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ز دست پیدا  ن به فناوری احداث قنات و نوآوری اکر�ی نشی�ز �ب قناعت بوده که پدران کو�ی

یت کرده اند که  ی را طوری مد�ی ترص آب کو�ی کرده اند. در میان آفتاب و خاک، مز

ز قنات را  . ا�ی فته. ما �ب قناعت بوده که به قنات رسیده ا�ی ح�ت یک قطره اش مه هدر �ز

�ی ز یم توان�ی �پ بگ�ی ز جغرافیا ن�ی در فرهنگ و ه�ز و ادبیات و عمل ا�ی

اول دفتر



دخلـش کفـاف خرجـش را ندهـد و باالجبـار دسـت جلوی 
بیگانـه دراز کنـد و وام بسـتاند بـرای حکومت هـا هـم بـه 
همیـن میـزان بد و قبیح اسـت بلکـه بدتـر و قبیح تر. بحث 
معامـالت اقتصـادی و مـراودات بازرگانـی یـک چیـز اسـت 
بحـث وامـداری و وابسـتگی یـک چیـز دیگـر. از آنجایی که 
حکومت هـا و دولت ها ملـت خویـش را  نمایندگی می کنند 
وامداری شـان، وامـداری یـک ملـت را معنی می دهـد. برای 
همیـن اسـت کـه حکومت هـا هـم بایـد مراقـب دارایی های 
خـود باشـند و قناعت را پیشـه خود سـازند. قناعت در هیچ 
کجا به معنی سـختی و مشـقت و ریاضت نیسـت. به معنی 
بهره منـد نشـدن از مواهب دنیا هم نیسـت. بـه گواهی تاریخ 
اتفاقـا ملـت مـا ملتـی اسـت کـه درِ لـذت و صفـا و تمتع از 
مواهـب دنیـا را بر خود نمی بندند و از دنیـا روبرنمی گرداند... 
ایـن قناعـت در ادبیات سیاسـی امـروز بـه »مقاومت« تعبیر 
می شـود و اقتصـاد مقاومتـی چیـزی جـز تقویـت بنیه های 
قناعـت نیسـت. مقاومـت را هـم بایـد در کانتکـس قناعـت 
معنـی کنیـم و آن را بـه حفـظ و حراسـت از همه داشـته ها 
و سـرمایه های مـادی و معنوی مـان تعبیـر کنیم. متاسـفانه 
مـا از الگوهـای سـنتی مان دور شـده ایم و الگوهـای جدیـد 
را هـم نتوانسـته ایم یـاد بگیریـم. در ایـن وضعیـت بینابینی 
مهم تریـن اتفاقـی کـه می افتـد همیـن اسـت سـرمایه های 
انسـانی، سـرمایه های  کشـور هـرز می رونـد. سـرمایه های 
از  بسـیاری  و  توسـعه،  و  پیشـرفت  فرصت هـای  معدنـی، 
قناعـت/  فرهنـگ  از  دوری  ایـن  در  کشـور  دارایی هـای 
مقاومـت هبـا می شـوند. قناعـت مختـص خانـواده نیسـت 
امـا خاسـتگاهش خانـواده اسـت. آدم هـا در خانـواده اسـت 
کـه قناعـت را یـاد می گیرنـد و می فهمنـد کـه بایـد قـدر 
داشـته های خـود را بداننـد. اگـر در خانـواده نیاموزنـد در 
مراتـب کلـی نیـز بـه چیـزی نمی توانند قانـع باشـند. برای 
همین اسـت کـه در اقتصاد مقاومتی مهم تریـن اقدام همین 
اسـت که الگوهای ایرانی اسـالمی خانـواده را اصالح کنیم و 
بـه فرزندانمـان یاد بدهیم کـه مراقب دارایی هایمان باشـند. 
بایـد بچه هـای مدرسـه و دانشـگاه بیاموزنـد کـه مهم تریـن 
گوهـر ارزشـمند ایـن جغرافیا قناعت اسـت که هـم عقل به 

آن حکـم می کنـد و هم شـرع. 
بی مناسـبت نیسـت اگـر یـادآور شـوم کـه دو اصـل از پنـج 
2-برون گرایـی،  1-درون زایـی،  مقاومتـی  اقتصـاد  اصـل 
نیـز  5-عدالت محـوری،  بـودن،  3-دانش بنیان،4-مردمـی 

 .ارتبـاط مسـتقیم بـا قناعـت دارنـد
*دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

یکـی از پسـندیده ترین خصلت هـای انسـانی قناعت اسـت. 
همـه بـزرگان در طـول تاریخ فصل مشـبعی دربـاب قناعت 
حـرف زده انـد و پیـروان خود را بـه قانع بـودن فراخوانده اند. 
زمـره  در  مهربانـی  و  درسـتی  و  راسـتی  مثـل  قناعـت 
ارزش هایـی اسـت کـه همـه آدمها بـا گرایش هـای مختلف 
در مـورد آن اتفـاق نظـر دارنـد و کسـی نیسـت کـه از آن 
گریـزان باشـد. هیـچ مکتبی چه الهی و چه انسـانی نیسـت 
که از راسـتی و درسـتی بد بگوید یا با قناعت مخالف باشـد. 
قناعـت جـزو بدیهیات عقلی اسـت و هیچ عقل سـلیمی آن 
را نفـی نمی کنـد. قناعـت بـه جغرافیـای تفکـر نیـز مربوط 
اسـت و هـر قـوم و قبیلـه ای قناعت خـاص خـود را تبلیغ و 
ترویـج می کنـد. ایرانی ها جغرافیایـی دارند کـه بی قناعت از 
پـس زندگی شـان برنمی آینـد. تا اینجای کار هـم چیزی که 
ایـن سـرزمین را سـرپا نگه داشـته قناعت اسـت. بـا قناعت 
بـوده کـه پـدران کویرنشـینمان به فنـاوری احـداث قنات و 
نـوآوری کاریز دسـت پیـدا کرده اند. در میـان آفتاب و خاک، 
مختصـر آب کویـری را طـوری مدیریـت کرده انـد که حتی 
یـک قطـره اش هـم هـدر نرفتـه. مـا بـا قناعـت بوده کـه به 
قنـات رسـیده ایم. این قنـات را در فرهنگ و هنـر و ادبیات و 
علـم این جغرافیا نیـز می توانیم پی بگیریـم. عین همین کار 
را پیشـینیان مـا با مـواد غذایی هم کرده انـد. هیچ چیزی در 
فرهنـگ ایرانـی بدتـر و پلیدتـر از این نبوده که مـواد غذایی 
حـرام شـوند و دور ریخته شـوند. همچنانکـه قطره های آب 
را بایـد حراسـت می کردیـم لقمه هـای غذا را نیـز باید حقظ 
می کردیـم که یک وقت فاسـد نشـوند و هدر نرونـد. فرمول 
قنـات و قناعـت را در معمـاری ایرانـی اسـالمی و سـبک 
زندگـی منحصـر به فردمـان می توانیم ببینیم. متاسـفانه در 
دوره جدیـد بی دقتـی کردیـم و به میزان زیـادی از الگوهای 
زندگـی این جغرافیا دور افتادیم. سـعدی در آموزه های خود 
بـه تفصیل مـا را دعوت بـه قناعت کرده. به زیباترین شـکل 
ممکـن فرموده »چو دخلت نیسـت خرج آهسـته تر کن/ که 
می خواننـد مالحان سـرودی/ اگـر باران به کوهسـتان نبارد/ 
به سـالی دجلـه گردد خشـک رودی«. این نصیحت سـعدی 
را پـدران و مـادران مـا آویـزه گوش خـود کردنـد و در خرج 
و دخـل خـود چنـان دقـت کردنـد که چیـزی حرام نشـود 
و از بیـن نـرود. مخاطـب ایـن نصیحـت فقـط مـردم کوچه 
و بـازار نیسـتند. حاکمـان نیـز در مملکت داری بایـد مراقب 
باشـند که یـک وقت مخارج کشـور از مداخلـش باالتر نرود 
و تعـادل اقتصـادی بـه هـم نخـورد. اگـر بـرای یک بقـال یا 
یک آموزگار یا یک پیشـه ور زشـت و بد و ناپسـند اسـت که 

اقتصاد مقاومتی یعنی
تقویت بنیه های قناعت

 پرویز کرمی*
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فت  ز موضوع رونق و پی�ش �ی ز که در سال 95 همم �ت کید �ب ا�ی ی، �ب �ت انگ�ی دک�ت �ب

، قادر  یست�ی ی اکر �ب ه جدی �پ ز گر مصمم و �ب انگ�ی اقتصادی کشور خواهد بود، گفت: ا

دی از مشالکت پیش روی مردم را رفع کن�ی ش ز�ی ز خواه�ی بود در سال جاری �ب

معلکرد کریدور صادرات �ب مبنای گزارش های معلکرد 3 ماهه در وب سایت آن منت�ش شده و 

ن اسفند 1394، تعداد درخواست های  �ی س است. �ب مبنای گزارش 12 ماهه کریدور �ت �پ در دس�ت

