. یک می ش
ــی  ــد. هارمون ــاد می کن ــه ایج ــت ک ــی اس ــس و بوی ح
طعــم بــا محصــول پایــه، مانــدگاری طعــم، دوز مصــرف، 
قــدرت طعــم و در نهایــت قیمــت، عوامــل تعیین کننــده 
ــد،  ــد باش ــورد تایی ــا م ــه این ه ــر هم ــر هســتند. اگ دیگ
در نهایــت آن محصــول انتخــاب می شــود. مــا کاری 
بــرای معرفــی محصــول انجــام ندادیــم. در واقــع کیفیــت 
محصــول اســت کــه طــی ایــن ســال ها خــودش را 

معرفــی کــرده اســت. 

ــب ــانراكس ــواندانشبنی ــالیعن ــهس ازچ
ــد؟ كردی

از اردیبهشت سال گذشته. 

بــا دانشبنیــان مدیریــتیــکشــركت
ــی ــهتفاوت ــیچ ــركتمعمول ــکش ــتی مدیری

دارد؟
خیلـی تفـاوت دارد. بیشـتر از هـر چیـز و در درجـه اول 
ایـن تفـاوت برمی گـردد بـه نگـرش مدیـران آن شـرکت 
دانش بنیـان  از  کـه  درکـی  و  دانش بنیـان  شـرکت  بـه 
بـودن بایـد داشـته باشـند. دانش بنیـان بودن یعنی شـما 
بایـد تمـام ارکان دانـش را در شـرکتتان برقـرار کنیـد و 
همـه پرسـنلتان را به سـمتی ببریـد که در کار خودشـان 
متخصـص باشـند و دانششـان را منتقـل کننـد؛ چـه در 
واحدهـای آر انـد دی، چـه واحدهـای اداری و فـروش و 
چـه... چـون انجام یـک کار حرفه ای نیاز به کسـب مهارت 
زیـادی دارد. شـرکت دانش بنیـان بایـد بـه گونه ای باشـد 
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کـه آمـوزش نقش مهمی را در شـرکت ایفا کنـد و انتقال 
دانـش مهم باشـد. چنیـن شـرکتی محصول شـرکت های 
را  محصوالتـش  بلکـه  نمی کنـد  کپی بـرداری  را  دیگـر 
از پایـه طراحـی می کنـد و لیـدر یک سـری محصـوالت 
می شـود کـه تـا پیـش از آن وجـود نداشـته اسـت. البتـه 
بیشـترین ارزش افـزوده را هـم به محصـول می دهد چون 
محصـوالت رقابتـی را همـه تولیـد می کننـد. شـما زمانی 
می توانیـد ارزش افـزوده باالیـی بـه محصـول بدهیـد کـه 
لیـدر باشـید و وارد بـازار کـه می شـوید، یـک طـرح نـو 
نـوع  ایـن 400  تمـام  فرموالسـیون  مـا  باشـید.  داشـته 
محصولـی را که داریـم، از پایه خودمـان طراحی کرده ایم. 

نكتـهایدربـارهانتخـابنیرویانسـانیگفتید.
شـماچطورنیـرویانسـانیبـااینحساسـیترا
انتخـابمیكنیـدوبـاچـهمكانیزمیآنهـارادر

میدارید؟ نگـه مجموعـه
ــد  ــی فراینـ ــت. یکـ ــاوت اسـ ــث متفـ ــا دو بحـ این هـ
ـــد  ـــد نگهداشـــت. در فراین ـــری فراین جـــذب اســـت و دیگ
ـــه  ـــد ک ـــا بدانی ـــد دقیق ـــروی انســـانی، شـــما بای جـــذب نی
ــازمانی تان  ــاختار سـ ــد و سـ ــد بکنیـ ــکار می خواهیـ چـ
ــه  ــد چـ ــا بدانیـ ــد تـ ــد بچینیـ ــور می خواهیـ را چطـ
ـــی  ـــد. گاه ـــتخدام کنی ـــی اس ـــه مقطع ـــی را در چ نیروی
ـــد و  ـــوب بگیری ـــی خ ـــروی خیل ـــک نی ـــت ی ـــن اس ممک
ـــی در آن  ـــد ول ـــف کنی ـــش تعری ـــی هـــم برای حقـــوق باالی
ـــخیص  ـــد. تش ـــته باش ـــی نداش ـــما کارای ـــرای ش ـــع ب مقط
ـــت  ـــورد نگهداش ـــت. در م ـــم اس ـــی مه ـــه خیل ـــن قضی ای
ـــای  ـــود دارد؛ انگیزه ه ـــزه وج ـــری انگی ـــم دو س ـــرو ه نی
ـــذب  ـــی را ج ـــر نیروی ـــوی. اگ ـــم معن ـــی ه ـــی و بعض مال
کنیـــد کـــه بتوانیـــد بـــه او یـــک مقـــدار اختیـــارات و 
قـــدرت رهبـــری در حـــوزه کاری خـــودش را بدهیـــد 
تـــا بتوانـــد بـــا چالش هـــای متفـــاوت مواجـــه شـــود و 
حلشـــان کنـــد، فکـــر می کنـــم بیشـــترین انگیـــزه را 
ـــام  ـــه دارد انج ـــودش از کاری ک ـــه خ ـــد ک ـــه او داده ای ب

می دهـــد، احســـاس رضایـــت کنـــد. 

شـــماسالهاســـتدرمقـــاممدیـــریـــک
ـــا ـــد.حتم ـــتداری ـــانفعالی ـــركتدانشبنی ش
ــری ــی،یکسـ ــعخاصـ ــاومقاطـ درزمانهـ
احســـاسنیـــازداشـــتهاید.بـــهنظـــرشـــما
چـــهضعفهـــاوخألهایـــیدرایـــنحـــوزه

وجـــوددارد؟
ـــه در  ـــت ک ـــن اس ـــوب ای ـــر خ ـــت. خب ـــم نیس ـــائل ک مس
دو، ســـه ســـال اخیـــر حرکت هایـــی انجـــام شـــده کـــه 
جـــای امیـــدواری و تشـــکر دارد. مشـــخص اســـت کـــه 
ـــه  ـــد و ب ـــه از تولی ـــن اســـت ک ـــر ای ـــد ب ـــت جدی ـــزم دول ع
ــد.  ــت کنـ ــان حمایـ ــرکت های دانش بنیـ ــوص شـ خصـ
ـــزی  ـــا آن چی ـــم ب ـــادی داری ـــه زی ـــوز فاصل ـــا هن ـــی م ول
ـــود دارد  ـــن وج ـــری قوانی ـــال یک س ـــد. مث ـــد باش ـــه بای ک
بـــرای حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان ولـــی 

ــدر  ــرد، آن قـ ــرار می گیـ ــل قـ ــه عمـ ــی در مرحلـ وقتـ
ـــان الزم  ـــد اطمین ـــه نمی توان ـــر دارد ک ـــا و اگ ـــره و ام تبص
ـــا  ـــرد واقع ـــه بپذی ـــاورد ک ـــه وجـــود بی ـــده ب را در تولیدکنن
ـــا  ـــم دارد، آی ـــر ه ـــه. اگ ـــا ن ـــرا دارد ی ـــت اج ـــده اش قابلی ای
در زمانـــی کـــه بایـــد انجـــام شـــود، انجـــام می شـــود؟ 
ــوآوری  ــدوق نـ ــهیالتی را از صنـ ــا تسـ ــود مـ ــال خـ مثـ
ـــی االن  ـــیده اند. ول ـــت کش ـــم زحم ـــی ه ـــم. خیل گرفته ای
ـــان  ـــب وامم ـــه تصوی ـــم از مرحل ـــال و نی ـــک س ـــدود ی ح
گذشـــته و هنـــوز هـــم بـــه صـــورت کامـــل پرداخـــت نشـــده 
ــا  ــا بانک هـ ــی بـ ــی تفاوتـ ــم خیلـ ــره اش هـ ــت. بهـ اسـ
نـــدارد. ابتـــدا قـــرار بـــود کـــه بخشـــی از وام را دولـــت 
ـــاال  ـــی ح ـــد ول ـــت کن ـــی ضمان ـــعه مل ـــدوق توس ـــا صن ی
ـــی گذاشـــت.  ـــه ملک ـــد وثیق ـــا بای ـــه حتم طـــوری شـــده ک
ـــاد  ـــا زی ـــا وام بانک ه ـــن وام ب ـــره  ای ـــالف به ـــم اخت ـــد ه بع
ـــت  ـــی اس ـــدر طوالن ـــش آن ق ـــان پرداخت ـــا زم ـــت ام نیس
ــام  ــد انجـ ــا را نمی توانیـ ــی از کارهـ ــال خیلـ ــه عمـ کـ
ـــی یـــک مقـــدار  ـــه های حمایت ـــن پروس ـــر ای ـــد. اگ دهی

روان تـــر و راحت تـــر شـــود، بهتـــر اســـت. 
ـــت  ـــان اس ـــوالت دانش بنی ـــگ محص ـــر، لیزین ـــث دیگ بح
ـــوز - در  ـــا هن ـــده، م ـــرح ش ـــه مط ـــم این ک ـــه علی رغ ک
ــتفاده  ــته ایم از آن اسـ ــته - نتوانسـ ــال گذشـ ــک سـ یـ
کنیـــم. یک ســـری مشـــکالت و موانـــع وجـــود داشـــت 
ـــی  ـــه صـــورت عملیات ـــگ ب ـــتفاده از لیزین ـــکان اس ـــه ام ک
ـــوالت  ـــگ محص ـــرای لیزین ـــرایطی را ب ـــون ش ـــود. چ نب
ـــن  ـــام ای ـــدن تم ـــع ش ـــال جم ـــه عم ـــد ک ـــته بودن گذاش
ـــد  ـــا می ش ـــه م ـــوط ب ـــی مرب ـــم - بخش ـــا ه ـــرایط ب ش
و بخشـــی هـــم مربـــوط بـــه خریـــداران – امکان پذیـــر 

نبـــود. بایـــد یـــک مقـــدار شـــرایط آســـان  تر شـــود. 
مـــوارد دیگـــری هـــم هســـت؛ مثـــال بحـــث  قوانیـــن واردات. 
ـــای  ـــه، کاال را از کانال ه ـــواد اولی ـــن م ـــرای تامی ـــی ب گاه
درســـت وارد می کنیـــد، نقـــد هـــم پرداخـــت می کنیـــد 
- چـــون نمی توانیـــد ال ســـی بـــاز کنیـــد - امـــا در 
ـــه  ـــه مرحل ـــا ب ـــود ت ـــف می ش ـــاه متوق ـــه م ـــرک دو، س گم
ـــئوالن  ـــنایی مس ـــدم آش ـــم ع ـــش ه ـــد. علت ـــص برس ترخی

ـــت.  ـــوالت اس ـــا محص ـــرک ب گم

پسهنوزهممشكالتزیادیدارید.
ــم،  ــگاه کنیـ ــکالت نـ ــن مشـ ــه ایـ ــر بـ ــر عمیق تـ اگـ
می بینیـــم کـــه خیلی هایـــش بـــه مشـــکالت عمیـــق 
ایـــن  می خواهیـــم  اگـــر  برمی گـــردد.  فرهنگـــی 
ـــگاه  ـــد ن ـــود، بای ـــل ش ـــی ح ـــرعت خوب ـــا س ـــکالت ب مش
ـــد  ـــرد متول ـــه ف ـــی ک ـــی را از زمان ـــد و کارآفرین ـــه تولی ب
می شـــود، در او نهادینـــه کنیـــم. فرهنـــگ را در خانـــه 
ـــرای کار ارزش و احتـــرام قائـــل شـــویم.  ایجـــاد کنیـــم و ب
ـــز  ـــدارس نی ـــیما و م ـــدا و س ـــده ص ـــر عه ـــه ب ـــن وظیف ای
ــی را  ــرام کار و کارآفرینـ ــدس و احتـ ــر تقـ ــت. اگـ اسـ
ـــل  ـــکالتمان ح ـــی از مش ـــم، خیل ـــان کنی ـــزو فرهنگم ج
ــزرگ  ــی بـ ــی ملـ ــک کار فرهنگـ ــن یـ ــود و ایـ می شـ

 .اســـت
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ای  ن آن �ب م�ی نت ها و وثیقه ها�ی طلب م کنند که �ت اغلب مواقع �ن

ن ت�یالت من�ف  ایت از گرف�ت کت ها دشوار است و در �ن �ژ

م شوند

ا�ن درآمد  ن امللیل بیان م کنند که 45 درصد خانواده های ا�ی مطالعات ب�ی

الی 20 هزار دالر دارند. ساالنه �ب

خ رشد  ال �ن ن نشان م دهد که اح�ت سیاست ها و رخدادهای اخ�ی ن�ی

 در ماه های آ�ت بيش�ت خواهد شد
گ

نقدینیک

ره یک  اری �ژ ب
ت

اکی � ما در دور جدید مه�ری �ب خار�ب ها به دنبال جذب �ژ

یق بتوان�ی صنعت نفت خود را �ب اکالها�ی مدرن و مطابق �ب  ن طر دنیا هست�ی �ت از ا�ی

ن کن�ی ه�ی ب
ت

ا�ن � استانداردهای �ب

زیست فناوری، به تعب�ی دک�ت مصط�ن قانیع، دب�ی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 

ن راه ها را  �ی �ت ن مه �ب ای مه�ی هوری، عمل تقلید از خداست، �ب ست �ب عیمل و فناوری ر�ی

ی ما م گذارد پيش �پ

گزارش
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به جای خنثی کردن نیروها
هم افزایی کنید

رک عمل و فناوری گیالن گفت وگو �ب رئيس �پ

 رونا محمودی
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درحــالحاضــرچنــدشــركتدرپــارک
ــیفعالیــت مســتقرهســتندودرچــهزمینههای

؟ میكننــد
ــال  ــی در ح ــد ول ــر می کن ــدام تغیی ــداد شــرکت ها م تع
ــتقرار  ــارک اس ــن پ ــرکت در ای ــش از 200 ش ــر بی حاض
حوزه هــای  همــه  در  شــرکت ها  ایــن  یافته انــد. 
مطــرح جهــان امــروز هــم فعالیــت می کننــد کــه 
بیوتکنولــوژی،  غذایــی،  صنایــع  کشــاورزی،  شــامل 
نانوتکنولــوژی، ماشین ســازی، مــواد نــو و انــرژی و... 
ــه  ــن مجموع ــرکت های ای ــوم ش ــدود یک س ــود. ح می ش
هــم در حــوزه فنــاوری اطالعــات و الکترونیــک مشــغول 

ــتند.  ــه کار هس ب

ــه ــهمرحل ــركتهاب ــنش ــدازای ــددرص چن
رســیدهاند؟ محصوالتشــان تجاریســازی

اساســا شــرکت ها چنــد مرحلــه را طــی می کننــد 
کــه شــامل دوره پیش رشــد، رشــد و تجاری ســازی 
ــن  ــد از ای ــدود 50 درص ــم ح ــم بگوی ــود. می توان می ش
شــرکت ها محصــوالت خــود را بــه بــازار ارائــه داده انــد و 
حتــی ایــن تــوان را دارنــد کــه در نمایشــگاه های خــارج 

ــد.  از کشــور شــرکت کنن

ــد ــرآنتاكی ــیكــهمســئوالنب یكــیازنكات
دارنــد،حــلشــدنمشــكالتاســتانبــه
مســتقر دانشبنیــان شــركتهای وســیله
ــنهــدف ــهای ــدرب دراســتاناســت.شــماچق

شــدهاید؟ نزدیــک
مثــال،  برداشــته ایم.  زمینــه  ایــن  در  قدم هایــی 
و  علمــی  معاونــت  داریــد،  اطــالع  کــه  همان طــور 
خواســته  اســتاندارها  از  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
ــرای  ــد. ب ــرح کنن ــتان را مط ــت دار اس ــای اولوی طرح ه
بــه همیــن  اولویت هاســت  از  یکــی  مــا کشــاورزی 
دلیــل، یکــی از طرح هایمــان را کــه در نمایشــگاه هفتــه 
ــته حضــور داشــت و 4  ــال گذش ــاوری س ــش و فن پژوه
ــوان  ــه عن ــت، ب ــرده اس ــت ک ــهیالت دریاف ــارد تس میلی
طرحــی در ایــن حــوزه مطــرح کردیــم کــه بــرای 
ــد  ــه بای ــت دارد. البت ــه حمای ــاز ب ــی نی ــل تکمیل مراح
ــتیم  ــاورزی نیس ــئول کش ــا مس ــه م ــت ک ــر داش در نظ
ــن  ــه ای ــی ک ــی دارد. بخش ــودش متول ــوزه خ ــن ح و ای
شــرکت ها بــه آن ورود می کننــد، کار در مــورد مســائلی 
چــون پســماند کشــاورزی اســت کــه بــرای ایجــاد 
ــان کشــاورزان و  ــری از ضــرر و زی ــزوده، جلوگی ارزش اف
حفاظــت از محیــط زیســت الزم اســت. یــا مثــال در حوزه 
ماشــین آالت کشــاورزی یــا در بخــش تولیــد پروبیوتیــک. 
ــن  ــالن دومی ــتان گی ــتحضرید، اس ــه مس ــور ک همان ط
ــور  ــرورش طی ــداری و پ ــث مرغ ــور از حی ــتان کش اس
آنتی بیوتیــک،  جایگزینــی  بــرای  بنابرایــن  اســت 
ــه  ــده و ب ــد ش ــک تولی ــی از پروبیوتی ــکل های خاص ش
مرحلــه صنعتــی رســیده اســت. بحــث فنــاوری اطالعــات 

اقتصاددانشبنیانوگامنهادندر
اینراهبهمسئوالنامرنشانداده
استچنانچهبخواهنددراینمسیر
پرفرازونشیبموفقعملكنند،باید
دستازتمركزگراییبردارند.مسلم
استكهعلمنبایدمنحصربهچند
شهرخاصباشدوهمهاستانهااین
حقوهمچنینظرفیترادارندكه
نقشیدراینمیانبازیكنند.یكی
ازمهمترینكارهاییكهپارکهای
علموفناوریهراستانمیتوانند
باحمایتازشركتهایحاضردر
اینپارکانجامدهند،ایناستكه
نیازهایاستاندرداخلاستانتامین
شود.البتهاینقدماولودرعین
حالمهمترینقدماست.درقدمهای
بعدی،حركتبهسویحلكردن
مشكالتعمدهكشوریوصادرات
برونمرزیمیتوانددردستوركاراین
شركتهاقراربگیرد.اماكشورمادر
اینراههنوزنوپاستویقیناپارکها
بامشكالتریزودرشتیدست
بهگریبانهستند.بادكترمجید
متقیطلب،رئیسپارکعلموفناوری
استانگیالن،دربارهمشكالتاین
استاندرحوزهدانشبنیانوآنچهدر
اینپارکمیگذرد،گفتوگوییكوتاه
انجامدادهایمكهازنظرتانمیگذرد.
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ــی  ــئله همگان ــک مس ــه ی ــز ک ــک نی ــت الکترونی و دول
اســت. در ایــن خصــوص هــم مــا کارگــروه ویــژه داریــم و 

مطالعــات اســتانی انجــام می دهیــم. 