ز  کنون 736 درخواست خدمات متنوع بوده است که ا�ی خدمات ارسایل به کریدور صادرات �ت

کت دانش بنیان به کریدور ارسال شده است درخواست ها از سوی 376 �ش

نقشه راه
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نخســتین جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی روز 
ــور  ــاون اول رئیس جمه ــت مع ــه ریاس ــن ب ــم فروردی نه
ــری در  ــحاق جهانگی ــر اس ــد. دکت ــزار ش ــورمان برگ کش
ــای اقتصــادی  ــن اولویت ه ــی از مهم تری ــن جلســه یک ای
ــد  کشــور در ســال 95 را ایجــاد تحــرک در بخــش تولی
عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر لــزوم احیــای بخــش تولیــد داخلــی 
گفــت: بایــد بــا تمــام تــوان بــه مشــکالت بخــش تولیــد 
رســیدگی و بــرای حــل و فصــل مشــکالت و رفــع موانــع 
پیــش روی بنگاه هــا و واحدهــای تولیــدی چاره اندیشــی 

کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاالهــای 
ــت  ــای دول ــوان یکــی از برنامه ه ــه عن ــی، ب ــادوام داخل ب
بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی، از بانــک مرکــزی 
ــرای  ــدن و اج ــی ش ــرای نهای ــازوکار الزم ب ــت س خواس
ــر  ــم هرچــه زودت ــا بتوانی ــد ت ــب ده ــن طــرح را ترتی ای
کارت اعتبــاری خریــد کاالی داخلــی بــادوام را در اختیــار 
ــتغالزایی و  ــب اش ــرح موج ــن ط ــم. ای ــرار دهی ــردم ق م

ــی خواهــد شــد.  ــد داخل ــق تولی رون

رفع مشکالت واحدهای تولیدی از 
اولویت های سال 95 است 

 : ی در جلسه ستاد فرماندیه اقتصاد مقاوم�ت انگ�ی دک�ت �ب

 10 برشــمردن  ضمــن  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
محــور اصلــی بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در خصــوص 
ــردم در حــرم رضــوی،  ــاع م ــی در اجتم اقتصــاد مقاومت
از دســتگاه ها و کارگروه هــای مربوطــه خواســت بــر 
ایــن محورهــا تمرکــز ویــژه داشــته باشــند و برنامه هــا و 
ــه  ــن و ارائ ــرای تحقــق آن هــا تدوی طرح هــای خــود را ب

ــد.  کنن
ــون در تمامــی اســتان های  ــادآوری این کــه اکن ــا ی وی ب
کشــور کارگروهــی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی فعــال اســت، گفــت: الزم اســت یــک 
ــود و  ــکیل ش ــه تش ــن زمین ــز در ای ــی نی ــروه مل کارگ
امــور مربــوط بــه واحدهــای تولیــدی را کــه بــا مشــکل 

ــد.  ــهیل کن ــد، تس مواجهن
ــدی  ــای ج ــی از برنامه ه ــور یک ــاون اول رئیس جمه مع
دولــت را جایگزینــی خودروهــای فرســوده عنــوان و بیــان 
ــای  ــردن خودروه ــارج ک ــرای از دور خ ــت ب ــرد: دول ک
فرســوده برنامــه جــدی دارد زیــرا ایــن کار هــم می توانــد 
ــی در  ــم گام ــد و ه ــد کمــک کن ــق بخــش تولی ــه رون ب

جهــت مقابلــه بــا آلودگــی هواســت. 
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وی همچنیــن از توســعه صــادرات غیرنفتــی بــه عنــوان 
ــاد  ــال 95 ی ــت در س ــدی دول ــای ج ــی از اولویت ه یک
ــوان  ــه عن ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــرد و از وزارت ام ک
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــی برون گرای ــه مل ــئول برنام مس
خواســت بــا هماهنگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــفافی  ــتورالعمل ش ــازوکار و دس ــت، س ــازمان مدیری و س

ــد.  ــن کنن ــی تدوی ــوق های صادرات ــای مش ــرای اعط ب
ــژه  ــز وی ــزوم تمرک ــر ل ــن ب ــری همچنی ــر جهانگی دکت
وزارت امــور خارجــه بــر موضــوع توســعه صــادرات 
ــت  ــه خواس ــن وزارتخان ــرد و از ای ــد ک ــی تاکی غیرنفت
ــرای توســعه  ــت هرچــه بیشــتر بســتر الزم را ب ــا جدی ب

ــد.  ــم کن ــدف فراه ــورهای ه ــه کش ــادرات ب ص
ــور  ــد کش ــش تولی ــت بخ ــای تقوی ــی از راهکاره وی یک
را رونــق بخشــیدن بــه بخــش مســکن دانســت و گفــت: 
حــدود 120 رشــته صنعتــی بــه بخــش مســکن وابســته 
ــدا  ــق پی ــد رون ــش تولی ــم بخ ــر می خواهی ــت و اگ اس
ــق بخــش  ــرای رون ــد برنامه ریزی هــای الزم را ب ــد بای کن
ــن الزم اســت وزارت راه و  ــم. بنابرای مســکن انجــام دهی
ــن  ــود را در ای ــه خ ــریع تر برنام ــه س ــازی هرچ شهرس

ــه کنــد.  ــی و ارائ خصــوص نهای
این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
بایــد طرح هــای مصــوب در شــورای اقتصــاد و نیــز 
اقتصــاد  ملــی  برنامه هــای  بــا  مرتبــط  پروژه هــای 
مقاومتــی اولویت بنــدی شــوند، تصریــح کــرد: بایــد 
ــد و  ــرار دارن ــت ق ــه در اولوی ــی ک ــا و طرح های پروژه ه
ــال  ــان س ــا پای ــا ت ــرای آن ه ــی شــدن و اج ــکان نهای ام
95 وجــود دارد، احصــا شــوند تــا نظــام بانکــی، ســازمان 
مدیریــت و دســتگاه هایی کــه قــرار اســت بــه پشــتیبانی 
ــن  ــه ای ــود را ب ــز خ ــد، تمرک ــا بپردازن ــن طرح ه از ای

طرح هــا معطــوف کننــد. 
ــه بخــش  ــی نیمه تمــام ب ــای عمران ــذاری طرح ه وی واگ
خصوصــی را از دیگــر برنامه هــای دولــت برشــمرد و 
از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور خواســت 
بــرای  را  خــود  پیشــنهادی  برنامــه  و  دســتورالعمل 
ــن  ــی تدوی ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــن طرح ه ــذاری ای واگ
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــد و آن را ب کن

ــد.  ــه ده ارائ
ــال 95  ــه در س ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــری، ب ــر جهانگی دکت
ــق و پیشــرفت اقتصــادی کشــور  مهم تریــن موضــوع رون
ــدی  ــزه ج ــا انگی ــم و ب ــر مصم ــت: اگ ــود، گف ــد ب خواه
پــای کار بایســتیم، قــادر خواهیــم بــود در ســال جــاری 
ــع  ــردم را رف ــش روی م ــکالت پی ــادی از مش ــش زی بخ

کنیــم. 
ــت دارایی هــای خارجــی  ــور مدیری ــاون اول رئیس جمه مع
کشــور را نیــز یکــی از الزامــات ضــروری و از مطالبــات مقام 
معظــم رهبــری دانســت و گفــت: بخشــی از ایــن دارایی هــا 
کــه در اختیــار دولــت قــرار می گیــرد، بــر اســاس مصوبــات 
مجلــس شــورای اســالمی هزینــه می شــود و بخــش دیگــر 
نیــز در اختیــار بانــک مرکــزی و صنــدوق توســعه ملــی قرار 

ــای  ــد در بخش ه ــت کنن ــد مراقب ــه بای ــت ک ــد گرف خواه
تولیــدی موثــر هزینه شــود. 

ــر  ــد رهب ــه تاکی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــری اف ــر جهانگی دکت
دانش بنیــان،  اقتصــاد  موضــوع  بــر  انقــالب  معظــم 
دســتگاه های اجرایــی بایــد در قراردادهــای خارجــی 
ــد  ــور را م ــه کش ــن ب ــای نوی ــال فناوری ه ــوع انتق موض

ــد.  ــرار دهن ــر ق نظ
بــرای  مرکــزی  بانــک  برنامــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
یکسان ســازی نــرخ ارز در ســال جــاری بیــان کــرد: ایــن 
ــد  ــی در اقتصــاد کشــور خواه ــرات مثبت ــم تاثی ــدام ه اق
داشــت و هــم گامــی در جهــت شفاف ســازی و مبــارزه بــا 
مفاســد اقتصــادی خواهــد بــود کــه از محورهــای اصلــی 
ــه  ــد هرچ ــزی بای ــک مرک ــت. بان ــی اس ــاد مقاومت اقتص

ــد.  ــی کن ــه نهای ــن زمین ــود را در ای ــه خ ــر برنام زودت
در ایــن جلســه کــه وزرای نیــرو، امــور خارجــه، فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، 
ــاورزی،  ــاد کش ــی، جه ــادی و دارای ــور اقتص ــور، ام کش
صنعــت، معــدن و تجــارت، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ــاون علمــی  ــات، مع ــاوری اطالع ــات و فن ــت و ارتباط نف
رئیس جمهــور  معاونیــن  رئیس جمهــور،  فنــاوری  و 
در امــور اجرایــی و امــور مجلــس، رئیــس ســازمان 
گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــس کل  ــادی، رئی ــور اقتص ــور در ام ــاور رئیس جمه مش
بانــک مرکــزی و رئیــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه 
ملــی نیــز حضــور داشــتند، معــاون ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی و دبیــر ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــای  ــای برنامه ه ــای پروژه ه ــی و احص ــی از بررس گزارش
ــا در  ــرای آن ه ــکان اج ــه ام ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص مل