ــاوری ــموفن ــارکعل شــركتهایمجموعــهپ
گیــالنچــهخألهــاومشــكالتیدارنــد؟

مشــکل بزرگــی کــه مــا داریــم، مشــکل مشــترک تمــام 
پارک هاســت و آن اقتصــاد دولتــی اســت. همان طــور کــه 
ــد،  ــراز اول کشــور هــم بارهــا اشــاره کرده ان مســئولین ت
ــد  ــران ارش ــت و مدی ــت اس ــر نف ــی ب ــا مبتن ــاد م اقتص
ــعه  ــور، توس ــات کش ــه راه نج ــد ک ــد دارن ــا تاکی دائم

درون زاســت کــه از محــل علــم و فنــاوری حاصــل 
خواهــد شــد. امــا وقتــی بــه مدیــران میانــی می رســیم، 
ــد  ــه بخواهن ــدارد ک ــود ن ــد وج ــران ارش ــاور مدی آن ب
ــد. بســیاری  ــام دهن ــم کاری را انج ــاور ه ــب آن ب متعاق
از ایــن افــراد بــه دانشــمندان و محققــان فرصــت 
ــد  ــتفاده کنن ــود اس ــای خ ــا از توانمندی ه ــد ت نمی دهن
و معمــوال راحت تریــن راه را کــه واردات محصــول اســت، 
ــدات  ــه گاه تولی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای برمی گزینن

ــوالت  ــن محص ــد جایگزی ــی می توانن ــه راحت ــی ب داخل
ــن  ــران از پذیرفت ــن مدی ــا ای خــارج از کشــور شــوند. ام
ریســک ســر بازمی زننــد کــه بایــد ایــن مشــکل را 
حــل کــرد. هــر چنــد، گاه پیــش آمــده کــه مــا حاضــر 
شــده ایم ریســک خریــد محصــول را هــم بپذیریــم. 
ــب قوانیــن  ــن مســائل، رعایــت همــه جوان ــر ای عــالوه ب

ــت.  ــرح اس ــم مط ــان ه ــه دانش بنی ــوط ب مرب

مشكلازقوانیناست؟
ــک  ــرای آن ی ــت و اج ــز اس ــک چی ــون ی ــد، قان ببینی
ــل  ــلیقه ای عم ــان س ــم مجری ــوال ه ــر. معم ــز دیگ چی
می کننــد، نــه مطابــق مــّر قانــون و گاه 
ــر  ــادی هســت. مضــاف ب ــز زی ــه آنالی ــاز ب نی
ــن شــرکت ها  ــی ای ــا، تامیــن مال تمــام این ه
روال  متاســفانه  اســت.  مشکل ســاز  نیــز 
کــه  تســهیالتی  شــرایط  و  بانک هــا  کار 
ارائــه می دهنــد بــا روال کار شــرکت های 
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــی ن ــان همخوان دانش بنی
ــهیالتی  ــه تس ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــل ق دلی
ارائــه  شــرکت ها  ایــن  شــرایط  مناســب 
شــود امــا عمــال ایــن اتفــاق نیفتــاد. مجریــان 
می گوینــد محدودیت هــای قانونــی دارنــد 
ــن مشــکلی  ــن، اگــر چنی ــاد م ــه اعتق ــه ب ک
ــود.  ــالح ش ــون اص ــت قان ــت، الزم اس هس

ایــنتســهیالتچــهمشــكالتی
دارد؟

وثیقه هایــی  و  ضمانت هــا  مواقــع  اغلــب 
بــرای  آن  تامیــن  کــه  می کننــد  طلــب 
از  نهایــت  شــرکت ها دشــوار اســت و در 
گرفتــن تســهیالت منصــرف می شــوند. ایــن 
ــا  ــتان در صندوق ه ــا دوس ــا ب ــاله را باره مس
مطــرح کرده ایــم چــون اگــر ایــن افــراد 
پــول و وثیقــه داشــتند کــه ســمت مــا 
ــه  ــد ب ــم بای ــر می کن ــه فک ــد. البت نمی آمدن
ایــن دســت تســهیالت بــه عنــوان یــک 
ــه  ــگاه کــرد و کم کــم شــرکت ها ب ُمســکن ن
بخش هــای خصوصــی ریســک پذیر وصــل 
ــت  ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــو برون ــوند و جل ش
کــه خیلــی هــم نمی شــود بــا ایــن سیســتم 
ــکل  ــه مش ــا ب ــت و کاره ــش رف ــی پی دولت

ــورد.  ــد خ خواهن

بــاوجــودتمــامتالشهــاشــاهدیمكــههنــوز
ــد ــرمیكنی ــوددارد.فك ــادیوج ــكالتزی مش
علــتپابرجــامانــدنایــنمعضــالتچیســت؟

اگر قرار است تنها یک جمله از من در این مصاحبه کار شود، 
خواهش می کنم همین را چاپ کنید؛ این که در کشور به جای 

 .آن که نیروها خنثی شوند، هم افزایی صورت بگیرد
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ان چه م گویند؟ ره اقتصاد ا�ی ن امللیل در�ب مطالعات ب�ی

 مسیح فقیهی

ایران، فرصت ها و تهدیدها
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ایرانوظرفیتهایآن
ــز  ــه ج ــران ب ــور ای ــی، کش ــات بین الملل ــق مطالع طب
ــر  ــه ه ــری دارد ک ــوع دیگ ــای متن ــت و گاز، مزیت ه نف
ــد.  ــی باش ــدار مل ــای پای ــد منشــا درآمده ــدام می توان ک
ــت و  ــه نف ــته ب ــران وابس ــاد ای ــد اقتص ــون 23 درص اکن
ــز  ــورهای نفت خی ــایر کش ــه س ــی ک ــت در حال گاز اس
ــه  ــب بیشــتری ب ــه مرات ــه همگــی وابســتگی ب خاورمیان
ــه  ــتان ب ــتگی عربس ــال، وابس ــرای مث ــد. ب ــن دو دارن ای
ایــن دو مــاده 40 درصــد، امــارات 30 درصــد، کویــت 50 
درصــد و قطــر 40 درصــد اســت. طبــق ایــن گزارش هــا، 
اقتصــادی کشــورمان،  از جملــه بخش هــای متنــوع 
صنعــت خودروســازی، صــادرات نیــروی الکتریســیته بــه 
کشــورهای همســایه، ذخایــر معدنــی چــون مــس، ســرب 
ــران،  و روی، محصــوالت کشــاورزی چــون پســته و زعف
خرده فروشــی و صنعــت توریســم اســت. همچنیــن، 
ــاد کــرد. در  ــوان از ظرفیــت بانک هــا و بانکــداری ی می ت
ــارد  ــی بانک هــای کشــورمان 500 میلی ــی کــه دارای حال
دالر اســت، آن هــا درآمــد کمــی از ایــن دارایی هــا دارنــد 
ــق پرداخــت وام اســت.  و بیشــترین درآمدشــان از طری
چالــش اصلــی کــه بــرای حرکــت رو بــه جلــو در تمــام 
بخش هــای اقتصــاد وجــود دارد، رشــد بهــره وری اســت 
ــرای رشــد  ــی ب ــن مســاله نیــروی محرکــه حیات ــرا ای زی
پایــدار اســت. بیــن ســال های 2004 تــا 2014 میانگیــن 
رشــد بهــره وری در ایــران 3/9 درصــد بــوده اســت. بایــد 
توجــه داشــت کــه ایــن رقــم بــرای اقتصادهــای نوظهــور 
5/6 درصــد اســت. ارتقــای بهــره وری مســتلزم اثربخشــی 
بیشــتر ســرمایه، توســعه فنــاوری و ارتقــای مهارت هــای 

مدیریتــی اســت. 
فرهنگكارآفرینیونیرویانسانی

ــران پنجمیــن کشــور از  آمارهــا نشــان می دهنــد کــه ای
ــت و  ــی اس ــالن مهندس ــودن فارغ التحصی ــث دارا ب حی
جمعیــت مهندســین در ایــران بــا کشــور آمریــکا تقریبــا 
ــر  ــورهایی نظی ــا، کش ــق تحلیل ه ــد. طب ــری می کن براب
ــان  ــه نش ــه تجرب ــی ب ــای غرب ــورهای اروپ ــد و کش هن
داده انــد کــه چنانچــه از ایــن نیروهــای فنــی بــه درســتی 
ــتغال  ــروت و اش ــریع ث ــد س ــبب رش ــود، س ــتفاده ش اس
ــد  ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــاله ب ــن مس ــد. ای ــد ش خواهن
ــالح  ــد و اص ــای جدی ــق فرصت ه ــا خل ــوان ب ــه می ت ک
قوانیــن، ارتقــای مهارت هــای مدیریتــی در مدیــران، 
ــم، ســوق دادن  ــگان غیرمقی ــت نخب ــری از ظرفی بهره گی
جوانــان تحصیلکــرده بــه ســوی کارآفرینــی و اشــتغال در 
بخــش خصوصــی و تغییــر قوانیــن محدودکننده و دســت 
ــرخ  ــرد و ن ــتفاده ک ــود اس ــای موج ــر از فرصت ه و پاگی
بیــکاری جوانــان را بــه شــدت کاهــش داد. در ایــن میان، 
توســعه شــرکت های دانش بنیــان از ســه جهــت بــاارزش 
ــت،  ــد کاری اس ــای جدی ــترش فرصت ه ــت؛ اول گس اس
دوم ارتقــای علــم و فنــاوری و ســوم جــذب و نگهداشــت 

نیروهــای نخبــه. 

سالهاارتباطنداشتنباكشورهای
مطرحجهاندرحوزهاقتصادو
فناورییقیناتهدیدبزرگیبرایایران
بودكهبههمتاهالیعلموفناوری
بهفرصتتبدیلشدودربسیاریاز
حوزههابهصورتگستردهپیشرفت
كردیم.بااینهمه،ارتباطمفید،موثر
وهوشمندانهباكشورهایپیشرفته
فوایدبسیاریداردكهازنگاه
دولتمردانمانیزپنهاننیست.همین
امرسببشدایرانباقدرتهای
جهانپشتمیزمذاكرهبنشیندو
تحریمهایناحقعلیهكشورمان
رفعشود.امادردورانپساتحریم
وضعیتاقتصادیكشوربهچهشكل
خواهدبود؟آیاایرانمیتواندبهرشد
اقتصادیمطلوبدستیابد؟چگونه؟
پرسشهاییازایندست،مسائلی
هستندكهبرخیموسساتمعتبر
بینالمللیبراییافتنپاسخآنها،
مطالعاتیراانجامدادهاندكهدرادامه
بهبرخیازآنهااشارهخواهدشد.
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ــم  ــم و غیرمقی ــی مقی ــان ایران ــه کارآفرین ــی ب ــا نگاه ب
می تــوان دریافــت کــه ایرانی هــا اساســا از فرهنــگ غنــی 
ــد.  کارآفرینــی بهره منــد هســتند و خالقیــت باالیــی دارن
ــی  ــت بروکراس ــتعدادها الزم اس ــکوفایی اس ــرای ش ــا ب ام
اداری بــه شــدت خســته کننده، قوانیــن مربــوط بــه 
ــی  نیــروی کار، هزینه هــای جانبــی و اضافــی و نظــام مال
ســر و ســامان یابنــد. همچنیــن یکــی از دغدغه هــای مهــم 
بخــش خصوصــی رقابــت بــا بخــش دولتــی اســت کــه بــه 
دلیــل امکاناتــی کــه دولتی هــا در اختیــار دارنــد، عمدتــا 
ــه  ــود. ب ــد ب ــی خواه ــش خصوص ــرر بخ ــه ض ــر و ب نابراب

ــد گفــت  طــور خالصــه بای
کــه بهبــود فضــای کســب 
بهینــه  اجــرای  و  کار  و 
 44 اصــل  سیاســت های 
بــرای ارتقــای کارآفرینــی و 
ــب و  ــعه کس ــهیل توس تس
کارهــای جدیــد، بــه ویــژه 
کســب و کارهــای نوظهــور، 

ــت دارد.  اولوی
نشــینی شهر
درآمــد و
بــاالی نســبتا
ی ههــا د ا نو خا

نــی ا یر ا
بین المللـــی  مطالعـــات 
کـــه  می کننـــد  بیـــان 
ــای  45 درصـــد خانواده هـ
ــاالنه  ــد سـ ــی درآمـ ایرانـ
دالر  هـــزار   20 بـــاالی 
اگـــر  حتـــی  دارنـــد. 

ـــن  ـــود، ای ـــه نش ـــر گرفت ـــم در نظ ـــاتحریم ه ـــرایط پس ش
ـــید  ـــد رس ـــد خواه ـــه 48 درص ـــده ب ـــه آین ـــم در ده رق
ـــد  ـــن و هن ـــر کشـــورهایی چـــون چی ـــش از 4 براب ـــه بی ک
ــتن  ــه داشـ ــران در زمینـ ــر، ایـ ــوی دیگـ ــت. از سـ اسـ
ـــال در  ـــت. مث ـــدار اس ـــن کاال پرچم ـــرای چندی ـــا ب تقاض
ـــه ازای هـــر 100 نفـــر، 96 تلفـــن همـــراه ثبـــت  آمریـــکا ب
شـــده اســـت کـــه ایـــن رقـــم در ایـــران 129 اســـت. 
در صنایـــع الکترونیـــک و آرایشـــی و بهداشـــتی نیـــز 
ـــت  ـــن، مدیری ـــت. بنابرای ـــب اس ـــن ترتی ـــه همی ـــع ب وض
ـــرف  ـــزرگ مص ـــازار ب ـــردن ب ـــرم ک ـــل و اه ـــای داخ تقاض
ـــی  ـــه داخل ـــای فناوران ـــای ظرفیت ه ـــرای ارتق ـــور ب کش
بـــزرگ  بـــا شـــرکت های  راهبـــردی  و همـــکاری 
بین المللـــی ضـــررت دارد زیـــرا چالـــش اصلـــی ایـــران 

در حـــوزه مصـــرف، وجـــود تـــورم مزمـــن اســـت. 
از آن اســت کــه میــزان  نتایــج تحقیقــات حاکــی 
شهرنشــینی در ایــران از ایتالیــا بیشــتر و تهــران بزرگ تــر 
از شــهرهایی چــون بمبئــی، دوبلیــن و بوداپســت اســت. 
ــد  ــر رش ــینی ب ــت شهرنش ــر مثب ــر، تاثی ــوی دیگ از س

اقتصــادی تاییــد شــده اســت. بنابرایــن مشــکل اصلــی، 
کمبــود ســرمایه گذاری اســت. اگــر ایــران بخواهــد 
ــرد،  ــره بب ــی به ــکل واقع ــه ش ــود ب ــای خ از ظرفیت ه
ــاخت های  ــای زیرس ــت ارتق ــرمایه گذاری در جه ــد س بای

ــد.  ــرار ده ــتور کار ق ــی را در دس ــهری و صنعت ش
مطالعــات نشــان داده اســت کــه هــر یــک درصــد رشــد 
ــه 2/5 درصــد ســرمایه گذاری اضافــی  ناخالــص داخلــی ب
نیــاز دارد. بنابرایــن، تدویــن الگوهــای آمایشــی )اقتصادی، 
انســانی و فنــی( بــرای ایجــاد قطب هــای بــزرگ تولیــد و 
ــه  ــرای جهت دهــی مناســب ب ســرمایه گذاری در کشــور ب

ــی و خارجــی ضــرورت دارد.  ســرمایه گذاری داخل
اقتصادایرانوتعامالتبینالمللی

اقتصــاد ایــران همــواره بــاز و مبتنــی بــر تعامــل 
شــرکای  حــال،  ایــن  بــا  اســت  بــوده  بین المللــی 
تجــاری عمــده ایــران بــه چیــن، ترکیــه و هنــد محــدود 
ــرمایه گذاری  ــن س ــران کمتری ــالوه، ای ــه ع ــده اند. ب ش
مســتقیم خارجــی را بیــن کشــورهای منطقــه خاورمیانــه 
دارد و بــا وجــود تنــوع صادراتــی اش، نقــش گســترده ای 
ــا رقبــای خــود  ــد ب ــدارد و نمی توان در اقتصــاد جهانــی ن

ــردازد.  ــت بپ ــه رقاب ب
بــرای این کــه ایــران هــم بتوانــد بــه جایــگاه بهتــری در 
ــود  ــه بهب ــد، الزم اســت ب ــالت خارجــی دســت یاب تعام
زمینه هــا  تمامــی  در  خــود  اقتصــاد  رقابت پذیــری 
کمبــود  جبــران  پســاتحریم،  شــرایط  در  بپــردازد. 
ــد  ــی نیازمن ــع خارج ــور از مناب ــرمایه گذاری در کش س
رشــد  داخلــی،  فناورانــه  توانمندی هــای  ارتقــای 

.بهــره وری و افزایــش صــادرات اســت
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ان بود؟  ای اقتصاد ا�ی ن �ب ر�ی ن یک مقطع �ت ی�ی ن ماه �پ چرا سوم�ی

 میالد محمدی
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ـــورهای  ـــش کش ـــزاری همای ـــا برگ ـــز ب ـــاه پایی ـــومین م س
صادرکننـــده گاز در تهـــران و تعطیلـــی بخش هایـــی 
ــا  ــد و بـ ــاز شـ ــالس آغـ ــن اجـ ــت ایـ ــت بابـ از پایتخـ
ـــی  ـــران و تعطیل ـــوای ته ـــی ه ـــای آلودگ ـــت رکورده ثب
بخش هایـــی از شـــهر بابـــت ایـــن آلودگـــی بـــه پایـــان 
ــال ها  ــورم پـــس از سـ ــرخ تـ ــاه نـ ــید. در ایـــن مـ رسـ
بـــه زیـــر 10 درصـــد رســـید و نـــرخ ســـود همچنـــان 
ـــزرگ  ـــای ب ـــا معم ـــداد ت ـــان ن ـــش نش ـــه کاه ـــی ب تمایل
نـــرخ ســـود بانکـــی در ایـــران ابعـــاد بزرگ تـــری پیـــدا 
ـــی  ـــای مختلف ـــاه رخداده ـــن، در آذرم ـــا وجـــود ای ـــد. ب کن
در حوزه هـــای متفـــاوت بـــه ثبـــت رســـید کـــه هـــر 
یـــک بـــه تنهایـــی می توانـــد ایـــن مقطـــع زمانـــی را 
ـــاص،  ـــوزه خ ـــک ح ـــی ی ـــه اختصاص ـــل در تاریخچ حداق
ــز  ــی نیـ ــت خارجـ ــوزه سیاسـ ــد. در حـ ــدگار کنـ مانـ
ـــه  ـــت ک ـــوع پیوس ـــه وق ـــاه ب ـــن م ـــی در ای ـــوالت مهم تح
ـــی  ـــاد نظام ـــده ابع ـــدن پرون ـــته ش ـــا بس ـــن آن ه مهم تری
احتمالـــی )PMD( در مذاکـــرات هســـته ای ایـــران 
و مداخلـــه فعال تـــر ایـــران و روســـیه در منازعـــات 
ســـوریه بـــود کـــه حاشـــیه هایی مثـــل ســـفر پوتیـــن 
ـــوریه را  ـــده س ـــه جنگن ـــه ب ـــلیک ترکی ـــران و ش ـــه ته ب
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــراه داش ـــه هم ـــز ب نی
ـــی  ـــت ماه ـــاه از دو جه ـــم آذرم ـــی ه ـــاد اقتصـــاد جهان ابع
ـــد  ـــی، رون ـــای کاالی ـــود. در حـــوزه بازاره ـــی ب ـــه یادماندن ب
نزولـــی در ایـــن مـــاه نیـــز ادامـــه پیـــدا کـــرد تـــا بـــا 
ـــر  ـــک شـــدن قیمـــت ه شکســـتن کـــف 40 دالری و نزدی
ـــاله  ـــای 11 س ـــف قیمت ه ـــه 30 دالر، ک ـــت ب ـــکه نف بش
ـــدرال  ـــر، ف ـــوی دیگ ـــود. از س ـــته ش ـــت شکس ـــازار نف در ب
ـــرخ  ـــار ن ـــال ها انتظ ـــس از س ـــا پ ـــز نهایت ـــکا نی رزرو آمری
بهـــره خـــود را 0/25 درصـــد افزایـــش داد تـــا تبعـــات 
ــر  ــی دامنگیـ ــی از جهاتـ ــدام حتـ ــن اقـ ــره ای ایـ زنجیـ
اقتصـــاد ایـــران نیـــز بشـــود. در ادامـــه، مـــروری بـــر 

تحـــوالت اقتصـــادی آذرمـــاه خواهیـــم داشـــت. 