ــرد.  ــه ک ــود دارد، ارائ ــال 95 وج س
ــاره  ــه درب ــورت گرفت ــی های ص ــن از بررس وی همچنی
ــا  ــا ب ــد ی ــکل مواجهن ــا مش ــه ب ــدی ک ــای تولی واحده
ــت:  ــر داد و گف ــد، خب ــت می کنن ــن فعالی ــت پایی ظرفی
ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــدی م ــد تولی 7500 واح

ــت.  ــده اس ــا ش ــز احص ــا نی ــن واحده ــکالت ای مش
ــر  ــور و دیگ ــن رئیس جمه ــت وزرا، معاونی ــن نشس در ای
اعضــای حاضــر در جلســه نظــرات و پیشــنهادهای خــود 
ــم  ــام معظ ــات مق ــه منوی ــیدن ب ــق بخش ــرای تحق را ب
ــی  ــاد مقاومت ــردن اقتص ــی ک ــت عملیات ــری در جه رهب
ارائــه کردنــد. همچنیــن مقــرر شــد یــک کارگــروه ملــی 
ــدن و تجــارت،  ــت، مع ــای صنع ــت وزارتخانه ه ــا عضوی ب
ــاورزی و  ــاد کش ــور، جه ــی، کش ــادی و دارای ــور اقتص ام
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی کشــور، بانــک مرکــزی و معاونــت نظــارت 
ــود  ــکیل ش ــور تش ــاون اول رئیس جمه ــی مع و هماهنگ
ــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی در ســطح کشــور  ــا ب ت
ــی  ــام بانک ــد نظ ــرر ش ــن مق ــد. همچنی ــیدگی کن رس
ــن  ــوی ای ــه از س ــدی ک ــای تولی ــت از واحده در حمای
کارگــروه ملــی معرفــی می شــوند و ارائــه تســهیالت بــه 

  .ــا اهتمــام جــدی داشــته باشــد آن ه
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توســعه صــادرات غیرنفتــی و افزایــش ســهم درآمد کشــور 
ــاال یکــی از  ــاوری ب ــا فن از محــل صــادرات محصــوالت ب
برنامه هــای  در  به خصــوص  دولت هــا  اولویت هــای 
ــت  ــه دول ــت. توج ــوده اس ــم ب ــم و شش ــاله پنج پنج س
بــه اقتصــاد دانش بنیــان و تاکیــد مســئولین ارشــد نظــام 
بــر افزایــش ســهم ایــن اقتصــاد از درآمــد ناخالــص ملــی 
ــان در توســعه اقتصــادی  بیانگــر نقــش اقتصــاد دانش بنی
شــدن  عملیاتــی  و  تصویــب  اســت.  کشــور  پایــدار 
ــی از  ــان« یک ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــون حمای »قان
ــت  از توســعه اقتصــاد  ــت جــدی دول ــاط عطــف حمای نق
دانش بنیــان بــوده اســت. در دولــت یازدهــم، ســازوکارهای 
حمایتــی متفاوتــی بــرای حمایــت از شــرکت های دارنــده 
محصــوالت بــا فنــاوری بــاال از جملــه معافیت هــای 
مالیاتــی و گمرکــی در نظــر گرفتــه شــد و معاونــت علمــی 
ــی توســعه  ــوان متول ــه عن ــاوری ریاســت جمهوری، ب و فن
اقتصــاد دانش بنیــان، تاکنــون قدم هــای موثــری را در 
پیشــبرد و توســعه کشــور در ایــن حــوزه برداشــته اســت. 

کریـــدور، خدمـــات را بـــر مبنـــای نیازهـــای واقعـــی و 
بـــر مشـــکالت شناســـایی شـــده در مســـیر ورود بـــه 
بازارهـــای صادراتـــی تعریـــف کـــرده اســـت بنابرایـــن 
ـــه  ـــر ب ـــدت اخی ـــده در م ـــف ش ـــات تعری ـــی خدم تمام
میـــزان قابل توجهـــی مـــورد اســـتقبال شـــرکت ها 
قـــرار گرفتـــه اســـت. همـــه خدمـــات ارائـــه شـــده در 
کریـــدور از طریـــق شـــرکت های خدماتـــی متخصـــص 
ـــه  ـــرکت ها ارائ ـــه ش ـــدور( ب ـــزاران کری ـــوزه )کارگ ـــر ح ه

ــهم  ــعه س ــدف توس ــا ه ــه ب ــا ک ــن قدم ه ــی از ای یک
اقتصــاد  بــاال در  فنــاوری  بــا  صــادرات محصــوالت 
ــات  ــدور خدم ــدازی کری ــده، راه ان ــته ش ــور برداش کش
ــدور  ــن کری ــان اســت. ای ــادرات محصــوالت دانش بنی ص
مجموعــه ای اســت کــه با ارائــه خدمات توســعه صــادرات 
ــی متخصــص هــر حــوزه،  ــق شــرکت های خدمات از طری
فراینــد صادراتــی شــدن شــرکت ها را تســهیل می کنــد. 
کریــدور یــاد شــده، ضمــن ارائــه خدمــات، شــرکت ها را 
از نظــر میــزان آمادگــی صادراتــی رتبه بنــدی و برتریــن 
شــرکت ها را بــه شــرکت های بازرگانــی و مدیریــت 
صــادرات بــرای توســعه بــازار صادراتــی معرفــی می کنــد. 
ــای  ــای نیازه ــر مبن ــز ب ــادرات نی ــدور ص ــات کری خدم
ــه  ــه آن هــا ارائ واقعــی و ســطوح توانمنــدی شــرکت ها ب
می شــود و ســپس در فرایندهــای حمایت هــای کریــدور 
ــدور و  ــده در کری ــف ش ــات تعری ــد. خدم ــرار می گیرن ق
میــزان حمایت هــا و ســقف منابــع اختصــاص داده شــده 

ــر آمــده اســت:  در جــدول زی

ردیف

۱

2

3

4

5

6

7

8

9

۱0

۱۱

۱2

میزان حمایت

۱00 درصد

70 درصد

70 درصد

80  درصد

80-50 درصد 

70 درصد

90 درصد

80 درصد

80 درصد

70 درصد

80 درصد

70 درصد

سقف حمایتی

۱0 ساعت

۱00 میلیون ریال

-

200 میلیون ریال

200 میلیون ریال

35 میلیون ریال

هر پتنت 300 میلیون ریال

300 میلیون ریال

500 میلیون ریال

ساالنه20 میلیون ریال

30 میلیون ریال

80 میلیون ریال

نوع حمایت

بالعوض

بالعوض

بالعوض

بالعوض

بالعوض

بالعوض

بالعوض

بالعوض

تسهیالت + بالعوض

بالعوض

بالعوض

بالعوض

نوع خدمت

پیشخوان مشاوره در خصوص فرایندهای صادرات، نقل و انتقاالت ارزی، حمل و نقل

حمایت از حضور در نمایشگاه های بین المللی )حضور انفرادی(

حمایت از حضور در پاویون ملی ایران )۱5 پاویون در سال(

Export Plan حمایت از تدوین برنامه صادرات

CE, Gost, ISO9001, ISO13485( حمایت از دریافت مجوزها و تاییدیه های الزم برای صادرات

حمایت از طراحی و تهیه ابزارهای تبلیغات بین الملل

حمایت از ثبت پتنت خارجی؛ گزارش های نقض پتنت؛ ثبت عالمت تجاری

حمایت از تهیه گزارش های تحقیقات بازار بین الملل

حمایت از طراحی صنعتی و بسته بندی

حمایت از آموزش های بازرگانی و صادرات شرکت ها

حمایت از طراحی و ایجاد وب سایت شرکت ها و بازاریابی الکترونیک

حمایت از اعزام و پذیرش هیات های تجاری

ـــا شناســـایی و رتبه بنـــدی  شـــده اســـت و کریـــدور قبـــال ب
ـــی و  ـــات را ارزیاب ـــه خدم ـــد ارائ ـــزاران، فراین ـــن کارگ ای
ـــزار  ـــدود 06 کارگ ـــدور ح ـــد. کری ـــارت می کن ـــر آن نظ ب
ـــدود 04  ـــم از ح ـــادرات )اع ـــعه ص ـــات توس ـــه خدم ارائ
ـــبکه  ـــی( را در ش ـــاور حقیق ـــی و 02 مش ـــزار حقوق کارگ
ــف  ــای مختلـ ــود در بخش هـ ــکار خـ ــزاران همـ کارگـ
ـــرای  ـــزاران ب ـــن کارگ ـــب از ای ـــه تناس ـــی دارد و ب خدمات
ــد.  ــتفاده می  کنـ ــرکت ها اسـ ــه شـ ــات بـ ــه خدمـ ارائـ
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۱2

مقایسه موردی با سایر کشورها
غیـــر از ایـــران، دیگـــر کشـــورهای در حـــال توســـعه 
نیـــز برنامه هـــای مشـــابهی در راســـتای توانمندســـازی 
ــرای شـــرکت های  ــادرات بـ ــیر صـ و ارزان کـــردن مسـ
تولیـــدی دارنـــد. از جملـــه ایـــن کشـــورها می تـــوان 
ـــاخت های  ـــر زیرس ـــه از نظ ـــرد ک ـــاره ک ـــه اش ـــه ترکی ب
ــابهت های  ــادی مشـ ــت اقتصـ ــوان رقابـ ــدی و تـ تولیـ
بســـیاری بـــا کشـــورمان دارد. ترکیـــه برنامـــه توســـعه 
صـــادرات تولیـــدات خـــود را ســـال 5991 بـــا رقمـــی 
ـــد  ـــت و قص ـــرده اس ـــروع ک ـــارد دالر ش ـــدود 81 میلی ح
ـــارد دالری  ـــه صـــادرات 005 میلی دارد در ســـال 3202 ب
ـــور  ـــن کش ـــک ای ـــادرات های ت ـــزان ص ـــد. می ـــت یاب دس
بـــر مبنـــای گزارش هـــای آنکتـــاد حـــدود 3 میلیـــارد 

ـــه  ـــژه ای ب ـــه وی ـــور توج ـــن کش ـــده و ای ـــزارش ش دالر گ
برنامه هـــای حمایتـــی از شـــرکت های تولیـــدی خـــود، 
ـــان،  ـــر دانش بنی ـــم غی ـــان و ه ـــوزه دانش بنی ـــم در ح ه
دارد. ســـازمان توســـعه تجـــارت ترکیـــه حمایت هـــای 
ــوزش،  ــر آمـ ــی نظیـ ــای مختلفـ ــی را در حوزه هـ خوبـ
نمایشـــگاه های  بین المللـــی،  مجوزهـــای  دریافـــت 
داخلـــی و بین المللـــی، توســـعه محصـــول و مباحـــث 
مرتبـــط بـــا تحقیـــق و توســـعه شـــرکت ها، اســـتخدام 
ـــاره  ـــا اج ـــد ی ـــی تخصصـــی، خری ـــانی بازرگان ـــروی انس نی
ــوالت در  ــگاه محصـ ــا فروشـ ــار یـ ــروش، انبـ ــر فـ دفاتـ
ـــوالت  ـــی محص ـــات و بازاریاب ـــی، تبلیغ ـــای خارج بازاره
ـــرای  ـــادرات را ب ـــعه ص ـــر از توس ـــت دیگ ـــن حمای و چندی

شـــرکت ها در نظـــر گرفتـــه اســـت. 

ردیف

۱

2

3

4

5

نوع حمایت

نمایشگاه های بین المللی داخلی تخصصی

هزینه های زیست محیطی

)R&D( تحقیق و توسعه

استخدام

نمایشگاه های بین المللی خارجی

نرخ حمایت

50 درصد

50 درصد 

50 درصد

75 درصد

50 تا 75 درصد

موضوع حمایت

فعالیت های ترویجی خارجی

حمل و نقل خریداران عمده

برگزاری سمینار، کنفرانس، میزگرد و مسابقات

ISO 9000، ISO 14000، ISO 22000 سری

CE Mark

سایر گواهینامه های بین المللی کیفیت و زیست محیطی

توسعه محصوالت

پروژه های مباحث تمرکز استراتژیک

پروژه های EUREKA )محصوالت بازارمحور و زودبازده(

ایجاد واحد R&D شرکت های صنعتی

یک نفر مدیر و دو نفر پرسنل

پاویون

انفرادی

سایر

سقف حمایت )دالر(

25 هزار

۱5 هزار

5 هزار

25 هزار

یک میلیون

۱00 هزار

۱00 هزار

60 درصد کل هزینه ها

36 هزار

نمایشگاه های عمومی و نمایشگاه اختصاصی 
۱0 هزار

نمایشگاه های تخصصی و تخصصی - اختصاصی 
۱5 هزار

نمایشگاه های بین المللی تخصصی
۱5 هزار

شرکت های تخصصی بازرگانی بین المللی
۱5 هزار

نمایشگاه های برگزار شده در کشورهای هدف
70 درصد کل هزینه ها

نمایشگاه های تخصصی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، 
هوافضا، مواد پیشرفته، فناوری نانو، تکنولوژی نساجی، انرژ ی های 

تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار، آی تی و الکترونیک
75 درصد کل هزینه ها

هزینه های تبلیغات نمایشگاه های داخلی در نمایشگاه های خارجی
عمومی 80 هزار

تخصصی ۱20 هزار

سال تصویب

۱995

۱997

۱998

2000

2009
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۱3

6

7

8

9

۱0

۱۱

واحدهای تجاری و عالمت تجاری خارجی

®TURQUALITY برندسازی و حمایت از

تحقیقات بازار و بازاریابی

توسعه رقابت بین المللی

طراحی

فعالیت های خارجی شرکت های مشاوره فنی

50 تا 60 درصد

50 تا 80 درصد

50 تا 80 درصد

75 درصد

50 درصد

70 تا 95 درصد

فروشگاه

دفتر، نمایشگاه کاال و ویترین

انبار

فعالیت های ترویجی

اتحادیه های صادرکنندگان

انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان

شرکت ها

تحقیقات بازار
حق عضویت در وب سایت های ارائه دهنده 

گزارش های تحقیقات بازار
ماموریت های تجاری

حق عضویت در سایت های بازاریابی الکترونیکی

آموزش بازرگانی و صادرات
خدمات مشاوره بازرگانی یا استخدام مشاور

بازاریابی خارجی و پذیرش هیات تجاری
مشاوره فردی

شرکت های طراحی
دفاتر طراحی

انجمن ها و اتحادیه های طراحی

ایجاد دفتر

تحقیقات بازار

نمایشگاه، کنفرانس و سمینار

تهیه مطالعات امکان سنجی

20 درصد قرارداد مشاوره فنی و خدمات

انجمن ها
ساالنه ۱20 هزار

شرکت های تجاری
ساالنه ۱00 هزار

انجمن ها
ساالنه ۱00 هزار

شرکت های تجاری
ساالنه 75 هزار

انجمن ها
ساالنه ۱00 هزار

شرکت های تجاری
ساالنه 75 هزار

شرکت های دارای واحد تجاری در خارج 
ساالنه ۱50 هزار

شرکت های دارای عالمت تجاری خارجی
ساالنه 250 هزار

ثبت عالئم تجاری

50 هزار
250 هزار
250 هزار
ثبت برند
50 هزار

تبلیغات و بازاریابی
300 هزار

اجاره واحدهای تجاری

200 هزار
هر پروژه ۱0 هزار
ساالنه 30 هزار

هر ماموریت ۱0 هزار
ساالنه 20 هزار

20 هزار
400 هزار
۱50 هزار
50 هزار

750 هزار
500 هزار
300 هزار

شرکت ها
۱5 هزار
هلدینگ

۱05 هزار تا ۱45 هزار
55 هزار

نمایشگاه های خارجی
20 هزار

سمینارها وکنفرانس ها
2 هزار

برگزارکنندگان سمینارها و کنفرانس های بین المللی داخلی
۱00 هزار

هر پروژه 300 هزار
300 هزار

20۱0

2006

2006

20۱0

2008

2004

ردیف         نوع حمایت                                نرخ حمایت                            موضوع حمایت                                                           سقف حمایت )دالر(                   سال تصویب



دانش بنیان  شماره پنجم  اردیبهشت ماه 1395

۱4

ــادرات،  ــه از ص ــای ترکی ــه در حمایت ه ــل توج ــه قاب  نکت
توجــه ویــژه بــه محصــوالت های تــک اســت بــه نحــوی که 
ــه ایــن حــوزه  ــرای حمایت هــای اختصــاص داده شــده ب ب
از محصــوالت، ســقف مالــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت 
ــرای توســعه  ــه ب ــژه ترکی ــرد وی ــن نشــان دهنده رویک و ای

ــت.  ــور اس ــک کش ــوالت های ت محص
ســریالنکا نیــز بــه منظــور توســعه صــادرات محصــوالت 
بــرای  را  متنوعــی  حمایتــی  برنامه هــای  خــود 
شــرکت های تولیــدی اش در نظــر گرفتــه کــه از آن 
ــق  ــازار، تحقی ــات ب ــه تحقیق ــه مطالع ــوان ب ــه می ت جمل
و توســعه و انطبــاق محصــول، تبلیغــات خــارج از کشــور، 
هزینــه ارســال نمونــه، اخــذ اســتاندارد بین المللــی، 
ماموریــت و ســفر خارجــی و آمــوزش اشــاره کــرد. 
در  کشــورهایی  در  حمایت هــا  و  خدمــات  این گونــه 
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــرکت های تولیدکننــده 
آن هــا هنــوز توانایی هــای الزم را بــرای حضــور مســتقل 
در بازارهــای جهانــی ندارنــد. ایــن درحالــی اســت 
کــه کشــورهای توســعه یافته، بــا توجــه بــه بلــوغ 
ــه  ــدود ب ــا را مح ــود، حمایت ه ــدی خ ــرکت های تولی ش
معافیت هــای مالیاتــی و تامیــن اطالعــات تجــاری بــه روز 
ــدف کرده انــد.  ــورهای ه ــی کش ــرکت های بازرگان و ش
ــعه  ــازمان توس ــه س ــت ک ــه این جاس ــل توج ــه قاب نکت
صادراتــی کــره جنوبــی )KOTRA( بــه صورت مســتقیم 
در کشــورهای هــدف دفتــر دارد )بیــش از 123 مرکــز در 
83 کشــور( و بــه جمــع آوری یــا تامیــن اطالعــات بــازار 