1-تکرقمیشدنتورم
ــاه، پـــس از  ــه در آذرمـ ــه  نقطـ ــه  بـ ــورم نقطـ ــرخ تـ نـ
64 مـــاه، تک رقمـــی شـــد. آخریـــن بـــاری کـــه ایـــن 
ـــرداد 1389  ـــود، م ـــد ب ـــر 10 درص ـــورم زی ـــاخص از ت ش
ـــودی  ـــیری صع ـــورم مس ـــد ت ـــه بع ـــخ ب ـــود و از آن تاری ب
ـــه اوج 45 درصـــدی در خـــرداد  ـــا ب ـــت ت را در پیـــش گرف
ـــان  ـــی نش ـــی بررس ـــال، اندک ـــن ح ـــا ای ـــد. ب 1392 برس
می دهـــد تـــورم تک رقمـــی آذرمـــاه پدیـــده ای پایـــدار 
نخواهـــد بـــود و ایـــن انتظـــار وجـــود دارد کـــه ایـــن 
ـــاالی 10  ـــدوده ب ـــه مح ـــددا ب ـــاه مج ـــاخص در دی م ش
درصـــد بازگـــردد. در آذرمـــاه، شـــاخص اصلـــی تـــورم 
ــه(  ــا دوازده  ماهـ ــورم متوســـط، میانگیـــن یـ ــرخ تـ )نـ
ــت  ــار اسـ ــید و انتظـ ــد رسـ ــر 14 درصـ ــه زیـ ــز بـ نیـ
ـــد و  ـــظ کن ـــال حف ـــان س ـــا پای ـــود را ت ـــی خ ـــد نزول رون
ـــت  ـــه ثب ـــرای ســـال جـــاری ب ـــورم 12 درصـــدی ب ـــرخ ت ن
رســـد. بـــا وجـــود این کـــه کاهـــش نـــرخ تـــورم یکـــی 

از اهـــداف اصلـــی دولـــت یازدهـــم بـــوده و مســـئوالن 
ــورم در  ــدن تـ ــی« شـ ــت از »تک رقمـ ــاالی دولـ رده بـ
ــز از  ــام نیـ ــاالی نظـ ــئوالن رده بـ ــال 1395 و مسـ سـ
ــد،  ــخن گفته انـ ــورم سـ ــتر تـ ــش بیشـ ــرورت کاهـ ضـ
مجموعـــه ای از تحـــوالت اخیـــر نشـــان می دهـــد کـــه 
ـــن  ـــق ای ـــدف و تحق ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــت ب دول
ـــش  ـــواری در پی ـــبتا دش ـــده کار نس ـــال آین ـــده در س وع
ــای  ــی از پیش بینی هـ ــه برخـ ــد داشـــت. چنانچـ خواهـ
نســـبتا بدبینانـــه نیـــز می گویـــد، رونـــد نزولـــی نـــرخ 
ــن  ــیدن ایـ ــده و رسـ ــال آینـ ــاه سـ ــا تیرمـ ــورم تـ تـ
ـــت  ـــد داش ـــه خواه ـــدی ادام ـــف 10 درص ـــه ک ـــاخص ب ش
ــف  ــورم متوقـ ــرخ تـ ــتر نـ ــش بیشـ ــس کاهـ و از آن پـ

خواهـــد شـــد. 
بـــرای داشـــتن درکـــی بهتـــر از مســـیر آینـــده تـــورم، 
ـــاخص  ـــن ش ـــر ای ـــذار ب ـــی اثرگ ـــل اصل ـــد عوام ـــد دی بای
پیـــش  در  آینـــده  ماه هـــای  در  مســـیری  چـــه 
ــار  ــرخ دالر از بهـ ــال، نـ ــوان مثـ ــه عنـ ــد. بـ می گیرنـ
ســـال جـــاری تاکنـــون حـــدود 10 درصـــد افزایـــش 
یافتـــه و در روزهـــای اخیـــر در محـــدوده نزدیـــک بـــه 
ـــورت  ـــات ص ـــت. مطالع ـــده اس ـــف ش ـــان متوق 3۷00 توم
گرفتـــه در اقتصـــاد ایـــران می گویـــد هـــر 10 درصـــد 
افزایـــش در نـــرخ ارز، نزدیـــک بـــه 3 درصـــد ســـطح 
باالتـــر می بـــرد  را  عمومـــی قیمت هـــای داخلـــی 
و بـــرای بـــازه زمانـــی تخلیـــه ایـــن اثـــرات نیـــز یـــک 
دوره زمانـــی تقریبـــا یک ســـاله بـــرآورد شـــده اســـت. 
در نتیجـــه، می تـــوان انتظـــار داشـــت کـــه نرخ هـــای 
ـــی  ـــده، کم ـــال آین ـــز س ـــا پایی ـــل ت ـــورم حداق ـــه ت ماهان
ـــا 9/0  ـــن 0/5 ت ـــی )بی ـــده قبل ـــی ش ـــر پیش بین از مقادی
درصـــد( باالتـــر باشـــد. از طـــرف دیگـــر، مهم تریـــن و 
بـــه گفتـــه عـــده ای، اصلی تریـــن عامـــل اثرگـــذار بـــر 
تـــورم یعنـــی »نقدینگـــی« نیـــز در ماه هـــای گذشـــته 
ـــی  ـــرخ رشـــد آن اندک ـــوده و ن ـــار مواجـــه ب ـــر رفت ـــا تغیی ب

بیشـــتر شـــده اســـت. 
ـــد  ـــان می ده ـــز نش ـــر نی ـــای اخی ـــت ها و رخداده سیاس
ـــی  ـــای آت ـــی در ماه ه ـــد نقدینگ ـــرخ رش ـــاال ن ـــه احتم ک
ـــه  ـــی ک ـــزارش نقدینگ ـــن گ ـــد. آخری ـــد ش ـــتر خواه بیش
پـــس از آذرمـــاه منتشـــر شـــد، نشـــان مـــی داد نـــرخ 
رشـــد ســـاالنه ایـــن متغیـــر در آبان مـــاه بـــه ســـطح 
ــاظ  ــدون لحـ ــه بـ ــت کـ ــیده اسـ ــد رسـ ۷//24 درصـ
اثـــر گســـترش پوشـــش آمـــاری بانـــک مرکـــزی بـــه 
ـــد  ـــه بع ـــر 1392 ب ـــد، از مه ـــات جدی ـــا و موسس بانک ه
بی ســـابقه بـــوده اســـت. نکتـــه نگـــران کننـــده ایـــن 
ـــه  ـــر ب ـــاال منج ـــت احتم ـــه دول ـــری بودج ـــه کس ـــت ک اس
ـــی در  ـــدات مال ـــی از تعه ـــه بخش ـــد ک ـــد ش ـــن خواه ای
ـــران  ـــزی جب ـــک مرک ـــع بان ـــق مناب ـــال از طری ـــان س پای
ــده  ــاد شـ ــارهای ایجـ ــر، فشـ ــوی دیگـ ــود و از سـ شـ
بـــه بانـــک مرکـــزی بـــرای مقابلـــه بـــا رکـــود - کـــه 
منجـــر بـــه تصمیمـــات بحث برانگیـــزی مثـــل تامیـــن 
ـــد  ـــودرو و کاال ش ـــای خ ـــود وام ه ـــرخ س ـــاوت ن مابه التف
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و بـــه کاهـــش نـــرخ ســـپرده قانونـــی نیـــز انجامیـــد 
- باعـــث شـــود کـــه نـــرخ رشـــد نقدینگـــی از ســـطح 

فعلـــی باالتـــر بـــرود. 
مســـلما بـــا چنیـــن چشـــم اندازی، تحقـــق تـــورم 
تک رقمـــی پایـــدار در ســـال آینـــده دشـــوار خواهـــد 
بـــود. هـــر چنـــد یکـــی از معـــدود نقـــاط روشـــن در 
در  تحریم هـــا  احتمالـــی  لغـــو  آتـــی،  چشـــم انداز 
ـــای  ـــت از کانال ه ـــار اس ـــه انتظ ـــت ک ـــاه اس ـــان دی م پای
مختلفـــی چشـــم انداز آینـــده شـــاخص های اقتصـــادی 
ـــال،  ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــن تر کن ـــورم را روش ـــه ت از جمل
ـــادالت خارجـــی  ـــه مب ـــن انتظـــار وجـــود دارد کـــه هزین ای
بـــا رفـــع تحریم هـــا حـــدود 20 تـــا 30 درصـــد کـــم 
شـــود کـــه هـــم بـــه تحریـــک تقاضـــای محصـــوالت 
داخلـــی )بـــا ارزان شـــدن نســـبی آن هـــا در بازارهـــای 
ـــده  ـــام ش ـــت تم ـــم قیم ـــد و ه ـــک می کن ـــی( کم جهان
واردات اقـــالم خارجـــی را کاهـــش می دهـــد. از ســـوی 
ـــا،  ـــع تحریم ه ـــا رف ـــد، ب ـــع ارزی جدی ـــر، ورود مناب دیگ
امـــری محتمـــل خواهـــد بـــود کـــه هـــم بـــه تقویـــت 
ریـــال کمـــک خواهـــد کـــرد و هـــم دســـت دولـــت را 
بازتـــر. در نهایـــت نیـــز انتظـــار اســـت لغـــو تحریم هـــا 
ـــن  ـــد و از ای ـــک کن ـــاری« کم ـــورم انتظ ـــش »ت ـــه کاه ب
ـــت  ـــرای سیاس ـــه اج ـــزی در ادام ـــک مرک ـــه بان ـــه ب ناحی

ـــد.  ـــک کن ـــورم کم ـــش ت کاه
ـــود  ـــاز خ ـــه سرنوشت س ـــه نقط ـــورم ب ـــال، ت ـــر ح ـــه ه ب
ــار  ــوان آثـ ــر می تـ ــد بهتـ ــه بعـ ــن بـ ــیده و از ایـ رسـ
مثبـــت و منفـــی هـــر سیاســـت و رخـــداد را بـــر ایـــن 

شـــاخص کلیـــدی ارزیابـــی کـــرد. 

2-گشایشهایمهمدرمسائلخارجی
پـــس از ماه هـــا انتظـــار و ســـال ها محدودیـــت، در 
ـــته ای  ـــرژی هس ـــی ان ـــس بین الملل ـــره آژان ـــاه، باالخ آذرم
ــه  ــی )PMD( برنامـ ــی احتمالـ ــاد نظامـ ــده ابعـ پرونـ
ـــئوالن  ـــرد و مس ـــالم ک ـــه اع ـــران را مختوم ـــته ای ای هس
ـــا  ـــا ت ـــی تحریم ه ـــو قطع ـــز از لغ ـــی نی ـــت خارج سیاس
ـــدون شـــک  ـــن موضـــوع ب ـــد. ای ـــر دادن ـــاه خب ـــان دی م پای
ـــرا  ـــود و اج ـــران ب ـــرای اقتصـــاد ای ـــی ب ـــر بســـیار مثبت خب
شـــدن آن، بخـــش قابـــل توجهـــی از ریســـک کنونـــی 
ـــرد.  ـــد ب ـــن خواه ـــور را از بی ـــادی در کش ـــت اقتص فعالی
ــا  ــی از گفته هـ ــه برخـ ــور کـ ــن، آن طـ ــود ایـ ــا وجـ بـ
ــرای  ــان می دهـــد، هنـــوز طرف هـــای خارجـــی بـ نشـ
ـــد و مالحظـــه  ـــی تردی ـــران اندک ـــت اقتصـــادی در ای فعالی
خواهنـــد داشـــت و ارســـال ســـیگنال های غلـــط از 
داخـــل نیـــز منجـــر بـــه تردیـــد بیشـــتر در آن ســـوی 
ــتقیم  ــرات مسـ ــا اثـ ــو تحریم هـ ــود. لغـ ــا می شـ مرزهـ
و آنـــی مطلوبـــی دارد کـــه می توانـــد بـــه مثابـــه یـــک 
ــه  ــرا کـ شـــوک مثبـــت کوتاه مـــدت عمـــل کنـــد چـ
ــاز  ــران )بـ ــادی در ایـ ــت اقتصـ ــت فعالیـ ــن اسـ ممکـ
ــی از  ــرای برخـ ــرمایه گذاری( بـ ــا سـ ــر یـ ــردن دفتـ کـ
بنگاه هـــای خارجـــی همچنـــان دارای ریســـک باشـــد، 

ــت واردات  ــد توانسـ ــی خواهنـ ــای ایرانـ ــی بنگاه هـ ولـ
ــطه و از  ــه واسـ ــاز بـ ــدون نیـ ــود را بـ ــادرات خـ و صـ
ـــه  ـــوع ب ـــن موض ـــد و ای ـــام دهن ـــی انج ـــیرهای قانون مس
صرفه جویـــی قابـــل توجـــه در هزینه هـــای مبادالتـــی 
ـــورد  ـــان م ـــطه ها، زم ـــزد واس ـــی، م ـــه ال س ـــا )هزین آن ه
ــش  ــه ای پوشـ ــک بیمـ ــادالت، ریسـ ــرای مبـ ــاز بـ نیـ

مبـــادالت و...( منجـــر خواهـــد شـــد. 
انتظـــار اســـت کاهـــش هزینه هـــای مبادالتـــی - کـــه 
ــا 30  ــن 20 تـ ــدار آن را بیـ ــی ها مقـ ــی از بررسـ برخـ
ـــش  ـــا کاه ـــود، ب ـــب ش ـــد - موج ـــرآورد کرده ان ـــد ب درص
نســـبی قیمـــت محصـــوالت داخلـــی در بازارهـــای 
جهانـــی، تقاضـــای خارجـــی بـــرای کاالهـــای ایرانـــی 
ــا از  ــود ســـمت تقاضـ ــی از رکـ ــود و بخشـ ــتر شـ بیشـ
ایـــن ناحیـــه از بیـــن بـــرود. مهم تـــر از ایـــن قضیـــه، 
دسترســـی راحـــت بنگاه هـــای ایرانـــی بـــه اقـــالم 
ــع  ــود. قطـ ــد بـ ــی خواهـ ــطه ای خارجـ ــه و واسـ اولیـ
ــی  ــال های 1390 و 1391 یکـ ــی در سـ ــن دسترسـ ایـ
ــال ها در  ــن سـ ــدید ایـ ــود شـ ــی رکـ ــل اصلـ از عوامـ
ـــت  ـــت، قیم ـــود. در نهای ـــده ب ـــوان ش ـــران عن ـــاد ای اقتص
محصـــوالت وارداتـــی هـــم احتمـــاال کاهشـــی نســـبی 
خواهـــد داشـــت کـــه تـــا حـــدودی اثـــرات افزایـــش 
نـــرخ ارز در ماه هـــای گذشـــته را جبـــران خواهـــد 
ـــرای  ـــی ب ـــر تورم ـــه ضربه گی ـــه مثاب ـــد ب ـــرد و می توان ک

تعدیـــل نـــرخ ارز قلمـــداد شـــود. 
مجموعـــه ایـــن تحـــوالت احتمالـــی چنانچـــه در 
ایـــن ســـناریوها بـــه وقـــوع بپیونـــدد، می توانـــد بـــه 
ـــال  ـــد در س ـــرخ رش ـــش ن ـــورم و جه ـــدن ت ـــی ش تک رقم
ـــم آن  ـــه بی ـــر را ک ـــارهای اخی ـــد و فش ـــک کن ـــده کم آین
ـــت گذاری  ـــتباه سیاس ـــای اش ـــرار چرخه ه ـــه تک ـــت ب اس

منجـــر شـــود، از دوش دولـــت بـــردارد. 
ـــاه  ـــی، آذرم ـــت خارج ـــوزه سیاس ـــر، در ح ـــوی دیگ از س
در  داعـــش  پیشـــروی های  توقـــف  بـــا  مصـــادف 
ـــه  ـــران ب ـــه ای ـــارکت فعاالن ـــود و مش ـــوریه ب ـــراق و س ع
همـــراه روســـیه در تحـــوالت ایـــن دو کشـــور باعـــث 
شـــد بخشـــی از فشـــارها و تهدیدهـــا از روی دســـتگاه 
ـــه،  ـــود. در نتیج ـــته ش ـــران برداش ـــی ای ـــت خارج سیاس
می تـــوان آذرمـــاه 1392 را یـــک مـــاه کلیـــدی بـــرای 
دیپلمات هـــای ایرانـــی بـــه شـــمار آورد. در ایـــن بیـــن، 
ـــط  ـــده روســـیه باعـــث شـــد رواب ـــه جنگن ـــه ب ـــه ترکی حمل
ـــود و  ـــره ش ـــدودی تی ـــا ح ـــور ت ـــن دو کش ـــادی ای اقتص
ـــن  ـــرای تامی ـــی ب ـــدگان ایران ـــه تولیدکنن ـــا ب ـــگاه روس ه ن
ـــب شـــود.  ـــن کشـــور جل ـــای اقتصـــادی ای برخـــی از نیازه
از ســـوی دیگـــر نیـــز، بـــه دنبـــال وقایـــع تروریســـتی 
پاریـــس، تحلیل هـــای غربـــی نســـبت بـــه عربســـتان 
ــه در  ــرد کـ ــاذ کـ ــه اتخـ ــی خصمانـ ــعودی موضعـ سـ
ـــت،  ـــن موقعی ـــران از ای ـــمندانه ای ـــتفاده هوش ـــورت اس ص
ــته  ــزوا و برداشـ ــور از انـ ــروج کشـ ــه خـ ــد بـ می توانـ

شـــدن تحریم هـــا بســـیار کمـــک کنـــد. 
البتـــه در آذرمـــاه یـــک تحـــول بـــد نیـــز بـــرای 
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ـــاه،  ـــن م ـــت. در ای ـــوع پیوس ـــه وق ـــران ب ـــگری ای گردش
کنگـــره و دولـــت آمریـــکا قانونـــی را تصویـــب کردنـــد 
ـــزای  ـــت وی ـــم، دریاف ـــا تروریس ـــه ب ـــه مقابل ـــه بهان ـــه ب ک
ــفر  ــران سـ ــه ایـ ــه بـ ــرادی کـ ــرای افـ ــکا را بـ آمریـ
می کننـــد دشـــوارتر کـــرد. پیش بینـــی می شـــود 
اجـــرای ایـــن قانـــون ورود گردشـــگران خارجـــی و 
ـــادی  ـــد زی ـــا ح ـــران را ت ـــه ای ـــی ب ـــوص اروپای ـــه خص ب
ــه اغلـــب مجـــالت و  ــرایطی کـ ــد. در شـ محـــدود کنـ
ــته  ــای گذشـ ــی در ماه هـ ــم جهانـ ــای توریسـ پایگاه هـ
ایـــران را بـــه عنـــوان پدیـــده 2016 بـــه گردشـــگران 
معرفـــی می کننـــد، اجـــرای چنیـــن محدودیت هایـــی 
ــا از  ــه خارجی هـ ــه بـ ــع بدبینانـ ــراز مواضـ ــداوم ابـ و تـ
پایگاه هـــای داخلـــی می توانـــد  از  برخـــی  ســـوی 
ـــه  ـــی از ناحی ـــای احتمال ـــی از درآمده ـــور را از بخش کش
ورود ســـیل توریســـت های مشـــتاق بازدیـــد از ایـــران 

محـــروم کنـــد. 
بـــا همـــه آنچـــه گفتـــه شـــد، نمـــره کلـــی سیاســـت 
ـــی  ـــره قبول ـــک نم ـــدون ش ـــاه ب ـــران در آذرم ـــی ای خارج
خواهـــد بـــود و پیش بینی هـــای کنونـــی نیـــز نشـــان 
می دهـــد در ماه هـــای پیـــش رو رونـــد خـــروج ایـــران 
از انـــزوای ظالمانـــه بین المللـــی پیشـــرفت زیـــادی 
ــه آن  ــن ترجمـ ــه مهم تریـ ــری کـ ــرد؛ امـ ــد کـ خواهـ
گشـــایش هایی خواهـــد بـــود کـــه در حـــوزه اقتصـــاد 

کشـــور بـــه وقـــوع خواهـــد پیوســـت. 

3-روزهایسیاهطالیسیاه
ـــل توجـــه سیاســـت خارجـــی  ـــا وجـــود دســـتاوردهای قاب ب
ـــوس  ـــتان کاب ـــای زمس ـــن روزه ـــاه، آخری ـــور در آذرم کش

ــا  ــرد تـ ــل کـ ــده نفـــت را تکمیـ ــورهای صادرکننـ کشـ
یکـــی از ســـیاه ترین دوره هـــای قیمتـــی بـــرای طـــالی 
ســـیاه رقـــم بخـــورد. نـــزول قیمـــت نفـــت خـــام کـــه 
از پاییـــز ســـال گذشـــته آغـــاز شـــده بـــود، در آذرمـــاه 
ـــی 40  ـــف قیمت ـــدن ک ـــته ش ـــا شکس ـــت و ب ـــرعت گرف س
دالری ادامـــه یافـــت تـــا قیمـــت ایـــن کاالی کلیـــدی، 
در آخریـــن روزهـــای پاییـــز، چشـــم انداز کـــف قیمـــت 
30 دالری را بـــرای شکســـته شـــدن در پیـــش روی 
خـــود ببینـــد. بـــه عنـــوان مثـــال، عربســـتان ســـعودی 
ـــود  ـــالدی خ ـــده می ـــال آین ـــه س ـــت بودج ـــم گرف تصمی
ــدد  ــارد دالری ببنـ ــدود 100 میلیـ ــری حـ ــا کسـ را بـ
ـــور  ـــن کش ـــخ ای ـــه در تاری ـــری بودج ـــترین کس ـــه بیش ک
ـــال  ـــه در دو س ـــم ک ـــران ه ـــت ای ـــن، دول ـــود. همچنی ب
ـــود  ـــی خ ـــد قانون ـــه در موع ـــاندن بودج ـــه رس ـــت ب نخس
ــت  ــرای نفـ ــت 35 دالری بـ ــود، از درج قیمـ ــد بـ پایبنـ
در بودجـــه ســـال آینـــده خـــود خبـــر داد و البتـــه بـــه 
ـــل  ـــان آذر از تحوی ـــا پای ـــی، ت ـــت قانون ـــام مهل ـــم اتم رغ
ـــده  ـــرد؛ پدی ـــودداری ک ـــس خ ـــه مجل ـــه ب ـــه بودج الیح
ــا  ــت بـ ــی دولـ ــدید مالـ ــری شـ ــه درگیـ ــدی کـ جدیـ
شـــرایط تـــازه درآمدهـــای نفتـــی را نشـــان می دهـــد. 
ــنی  ــای روشـ ــا و تلویح هـ ــرا جنبه هـ ــن ماجـ ــه ایـ البتـ
نیـــز بـــرای اقتصـــاد ایـــران دربـــر داشـــت؛ از جملـــه 
این کـــه بررســـی ها نشـــان مـــی داد ایـــران یکـــی 
ــیب های  ــب آسـ ــه مراتـ ــه بـ ــت کـ ــورهایی اسـ از کشـ
کمتـــری را از ســـقوط اخیـــر قیمـــت نفـــت متحمـــل 
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــوع ای ـــن موض ـــت ای ـــت. عل ـــده اس ش
ـــیدی،  ـــه 1390 خورش ـــدای ده ـــا در ابت ـــال تحریم ه اعم
ـــت  ـــش یاف ـــادی کاه ـــد زی ـــا ح ـــران ت ـــت ای ـــادرات نف ص
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و ایـــران نیـــز در مواجهـــه بـــا چشـــم انداز مبهـــم 
ـــد  ـــه درآم ـــود را ب ـــتگی خ ـــد وابس ـــر ش ـــدی ناگزی درآم
ـــا  ـــه و ب ـــد. در نتیج ـــش ده ـــکان کاه ـــد ام ـــا ح ـــی ت نفت
ــای  ــت قیمت هـ ــت، افـ ــادرات نفـ ــدن صـ ــدود شـ محـ
ـــر روی  ـــورهای دیگ ـــزان کش ـــه می ـــت ب ـــی نمی توانس نفت
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــذارد. ای ـــر بگ ـــران اث ـــاد ای اقتص
بـــا لغـــو تحریم هـــا، انتظـــار اســـت مقـــدار صـــادرات 
ـــم انداز  ـــه چش ـــد و در نتیج ـــدا کن ـــش پی ـــز افزای ـــت نی نف
درآمدهـــای نفتـــی ایـــران از زمســـتان 1394 بـــه بعـــد 

روشـــن تر از اغلـــب کشـــورهای نفتـــی باشـــد. 
برخـــی از کارشناســـان معتقدنـــد افـــت اخیـــر قیمـــت  
نفـــت را بایـــد بـــه فـــال نیـــک گرفـــت و بـــه عنـــوان 
ـــار  ـــک ب ـــران ی ـــاد ای ـــه اقتص ـــرد ک ـــداد ک ـــی قلم فرصت
ـــتگی  ـــی از وابس ـــع« ناش ـــن مناب ـــه از »نفری ـــرای همیش ب
ـــرایط  ـــرا در ش ـــود زی ـــالص ش ـــی خ ـــای نفت ـــه درآمده ب
طبیعـــی، ایـــن انتظـــار وجـــود نـــدارد کـــه دولت هـــا 
جســـارت قطـــع وابســـتگی بـــه درآمدهـــای نفتـــی و 
ـــته  ـــدی را داش ـــاری هلن ـــوم بیم ـــات ش ـــی از تبع خالص
ـــت  ـــال نخس ـــم در دو س ـــت یازده ـــرد دول ـــند. عملک باش
ـــه ای  ـــه گون ـــود ب ـــیوه ب ـــن ش ـــه همی ـــا ب ـــز تقریب ـــود نی خ
ـــای  ـــه اقتصاددان ه ـــی ک ـــه انتقادات ـــود هم ـــا وج ـــه ب ک
نزدیـــک بـــه ایـــن دولـــت از سیاســـت های ارزی دهـــه 
هشـــتاد کـــرده بودنـــد و مســـئوالن وقـــت آن دوره را 
ـــماتت  ـــورم ش ـــا ت ـــت ارز ب ـــل قیم ـــدم تعدی ـــل ع ـــه دلی ب
ــا  می کردنـــد، عملکـــرد ارزی ایـــن دولـــت از 1392 تـ
ــارت  ــت گذار جسـ ــی داد سیاسـ ــان مـ ــز نشـ 1394 نیـ
ـــار  ـــدارد و فش ـــورم را ن ـــا ت ـــو ب ـــرخ ارز همس ـــش ن افزای
ـــت های  ـــن سیاس ـــرای چنی ـــع از اج ـــی مان ـــکار عموم اف

ــود.  ــی می شـ ــروری و صحیحـ ضـ
دالری   35 نفـــت  پیش بینـــی  طریـــق،  هـــر  بـــه 
ــه  ــد کـ ــر شـ ــده منجـ ــال آینـ ــه سـ ــه بودجـ در الیحـ
ـــا  ـــده ت ـــال آین ـــت در س ـــه نف ـــت ب ـــی دول ـــتگی مال وابس
حـــد 25 درصـــد کاســـته شـــود کـــه اجـــرای همیـــن 
ـــتاورد  ـــن دس ـــه بزرگ تری ـــد ب ـــز می توان ـــورد نی ـــک م ی
اقتصـــادی دولـــت یازدهـــم تبدیـــل شـــود. هـــر چنـــد 
بـــا توجـــه بـــه ضعـــف بدنـــه کارشناســـی و اجرایـــی 
دســـتگاه های متولـــی بودجـــه و مالیـــات، کارشناســـان 
شـــک و شـــبهه هایی را در مـــورد عملـــی بـــودن ایـــن 

ــد.  ــراز کرده انـ ــر ابـ امـ
ــه  ــران را بـ ــد ایـ ــی می توانـ ــای نفتـ ــش درآمدهـ کاهـ
ـــی  ـــم ســـوخت های فســـیلی یعن ـــع مه ـــر منب ســـمت دیگ
ـــتن  ـــود داش ـــا وج ـــه ب ـــرا ک ـــد چ ـــوق ده ـــی س گاز طبیع
ـــی  ـــان، حت ـــی جه ـــر گاز طبیع ـــده ای از ذخای ـــش عم بخ
ــال های  ــی از سـ ــور در برخـ ــراز گازی کشـ ــص تـ خالـ
ـــدودی  ـــای مح ـــز بازاره ـــه ج ـــوده و ب ـــی ب ـــته منف گذش
ـــران عمـــال از ایـــن ظرفیـــت اســـتراتژیک  مثـــل ترکیـــه، ای
برنامه ریزی هـــای  اســـت.  کـــرده   غفلـــت  خـــود 
بلندمـــدت بـــرای صـــادرات گاز بـــه دو حـــوزه مهـــم 
ـــل  ـــع اقتصـــادی قاب ـــر مناف ـــالوه ب ـــا، ع ـــتان و اروپ هندوس

ـــوزه  ـــن دو ح ـــا ای ـــران ب ـــک ای ـــع ژئوپولیتی ـــه، مناف توج
ـــم  ـــش در ه ـــش از پی ـــز بی ـــی را نی ـــم در ســـطح جهان مه

ـــرد.  ـــد ک ـــده خواه  تنی

ـــرخ ـــشن ـــیدرنمای ـــازاربینبانك ـــورب 4-ظه
ـــود س

ــای اســـمی  ــورم، نرخ هـ ــرخ تـ ــتر نـ ــا کاهـــش بیشـ بـ
ـــا  ـــد ت ـــظ کردن ـــود را حف ـــان چســـبندگی خ ـــود همچن س
ـــری از  ـــای بارزت ـــران جنبه ه ـــود در ای ـــرخ س ـــای ن معم
ـــاه  ـــرایط در آذرم ـــن ش ـــداوم ای ـــد. ت ـــان ده ـــود را نش خ
ـــا  ـــه اقتصاددان ه ـــا هم ـــه تقریب ـــد ک ـــر ش ـــن منج ـــه ای ب
ـــرخ  ـــش ن ـــودن کاه ـــروری ب ـــور روی ض ـــئوالن کش و مس
ســـود بـــه اجمـــاع برســـند. امـــا در مـــورد چگونگـــی 
ــی  ــادی باقـ ــای زیـ ــرف  و حدیث هـ ــش حـ ــن کاهـ ایـ
ــران  ــان و تحلیلگـ ــی از کارشناسـ ــت. برخـ ــده اسـ مانـ
منتقـــد دولـــت معتقدنـــد بانـــک مرکـــزی بایـــد بـــه 
ـــار،  ـــول و اعتب ـــورای پ ـــالغ ش ـــق اب ـــابق، از طری ـــیوه س ش
نرخ هـــای پایین تـــری را نزدیـــک بـــه نـــرخ تـــورم 
ـــه  ـــک ب ـــای نزدی ـــه اقتصاددان ه ـــی ک ـــد در حال ـــالغ کن اب
ـــن  ـــق چنی ـــداف از طری ـــه اه ـــی، دســـتیابی ب ـــان اصل جری
ـــود  ـــا وج ـــد ب ـــد و معتقدن ـــن می دانن ـــی را ناممک ابزارهای
ـــت در  ـــن سیاس ـــول ای ـــازار پ ـــاز در ب ـــات غیرمج موسس
ـــد  ـــز معتقدن ـــی نی ـــورد. برخ ـــد خ ـــت خواه ـــه شکس نطف
پشـــت چنیـــن تجویزهایـــی، انگیزه هـــای رانت جویانـــه 
نهفتـــه اســـت تـــا بـــا ارزان کـــردن و انحصاری ســـازی 
ـــاد  ـــته اقتص ـــال های گذش ـــد س ـــه رون ـــی، ب ـــع بانک مناب
ـــه  ـــع ادام ـــه مناب ـــص غیربهین ـــوص تخصی ـــران در خص ای

ـــود.  داده ش
بـــه هـــر حـــال، بانـــک مرکـــزی طـــی دو ســـال 
گذشـــته این طـــور نشـــان داده اســـت کـــه از چنیـــن 
راه حل هایـــی اســـتقبال نمی کنـــد و راهبـــرد خـــود 
ــازار معرفـــی  ــزم بـ ــا مکانیـ ــود بـ را کاهـــش نـــرخ سـ
ـــی  ـــع زمان ـــاه مقط ـــاظ، آذرم ـــن لح ـــت. از ای ـــرده اس ک
ـــالم  ـــه اع ـــرا ک ـــود چ ـــزی ب ـــک مرک ـــرای بان ـــی ب مهم
ـــرای  ـــاه ب ـــی در آذرم ـــازار بین بانک ـــود در ب ـــرخ س ـــد ن ش
نخســـتین بـــار بـــه 21 درصـــد رســـید کـــه دســـتاورد 
ـــزی،  ـــک مرک ـــئوالن بان ـــم مس ـــه زع ـــی، ب ـــل توجه قاب
بـــود. نـــرخ ســـود در ایـــن بـــازار در تابســـتان حـــدود 
29 درصـــد گـــزارش شـــده بـــود و بـــا تاکیـــد بانـــک 
ــازار، وارد  ــن بـ ــال« در ایـ ــور فعـ ــر »حضـ ــزی بـ مرکـ
مســـیری کاهشـــی شـــده بـــود. هـــر چنـــد برخـــی از 
ـــزی  ـــک مرک ـــه بان ـــی ک ـــا زمان ـــد ت ـــان معتقدن کارشناس
ـــود  ـــرخ س ـــش ن ـــد، کاه ـــازار باش ـــن ب ـــال ای ـــر فع بازیگ
در بـــازار بین بانکـــی لزومـــا معنـــای خاصـــی نـــدارد و 
از ســـوی دیگـــر، تـــا زمانـــی کـــه کـــف ایـــن نـــرخ از 
ــی  ــبکه بانکـ ــپرده گذاری در شـ ــود سـ ــرخ سـ ــف نـ کـ
پایین تـــر باشـــد، نمی تـــوان بـــه کارایـــی ایـــن بـــازار 

امیـــد چندانـــی بســـت. 
ــران  ــری از تحلیلگـ ــف بزرگ تـ ــق، طیـ ــر طریـ ــه هـ بـ
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ــل  ــود را، در مقابـ ــرخ سـ ــث نـ ــور بحـ ــادی کشـ اقتصـ
»بحـــران بانکـــی« و »بحـــران بدهـــی« حاکـــم در کشـــور، 
ـــن  ـــد ای ـــد و معتقدن ـــداد می کنن ـــی قلم ـــث فرع ـــک بح ی
ـــت  ـــده اس ـــه نش ـــدی گرفت ـــی ج ـــدازه کاف ـــه ان ـــران ب بح
ــده  ــرای آینـ ــی بـ ــیار بزرگـ ــرات بسـ ــد خطـ و می توانـ
ـــش  ـــروه، بخ ـــن گ ـــه ای ـــه گفت ـــد. ب ـــته باش ـــور داش کش
ــا  ــه ای بانک هـ ــای ترازنامـ ــی از دارایی هـ ــل توجهـ قابـ
ــا  در واقـــع »دارایی هـــای کاغـــذی« اســـت و »بانک هـ
مصرف کننـــدگان نهایـــی منابـــع« در کشـــور هســـتند. 
در ایـــن شـــرایط، نرخ هـــای بـــاالی تســـهیالت باعـــث 
می شـــود چرخـــه باطـــل ســـوخت شـــدن منابـــع 
ـــود  ـــای س ـــا، نرخ ه ـــش تقاض ـــا افزای ـــود و ب ـــدید ش تش
نیـــز بـــه ســـمت افزایـــش حرکـــت کنـــد. بـــه دلیـــل 
ضعف هـــای آمـــاری و کارشناســـی موجـــود در کشـــور، 
ــا  ــا تـ ــن بحث هـ ــت ایـ ــوان گفـ ــت نمی تـ ــا قطعیـ بـ
ـــزان  ـــه می ـــا چ ـــع ت ـــاع در واق ـــح و اوض ـــد صحی ـــه ح چ

خطرنـــاک اســـت. 
هرچـــه هســـت، کمتـــر کارشناســـی در ایـــن موضـــوع 
تردیـــد دارد کـــه بـــا وضعیـــت فعلـــی بانک هـــا، یـــک 
ـــی«  ـــن مال ـــی »تامی ـــادی یعن ـــد اقتص ـــی رش ـــازوی اصل ب
ـــای  ـــت در ماه ه ـــود و دول ـــد ب ـــد خواه ـــران ناکارآم در ای
ـــی  ـــت داخل ـــرایط سیاس ـــبی ش ـــات نس ـــا ثب ـــده و ب آین
ـــس  ـــات مجلـــس( و سیاســـت خارجـــی )پ ـــس از انتخاب )پ
از تحریـــم(، ناگزیـــر بـــه اتخـــاذ تصمیمـــات دشـــواری 
ـــاله  ـــود. مس ـــد ب ـــا خواه ـــرایط بانک ه ـــالح ش ـــرای اص ب
تامیـــن مالـــی در همایـــش اقتصـــاد ایـــران نیـــز کـــه ســـال 

ــای  ــی بحث هـ ــوع اصلـ ــد، موضـ ــزار شـ ــته برگـ گذشـ
ـــبتا  ـــاع نس ـــید اجم ـــر می رس ـــه نظ ـــود و ب ـــی ب کارشناس
ـــن نکتـــه شـــکل گرفتـــه اســـت کـــه  ـــی روی ای ـــل قبول قاب
ـــاختار  ـــد س ـــی، »تجدی ـــل فعل ـــا معض ـــه ب ـــل مقابل راه ح
نظـــام بانکـــی« اســـت. هـــر چنـــد بـــه گفتـــه مشـــاور 
ــور، اجـــرای چنیـــن راهـــکاری  ــادی رئیس جمهـ اقتصـ
نیازمنـــد منابـــع قابـــل توجهـــی )بیـــش از 100 هـــزار 
ـــدی  ـــه کلی ـــع، نکت ـــود. در واق ـــد ب ـــان( خواه ـــارد توم میلی
ـــع موجـــود نظـــام  ایـــن بحـــث ایـــن اســـت کـــه از کل مناب
بانکـــی )در قالـــب ســـپرده ها( چیـــزی بیـــن 200 تـــا 
300 هـــزار میلیـــارد تومـــان در واقـــع »سوخت شـــده« 
ـــال  ـــه ح ـــری ب ـــد فک ـــرایط بای ـــالح ش ـــرای اص ـــت و ب اس
ــا  ــای بانک هـ ــازی« ترازنامه هـ ــران آن و »واقعی سـ جبـ
ــن  ــن ایـ ــن، تامیـ ــن بیـ ــم در ایـ ــاله مهـ ــرد. مسـ کـ
ـــده خـــود  ـــه عه ـــن مســـاله ب ـــذاری ای کســـری اســـت. واگ
ســـپرده گذاران احتمـــاال نارضایتی هـــای اجتماعـــی بـــه 
ـــوی  ـــادی از س ـــارت زی ـــه جس ـــت ک ـــد داش ـــال خواه دنب
سیاســـت گذار می طلبـــد. دولـــت نیـــز بـــا وجـــود 540 
هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــی )رقمـــی کـــه وزیـــر اقتصـــاد 
ـــع را  ـــن مناب ـــن ای ـــوان تامی ـــرد( ت ـــالم ک ـــاه اع در آذرم
ـــری  ـــم از کس ـــن حج ـــذاری ای ـــت، واگ ـــدارد و در نهای ن
ـــر  ـــیار منج ـــورم بس ـــه ت ـــز ب ـــزی نی ـــک مرک ـــه دوش بان ب
خواهـــد شـــد. در ایـــن شـــرایط، بـــه نظـــر می رســـد 
در ماه هـــای آینـــده نیـــز ریشـــه ها و راه حل هـــای 
معمـــای نـــرخ ســـود بانکـــی مهم تریـــن بحـــث بیـــن 