بــرای شــرکت های خــود اقــدام می کنــد. 
روال دریافــت خدمــات و حمایت هــا از 

ــادرات  کریدور ص
روال دریافــت خدمــات از کریــدور بــه گونــه ای اســت کــه 
ــرای  ــد، ضمــن مطالعــه دســتورالعمل ها، ب شــرکت ها بای
ــه  ــز مکاتب ــن مرک ــا ای ــا ب ــات و حمایت ه ــت خدم دریاف
ــرکت ها از  ــی ش ــه ارزیاب ــدا ب ــدور ابت ــن کری ــد. ای کنن
ــی  ــای ارزیاب ــای مدل ه ــر مبن ــودن ب ــی ب ــر صادرات منظ
بــه  را  خدمــات  ســپس  و  اقــدام   ERA صادراتــی 
ــز  ــن مرک ــد. ای ــه می  کن ــان ارائ ــرکت های دانش بنی ش
شــرکت های  ابتــدا  شــرکت ها  توانمندســازی  بــرای 
ــه پیشــخوان های مشــاوره ســوق  متقاضــی خدمــات را ب
می دهــد. در ایــن پیشــخوان ها، خدمــات مشــاوره ای بــه 
ــی،  ــاوره های بازرگان ــای مش ــگان در حوزه ه ــورت رای ص
ــه  ــاالت ارزی ب ــل و انتق ــی و نق ــل بین الملل ــل و نق حم
ــرکت ها  ــاز ش ــورت نی ــود. در ص ــه می ش ــرکت ها ارائ ش
بــه شناســایی بــازار و دریافــت اطالعــات از بــازار هــدف، 
کریــدور خدمــات تهیــه گزارش هــای تحقیقــات بــازار یــا 
ــازار  ــول و ب ــا محص ــب ب ــا متناس ــن گزارش ه ــد ای خری
هــدف را بــه شــرکت ها ارائــه می دهــد. همچنیــن، 
ــری  ــوه پیگی ــوص نح ــی در خص ــات عموم ــایر اطالع س
صــادرات از طریــق دوره هــای آموزشــی معرفــی شــده از 

ــود.  ــه می ش ــرکت ها ارائ ــه ش ــدور ب ــوی کری س

کریــدور ســرفصل هایی را کــه شــرکت ها در فراینــد 
ــاز  ــی نی ــه بازارهــای جهان ــی شــدن و رســیدن ب صادرات
دارنــد شناســایی و بــه شــرکت ها اعــالم کــرده اســت. لــذا 
ــات  ــای آموزشــی اطالع ــا حضــور در دوره ه شــرکت ها ب
الزم را کســب می کننــد و بــر مبنــای دســتورالعمل، 
ــه  ــدور ب ــردازد. کری ــدور می پ بخشــی از هزینه هــا را کری
ــرای  ــای الزم ب ــت مجوزه ــوص دریاف ــرکت ها در خص ش
ــول،  ــوع محص ــه ن ــته ب ــدف، بس ــای ه ــه بازاره ورود ب
ــه  ــاز ب ــورت نی ــد و در ص ــاوره می ده ــی و مش راهنمای
دریافــت مجــوز یــا تاییدیــه بــرای ورود بــه بــازار هــدف، 

ــد.  ــهیل می  کن ــر را تس ــن ام ــزاران ای ــق کارگ از طری
ــال  ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــیاری از ش ــون بس اکن
دریافــت اســتانداردهای سیســتم مدیریتــی، نشــان CE و 
ســایر مجوزهــا و نشــان ها از طریــق کارگــزاران کریــدور 
هســتند و بخــش اعظــم ایــن هزینه هــا را کریــدور 
ــاز  ــورد نی ــی م ــالم تبلیغات ــه اق ــد. تهی ــت می کن پرداخ
بــرای صــادرات و همچنیــن طراحــی بســته بندی و 
ــذب  ــور ج ــه منظ ــز، ب ــوالت نی ــی محص ــی صنعت طراح
از دیگــر حمایت هــای کریــدور صــادرات  مخاطــب، 

ــود.  ــه می ش ــرکت ها ارائ ــه ش ــه ب ــت ک اس
گزارشی از عملکرد کریدور 

ــای  ــای گزارش ه ــر مبن ــادرات ب ــدور ص ــرد کری عملک
ــده و در  ــر ش ــایت آن منتش ــه در وب س ــرد 3 ماه عملک
دســترس اســت. بــر مبنــای گــزارش 12 ماهــه کریــدور 
تــا پایــان اســفند 1394، تعــداد درخواســت های خدمــات 
ارســالی بــه کریــدور صــادرات تاکنــون 736 درخواســت 
ــن درخواســت ها از  ــوده اســت کــه ای ــوع ب ــات متن خدم
ــال  ــدور ارس ــه کری ــان ب ــرکت دانش بنی ــوی 376 ش س

شــده اســت. 
دریافــت ایــن تعــداد از درخواســت ها، بــا توجــه بــه زمــان 
ــرد  ــدور صــادرات، نشــان از عملک ــدازی کری ــاه راه ان کوت
نیازهــای شــرکت های  ایــن مــدل در رفــع  مثبــت 
دانش بنیــان دارد. بــر مبنــای نمــودار شــکل یــک، 
ــات  ــامل خدم ــب ش ــه ترتی ــت ها ب ــترین درخواس بیش
ــی، مشــاوره،  ــون مل اســتاندارد و مجــوز، حضــور در پاوی
آمــوزش و طراحــی ســایت اســت. بررســی اولویت هــای 
درخواســت خدمــات نــوع نیازهــا و چالش هــای موجــود 
نمایــان  را  دانش بنیــان  شــرکت های  راه  ســر  بــر 
می کنــد و نیــز نشــان می دهــد کــه اســتانداردها و 
نمایشــگاه ها در  بین المللــی و حضــور در  مجوزهــای 
ــر بســیاری  ــدگاه شــرکت ها تاثی توســعه صــادرات در دی
ــن درخواســت ها  ــارت دیگــر، از ای ــه عب داشــته اســت. ب
ــود را  ــی خ ــاز اصل ــرکت ها نی ــه ش ــت ک ــوان دریاف می ت
ــا صــادرات، دریافــت چنیــن مجوزهایــی و  در مواجهــه ب
ــد.  ــن حــوزه را جــذاب دیده ان ــات در ای ــه خدم ــز ارائ نی
ــف  ــده، ضع ــه ش ــات ارائ ــار خدم ــن، بررســی آم همچنی
شــرکت ها در تهیــه و فراهــم کــردن ابزارهــای تبلیغاتــی 
بــا اســتاندارد بین المللــی را نشــان می دهــد. البتــه 
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ــده  ــخص ش ــدور مش ــت کری ــاله فعالی ــدت یک س در م
ــه  ــان در مرحل ــرکت های دانش بنی ــر ش ــه اکث ــت ک اس
ــی از  ــتند و نیازهای ــود هس ــوالت خ ــازی محص تجاری س

نیازهای  به  از نظر عملکرد کریدور در خصوص پاسخ دهی 
در شکل 2 وضعیت  از طریق خدمات حمایتی،  شرکت ها 
درخواست شرکت ها مشخص شده است. همان طور که مشاهده 
می شود، از بین 736 درخواست رسیده به کریدور صادرات، 
466 درخواست مورد تایید قرار گرفته و سایر درخواست ها به 
دالیل مختلفی، نظیر نداشتن تاییدیه دانش بنیان یا نداشتن 
بلوغ صادراتی، رد شده اند. این بدین معنی است که 63 درصد 
قرار  تایید  مورد  به کریدور صادرات  درخواست های رسیده 
گرفته  است و به شرکت های متقاضی خدمات ارائه می شود و 
در مواردی به دالیلی از قبیل نداشتن تاییدیه دانش بنیان، نبود 

جنــس توســعه محصــول یــا توســعه تجاری ســازی دارنــد 
کــه ارائــه ایــن خدمــات در قالــب کریــدور صــادرات، بــه 
عنــوان متولــی توســعه صــادرات، گنجانــده نشــده اســت. 

آمادگی صادراتی در شرکت ها و یا نبود زیرساخت های الزم در 
مورد برخی درخواست ها )نمایشگاه های بین المللی و پاویون 
ملی ایران( درخواست شرکت ها مورد تایید کریدور صادرات 
قرار نگرفته است. معنادار بودن میزان رد درخواست ها از سوی 
کریدور صادرات به این معناست که بخشی از شرکت های 
توانمندسازی در  قابلیت دریافت خدمات  دانش بنیان هنوز 
حوزه بین  الملل را ندارند و در مرحله تجاری سازی هستند. 
 305 شده،  تایید  درخواست های  میزان  این  از  همچنین، 
اتمام رسیده و 161  به  با موفقیت  درخواست )65 درصد( 

درخواست )35 درصد( در جریان ارائه خدمات است. 
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نیز  دانش بنیان  شرکت های  مختلف  بخش های  با  کریدور 
با توجه به نیازهای تخصصی آن حوزه در خصوص توسعه 
صادرات برنامه ریزی کرده و بر همین مبنا شرکت های هر 
حوزه را از خدمات خود بهره مند نموده است. بر همین مبنا 
شرکت ها در حوزه  های مختلفی با کریدور ارتباط گرفته و 
درخواست خدمات نموده اند. فراوانی حوزه بندی شرکت های 
درخواست کننده خدمات در بخش های مختلف دانش بنیان 
به گونه ایست که نشان می دهد شرکت های تجهیزات پزشکی 

مدل حمایتی کریدور صادرات در برپایی پاویون ها، حمایت از 
70 درصد هزینه های نمایشگاه است به همین دلیل شرکت های 
دانش بنیان با هزینه کمتری فرصت حضور در پاویون را پیدا 
کردند. شرکت های انتخاب شده برای حضور در پاویون از جمله 
شرکت های قوی در حوزه فناوری بودند و با حساسیت باالیی 
به خصوص در زمینه صادراتی بودن و کیفیت مناسب محصوالت 
انتخاب شدند تا بتوان پاویون محصوالت دانش بنیان را با کیفیت 
و عملکرد مناسب اجرا کرد. در این خصوص نیز بازخوردهای 
مناسبی از سوی شرکت های غرفه دار و سایر بخش های حامی 
توسعه صادرات به کریدور منعکس شد. مثال پاویون  ایران در 
نمایشگاه مدیکای آلمان پس از بیش از 20 سال برپا شد و مورد 
توجه رسانه های بین المللی حوزه تجهیزات پزشکی قرار گرفت. 
شرکت های حاضر در پاویون های ایران برای حضور موثر خود به 
شکل مناسبی برنامه ریزی کرده بودند و برخی از آن ها نیز موفق 
به عقد قراردادهای تجاری، تفاهم نامه ها و مالقات تجاری موثری 
شدند. تجربه نشان داده است شرکت های دانش بنیانی که در 
صادرات محصوالت خود و حضور در بازار بین المللی موفق بوده اند، 

موارد زیر را به صورت جدی پیگیری کرده و مدنظر داشته اند: 
 کیفیت مناسب و توجه به عملکرد محصول با توجه به بازار 

و دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، فناوری زیستی و نانوفناوری 
به ترتیب بیشترین درخواست خدمات را از کریدور داشته اند.

در بخش نمایشگاهی، کریدور صادرات برنامه ریزی و اجرای 
برای  را  دانش بنیان  برتر  حوزه های  در  پاویون  چهار  موفق 
شرکت های توانمند این حوزه فراهم کرده و برنامه ریزی برای 
 ArabLab2015، نمایشگاه های  در  ایران  پاویون  برپایی 
Gi� و همچنین Biotechnica2015، Medica2015

tex2015 را در این مدت بر عهده داشته است. 

هدف )متناسب با قیمت(
 توجه به ویژگی های ظاهری محصول اعم از بسته بندی و 

طراحی صنعتی محصوالت
از  )اعم  اطالعات الزم  و  مستندات  بودن  کامل  به  توجه   
کاتالوگ، بروشور، دیتاشیت( برای بازار هدف و به زبان بازار 

هدف
 اختصاص بخشی از نیروی انسانی متخصص به پیگیری امور 

صادرات )دپارتمان یا مدیر صادرات(
 حضور مستمر در بازارهای جهانی و نمایشگاه ها و رویدادهای 

مطرح این حوزه
 تعامل مستمر و رویکرد مجدانه در پیگیری درخواست های 

شرکت های بازرگانی و خریداران بین المللی
 توجه به نیاز مشتری و در نظر گرفتن خدمات پس از فروش

کریدور همچنین برنامه هایی برای توسعه خدمات خود بر اساس 
نیازهای شرکت های دانش بنیان دارد و تدوین دستورالعمل های 
با  است  امید  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  جدید 
خدمات و حمایت های ارائه شده در کریدور بتوانیم شرکت های 
دانش بنیان را در سطح بین الملل توانمند کنیم و شاهد افزایش 

سهم صادرات کشور با این دست از محصوالت باشیم.
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�ی که هر مرصف کننده در هر  اقتصاد مقاوم�ت به ما یم آموزد تولید را به مس�ت ب�ب

ا�ز را �ب مدل مشابه خار�ب خود بتواند در سطح کی�ز خوب  نقطه از دنیا اکالی ا�ی

یه کند و �ب قیمت مناسب �ت

زه در ادبیات اقتصادی کشور است که لزوم مدلسازی  رادا�ی  �ت اقتصاد مقاوم�ت �پ

ز نوع اقتصاد در واقع  ز شاخص های آن شدیدا احساس یم شود.  ا�ی و تبی�ی

ور است رویکردی از مدل های توسعه کشورها و اقتصادهای نو�ز

اک بسیاری �ب هسته  اولیه و  هسته مرکزی اصول اقتصاد دانش بنیان وجه  اش�ت

قیق و 
ت

یه � کت های دانش بنیان ح�ت �ب �پ وم اقتصاد مقاوم�ت دارد. �ش ماهوی م�ز

تلف اقتصادی فعالیت یم کنند ش های مز ز وهش و ارائه راهاکرهای خالقانه در �ب ش �پ

اقتصاد مقاومتی
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اقتصاد مقاومتی؛ بایدها و نبایدها 
 میثم نهاوندیان 
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اواسط سال 90 بود که عده ای از اقتصاددانان در دانشگاه علم و 
صنعت ایران گرد هم آمدند و همایشی با نام »اقتصاد مقاومتی« 
برگزار کردند تا با توجه به آغاز تحریم های بین المللی علیه کشورمان، 
به دنبال مدلی باشند که بخش های مختلف اقتصاد کمترین آسیب 
را از این تحریم ها ببیند. از آن سال به بعد بود که جنین اقتصاد 
مقاومتی کم کم رشد کرد و بعدها در قالب سندی باالدستی متولد 
شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد مقاومتی ابالغ شده 
از سوی مقام معظم رهبری در نوع خود یکی از پیشرفته ترین 
اسناد اقتصادی تاریخ معاصر کشور است به طوری  که اگر از سوی 
نخبگان و عموم مردم به خوبی درک شود، قادر خواهد بود بسیاری 
از مشکالت تولید و اشتغال را حل و فصل کند و اقتصاد کشور را 
در برابر طوفان های سهمگین و تالطم های سیاسی و اقتصادی دنیا 

بیمه کند. 
اقتصاد مقاومتی و پیچیدگی ها 

تعابیر و تعاریفی که از اقتصاد مقاومتی می شود موجب نگرانی برخی 
از تحلیلگران و کارشناسان شده است به  طوری  که بیم آن است 
در میان تفاسیر گوناگونی که از مفهوم اقتصاد مقاومتی می شود، 
اجرا عملکرد  مقام  و در  نشود  انجام  به درستی  آن  ریل گذاری 
مناسبی نداشته باشد. شاید با توجه به چنین تهدیدهایی باشد که 
رهبر معظم انقالب در دیدار عیدانه خود با جمعی از دولتمردان، 
معاون اول رئیس جمهوری را به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی 
معرفی کردند تا شخصی همچون اسحاق جهانگیری که هم سابقه 
تولیدی و صنعتی دارد و هم به اقتصاد آزاد و توانمندی های بخش 

خصوصی معتقد است، فرمان اقتصاد مقاومتی را به دست گیرد. 
با انتخاب جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی، سمت و 
سوی این سند باالدستی بیشتر از گذشته مشخص شده است 
و افرادی که از این سند راهبردی سوءتعبیرهایی دارند، متوجه 
شده اند نگاه رهبری در باره آن چیست و بهتر است برای به ثمر 

رسیدن این اقتصاد تعابیر انحرافی به کار نبرند. 
شاید مثال بارز اقتصاد مقاومتی را بتوان در دو کشور کره جنوبی 
و کره شمالی جست وجو کرد. کره شمالی با بستن درهای خود 
نوعی اقتصاد مقاومتی یا خودکفایی را در پیش گرفته و با تکیه 
بر بمب اتم و دستاوردهای نظامی خود می کوشد برخی امتیازات 
را از کشورهای غربی و همسایه اش بگیرد. اما کره جنوبی به دور 
از جنجال های سیاسی و ماجراجویی های بین المللی، با کمک 
کشورهای غربی، توانسته است به نوعی اقتصاد خود را طرح ریزی 
کند که در مقابل هرگونه تهدید نظامی و سیاسی بیمه باشد. این 
کشور امروز نبض بازار خودرو، لوازم خانگی و صنایع الکترونیک 
برخی نقاط دنیا را در دست گرفته و توانسته، عالوه بر افزایش رفاه 
مردمش، در اقتصاد جهانی ادغام شود و در برابر هرگونه تحریم و 

اعمال محدودیت های بین المللی خود را مقاوم کند. 
اما این که تعریف اقتصاد مقاومتی در ایران به کدام یک از دو ُکره 
نزدیک تر است خود جای سوال دارد که با توجه به تبصره »اقتصاد 
درون زا و برون نگر« به نظر می رسد آنچه در ذهن مدیران ارشد 
نظام می گذرد همان اقتصاد مقاومتی مدل کشورهایی نظیر ژاپن، 

کره جنوبی، مالزی و... است. 
اگر مسئوالن کشور و بخش خصوصی همین تبصره را سرلوحه کار 
خود قرار دهند، اقتصادی به وجود خواهد آمد که عالوه بر تامین 

نیازهای داخل، با کیفیت مناسب و قیمت متعادل قابل رقابت در 
بازارهای جهانی باشد. این موضوع سبب خواهد شد که بخش تولید 
ایران به سمتی حرکت کند که از واردات کاالها هراسی نداشته 
باشد و با تعریف گسترده خدمات پس از فروش فضای تولید را 

به سمتی ببرد که مشتریان را به خرید کاالی ایرانی مجاب کند. 
علم  این  اصوال  این که  است  توجه  قابل  اقتصاد  علم  در  آنچه 
دستوربردار نیست و مردم یا مصرف کنندگان بر اساس دستور 
یا توصیه اقدام به مصرف کاالیی نمی کنند بلکه از نظر آن ها دو 
مقوله کیفیت و قیمت قابل توجه است و همواره سعی خواهند کرد 
محصولی را انتخاب کنند که دارای قیمت مناسب و کیفیت قابل 

توجه همراه با خدمات پس از فروش گسترده باشد. 
الزامات اقتصاد مقاومتی 

اقتصاد مقاومتی از این نظر یکی از اسناد مهم اقتصادی تاریخ 
معاصر کشور است که بیشترین شانس را در اختیار دولت قرار 
داده که به اصالح ساختار اقتصادی کشور به نفع اقتصادی رقابتی 
و صادرات گرا به پیش رود و با برطرف کردن موانع کسب و کار، 
کشور به سمتی حرکت کند که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در کشور مجاب شوند و با آرامش و اطمینان از آزادی مالکیت 
و محترم دانسته شدن دارایی های آن ها به ایجاد کسب وکار در 