 .اقتصاددان هـــا و مســـئوالن کشـــور باشـــد
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 توافــق ایــران بــا گــروه 1+5 بــا توجــه بــه جــو 
ریســک پذیری  کــرده،  ایجــاد  کــه  امیدوارانــه ای 
ــران را پاییــن آورده و ســبب شــده  ســرمایه گذاری در ای
ــرای  ــش از گذشــته ب اســت ســرمایه گذاران خارجــی بی

ســرمایه گذاری در ایــران رغبــت نشــان دهنــد. 
ــو صــورت گرفــت نیــز  از دو ســال پیــش کــه توافــق ژن
ــالم  ــون اع ــورهای گوناگ ــادی از کش ــرمایه گذاران زی س
ــت  ــف صنع ــای مختل ــا در بخش ه ــد ت ــی کردن آمادگ
ــای بســیاری  ــد. گروه ه ــران ســرمایه گذاری کنن ــت ای نف
از ســرمایه گذاران فرانســوی، آمریکایــی، چینــی، هنــدی 
ــرات  ــوص مذاک ــن خص ــده اند و در ای ــران ش و... وارد ای
ــا ســوال این جاســت کــه  ــد. ام ــه عمــل آورده ان الزم را ب
نحــوه برخــورد دولــت بــا ایــن حجــم از عالقه منــدان بــه 
ــه  ــادی، ب ــف اقتص ــای مختل ــرمایه گذاری در بخش ه س
 ویــژه صنعــت نفــت ایــران، چگونــه بایــد باشــد و مدیریت 
ایــن میــزان رغبــت و عالقــه بــه شــکلی صــورت گیــرد 
کــه کشــورمان بیشــترین بهــره را ببــرد و طــرف خارجــی 

ــم از ســرمایه گذاری خــود راضــی باشــد؟  ه
در ایــن بــاره می تــوان گفــت کــه سیاســت وزارت نفــت 
ــد  ــت تولی ــرب، تقوی ــا غ ــق ب ــس تواف ــه پ ــن اســت ک ای
ــش از  ــت را بی ــت نف ــزات صنع ــی در بخــش تجهی داخل
پیــش مــورد توجــه قــرار دهــد، بــه طــوری کــه اســتفاده 
ــی در اولویــت صنعــت نفــت کشــور  از محصــوالت داخل
باشــد و تنهــا در مــواردی کــه تــوان ســاخت داخــل بــه 
وجــود نیامــده اســت، از کاالی خارجــی اســتفاده شــود. 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  نقــش  میــان،  ایــن  در 
ــت اســت  ــز اهمی ــان صنعــت نفــت بســیار حائ کارآفرین
ــد  ــازه ندهن ــد و اج ــت بیاین ــن صنع ــک ای ــه کم ــه ب ک
ــا  ــه م ــرا ک ــد چ ــا را بگیرن ــای آن ه ــی ج ــای خارج رقب
بــر ایــن باوریــم اگــر نخبــگان کشــور وارد گــود شــوند، 
ــای  ــی از نیازه ــل توجه ــش قاب ــود بخ ــد ب ــادر خواهن ق
تکنولوژیکــی مــا را بــرآورده کننــد و از نیازمــان بــه 
خارجی هــا بکاهنــد. طبیعتــا نگاهــی حمایتــی بــه معنای 
ــت  ــت مدیری ــرکت تح ــعارگونه را در ش ــه ش ــی و ن واقع
دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  بــرای  خــود 
ــر  ــم کــه ب فعــال در صنعــت نفــت کشــور شــکل داده ای
ایــن اســاس حاضریــم بــا نخبــگان و کارآفرینــان کشــور 
همــکاری کنیــم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم نیــاز صنعــت 

ــم.  ــرف کنی ــاز برط ــورد نی ــای م ــه کااله ــت را ب نف
بنابرایــن، بــرای تولیدکننــدگان مختلــف در صنعــت نفت 
ــرد  ــان ک ــد گم ــدارد. نبای ــی وجــود ن ــچ نگران جــای هی
کــه بــا رفــع تحریم هــا قــرار اســت رقیبــی گردن کلفــت 
ــا و  ــی م ــرکت های داخل ــود و ش ــت ش ــن صنع وارد ای
نخبگانمــان را از میــدان بــه در کنــد. نتیجــه تمــام آمــد 
و رفــت خارجی هــا در نهایــت تولیــد داخلــی را تقویــت 
خواهــد کــرد و محصولــی بــا اســتانداردهای روز دنیــا در 

ــرد.  ــرار می گی ــار صنعــت نفــت کشــور ق اختی
از ایــن رو، یکــی از سیاســت های مهــم و تعیین کننــده ای 
کــه در پیــش خواهیــم گرفــت، ایــن اســت کــه از 

ــم  ــا ه ــم ب ــی بخواهی ــی و داخل ــرمایه گذاران خارج س
ــان  ــرکت های دانش بنی ــک ش ــا کم ــوند و ب ــریک ش ش
تجهیــزات را در داخــل کشــور بــه تولیــد برســانند. 
ــی  ــورد کاالهای ــن سیاســت ســبب خواهــد شــد در م ای
ــتگی  ــدارد، از وابس ــود ن ــا وج ــاخت آن ه ــوان س ــه ت ک
بــه واردات رهــا شــویم و آن کاالهــا را بــا نظــارت و 
ــری  ــری حداکث ــه  کارگی ــا و ب ــرمایه گذاری خارجی ه س

ــانیم.  ــد برس ــه تولی ــی ب ــده داخل ــوان تولیدکنن ت
ــال  ــه دنب ــا ب ــا خارجی ه ــکاری ب ــد هم ــا در دور جدی م
جــذب شــرکای تجــاری شــماره یــک دنیــا هســتیم تــا از 
ایــن طریــق بتوانیــم صنعــت نفــت خــود را بــا کاالهایــی 
مــدرن و مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی تجهیــز کنیــم. 
از ایــن رو، فرصتــی اســتثنایی پیــش  روی فعــاالن بخــش 
خصوصــی کشــور قــرار گرفتــه کــه بــا شناســایی و جــذب 
ــزرگان  ــار ب ــان، در کن ــرکت های دانش بنی ــگان و ش نخب
ــوالت  ــد و محص ــا دهن ــود را ارتق ــی خ ــش فن ــا، دان دنی

مــورد نظــر را در داخــل کشــور بــه تولیــد برســانند. 
در دوره تحریــم کــه شــرکت های خارجــی در ایــران 
حضــور نیافتنــد، اگرچــه از طریــق چیــن صنعــت نفــت 
ایــران راه توســعه خــود را طــی کــرد، اما چینی هــا کاالی 
چینــی بــه مــا ندادنــد و وقتــی کــه در مذاکــرات حاضــر 
ــه  ــد ک ــی را یافته ان ــد راه های ــان می کردن ــدند، بی می ش
قطعــات اصــل از شــرکت های بــزرگ را وارد ایــران 
کننــد. شــاید ایــن شــیوه هزینه هــا را افزایــش مــی داد، 
امــا صنعــت نفــت کشــور بــه ســمتی نرفــت کــه توســعه 
ــا آن را  ــد ی ــه ده ــت ادام ــای کم کیفی ــا کااله خــود را ب

متوقــف کنــد. 
بــه هــر حــال، نبایــد فرامــوش کــرد کــه فعــاالن 
ــه گذشــت و کشــور  ــت نفــت کشــور در دوره ای ک صنع
در تحریم هــای هســته ای قــرار گرفــت، بســیاری از 
ــتیم  ــا توانس ــد و م ــل کردن ــاخت داخ ــزات را س تجهی
ــوان داخلــی، اقدامــات مناســبی در ایــن  ــر ت ــا تکیــه ب ب
ــش  ــه پی ــت را ب ــت نف ــم و صنع ــام دهی ــوص انج خص
ــاره  ــا دوب ــده ت ــم ش ــرایطی فراه ــه ش ــال ک ــم. ح ببری
ــور  ــت حض ــد فرص ــوند، نبای ــه ش ــا وارد صحن خارجی ه
ــت  ــمتی رف ــه س ــرد و ب ــل ک ــد تبدی ــه تهدی ــا را ب آن ه
کــه بخــش خصوصــی کشــور انگیــزه خــود را از دســت 
و  بــردارد  دســت  فعالیت هایــش  توســعه  از  و  دهــد 
ــم ادب  ــه رس ــا ب ــد. م ــا باش ــر جــوالن خارجی ه نظاره گ
و مهمان نــوازی، فــرش قرمــز بــرای ســرمایه گذاران 
خارجــی پهــن می کنیــم، امــا ایــن را هــم در نظــر 
داریــم کــه چــه توانــی در کشــور وجــود دارد و چگونــه 
ــت  ــا صنع ــرد ت ــت ک ــیل را تقوی ــن پتانس ــوان ای می ت
نفــت کشــور رونــق ســال های گذشــته خــود را بــاز یابــد. 
ــته  ــال گذش ــک  س ــم در ی ــی ه ــرمایه گذاران خارج س
ــده و  ــل ش ــرفت هایی حاص ــه پیش ــه چ ــد ک دریافته ان
ــا  ــود ب ــای خ ــد همکاری ه ــه در دور جدی ــد ک پذیرفته ان
ــرعت  ــا س ــد و ب ــت کنن ــل را تقوی ــاخت داخ ــران، س ای
.ــد ــای روز بپردازن ــال فناوری ه ــه انتق ــتری ب بیش
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یه به دستور لغو واردات 10 قمل اکالی نف�ت 
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روی خوش دولتی ها به بخش خصوصی 
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نیمـه تابسـتان 93 بـود کـه بعـد از گذشـت 108 سـال 
از ورود نفـت بـه سـفره اقتصـاد ایراني هـا، باالخـره روي 
خـوش دولتي هـا بـه بخـش خصوصـي فعـال در صنعـت 
نفـت نشـان داده شـد. دقیقـا یـک سـال بعـد از اسـتقرار 
دولـت یازدهـم بـود کـه بیـژن نامـدار زنگنـه روی دیگـر 
سـکه را در حمایـت از بخش خصوصی نشـان داد. وی که 
از زمان حضورش در کابینه درگیر سـر و سـامان دادن به 
اوضـاع و احـوال وزارت نفـت و مباحـث مالي و قـراردادي 
آن بـود، بـا ابـالغ دسـتورالعمل های جدیـد و ابالغیه های 
خـاص - هـر چند در سـکوت خبـری - درهـای اعتماد به 
بخـش خصوصـی فعـال در صنعت نفت را بـاز کرد. وی در 
تابسـتان 93 بـرای بخـش خصوصـی خبرهای خوشـی را 

یکـي پـس از دیگـری اعـالم کرد. 
سـیاه  لیسـت  در  بازنگـری  دسـتور  از  نخسـت  زنگنـه 
پیمانـکاران و سـازندگان نفتـی خبـر داد تا بـه این طریق 
آن هـا کـه پیـش از این به دالیل مختلف در لیسـت سـیاه 
دولتی هـا قـرار گرفتـه بودنـد، فرصـت جدیـدی را پیـش 
روی خـود ببیننـد و دوباره بتوانند در جمـع پیمانکاران و 
سـازندگان بخـش خصوصـی نفت قـرار گیرنـد. کمی بعد 
از ایـن دسـتور وزیر کـه در سـکوت خبری، تنهـا در بدنه 
وزارت نفـت و البتـه انجمن سـازندگان و پیمانکاران نفتی 
بلـوا بـه پـا کـرده بـود، بارقه امیـد پیدا شـد. این دسـتور 
موجب شـد پیمانـکاران و سـازندگان تجهیـزات نفتی که 
در دوره تحریم هـای نفتـی سـختی های زیـادی را تحمـل 
کـرده بودنـد، بتواننـد بـه ارائـه توانمندی هـای خـود بـه 

بپردازند.  وزارتخانـه 
شـاید همیـن امـر بود که موجب شـد بیژن نامـدار زنگنه، 
وزیـر نفـت جمهـوری اسـالمی ایـران، تنهـا چنـدی بعـد 
از ایـن ابالغیـه، زمانـی کـه در یـک همایـش سـخنرانی 
می کـرد، بـا تکیـه بـر توانمندی هـای سـازندگان داخلـی 
از ممنوعیـت خریـد کاالهـای نفتـی کـه تـوان تولیـد آن 
نگاهـی  در  و حتـی  دارد، خبـر دهـد  در داخـل وجـود 
امیدوارانـه از امـکان صـادرات تجهیـزات صنعـت نفـت به 
خـارج از کشـور در آینـده صحبـت کنـد؛ صادراتـی کـه 
می توانـد زمینه سـاز جلوگیری از خام فروشـی نفت شـود. 
وزارت  برنامه هـای  از  »یکـی  گفـت:  روز  آن  در  زنگنـه 
نفـت، ارائه تسـهیالت بـرای رقابـت با سـازندگان خارجی 
تجهیـزات نفتـی اسـت. با یکـی کـردن شـرایط معامالت 
پـس  خارجـی  کاالهـای  مقایسـه  و  خارجـی  و  ایرانـی 
از ارزیابـی قیمـت آن و عـوارض گمرکـی و هزینه هـای 
امکانـات  و  تجهیـزات  ایرانـی،  کاالهـای  بـا  ترخیـص 
نفـت  صنعـت  در  اصلـی  قلـم   10 می شـود.  خریـداری 
مـورد نیـاز اسـت که لیسـت آن را بـه سـازندگان داده ایم 
و ان شـاءاهلل ظـرف 2 مـاه آینـده سـاخت آن هـا شـروع 
می شـود. ایـن موضـوع موجـب رونـق اقتصـاد داخـل و 
صنعـت می شـود. از جملـه تجهیزات و امکانـات مورد نیاز 
صنعـت نفت شـیرهای کنتـرل ایمنی، لوله هـای مختلف، 

سـرچاهی، درون چاهـی و... اسـت.« 
بـا وجـود آن کـه از پیـش نیـز آیین نامه هـا و ابالغیه هـای 

برخـی  عمـل  در  دارد،  وجـود  زمینـه  ایـن  در  مختلـف 
گرفته انـد  قـرار  لیسـت  ایـن  در  کـه  خـاص  کاالهـای 
کمابیـش از خـارج وارد کشـور می شـوند. اما ایـن ابالغیه 
فعـال  خصوصـی  بخـش  اسـت  شـده  موجـب  جدیـد 
در سـاخت و تولیـد تجهیـزات نفتـی خـود را در بسـتر 
حمایت هـای دولتـی ببیند و بـرای جهشـی بزرگ تر مهیا 

 . د شو
جایگاهتجهیزاتدرصنعتنفتایران

از  دور  بسـیار  مکانـی،  نظـر  از  ایـران،  نفـت  صنعـت 
بـه  کـه  اسـت  تجهیزاتـی  سـاخت  صنعتـی  قطب هـای 
آن هـا نیـاز دارد. عمده تریـن قطب هـای صنعتـی کشـور 
در ایـن زمینـه شـهرهای تهـران، اصفهان، اراک و مشـهد 
هسـتند. امـا ایـن شـهرها در دولـت قبـل، به علـت وجود 
صنایـع خودروسـازی، فـوالد و نظامی در آن هـا، در زمینه 
دانـش  نفـت دچـار رسـوب  تجهیـزات صنعـت  سـاخت 
فنـی شـدند. بـه علت ضعـف دانش فنـی و نبود شـناخت 
عمیـق از تجهیـزات صنعـت نفـت و بـه عبـارت دیگـر، 
های تـک بـودن تجهیـزات صنعـت نفـت و البتـه کمبـود 
نیـروی انسـانی تحصیلکـرده، بهره برداران نفتـی اقبالی به 
همـکاری در سـاخت و اسـتفاده از تجهیـزات داخلـی از 

خـود نشـان نمی دادنـد. 
از طـرف دیگـر، در دهـه ۷0 صاحبـان دانـش و سـرمایه 
حـوزه  در  نفـت  صنعـت  تجهیـزات  سـاخت  زمینـه  در 
بـر  عمـده  طـور  بـه  و  می کردنـد  فعالیـت  محدودتـری 
صنایـع خودروسـازی و نظامـی و... متمرکـز شـده بودنـد 
زیـرا صنعـت خـودرو بـا قطعه سـازی داخلـی معنـی پیدا 
می کـرد و صنایـع نظامـی نیـز راهـی جـز نـگاه بـه تولید 
داخـل نداشـتند. امـا بـروز چندیـن اتفـاق در ایـن دهـه 
باعـث شـد کـه سـاخت تجهیزات صنعـت نفـت در داخل 

بـه طـور جدی تـری دنبـال شـود. 
بـه علت سـود سرشـاری کـه در صنعت نفت وجـود دارد، 
هزینه هـای سـرمایه گذاری نیـز در این حوزه، در مقایسـه 
بـا دیگـر صنایـع، کاذب و باالسـت. ایـن موضـوع هنگامی 
کـه قیمت هـای جهانـی نفـت افزایـش می یابـد و بـه تبع 
بیشـتر  مـی رود،  باالتـر  نفـت  تولیدکننـدگان  آن، سـود 
نمایـان  می شـود. تجهیـزات صنعـت نفـت نیـز متاثـر از 

همیـن موضـوع، قیمت هـای کاذبـی دارنـد. 
همچنیـن بـه علـت اسـتراتژیک بـودن تجهیـزات صنعت 
خارجـی  شـرکت های  تولیـد،  تـداوم  ضـرورت  و  نفـت 
را  باالیـی  بسـیار  قیمت هـای  تجهیـزات  ایـن  سـازنده 
بـرای تامیـن لـوازم یدکـی، انجـام تعمیـرات و نگهـداری 

می کننـد.  مطالبـه  تجهیـزات 
30روزفرصتبرایاعالمقیمت10قلمكاال

عـزت اهلل اکبـری، مدیرعامـل شـرکت پشـتیبانی سـاخت 
و تهیـه کاالی نفـت، بعـد از ابـالغ ایـن دسـتور وزیـر بـه 
مهندسـی  مشـاوران  و  پیمانـکاران  سـازندگان،  جمـع 
صنعـت نفـت آمـد و بـا تشـریح دسـتورهای جدیـد وزیر 
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نفـت بـرای سـاخت 10 گـروه کاالی اساسـی و پرمصرف 
صنعت نفت توسـط سـازندگان داخلـی، از فراخوان بزرگ 
نفتـی برای سـاخت ایـن کاالها در داخل خبـر داد و اعالم 
کـرد: »با سـاخت ایـن کاالهـای نفتـی، واردات نمونه های 
مشـابه خارجـی متوقـف و ممنـوع خواهد شـد و سـاخت 
10 گـروه کاالی پرمصـرف صنعـت نفـت بـه طـور کامـل 
بـه سـازندگان و صنعتگـران داخلـی واگـذار شـده اسـت. 
سـازندگان داخلـی یـک مـاه فرصـت دارند پیشـنهادهای 
فنـی و مالـی خود را بـرای طراحی و سـاخت این کاالها و 

تجهیـزات نفتـی بـه وزارت نفـت ارائـه  کنند.« 
وی در آن زمـان خیـال سـازندگان را حتـی از بابت تامین 
منابـع مالـی راحـت و تاکیـد کـرد: »تمامـی منابـع مالی 
قراردادهـای سـاخت ایـن 10 گـروه کاالیـی صنعت نفت 
توسـط وزارت نفـت بـه طـور کامـل تامیـن خواهـد شـد. 
بـر ایـن اسـاس، قرار اسـت قراردادهـای سـه جانبه ای بین 
شـرکت نفـت، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری 
و سـازندگان بـرای بومی سـازی ایـن دسـته از کاالهـای 