کشور بپردازند. 
اقتصاد مقاومتی به ما می آموزد تولید را به سمتی ببریم که هر 
مصرف کننده در هر نقطه از دنیا کاالی ایرانی را با مدل مشابه 
خارجی خود بتواند در سطح کیفی خوب و با قیمت مناسب تهیه 
کند. طبیعتا این موضوع سبب خواهد شد برخی نهادهای مزاحم 
و مخل تولید رقابتی و تولید صادرات گرا از سر راه اقتصاد مقاومتی 
برداشته شوند و کشور به سمتی حرکت کند که بنگاه های ناکارآمد 
تعطیل شوند و به جای آن بنگاه هایی متولد شوند یا به حیات خود 

ادامه دهند که دارای کارایی باال و قدرت رقابت پذیری باشند. 
به نظر می رسد حال که اقتصاد ایران دارای فرمانده شده است 
می توان امیدوار بود با گردهم  آمدن برخی از نخبگان و اقتصاددانان 
خبره بتوان ریل گذاری صحیحی برای رسیدن به مقصد ترتیب داد. 
حال که درآمدهای نفتی کشور به سطح پایینی رسیده فرصت 
مناسبی پیش روی مدیران کشور قرار گرفته است که اقتصاد کشور 
را به گونه ای ریل گذاری  کنند که با تکیه بر سایر منابع غیرنفتی و 
اقتصاد دانش بنیان راه توسعه را در پیش گیرد. اما در این راه یک 
نگرانی جدی وجود دارد و آن این که آیا اقتصاد مقاومتی یک سند 
موقتی برای دوران کمبود درآمدهای نفتی است و با افزایش قیمت 
نفت دوباره درهای واردات باز خواهد شد یا این که حتی اگر قیمت 
نفت به باالترین سطح خود برسد، مازاد نیاز کشور در صندوقی 
ذخیره و صرف سرمایه گذاری در بخش های محتلف کشور می شود. 
تمام  نفتی  درآمدهای  افزایش  با  باشد  قرار  اگر  است  بدیهی 
تالش هایی که برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی صورت گرفته 
است نقش بر آب شود و دولت همانند سال های 84 تا 92 بخواهد 
اقتصاد  از  راه واردات کاالی مصرفی را در پیش گیرد، چیزی 
مقاومتی باقی نخواهد ماند و اقتصاد کشور بیشتر از قبل آسیب 
خواهد دید. از این رو الزم است ابعاد اقتصاد مقاومتی شناسایی و 
تمام دستگاه های حکومتی برای اجرایی شدن آن - چه در دوره 

 .کمبود منابع نفتی و چه وفور آن - هم قسم شوند
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اقتصاد مقاومتی، مدیریت ریسک ها
و تکانه پذیری

 علی قنبری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اقتصــاد مقاومتــی پارادایمــی  نانوشــته در اقتصــاد کشــور 
اســت کــه پیرامــون آن زیــاد ســخن رفتــه. امــا موضوعاتی 
کــه در  ایــن نــوع اقتصــاد مــورد کم توجهــی قــرار می گیرد 
ــرای  ــزی ب ــودن برنامه هــای مقاومتــی تجوی کوتاه مــدت ب
ــن  ــا در  ای ــل اعتن اقتصــاد اســت. از دیگــر موضوعــات قاب
ــد  ــدل آن بای ــه و م ــه برنام ــت ک ــن اس ــاد  ای ــوع اقتص ن
ــاد  ــعه یافتگی اقتص ــف توس ــل مختل ــواره و در مراح هم
تغییــر یابــد و متناســب با مســیر توســعه بازنویســی شــود. 
تعییــن معــاون اول ریاســت جمهوری بــه عنــوان فرمانــده 
اقتصــاد مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری یکــی از 
ــوع اقتصــاد و  ــن ن ــدام در راســتای  ای ــزوم اق نشــانه های ل
ــد به ســرعت  ــن منظــور بای ــرای  ای ــه آن اســت. ب عمــل ب
بــه اجمــاع نظــر در مــورد تعریــف و مدلســازی  ایــن نــوع 
اقتصــاد رســید. بــا توجــه بــه الزامــات تبییــن شــده بــرای  
ــد  ــی آن بای ــه محورهــای اصل ــوع اقتصــاد، از جمل ــن ن ای
ــری و  ــات اقتصــادی، رشــد اقتصــادی، انعطاف پذی ــه ثب ب

ــرد.  ــاره ک ــداری اش عدالت م
ــات اقتصــادی  ــازه در ادبی اقتصــاد مقاومتــی پارادایمــی  ت
کشــور اســت کــه لــزوم مدلســازی و تبییــن شــاخص های 
آن شــدیدا احســاس می شــود.  ایــن نــوع اقتصــاد در واقــع 
ــای  ــورها و اقتصاده ــعه کش ــای توس ــردی از مدل ه رویک
نوظهــور اســت بنابرایــن بایــد بــا لحــاظ کــردن الزامــات و 
ــر شــرایط  ــی ب ــی مبتن پیش شــرط هایی، اقتصــاد مقاومت
ــردن  ــاظ ک ــا لح ــن ب ــران و همچنی ــاد  ای ــادی اقتص نه
ــی و  ــاد جهان ــور در اقتص ــری کش ــات و نقش پذی اصالح
تعامــالت تجــاری و سیاســی بین المللــی، مدلســازی 
شــود.  ایــن مــدل توســعه بایــد بــر محــوری بنــا گذاشــته 
شــود کــه بــا چارچوب هــا و خصیصه هــای اقتصــاد 

مقاومتــی ســازگار باشــد. 
افزایش قدرت اقتصادی؛ الزمه مقاومت 

ــوان  ــران می ت ــادی  ای ــای اقتص ــه ظرفیت ه ــی ب ــا نگاه ب
بــه  ایــن نتیجــه رســید کــه توســعه ســرمایه انســانی و در 
وهلــه بعــد توســعه بــر مــدار بخــش کشــاورزی می توانــد 
نه تنهــا رشــد اقتصــادی را بــاال ببــرد بلکــه بــه جایــگاه اول 

شــدن  ایــران در منطقــه کــه از اهــداف چشــم انداز توســعه 
ــی  ــا مقایســه خیــزش اقتصاد های اســت، نزدیــک شــود. ب
ماننــد چیــن و هنــد بــا ســایر اقتصادهــای در حال توســعه 
می بینیــم کــه  ایــن دو اقتصــاد بــا تقویت ســرمایه انســانی 
ــان  ــن در جه ــاد نوی ــروی کار اقتص ــوان نی ــه عن ــود ب خ
شــناخته شــده اند.  ایــن نیــروی ســرمایه دارد چنــان 
توســعه می یابــد کــه بــه زودی بــه مغــز اقتصــادی جهــان 
نیــز مبــدل می شــود.  ایــن کشــورها بــا تقویــت درونــزای 
ــدل  ــان ب ــادی در جه ــدرت اقتص ــه ق ــود ب ــاد خ اقتص
ــرط های  ــی از پیش ش ــه یک ــت ک ــی اس ــده اند. بدیه ش
مقاومتــی بــودن یــک اقتصــاد، قــدرت داشــتن آن اســت. 
ــرای افزایــش مقاومــت خــود  ــز ب ــران نی پــس اقتصــاد  ای
ــل  ــادی تبدی ــدرت اقتص ــک ق ــه ی ــه اول ب ــد در وهل بای
ــگاه  ــت جای ــن درس ــرو تبیی ــوع در گ ــن موض ــود و  ای ش

ــل اســت.  ــطح بین المل ــران در س ــاد  ای اقتص
مستقل شدن از کمک های خارجی 

یکــی از ســطحی ترین تعابیــر اقتصــاد مقاومتــی مســتقل 
شــدن از کمک هــای خارجــی و اســتقالل اقتصــادی از 
لحــاظ تامیــن نیازهــای مالــی اســت. امــا در مــورد اقتصــاد  
ــارهای  ــا و فش ــا در دوره تحریم ه ــر تنه ــن تعبی ــران  ای ای
بیرونــی می توانــد بــه مقاومــت در برابــر فشــارهای خارجــی 
تعبیــر شــود. در اقتصــاد  ایــران بدهــی خارجــی و افزایــش 
ــه  ــار خدش ــت اقتصــادی را دچ ــه مقاوم ــقفی ک ــا س آن ت
ــی  ــه بده ــد چراک ــت باش ــتور کار دول ــد در دس ــد بای نکن
ــر اســاس تحلیــل  ــه صــورت هدفمنــد و ب خارجــی اگــر ب
ــی  ــای نیمه خال ــا و ظرفیت ه ــه بخش ه ــده ب ــه فای هزین
ــش ارزش  ــا افزای ــد ب ــود می توان ــق ش ــور تزری ــد کش تولی
افــزوده و تولیــد و اشــتغال بــه رشــد پایــدار بــدل شــود و 
همــه کشــورهای در حــال توســعه از چنیــن فرصتــی بهــره 
ــه شــفافیت  ــی ک ــا در صورت ــن موضــوع تنه ــد.  ای گرفته ان
اقتصــادی و چارچوب هــای قانونــی تزریــق منابــع در 
ــری و  ــل پیگی اقتصــاد و زیربخش هــای آن مشــخص و قاب
ردیابــی باشــد و بــه عبــارت دیگــر، در صورتــی کــه فســاد 
اقتصــادی کــم باشــد، می توانــد یــک فرصــت خــوب بــرای 
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اقتصــاد کشــور باشــد. امــا کاهــش وابســتگی اقتصــاد بــه 
ــی در  ــی و خوداتکای ــش مصرف گرای ــع کاه ــارج، در واق خ