پرمصـرف صنعـت نفـت امضا شـود.« 
در همیـن حـال، معاون دیگـر وزیر نفت یعنـی رکن الدین 
جـوادی، مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران، هـم بـا 
تاکیـد بـر این کـه ایـن کاالهـا شـامل کاالهایی اسـت که 
تاکنـون امـکان تولیـد و عرضـه تجـاری آن هـا در صنعت 
نفـت فراهـم نشـده اسـت، گفـت: »قـرار اسـت در یـک 
برنامه سـه سـاله امـکان بومی سـازی تمامی ایـن کاالها و 
تجهیـزات صنعـت نفـت فراهم شـود. سـاخت ایـن کاالها 
بخـش عمـده وابسـتگی صنعت نفـت بـه کاال و تجهیزات 
خارجـی را رفـع می کنـد. بـا برنامه ریـزی و اسـتفاده از 
تمامـی امکانـات داخلـی، امـکان طراحی و سـاخت بومی 

ایـن کاالهـا فراهـم خواهد شـد.« 
بـر همین اسـاس بود کـه رضا رحمانی، رئیس کمیسـیون 
صنایـع مجلـس، هـم از حمایت بی سـابقه مجلـس از این 
طـرح وزارت نفـت سـخن گفـت. وی خاطرنشـان کـرد: 
»بایـد جایـگاه سـاخت داخـل در صنعـت نفت بـه مراتب 
بهتـر از شـرایط موجود باشـد بـه طوری  که بایـد خدمات 
فنی و مهندسـی سـازندگان و پیمانکاران ایرانی دسـت کم 

بـه کل کشـورهای خاورمیانه صادر شـود.« 
پیشبهسویخودكفاییكاالهایممنوعشده

 دسـتورالعمل وزارت نفـت موجـب شـد بخـش خصوصی 
تـالش الزم را بـرای بـه رخ کشـیدن تـوان خـود بـه کار 
توانمندی هایـش  از  لیسـتی  کوتـاه  زمانـی  در  و  گیـرد 
نظـر  بـه  کـه  لیسـتی  کنـد؛  ارائـه  نفـت  وزارت  بـه  را 
می رسـید بـا حمایت هـای مالـی دولـت بتوانـد برنامه های 

کنـد.  محقـق  را  نفـت  وزارت  زمان بندی شـده 
در همیـن زمینـه چنـد مـاه پـس از ابـالغ دسـتورالعمل 
وزیـر نفت، سـامانه الکترونیکی کاالهـا و تجهیزات صنعت 
نفـت راه انـدازی شـد تـا نگرانی هـا بابت ثبـت و خرید این 
کاالهـا نیـز بـه کلـی برطـرف شـود. ایـن موضـوع هفـت 
مـاه بعد از ابالغ دسـتورالعمل ممنوعیـت واردات کاالهای 

تولیـد داخل، سـید عماد حسـینی را به جمـع خبرنگاران 
کشـاند تـا در مـورد آخرین وضعیـت داخلی سازی شـده ها 
از  بـار  نخسـتین  بـرای  و  بگویـد  بـا خبرنـگاران سـخن 
آمارهـای رسـمی در خصـوص میزان خودکفایـی ایران در 

سـاخت تجهیـزات نفتی پرده بـردارد. 
وی صحبت هـای خود را با خودکفایـی در تولید پمپ های 
سیاسـت های  مرهـون  را  آن  و  کـرد  آغـاز  کرایوژنیـک 
وزارت نفـت برای توسـعه سـاخت کاال و تجهیزات صنعت 
نفـت توسـط سـازندگان ایرانـی خوانـد و تاکید کـرد: »با 
و  معامـالت  شفاف سـازی  بخشـنامه، ضمـن  ایـن  ابـالغ 
مناقصـات نفتـی، امـکان حمایت بیشـتر از سـاخت کاال و 
تجهیـزات صنایـع نفـت و گاز در داخـل فراهـم می شـود. 
همچنیـن، بـا راه انـدازی آزمایشـی سـامانه الکترونیکـی 
کاالهـا و تجهیـزات صنعـت نفـت، پیش بینـی می شـود 
بـا بهره بـرداری کامـل از آن، بانـک جامـع اطالعاتـی این 
کاالهـا و تجهیـزات در وزارت نفـت ایجـاد  شـود. یکـی از 
دسـتاوردهای راه انـدازی ایـن سـامانه الکترونیکـی، ایجاد 
یـک وندورلیسـت واحـد از کاال و تجهیزات سـاخته شـده 
توسـط سـازندگان و صنعتگـران داخلی اسـت. بـه عبارت 
دیگـر، از واردات و خریـد آن دسـته از کاالهـای نفتـی 
کـه امـکان سـاخت آن هـا در کشـور وجـود دارد، از خارج 

ممانعـت بـه عمـل می آیـد.« 
 وی از خودکفایـی ایـران در سـاخت 15 تـا 25 درصـد 
کل کاالهـا و تجهیـزات صنعـت نفـت صحبـت و تاکیـد 
کـرد: »قصـد داریـم در قالب یـک برنامه دو سـاله، امکان 
تولیـد 10 گـروه از کاالهـای پرمصرف صنایـع نفت، گاز و 
پتروشـیمی را در کشـور فراهـم کنیـم. بـا کاهـش قیمت 
نفـت، قصـد داریم از طریق بومی سـازی و سـاخت بیشـتر 
انـواع کاالهـا و تجهیزات در کشـور و از محـل صرفه جویی 

ارزی آن حداکثـر اسـتفاده را ببریـم.« 
حسـینی کـه سـابقه نمایندگـی مجلس را هـم در کارنامه 
خـود دارد، بـا بیـان این کـه قطعـا طراحـی و تولیـد انواع 
کاالهـا و تجهیـزات در کشـور منجـر بـه کاهـش واردات 
و صرفه جویـی میلیون هـا دالر ارز بـرای کشـور خواهـد 
شـد، گفت: »در شـرایط فعلی، بـا برنامه ریزی هـای جامع 
اقتصـادی، امـکان اداره و مدیریـت اقتصـاد کشـور حتـی 
بـا کاهـش بیشـتر قیمـت نفـت وجـود دارد. اگـر قیمـت 
نفـت بـه سـطوح پایین تری هم کاهـش یابد، ایـن فرصت 
فراهـم می شـود کـه بـا سـاخت بیشـتر کاالها در کشـور، 
اقتصـاد بـدون نفـت را تمرین کنیم و در صنعـت نفت نیز 

بـه خودکفایی برسـیم.« 
گالیههایسازندگان

بـا وجـود همـه آنچـه گفتـه شـد، تامیـن منابـع مالـی 
پس کوچه هـای  کوچـه  در  هنـوز  کـه  اسـت  موضوعـی 
و موجـب شـده صـدای  گیـر کـرده  اداری  بوروکراسـی 
اعتـراض برخـی از سـازندگان بلنـد شـود. ایـن موضـوع، 
سـوی  از  کـه  کم محلی هایـی  و  بی مهری هـا  بـر  عـالوه 
برخـی افراد ذی نفوذ نسـبت بـه سـازندگان وطنی صورت 
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می      گیرد، موجب شـده سـازندگان با چالشـی دیگر مواجه 
شـوند و آن، نبـود درک متقابـل بیـن تولیدکننـدگان و 
بانک هـای کشـور اسـت. شـوربختانه، با وجـود آن که نفت 
شـاهرگ درآمدهـای کشـور اسـت، اما بـاز هـم بانک های 
وام هـای  اعطـای  و  سـرمایه گذاری  بـرای  کشـور  عامـل 
تولیـد بـه سـازندگان داخلـی در ایـن صنعـت با وسـواس 

زیـادی عمـل می کننـد. 
در همیـن حـال، هنـوز مسـئوالن صنعت نفـت و مقامات 
اقتصـادی کشـور نتوانسـته اند بر سـر تاسـیس یـک بانک 
تخصصـی نفتـی بـرای رهایـی از چالـش دائمـی »بانک ها 
- سـازندگان« بـه توافق جامع برسـند. البته در سـال های 
اخیـر اقدامـات و تالش هـای فراوانی برای بهبـود و اصالح 
رونـد کاری بیـن وزارت نفـت و تولیدکننـدگان داخلـی 
بـه  تاکنـون  ایـن تالش هـا  امـا  صـورت پذیرفتـه اسـت 
رضایتمنـدی و رابطـه بـرد - بـرد منجـر نشـده اسـت. در 
ایـن خصـوص، شـیخ الوزرای نفت بـا درک درسـت از این 
چالـش همیشـگی، فرمـان تشـکیل کارگروهـی را بـرای 
پیگیـری و بـه نتیجـه رسـاندن سـاخت 10 گـروه کاالی 
مـورد نیـاز صنعـت نفت، صـادر و دکتر محمدرضـا مقدم، 
معـاون پژوهش و فنـاوری وزارت نفت را بـه عنوان رئیس 

ایـن کارگـروه تعییـن کرده اسـت. 
بیـژن نامـدار زنگنـه در ایـن دسـتور تصریـح کرده اسـت 
نحـوه  قـرارداد،  هـر  مبلـغ  قراردادهـا،  متـن  تاییـد  کـه 
پرداخت هـا، شـروط ضمـن عقـد و ترجیحـات و تضامیـن 
بایـد بـه تاییـد کارگـروه مربوطـه برسـد و حجـم کاالی 
موضـوع هـر قرارداد و کیفیـت آن به طور طبیعـی بر پایه 
درخواسـت شـرکت های اصلـی و در تبادل نظـر نزدیـک 
بـا آن هـا در کارگـروه نهایـی می شـود. زنگنـه، پیش بینی 
کاالیـی(  اسـتانداردهای  )برقـراری  الزم  آزمایش هـای 
کارگاهـی و میدانـی بـرای حصـول اطمینـان از کیفیـت 
مناسـب محصـول و در نهایـت ارزیابـی و تصمیم گیـری 
نهایـی بـرای عقـد قـرارداد و عملیاتـی کـردن طرح هـای 
انتقـال و ارتقـای فناوری و سـاخت دانش بنیـان تجهیزات 
یادشـده را بـه طور کلی در حـوزه اختیارات ایـن کارگروه 
عنـوان کـرده اسـت. بـه گفتـه وزیـر نفـت، رقابتـی بودن 
قیمـت و کیفیـت کاالها بسـیار حائـز اهمیت اسـت. وزیر 
نفـت همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه ایـن 
حرکـت جهـادی در راسـتای اجرایی شـدن سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی بـه سـامان برسـد و قراردادهـای الزم 

نهایـی و بـه نتیجـه بینجامد. 
 امـا 10 قلـم کاالی اولویـت دار مـورد نیاز صنعـت نفت به 
منظـور حمایـت از سـاخت داخـل شـامل چـه تجهیزاتی 
حسـاس  کاالهـای  ایـن  تولیـد  پیش نیازهـای  و  اسـت 

؟  چیست
سـاخت تجهیـزات سـرچاهی و تجهیـزات رشـته تکمیلی 
درون چاهـی، پمپ هـای درون چاهـی و سـرچاهی، انـواع 
ایمنـی  کنترلـی،  شـیرهای  انـواع  حفـاری،  مته هـای 
الکتروموتورهـای  لوله هـا،  انـواع  جانبـی،  تجهیـزات  و 
فوالدهـای  دوار،  ماشـین های  متغیـر،  دور  و  ضدانفجـار 

و  حفـاری  اندازه گیـری  ابزارهـای  کرایوژنیـک،  آلیـاژی 
ایـن  در  مدنظـر  اولویت هـای  از  هوشـمند  پیگ هـای 
دسـتورالعمل به شـمار می روند. اما به راسـتی سـازندگان 
داخلـی بـا چه منابعـی می خواهند این تجهیزات حسـاس 

و ویـژه را بـرای صنعـت نفـت بسـازند؟ 
بـه دسـت آوردن تکنولـوژی و علـم نفتـی همـواره مـورد 
تاکیـد مسـئوالن کشـور بـوده اسـت. در ایـن بـاره رهبـر 
معظـم انقـالب در دیـدار هـزاران نفـر از کارگران سراسـر 
کشـور، بـا تبیین وظایـف مسـئوالن، دسـتگاه ها و عناصر 
مختلـف مرتبـط بـا تولیـد داخلـي خاطرنشـان کردنـد: 
معضـالت  و  مـردم  اقتصـادي  مشـکالت  حـل  »کلیـد 
جامعـه کارگـري نـه در خـارج، بلکه در داخـل و تقویت و 
رونـق تولیـد داخلـي اسـت.« رهبـر فرزانه انقـالب تقویت 
تولیـد داخلـي را سـتون فقـرات »حـل مشـکالت کشـور 
و تحقـق اقتصـاد مقاومتـي« دانسـتند و افزودنـد: »برخي 
مي گوینـد در شـرایط تحریم و فشـار، رونـق تولید داخلي 
امکان پذیـر نیسـت. بـدون شـک تحریم هـاي ظالمانـه در 
بروز مشـکالت تاثیر داشـته اسـت اما تحریم و فشار بدون 
تردیـد نمي توانـد جلوي تـالش عمومـي، سـازمان یافته و 
برنامه ریـزي  شـده را بـراي رونـق تولیـد داخلـي بگیـرد.« 
از  بازدیـد  اسـفندماه 1390 در   معظم لـه همچنیـن در 
پژوهشـگاه صنعـت نفـت و دسـتاوردهای ایـن صنعت نیز 
خاطرنشـان کردند: »ایـران از لحاظ مجموعـه ذخایر نفت 
و گاز در جهـان اول اسـت و بایـد با همت و تالش بیشـتر 
فعـاالن ایـن صنعـت از لحاظ سـطح دانش و فنـاوری نیز 
بـه عالی تریـن حـد برسـد و در جایـگاه اول قـرار گیـرد.« 
ایشـان بـا تاکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در پیشـرفت 
علـم و فنـاوری در صنعـت نفـت و گاز، اسـتفاده مدیریت 
از ظرفیـت همـه مراکـز دانشـگاهی و تحقیقاتـی  شـده 
کشـور را موثـر و مهـم خواندنـد و افزودنـد: »بـه گونـه ای 
عمـل کنیـم کـه هـر آنچـه صنعـت نفـت و گاز متکی به 

آن اسـت، در داخـل تولید شـود.« 
 رهبـر معظـم انقـالب تکیه بـر نـوآوری و ابتـکار را باعث 
نوعـی جهـش در صنعـت نفـت و گاز و زمینه سـاز ارتقای 
دانـش جهانـی در ایـن عرصـه دانسـتند و بیـان کردنـد: 
»همچنـان کـه تجربـه جوانـان کشـور در برخـی عرصه ها 
نشـان داده اسـت، اسـتعداد شـکوفنده و فیـاض جوانـان 
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ایرانـی، تحقـق کامـل شـعار »مـا می توانیـم« را در هـر 
عرصـه ای امکان پذیـر می سـازد و فعـاالن صنعـت نفت در 
افـق نـگاه خـود، چنیـن چشـم اندازی را ترسـیم کننـد.« 
ایـن بیانـات مقـام معظـم رهبـری موجـب شـده اسـت با 
گذشـت یـک سـال و انـدی از صـدور دسـتور وزیـر نفت، 
حتـی وقتـی سـازندگان از بدهـکاری 1/2 میلیـارد دالری 
ایـن وزارت نفـت بـه اعضـای انجمـن سـخن می گوینـد، 
همچنـان بـر عـزم بخـش خصوصی بـرای ادامـه تعامالت 
خـود بـا وزارتخانـه تاکیـد کننـد و خودکفایی در سـاخت 
تجهیـزات را بـر مشـکالت و کشـمکش های مالـی مقـدم 

نند.  بدا
بنـا بـه گفتـه رضـا پدیـدار، رئیـس انجمـن سـازندگان 
در  کـه  تحلیلـی  اسـاس  بـر  نفـت،  صنعـت  تجهیـزات 
اسـت،  شـده  انجـام  نفتـی  کاالهـای  واردات  خصـوص 
توانسـته ایم بـا ارتقـای سـطح تکنولـوژی تولیدکننـدگان 
داخلـی و بهره گیـری از ظرفیـت تولیـد ایـن سـازندگان 
در 2 دهـه اخیـر، در بخـش کاالیـی تـا حـدود 60 درصد 
بـه کاهـش واردات کمـک کنیـم. ایـن کاهـش واردات بـا 
درخواسـت از وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای تعیین 
تعرفـه واردات بـه منظـور ممانعـت از ورود بی رویـه کاال، 
قطعـات و تجهیـزات صنعـت نفت به داخل کشـور صورت 
گرفـت. تعامـل بـه وجـود آمده میـان بخش هـای مختلف 
کشـور موجـب بهره گیری بیشـتر از ظرفیت داخلی شـده 

ست.  ا
 بـه گفتـه وی، در شـرایط فعلي، به طور متوسـط سـاالنه 
حـدود 15 میلیـارد دالر امـکان طراحـي و سـاخت انـواع 
کاال و تجهیـزات صنایـع نفـت و گاز توسـط سـازندگان 
ایرانـي وجـود دارد امـا حـدود 30 درصـد از توان سـاخت 
داخـل مـورد اسـتفاده قـرار مي گیـرد و عمـال بـه طـور 
متوسـط سـاالنه رقـم خریـد کاال از سـازندگان داخلي به 

حـدود 5 میلیـارد دالر هـم نمي رسـد. 
تـا   ۷0 هم اکنـون  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  مسـئول،  ایـن 
داخلـي  صنعتگـران  و  سـازندگان  ظرفیـت  درصـد   ۷5
در صنعـت نفـت بـدون اسـتفاده مانـده اسـت، بـر لـزوم 
امـکان صـادرات تاکیـد کـرد و گفـت: »صـادرات انـواع 
کاال و تجهیـزات نفتـي ایران به کشـورهاي ترکمنسـتان، 
جمهـوري آذربایجـان، عراق، ترکیه، سـوریه و کشـورهاي 
منطقـه آسـیاي میانـه، مرکـزي و حـوزه قفقـاز در حـال 
انجـام اسـت. البته متاسـفانه، با وجـود افزایش صـادرات، 
در چنـد سـال اخیـر حجـم واردات انـواع کاالهـاي نفتي 
بـه ویـژه از چیـن هـم بـا افزایـش قابـل توجهـي روبـه رو 
شـده اسـت. در ایـن باره طـی مکاتباتی بـا وزارت صنعت، 
معـدن و تجارت، خواسـتار تغییر تعرفـه واردات 110 قلم 

انـواع کاال و تجهیـزات نفتـي شـده ایم.« 
وی ادامه داد: »امکان سـاخت داخلي این دسـته از کاالها 
پاییـن گمرکـي،  تعرفه هـاي  دلیـل  بـه  امـا  دارد  وجـود 
پیمانـکاران صنعـت نفت بـه جاي اسـتفاده از توان داخلي 
بـه دنبـال واردات بیشـتر از خـارج کشـور هسـتند. انـواع 
کاالهـاي پرمصـرف همچـون برخـي از مـواد شـیمیایي و 

و...  حفـاري  پمپ هـاي  توربیـن،  پره هـاي  کاتالیسـت ها، 
در طـول یـک سـال گذشـته توسـط صنعتگـران داخلـي 
طراحـي و تولیـد شـده اسـت. البتـه پیش بیني مي شـود، 
در صـورت لغـو تحریم هـا، در نقل و انتقال ارز تسـهیالتي 
فراهـم شـود امـا 60 درصـد مشـکالت فعلـي در سـاخت 
مربـوط  تحریم هـا  بـه  آن کـه  از  بیـش  نفتـي،  کاالهـاي 
باشـد، از سیاسـت هاي خودتحریمـي نشـات می گیـرد.« 
ــي،  ــزاري مناقصــات نفت ــف در برگ ــاد از ضع ــا انتق وي ب
ــه  ــول ضمانت نام ــي وص ــت و حت ــن پیش پرداخ نپرداخت
ــا  ــن پیش پرداخت ه ــدون  پرداخت ــي ب ــازندگان داخل س
ــي،  ــاي خارج ــواع کااله ــترده ان ــه داد: »واردات گس ادام
مشــکالت ســازندگان ایرانــي را دوچنــدان کــرده اســت. 
ــد قراردادهــاي نفتــي، تمامــي  شــرکت ها  در نســل جدی
ســقف  تــا  دســت کم  بین المللــي  ســرمایه گذاران  و 
ــي  ــت ســازندگان ایران ــوان و ظرفی ــد از ت 25 درصــد بای
ــدی  ــرات جدی ــال، مذاک ــن ح ــد. در عی ــتفاده کنن اس
ــارکت  ــراي مش ــي ب ــکاران ایران ــازندگان و پیمان ــا س ب
ــت.  ــده اس ــام ش ــا انج ــو تحریم ه ــس از لغ در دوران پ
بــا حــل و فصــل برخــي از سیاســت هاي داخلــي و 
و  طراحــي  رونــد  توســعه  امــکان  خودتحریمي هــا، 
ســاخت انــواع کاال و تجهیــزات پرمصــرف صنایــع نفــت و 

گاز در کوتاه تریــن زمــان وجــود دارد.« 
70درصدخودكفایی

رئیـس انجمـن سـازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشـاره 
بـه توان سـازندگان داخلی در سـاخت ۷0 درصد کاالهای 
مـورد نیـاز ایـن صنعت تاکیـد کـرد: »از طریـق رایزنی با 
شـرکت های خارجـی و جـذب سـرمایه گذاری های جدید، 
قصـد داریـم زمینـه انتقـال دانش تولیـد سـایر تجهیزات 
ایـن صنعـت را بـه داخل کشـور فراهـم کنیم. سـازندگان 
داخلـی در حـال حاضـر توان تولیـد ۷0 درصـد تجهیزات 
صنعـت نفـت را دارنـد و بـر ایـن اسـاس، تنهـا 30 درصد 
قطعـات و کاالهـای ایـن صنعـت وارد می شـود. بخشـی 
از تولیـدات شـرکت های داخلـی هـم صـادر می شـود بـه 
از مجمـوع کل  در حـال حاضـر 5 درصـد  کـه  طـوری 
صـادرات کشـور متعلـق بـه سـازندگان تجهیـزات صنعت 

اسـت.«  نفت 
وی بـا بیـان این کـه میانگیـن بازدهـی سـرمایه گذاری در 
بخـش سـاخت کاالهـای صنعـت نفـت حـدود 30 درصد 
اسـت، گفـت: »میـزان بازدهـی در بخش پتروشـیمی 3۷ 
درصـد و در بخـش پاالیش و پخش نیز حـدود 32 درصد 
اسـت. تجهیـزات صنعـت نفـت جـزو آن دسـته از صنایع 
اسـت کـه عـالوه بـر سـودآور بـودن، در زمینـه برگشـت 
پاسـخگو  دیگـر بخش هـا می توانـد  از  سـرمایه سـریع تر 
باشـد. قـرار اسـت تامیـن 25 درصـد قطعـات و کاالها در 
قراردادهـا و پروژه هـا توسـط سـازندگان داخلـی تامیـن 
شـرکت های  قابلیت هـای  و  توانمندی هـا  معرفـی  شـود. 
در  ایرانـی  شـرکت های  حضـور  تقویـت  باعـث  داخلـی 

 ».قراردادهـای جدیـد صنعـت نفـت می شـود
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زیست فناوری
علم ثروت آفرین

ره زیست فناوری و ستادش در�ب

 المیرا حسینی
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هزارراهنرفته!
کجا مشکل دارید؟ باغدار هستید و می خواهید تعداد میوه های باغتان را زیاد 
کنید؟ کشاورزی می کنید و نمی خواهید کودهای شیمیایی مصرف کنید؟ 
آلودگی های زیست محیطی نگرانتان کرده یا دنبال داروهای جدید و پیشرفته 
به عالوه بسیاری  این مشکالت،  برای حل همه  بیوتکنولوژی  می گردید؟ 
مشکالت دیگر، راه های متنوع و به صرفه ای دارد. شاید چند مثال، بهتر بتواند در 

شناساندن این رشته به شما کمک کند. 
زیست فناوری، به تعبیر دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علم تقلید از خداست، برای همین هم 
بهترین راه ها را پیش پای ما می گذارد. فعاالن این علم، برای پیدا کردن راه حل 
هر مشکل، در طبیعت و خلقت خداوند دقیق می شوند و از آن تقلید می کنند. 
این روزها کیست که نداند آلودگی هوا تا چه میزان خسارات جانی و مالی 
به بار می آورد؟ حال بیایید نگاهی به پاسخ های حوزه زیست فناوری در این 
خصوص داشته باشیم. این علم به ما می گوید راه نجات ما در توجه دقیق به 
طبیعت است. خداوند گیاهان را آفریده تا با جذب دی اکسید کربن و تبدیل 
آن به اکسیژن، هوای آلوده را به هوای پاک تبدیل کنند. حال ما می توانیم 
با تکثیر آلگ )نوعی جلبک( همین کار را انجام دهیم. این گیاه هوای آلوده 
را تصفیه می کند، خوراک دام است و از طرفی سوزاندن آن هم آلودگی 

زیست محیطی ایجاد نمی کند. 
یک مثال دیگر این است که محققان می دانند نیترات باعث افزایش رشد گیاهان 
می شود به همین دلیل در کشاورزی و باغداری از کودهای شیمیایی نیترات دار 
استفاده می شود. اما امروزه علم ثابت کرده که این نیترات برای انسان مضر 
است و می تواند سبب بروز بیماری هایی چون سرطان شود. به عنوان یک ماده 
جایگزین، زیست فناوری می گوید من یک باکتری به شما می دهم که نیتروژن 

خاک را جذب کند تا نیازی به کود نیترات دار نباشد. 
حال فرض کنید در یک منطقه هزاران درخت بلوط نابود شده اند جز 10تا. در 
غیاب زیست فناوری، از دید انسان ها، آن 10 درخت هم ارزشی ندارند و می شود 
به حال خود گذاشتشان تا نابود شوند. اما زیست فناوری نگاه ویژه ای به داستان 
دارد. این علم معتقد است که خداوند پاسخ ما را در همین 10 درخت گذاشته. 
اگر این ها تا امروز مقاومت کرده اند، نشانه این است که این چند درخت در برابر 
بیشتر آفات و آسیب های منطقه مقاومند. محقق این رشته روی این درخت ها 
در آزمایشگاه کار می کند و به روش کشت بافتی، میلیون ها تکثیر از یک نمونه 
انجام می دهد. حاال میلیون ها درخت بلوط داریم که در برابر اکثر آسیب ها مقاوم 

هستند. 
اجازه بدهید نگاهی به حوزه داروها داشته باشیم. زیست فناوری در این بخش 
چه کمکی می تواند بکند؟ محققان این حوزه می گویند عیب داروها در این 
است که برای مبارزه با بیماری، تمام بدن را تحت تاثیر قرار می دهند و این 
سبب می شود آثار سوء دارو، مشکالت فراوان ایجاد کند در حالی که روش 
خالق، چیز دیگری است. بدن انسان در مواجهه با بیماری، به صورت اتوماتیک، 
فعال می شود؛ یعنی هدف را شناسایی و تنها با عامل بیماری زا مبارزه می کند. 
زیست فناوران هم برای درمان بیماری ها به دنبال داروهایی هستند که به شیوه 

بدن انسان عمل کند و آثار سوء داروها را به حداقل برساند. 
این ها فقط چند مثال است از راه های بسیاری که زیست فناوری برای پاسخ به 
مسائل گوناگون پیدا کرده است و هنوز هزاران راه وجود دارد که ما آن ها را پیدا 

نکرده ایم. 
كجاهستیم؟كجابایدباشیم؟

مصطفی قانعی معتقد است زیست فناوری از چند جهت برای ما ارزش فراوان 
دارد. یکی جامعیت، تاثیرگذاری و درگیری با مشکالت و مسائل روز است و 
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نرسیدهایم.دستیابیبه3درصداز
بازارجهانیاینحوزهچیزیاست
كهدرافق1404پیشبینیشدهو
امروزستادتوسعهزیستفناوری
اهتمامفراوانداردكهبهایننقطه
برسد.امازیستفناوریدقیقابه
چهكارمیآید،چرامهماستو
چطورمیشودبهایننقطهرسید؟
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دیگری تاثیر عمیقی که بر معیشت عامه مردم می گذارد. او در این 
زمینه می گوید: »ممکن است ما در داروی نوترکیب هم رتبه اول 
آسیا را کسب کنیم ولی این معیشت همه مردم را تحت تاثیر قرار 
نمی دهد. اگر بخواهیم از حوزه ای نام ببریم که کارش باعث می شود 
همه آدم ها غنی شوند، حوزه زیست فناوری است. بنابراین ما اصل 
کارمان را باید بر این قرار دهیم که چقدر زیست فناوری باعث 
شده سطح زندگی مردم عوض شود. این حوزه همچنین می تواند 
شغل هایی را ایجاد کند که چندان پیچیده نیستند. هر چند گام 
اول باید توسط یک متخصص برداشته شود و سطح تکنولوژی 
باالست. مثال قرار است یک نهاده برای ارتقای بهره وری پسته تولید 
شود. این کار برای اولین بار توسط یک محقق انجام می شود اما 

کشت و تکثیرش را مردم عادی هم می توانند انجام دهند.« 
اما ایران برای این حوزه وسیع و پرکاربرد چه برنامه ای دارد؟ 
به گفته دکتر قانعی، آنچه در برنامه 1404 پیش بینی شده، 
فعال شدن 16 هزار نیروی انسانی و دست یابی به 3 درصد بازار 
جهانی است. ما از نظر نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم، اما در 
زمینه بازار جهانی هنوز عقب هستیم و باید تالش های بیشتری 
صورت گیرد. بخشی از این 3 درصد به واردات این محصوالت 
به کشورمان بازمی گردد که در صورت خودکفایی و قطع واردات 
محقق خواهد شد و برای تحقق باقی آن هم نیاز به صادرات 
این محصوالت است. با توجه به اهمیت دست یابی به اقتصاد 
دانش بنیان، این 3 درصد ارزش بسیار خواهد داشت. بنابراین 
وظیفه ستاد توسعه زیست فناوری پیشاپیش مشخص است. 
قانعی در ای خصوص می گوید: »کار اصلی ما در ستاد این است 
که موضوع تحقق 3 درصد بازار را مد نظر قرار دهیم و برای این 
کار تمام گروه های ما برنامه ریزی کرده اند. بر مبنای برنامه ریزی 
گروه ها در حال حاضر مشخص شده که در حوزه دارو، نفت، 
انرژی، محیط زیست، کشاورزی و... کجا هستیم و باید به چه 
نقطه ای برسیم و این که هر کدام از این حوزه ها قرار است چه 
سهمی از بازار داشته باشند. االن ما برای این ها برنامه داریم. با 

تحقق این 3 درصد، اشتغال هم ایجاد می شود.« 
گروه ها چه کار می کنند؟ در هر گروه یک اتاق فکر درست شده 
است که در آن به اعضا می گویند مشکالت کشور را مورد به مورد 
بگویید تا ما راه حلش را پیدا کنیم و این راه حل ها را به محصول 

تبدیل کنیم. 
ستاد،كارستادیمیكند

در این میان غیر از ایجاد گروه و کار تحقیقاتی، ستاد قرار است 
چکار کند؟ با وجود 250 شرکت دانش بنیان، در این حوزه چه 

کارهایی می توان انجام داد؟ 
مصطفی قانعی معتقد است وظیفه آن ها تنها کار ستادی است 
و اضافه می کند: »از میان 250 شرکت دانش بنیان، 52 شرکت 
تولیدی داریم و حدود 198 شرکت هم نوپا هستند. یعنی این 
شرکت ها در آینده بزرگ می شوند. االن هم بیشترین فروش 
حوزه  به  درصد(   40 تا   30 )حدود  دانش بنیان  شرکت های 
شرکت های زیست فناوری مربوط است. از طرفی، بیشترین کسانی 
که به صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه کرده و وام گرفته اند 
به زیست فناوری مربوط هستند. پس شرکت ها تشکیل شده اند، 
حرفی برای گفتن دارند - چون از صندوق پول گرفته اند - و در 

نهایت هم جلو رفته اند چون به اقتصاد ورود کرده اند. به عالوه، 
شرکت های کوچک هم دارند بزرگ می شوند، پس آینده درخشانی 
خواهند داشت. لذا ما یک پیوست تجاری سازی را مهیا کرده ایم 

برای این که این موضوع را پیش ببریم.« 
او در پاسخ به این  سوال که در این پیوست چه مسائلی پیش بینی 
شده، با چند مثال به وظایف دولت در این خصوص اشاره می کند: 
»ما سراغ بازار می رویم. مثال در بنزین یک ماده سمی وجود 
دارد به نام MTBE که سرطان زاست؛ از خارج از کشور هم وارد 
و خریداری می شود. چرا این را در بنزین می ریزیم؟ برای این که 

اکتان )بهره وری سوخت( باال برود. زیست فناوری می گوید این ماده 
هم سرطان زاست، هم هوا را آلوده می کند و هم وقتی وارد زمین 
می شود باعث آلودگی زمین می شود. به جای آن، من بیواتانول را 
به شما می دهم که هم اکتانش باالتر است و هم قیمتش پایین تر. 
در ضمن، از ضایعات گیاهی تهیه می شود و پسماندش هم خوراک 
دام و طیور خواهد شد چون نشاسته این ضایعه گیاهی به اتانول 
تبدیل می شود ولی پروتئینش باقی می ماند. ما کاری که می توانیم 
برای این شرکت انجام دهیم، این است که به عنوان ستاد به دولت 
 ،MTBE بگوییم وزارت نفت را موظف کن تا فالن سال به جای
کود  به  دولت  رایانه ای که  مثال  یا  بریزد  در سوخت  بیواتانول 
شیمیایی می دهد، از این پس به کود زیستی بدهد. این شرکت 
دانش بنیان، ما را نجات می دهد. در اصل، دولت ریل می گذارد تا 

قطار جلو برود. کار دولت تسهیل گری و ایجاد تعادل است.« 
در این بین، پیشرفت در حوزه دارو از باقی گروه ها بیشتر است. 
وزیر بهداشت منتظر نمانده و خودش دست به کار شده و با خرید 
داروهای جدید، مشکل شرکت های دانش بنیان در این حوزه را 
حل کرده است؛ کاری که باید در باقی حوزه ها هم در آینده 
نزدیک انجام شود تا شاهد شکوفایی این علم باشیم؛ علمی که 

 .ثروت آفرین است
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عملیات در دریا
 طرح های الکن میل فناوری و نوآوری

ن
معر�

 تهیهوتنظیم:مرکزطرحهایکالنملیفناوری
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ـــناور ـــزش ـــاختوتجهی ـــی،س طراح
اقیانوسپیمـــای تحقیقاتـــی

س ر خلیجفـــا

كارفرما:معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مجـــريطـــرح: پژوهشـــگاه ملـــي اقیانوس شناســـي 
ـــوی  ـــوم ج و عل

همكارطرح: سازمان صنایع دریایی
 

اهـــدافطـــرح:طراحـــی، ســـاخت، تجهیـــز و 
بهره بـــرداری شـــناور تحقیقاتـــي اقیانوس پیمـــا بـــا 
توجـــه بـــه مـــرز 3 هـــزار کیلومتـــري آبـــي کشـــور و 
ــي  ــگاه اقیانوسـ ــور در باشـ ــراي حضـ ــازي بـ زمینه سـ
ــف  ــاي مختلـ ــرداري از آن در عرصه هـ ــان و بهره بـ جهـ

علمـــي و فنـــاوری کشـــور 

مشخصاتشناور:
طول: 49/98 متر 

عرض: 10 متر 
ارتفاع عرشه اصلی: 4/5 متر 

ارتفاع کل: 12 متر 
آبخور طراحی: 3/3 متر 

حداکثر گشت زنی: 3 هزار مایل دریایی 
حداکثر ماندگاری در گشت: 45 روز 

ســـرعت گشـــت زنی: 12 گـــره و ســـرعت بیشـــینه 15 
ـــی  ـــره دریای گ

ــووات در 1900 دور  ــدرت 1030 کیلـ ــا قـ ــور بـ 2 موتـ
در دقیقـــه 

دو دستگاه ژنراتور 400 کیلووات 
یک دستگاه ژنراتور اضطراری 85 کیلووات 

ـــا  ـــات و ت ـــرای عملی ـــر 3 ب ـــل Sea State: حداکث تحم
ـــی  ـــظ ایمن ـــرای حف 6 ب

11 نفر خدمه و 16 نفر محقق 
5 اتاق یک  نفره و 11 اتاق دو نفره 
ذخیره سوخت: 1۷5/۷ مترمکعب 
ذخیره آب شیرین: 42 مترمکعب 

آب شیرین کن: 0/5 مترمکعب بر ساعت 

دامنهتحقیقاتشناور:

فیزیکدریا
ــق دو و  ــه طریـ ــاال بـ ــت بـ ــا دقـ ــونار بـ ــات سـ عملیـ

ی  ســـه بعد
ـــای  ـــق و آب ه ـــای آب عمی ـــرویس بویه ه ـــتقرار و س اس

ـــاحلی  س
پیمایـــش مســـتمر هیدرودینامیکـــی و فیزیکـــی در 

مناطـــق فـــالت قـــاره و شـــیب قـــاره 

شیمیدریا
اعمـــاق  از  آب  آزمایـــش  و  نمونه بـــرداری  امـــکان 

مختلـــف 
ـــیمی آب  ـــی و ش ـــفر اقیانوس ـــش بیوس ـــی برهمکن بررس

ـــا  دری

زیستشناسیدریا
نمونه  بـــرداری از ماهی هـــا و مهـــره داران و بی مهـــرگان 

ـــزرگ دریایـــی  ب
اندازه گیری تولید زیستی 

ــکت های  ــی ترانسـ ــرر و دائمـ ــش مکـ ــی و پایـ بررسـ
ـــی  ـــیمیایی و زیست شناس ـــداف بیوژئوش ـــا اه ـــی ب اقیانوس

زمینشناسیدریا
پیمایش های زمین شناختی و رسوب شناختی 

مغزه گیـــری رســـوب در ناحیـــه فـــالت قـــاره و شـــیب 
ـــر  ـــزار مت ـــق 3 ه ـــا عم ـــاره ای ت ق

 ROV تصویربرداری زیردریایی با استفاده از
ــکت های  ــی ترانسـ ــرر و دائمـ ــش مکـ ــی و پایـ بررسـ

ــی  ــداف زمین شناسـ ــا اهـ ــی بـ اقیانوسـ

ژئوفیزیکدریا
ـــرداری  ـــتفاده از نیمرخ ب ـــا اس ـــتر ب ـــق زیربس ـــی دقی بررس

زیرســـطحی 
مغناطیس سنجی و گرانی سنجی بستر 

هواشناسی
مطالعـــات تخصصـــی آب و هواشناســـی، مطالعـــات 

معمـــول اتمســـفری و مطالعـــات اقلیم شناســـی 

نقشهبرداریدریا
نقشه برداری و هیدروگرافی 
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ــی ــهمهندس ــاختنمون ــیوس طراح
ــرو ــودرویدونی خ

كارفرمایانطرح:معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

مجریطرح:شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 
)ایپکو( 

انتقال دانش فني، طراحي و ساخت  هدفطرح:کسب و 
خودروهاي دونیرو و تهیه بسته پیشنهادي و اقدامات الزم  براي 

حمایت از تولید صنعتي این خودروها حین اجرای طرح و پس 
از کسب نتایج  نهایي طرح،  با هدف بسترسازي مناسب براي 

تقاضاي محصول از سوي بازار برای ارائه به دولت محترم. 

مشخصات اصلی طرح:

مشخصاتخودرویدونیرو

نوع  سامانه

موتور برقی

مولد برق

موتور احتراق داخلی

انباره

بازیافت توان برقی از حالت ترمز

مبدل جریان مستقیم به سه فاز و بالعکس

مبدل جریان مستقیم به مستقیم

شارژر

مصرف سوخت ترکیبی خودرو

 پیمایش خالص برقی

سطح آالیندگی در حالت خالص برقی

استاندارد آالیندگی )برق و بنزین(

ردیفی انباره ای

بیشینه توان: 90 کیلووات

بیشینه گشتاور: 220 نیوتن متر

بیشینه توان: 45 کیلووات

4 استوانه 1038 سی سی 

بیشینه توان: 51 کیلووات 

لیتیومی 11کیلووات ساعت

بیشینه ولتاژ برق اسمی350 ولت

0 تا 30 کیلووات 

بیشینه توان: 105 کیلووات

بیشینه توان: 2/5 کیلووات

بیشینه توان: 3300 وات

1/6 لیتر در 100 کیلومتر

با یک بار شارژ کردن انباره

96 کیلومتر 

صفر

اروپا 4

Plug in )Series REX(

Max Power: 90 Kw

Max Torque: 220 Nm

Max Power:45 Kw

4 cylinder1038 cc

Max Power : 51 Kw

Li-ion11 kwh

Maximum Voltage :350 V

0-30 KW

Maximum power : 105 KW

Maximum power : 2.5 KW

Charging power: 3300 W

1.6  Lit/100 km

96 Km

0

EURO 4
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کت ها ی در دیدارهای �ژ ت مقام معظم ره�ب کید �ب بیا�ن کتاب حا�ن که �ب �ت

و فعاالن تولید دانش بنیان گردآوری شده شامل پنج فصل است

داخت ت�یالت قرض احلسنه 40 میلیون  اع، سقف مایل �پ ش ثبت اخ�ت ن در �ب

داخت  ز�پ خ سود 4 درصد �ب تومان است که �ب سقف زما�ن 36 ماهه و �ن

م شود

هدایت و حمایت



اتکا به دانش بومی
و دستاوردهای انقالب

ره کتاب  در�ب
کت های  ه �ژ

گ
د تولید دانش بنیان؛ جای� »راه�ب

 » دانش بنیان در اقتصاد مقاوم�ت
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کتـاب »راهبـرد تولیـد دانش بنیـان؛ جایـگاه شـرکت های 
دانش بنیـان در اقتصـاد مقاومتـی« با تاکید بـر بیانات رهبر 
فرزانه انقالب در دیدار شـرکت ها و فعاالن تولید دانش بنیان 
بـه همـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری از 
سـوی انتشـارات دانش بنیـان فنـاور به چاپ رسـیده اسـت. 
ایـن کتـاب بـه دلیـل تاکیـدات مهـم رهبـر فرزانـه انقالب 
در خصـوص مقولـه دانش بنیـان و پیگیری هـای نهادهایـی 
همچـون معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری در 

سـطح گسـترده ای چاپ و منتشـر شـده اسـت. 
از آن جـا کـه پیشـبرد برنامـه اقتصـاد مقاومتـی در گیـر و 
دار موضـوع برجـام و نزدیـک شـدن به روزهای پسـاتحریم 
اهمیتـی دوچنـدان یافتـه اسـت، همـه دغدغه منـدان بـر 
ایـن امـر تاکیـد دارنـد کـه چرخ هـای اقتصـاد دانش بنیـان 
 بایـد سـریع تر به گـردش درآیـد و شـیرینی دسـتاوردهای 
پژوهشـگران و دانشـمندان و فنـاوران داخلـی را بـه مـردم 
علـم  گفتمـان  اسـاس،  همیـن  بـر  بچشـاند.  ایران زمیـن 
اقتصـاد  موضـوع  ترویـج  و  فرهنگ سـازی  فنـاوری،  و 
دانش بنیـان بیـن اقشـار مختلـف جامعه از اولویت هاسـت و 
مسـئوالن تشـکیالت و سـازمان های علمی و فناوری کشور 
و در صـدر آن هـا معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 
مدتـی اسـت که درگیـر اجرایی کـردن این مهم در کشـور 

شـده اند.  اسـالمی مان 
شـروع ایـن امـر از آن جـا بـود کـه رهبـر فرزانـه انقـالب 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در سـال 1389 اولیـن  بـار بـه 
طـرح مسـاله پرداختنـد و فرمودند: »مسـاله تجاری سـازی 
خیلـی مهـم اسـت. یافته هـای علمـی و صنعتـی بایسـتی 
بتواننـد در کشـور تولید ثروت کنند. تا سـال 1404 ما باید 
بتوانیـم حداقـل 20 درصـد از درآمد کشـور را از راه صنایع 
تامیـن  دانش بنیـان  تجـاری  فعالیت هـای  و  دانش بنیـان 
کنیـم.« از آن زمـان دانشـگاهیان و کارآفرینان و مسـئوالن 
دولتـی بـر آن شـدند کـه ایـن برنامـه و دورنما را بـا اتکا به 
دانش بومی و دسـتاوردهای انقالب اسـالمی به پیش ببرند 
و در ایـن مـدت تحـت نظر و تدابیر رهبـر فرزانه انقالب این 
کشـتی را به سـاحل اهداف برسـانند. از آن پس مسـئوالن 
کشـور چنـان روی خـوش بـه ایـن مهـم نشـان دادنـد که 
مقـام معظـم رهبـری در فرمایشـات سـال 91 خـود یعنی 
دو سـال بعـد فرمودنـد: »شـرکت های دانش بنیـان یکـی 
از بهتریـن مظاهـر و یکـی از موثرتریـن مولفه هـای اقتصاد 

اسـت.«  مقاومتی 
در تعریـف شـرکت دانش بنیـان بایـد گفت آن ها شـرکت ها 
یـا موسسـات خصوصـي یـا تعاونـي هسـتند که بـه منظور 
هم  افزایـي علم و ثروت، توسـعه اقتصـاد  دانش  محور، تحقق 
اهداف علمي و اقتصادی )شـامل گسـترش و کاربرد اختراع 
و نـوآوري( و تجاري سـازي نتایج تحقیق و توسـعه )شـامل 
طراحـي و تولیـد کاال و خدمات( در حـوزه فناوري هاي برتر 
و بـا ارزش افـزوده فـراوان بـه ویـژه در تولیـد نرم افزارهـای 
تشـخیص  شـاخص های  می آینـد.  وجـود  بـه  مربوطـه 
شـرکت های دانش بنیان به دو دسـته عمومـی و اختصاصی 
تقسـیم می شـوند. بـرای کسـب اطالعـات در ایـن زمینـه 

کافی اسـت سـری به سـایت های اینترنتی معاونت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری یا بنیـاد ملی نخبگان سـر بزنید 
و از حجـم بـاالی اتفاقـات و تجربیات داخلـی در این زمینه 
آگاه شـوید. معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
چنـان ایـن عرصـه را بـه کمک متخصصـان و کارشناسـان 
و اسـاتید و همچنیـن دانش پژوهـان و مدیریـت درسـت 
و دقیـق درنوردیـده اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری در 
فرمایشاتشـان در سـال 92 در دیـدار با شـرکت ها و فعاالن 
تولیـد دانش بنیان فرمودنـد: »این معاونت علمـی و فناوری 
بسـیار  کار  اسـت.  مهمـی  بسـیار  بخـش  رئیس جمهـور، 
حساسـی اسـت. ایـن معاونت با اصـرار بنده، بـا دنبال گیری 
بنـده، در چندیـن سـال قبـل به وجـود آمد. بعد هـم بنیاد 
نخبـگان. امـروز هـم آقـای سـتاری که خـب ایشـان فرزند 
شـهید هـم هسـتند مسـئول ایـن معاونـت مهـم و بنیـاد 

مهمند.« 
کتـاب حاضـر که با تاکیـد بر بیانات مقام معظـم رهبری در 
دیدارهای شـرکت ها و فعـاالن تولید دانش بنیـان گردآوری 
شـده شـامل پنج فصل اسـت. فصل اول آن بـه بیانات مقام 
معظـم رهبری دربـاره جایگاه و فعالیت هـای معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهوری اختصـاص دارد. فصـل دوم نیز 
بـه بیانات مقام معظـم رهبری در دیدار شـرکت ها و فعاالن 
تولیـد دانش بنیـان می پـردازد. فصـل سـوم دربـاره بیانـات 
ایشـان پـس از بازدیـد از نمایشـگاه دسـتاوردهای فنـاوری 
نانـو معاونت علمی اسـت. بیانات مقام معظـم رهبری درباره 
موضـوع تولیـد دانش بنیـان نیـز در فصـل چهـارم گنجانده 
شـده اسـت. فصـل پایانـی کتـاب هـم شـامل تعـدادی از 

سـخنرانی افـراد در محضر مقـام معظم رهبری اسـت. 
کتـاب »راهبـرد تولیـد دانش بنیـان« بـر اسـاس موضوعات 
سـخنرانی ها دسـته بندی شـده اسـت و در هـر فصـل نیـز 
آورده  زیـادی  تیترهـای  میـان  نکته هـا،  اهمیـت  طبـق 
شـده اسـت کـه بـر جذابیـت بصـری کتـاب می افزایـد و 
آن کـه  ضمـن  می کاهـد.  مطالعـه  مسـیر  یک نواختـی  از 
پژوهشـگران می تواننـد بـا مراجعـه به فهرسـت مفصل آن، 
موضوعـات موردنظرشـان را سـریع تر پیـدا کننـد. در فصل 
دوم کتـاب، جدولـی بر اسـاس بیانـات رهبر معظـم انقالب 
در دیدار پژوهشـگران و مسـئوالن شـرکت های دانش بنیان 
ترسـیم شـده اسـت که بـه واسـطه آن، در کوتاه ترین زمان 
ممکـن، مخاطبـان می توانند حجـم باالیی از نـکات مهم را 
به دسـت آورند. در پیوسـت این کتاب هم مجموعه تصاویر 
نشسـت ها و دیدارهـای مسـئوالن بـا مقام معظـم رهبری و 
همین طـور تصاویری از نمایشـگاه های دسـتاوردهای علمی 

و فناوری درج شـده اسـت. 
جایــگاه  بنیــان؛  دانــش  تولیــد  »راهبــرد  کتــاب 
شــرکت های دانش بنیــان در اقتصــاد مقاومتــی« بــا قطــع 
رقعــی در 220 صفحــه و بــا شــمارگان 5 هــزار جلــد بــه 
کوشــش ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد 
ــان  ــات دانش بنی ــرکت ها و موسس ــور ش ــان و ام دانش بنی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری منتشــر 

 .ــت ــده اس ش
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انواع و نحوه ارائه تسهیالت صندوق 
نوآوری و شکوفایی
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نهادها و موسسات بسیاری این سال ها به وجود آمده اند که از شرکت های 
دانش بنیان حمایت کنند. معاونت علمی و فناوری، ستادهای فناوری 
دریافت  قالب  در  را  تسهیالتی  که  مالی،  صندوق های  و  راهبردی 
ضمانت نامه از بانک ها،  مشارکت، توانمندسازی و حمایت از صادرات 
و خدمات دانش بنیان و انتقال فناوری ارائه می کنند. که از جمله آن ها 
می توان به صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره داشت. این نهاد مالی 
از جمله نهادهای حمایتی و سرمایه گذاری است که قرار است حامی 
شرکت های دانش بنیان باشد. در سال آتی قرار است  300میلیون دالر 
بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شود و برای سال آینده نیز 

فعال 200 میلیون دالر پیش بینی شده است. 
قرض الحسنه  طور  به  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تسهیالت 

صنعتی،  تولید  بلندمدت  صنعتی،  تولید  از  قبل  میان مدت 
کوتاه مدت، توسعه بازار، کمک خرید سهام شرکت ها و موسسات 

دانش بنیان و صندوق های پژوهش و فناوری ارائه می شود. 
ــهیالت  ــت تس ــی پرداخ ــقف مال ــراع، س ــت اخت ــش ثب در بخ
قرض الحســنه 40 میلیــون تومــان اســت کــه بــا ســقف 
زمانــی 36 ماهــه و نــرخ ســود 4 درصــد بازپرداخــت می شــود.

ــی تســهیالت قرض الحســنه در بخــش  ــن ســقف مال همچنی
محصــوالت  ورود  بــرای  ظرفیت ســازی  و  نمونه ســازی 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــون توم ــازار 300 میلی ــه ب ــان ب دانش بنی
ســقف زمانــی 36 ماهــه و نــرخ ســود 4 درصــد ارائــه می شــود. 
ــازی  ــای تجاری س ــرای فعالیت ه ــنه ب ــهیالت قرض الحس تس

بــا ســقف 50 میلیــون تومــان پرداخــت می شــود کــه 
ــت.   ــد اس ــود 4 درص ــا س ــه و ب ــت آن 36 ماه بازپرداخ

تسهیالت میان مدت قبل از تولید صنعتی نیز برای هر یک از موارد 

اجرای  و  تولید، طراحی صنعتی  آماده سازی خط  کارگاه،  تجهیز 
پروژه های دانش بنیان تا سقف 10 هزار میلیون ریال با بازپرداخت 

 60ماهه و نرخ سود 14 درصد ارائه می شود. 
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ــرمایه  ــه س ــرای هزین ــز ب ــی نی ــدت صنعت ــهیالت بلندم تس
ــت  ــال پرداخ ــون ری ــزار میلی ــی 25 ه ــقف مال ــا س ــت ب ثاب

ــود 14  ــرخ س ــا ن ــاه ب ــت آن در 84 م ــه بازپرداخ ــود ک می ش
درصد اســت.  

ــرای  ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن تســهیالت کوتاه مــدت صن
ــون  ــزار میلی ــی 25 ه ــقف مال ــا س ــت ب ــرمایه ثاب ــه س هزین

ــرخ ســود  ــا ن ــه ب ــی بازپرداخــت 84 ماه ــال و ســقف زمان ری
ــود.  ــه می ش ــد ارائ 14 درص

خریـــداران محصـــوالت دانش بنیـــان می تواننـــد از لیزینـــگ 
ـــت 36  ـــی بازپرداخ ـــقف زمان ـــا س ـــی ب ـــون ریال ـــزار میلی 20 ه
ماهـــه و ســـود 9 درصـــد و خریـــداران ســـهام دانش بنیـــان 

می تواننـــد از تســـهیالت 300 میلیـــون ریالـــی بـــا ســـقف 
ـــتفاده  ـــد اس ـــود 14 درص ـــه و س ـــت 12 ماه ـــی بازپرداخ زمان

کنند.  
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در بخــش توانمندســازی بــرای کمــک بــه اخــذ اســتانداردهای 
ــی  ــز مل ــور در جوای ــه حض ــک ب ــی و کم ــی و بین الملل مل
تســهیالتی بــا ســقف  20 میلیــون ریــال پرداخــت می شــود و 

در بخــش کمــک بــه اخــذ اســتانداردهای ملــی و بین المللــی 
ــه ســقف 40 میلیــون ریــال  ایــن تســهیالت ممکــن اســت ب

هــم برســد. 

خدمات تسهیالت دریافت ضمانت نامه از بانک ها به این صورت 
شرکت  وثیقه،  کسر  پوشش  موارد  از  یک  هر  برای  که  است 

ودیعه  و تسهیالت  کار  انجام  پیش پرداخت، حسن  مناقصه،  در 
ضمانت نامه تا سقف 10 هزار میلیون ریال ارائه می شود. 

تســهیالت مشــارکت و ســرمایه گذاری در تاســیس و توســعه 
ریســک پذیر  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  و  شــرکت ها 

موسســات  و  شــرکت ها  تجاری ســازی  طرح هــای  و 
ــت.   ــقف اس ــدون س ــان ب دانش بنی
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بانکمركزی
بانکمركزی
بانکمركزی
بانکمركزی

سقفمشاركتصندوق

تا49درصد

-

سقفخروج

5ساله

-

سقفمالی)میلیونریال(

بدونسقف

بدونسقف

انواعخدمات

تاسیسوتوسعه
شركتهاوصندوقهای

سرمایهگذاری
ریسکپذیر

طرحهایتجاریسازی
شركتهاوموسسات

دانشبنیان

سقفمالی)میلیونریال(
10000
10000
10000
10000
10000

انواعخدمات
پوششكسروثیقه
شركتدرمناقصه

پیشپرداخت
حسنانجامكار

تسهیالتودیعهضمانتنامه

انواعخدمات

كمکبهاخذاستانداردهایملیوبینالمللی

كمکبهحضوردرجوایزملی
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بســته های حمایتــی صــادرات کاالهــا و خدمــات دانش بنیــان 
ــقف 3  ــا س ــازی ب ــا نمونه س ــنه ب ــش قرض الحس ــز در بخ نی
هــزار میلیــون ریــال، در بخــش ســرمایه ثابــت بــا ســقف 5 

ــزار  ــردش 2 ه ــرمایه در گ ــال، در بخــش س ــون ری ــزار میلی ه
میلیــون ریــال اســت و تســهیالت توانمندســازی نیــز بــا ســقف 
500 میلیــون ریــال و بــا نــرخ ســود 4 درصــد ارائــه می شــود.  

بســته های حمایتــی انتقــال فنــاوری نیــز بــه ایــن صــورت 
بــا  نمونه ســازی  بخــش قرض الحســنه  در  کــه  اســت 
ســقف 3 هــزار میلیــون ریــال و در بخــش صــادرات فنــاوری 

تســهیالت قرض الحســنه نمونه ســازی بــا ســقف 3 هــزار 
میلیــون ریــال و ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش بــا ســقف 

 .ــود ــه می ش ــال ارائ ــون ری ــزار میلی 10 ه

نرخسود

4درصد

14درصد

14درصد

4درصد

نرخسود

4درصد

14درصد

4درصد

14درصد

بستهحمایتی

انتقالفناوری
ازخارج

صادرات
فناوری

سقفزمانی)ماه(

36

36

نوعخدمات

قرضالحسنه
نمونهسازی


مشاركت

قرضالحسنه
نمونهسازی


سرمایهثابت



سرمایهدرگردش

سقفمالی)میلیونریال(

3000

20000

3000

10000

10000

سقفزمانی)ماه(

36

سقفمالی)میلیونریال(

3000

5000

2000

5000

500

نوعخدمات

قرضالحسنهنمونهسازی

سرمایهثابت

سرمایهدرگردش

تسهیالتتوانمندسازی
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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: .....................



برگهاشتراکماهنامهدانشبنیان

ــک  ــاب: 21۷0218006003 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



هزینهاشتراک6شماره:
برایارسالبهتهران:...........................................350.000ریال
برایارسالبهسایرشهرستانها:...................350.000ریال

هزینهاشتراک12شماره:
برایارسالبهتهران:...........................................630.000ریال
برایارسالبهسایرشهرستانها:....................660.000ریال

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

اینتخفیففقطشاملنشریهمیشودوازهزینهارسالپستیكسرنمیشود.
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زیست فناوری، علم ثروت آفرین
ما از نظر نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم، اما در زمینه بازار جهانی هنوز عقب 
هستیم و باید تالش های بیشتری صورت گیرد. بخشی از این 3 درصد به واردات 
این محصوالت به کشورمان بازمی گردد که در صورت خودکفایی و قطع واردات 
محقق خواهد شد و برای تحقق باقی آن هم نیاز به صادرات این محصوالت است. با 
توجه به اهمیت دست یابی به اقتصاد دانش بنیان، این 3 درصد ارزش بسیار خواهد 
داشت. بنابراین وظیفه ستاد توسعه زیست فناوری پیشاپیش مشخص است...

بادكترمصطفیقانعی،دبیرستادتوسعهزیستفناوری
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
دربارهزیستفناوریوستادش/صفحه115