حــوزه کاالهــای اساســی و واســطه ای اقتصــاد اســت. 
تکانه پذیری اقتصادی 

هرچــه اقتصــاد کشــور بتوانــد در مقابــل شــوک های 
داخلــی و خارجــی انعطاف پذیــری بیشــتری از خــود نشــان 
دهــد، اقتصــاد بــه درجــه مقاومــت باالتــری دســت خواهــد 
ــاد  ــای اقتص ــب مدل ه ــت ضرای ــنجش مقاوم ــت. س یاف
یــک پدیــده کمــی  اقتصــادی اســت امــا مبنــای تئوریــک 
ــادی  ــاختارهای اقتص ــود دارد: س ــت آن وج ــاده ای پش س
بایــد بــه  گونه ای باشــند که بتــوان شــوک پذیری اقتصــاد را 
کاهــش داد. بــه عبــارت دیگــر، مکانســیم انتقــال تکانه های 
ــه  ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــی اقتصــاد بای خارجــی و داخل
بتوانــد شــوک ها را مهــار کنــد و بــه اقتصــاد و بخش هــای 
مهمــی  ماننــد تولیــد و اشــتغال و تــورم آســیب وارد نکنــد. 
بــرای  ایــن منظــور بایــد در دوره اقتصــاد مقاومتــی نهــاد و 
ــه  ــا را ب ــر، تکانه ه ــک ضربه گی ــوان ی ــه عن ــت، ب ارگان دول
خــود بگیــرد و بودجــه و برنامــه بــه گونــه ای تدویــن شــود 
کــه از درآمدهــای نفتــی مســتقل و بــر درآمدهــای درونزای 

اقتصــاد مبتنــی باشــد. 
مدیریت ریسک های داخلی و خارجی 

ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــی  ای ــاد مقاومت ــوازم اقتص ــی از ل یک
و  داخلــی  اقتصــادی  ریســک های  مدیریــت  شــامل 
خارجــی باشــد. یکــی از مصادیــق مدیریــت ریســک های 
خارجــی اقتصــاد، تشــکیل صنــدوق توســعه ملــی اســت. 
در صورتــی کــه ارگان هــای مشــابه افزایــش یابنــد، درجــه 
مدیریــت ریســک در برابــر نوســانات قیمــت نفــت و 
ــه  ــد. هم ــدا می کن ــش پی ــور افزای ــی کش ــادرات نفت ص
درآمدهــای ارزی بایــد مدیریــت و غیرمســتقیم و بــا وقفــه 

ــه اقتصــاد منتقــل شــوند.  ب
الزامات و اصالحاتی برای اقتصاد مقاومتی 

از جملـــه الزاماتـــی کـــه بایـــد در مدلســـازی اقتصـــاد 

ــرد،  ــرار گیـ ــزان قـ ــه برنامه ریـ ــورد توجـ ــی مـ مقاومتـ
ــتفاده  ــرد: اسـ ــاره کـ ــر اشـ ــوارد زیـ ــه مـ ــوان بـ می تـ
ــي  ــي، مردمـ ــي و مردمـ ــاي دولتـ ــه ظرفیت هـ از همـ
ـــق  ـــاد از طری ـــرایط اقتص ـــول در ش ـــاد، تح ـــردن اقتص ک
ـــش  ـــازي بخ ـــل 44، توانمندس ـــت هاي اص ـــراي سیاس اج
ـــي  ـــت، جایگزین ـــه نف ـــتگي ب ـــش وابس ـــي، کاه خصوص
غیرنفتـــي،  درآمدهـــاي  بـــا  نفتـــي  درآمدهـــاي 
بنیان گـــذاري کارهـــاي اقتصـــادي بـــر پایـــه دانـــش و 
ـــب  ـــه غال ـــه وج ـــان ب ـــاد دانش بنی ـــدن اقتص ـــل ش تبدی
ـــردن  ـــال ک ـــي، فع ـــد مل ـــت از تولی اقتصـــاد کشـــور، حمای
واحدهـــاي تولیـــدي کوچـــک و متوســـط، تعـــادل در 
ـــح  ـــي و ترجی ـــا جایگزین ـــرف ب ـــت مص ـــرف و مدیری مص
ـــارزه  ـــي، مب ـــاي خارج ـــه کااله ـــي ب ـــدات داخل دادن تولی
ـــع ارزي،  ـــت مناب ـــت درس ـــادي، مدیری ـــد اقتص ـــا مفاس ب
مدیریـــت مصـــرف و فرهنگ ســـازي بـــراي جلوگیـــري 
از اســـراف، اســـتفاده حداکثـــري از زمـــان، منابـــع 
و امکانـــات، حرکـــت بـــر اســـاس برنامـــه و پرهیـــز از 
تصمیم هـــاي خلق الســـاعه و تغییـــر مقـــررات و در 

آخـــر صیانـــت از وحـــدت و همبســـتگي اســـت. 
همچنیــن مجموعــه اصالحاتــی بایــد در دســتور کار 
ــه اصــالح الگــوي  باشــد کــه از جملــه  آن هــا می تــوان ب
مصــرف خانــوار، اصــالح الگوهــاي مصــرف انــرژي، اصالح 
ــزي  ــاري، اصــالح نظــام بودجه ری الگوهــاي کشــت و آبی
عمومــي، اصــالح الگــوي مصــرف منابــع در تولیــد، 
اصــالح نظــام اداري و تحقــق حکمرانــي خــوب و اصــالح 

ــرد.  ــاره ک ــي اش ــه عموم ــا در بودج ــوي یارانه ه الگ
ــال  ــی در ح ــاد مقاومت ــه اقتص ــت ک ــد گف ــت بای در نهای
حاضــر بــه یــک هژمونــی تبدیل شــده امــا هنوز نتوانســته 
اســت بــه هــدف غایــی دســت یابــد. برنامه ریــزان 
اقتصــادی و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بایــد تدابیــر 
الزم در زمینــه مدلســازی اقتصــاد مقاومتــی را در دســتور 
ــی  ــتگاه های دولت ــا و دس ــه ارگان ه ــد و ب ــرار دهن کار ق
ــوان  ــن صــورت اســت کــه می ت ــالغ کننــد. تنهــا در  ای اب
ــوع اقتصــاد امیــدوار  ــه اقــدام و عمــل در زمینــه  ایــن ن ب

 .ــود ب
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فاصله 2 هزار  از  را  ایرانی که می تواند یک موشک  »استعداد 
کیلومتری با خطای چند متری به هدف بزند حتما می تواند در 
صنایع مهم دیگر هم از جمله نفت و گاز و تولید موتور خودرو و 
هواپیما و قطار، نوآوری و خالقیت کند که دولت باید زمینه این 
کار را فراهم کند.« این یکی از کلیدی ترین فرازهای سخنرانی 
رهبر معظم انقالب در اولین روز از سال نو در اجتماع انبوه و 
پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بود که ذیل راهبرد 

»دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی« 
به عنوان یکی از ده راهبرد پیشنهادی ایشان 
برای رونق اقتصادی در سال 95 عنوان شد. 
این راهبرد نشان می دهد اقتصاد مقاومتی نه بر 
پایه تکیه صرف و تمسک جستن به داشته های 
سنتی و بومی بلکه با نوآوری و سرمایه گذاری 
در شاخه های جدید علمی و به روز کردن دانش 
بخش های مختلف اقتصادی امکان پذیر است. 

اشاره رهبر معظم انقالب و تاکید بر دانش بنیان 
کردن بخش های مختلف اقتصادی کشور موید 
این نکته است که راهی که در سال های گذشته 
در حمایت از این شرکت ها آغاز شده، راهی 

است که باید با جدیت و همت بیشتر و توجه همه جانبه تر دنبال 
شود. پایه و اساس این اقتصاد که استفاده بهینه از استعدادهای 
ایرانی و توجه به علوم و دانش روز در حوزه های مختلف است، 
دو نکته اساسی را در هموارسازی این راه گوشزد می کند که 
توجه به آن ها شاه کلید عملی شدن این راهبرد در دستیابی به 
یک اکوسیستم فناورانه مبتنی بر اصول شرکت های دانش بنیان 
و در نهایت اضافه کردن ارزش  افزوده ای کم هزینه اما پرسود به 
اقتصاد  اصول  اقتصاد داخلی خواهد شد. هسته مرکزی  پیکر 
دانش بنیان وجه  اشتراک بسیاری با هسته  اولیه و ماهوی مفهوم 
اقتصاد مقاومتی دارد. شرکت های دانش بنیان حتی بر پایه تحقیق و 
پژوهش و ارائه راهکارهای خالقانه در بخش های مختلف اقتصادی 
فعالیت می کنند. استفاده از دانش بومی و بهره گرفتن از تحقیقات 
و یافته ها و تکنولوژی های مدرن جهان بدون وابستگی به مالکان و 
صاحبان آن ها و اشاعه فرهنگ خودکفایی و خوداتکایی در تولید 
دانش و تجاری کردن علم اساس کار شرکت هایی است که در این 
حوزه فعالیت می کنند. این مهم تنها با خودباوری و اعتماد به نفس 
در به کارگیری سرمایه های ارزشمند داخلی و استعدادهای ایرانی، 
چه داخل و چه خارج از کشور، میسر می شود. اقتصاد مقاومتی 
هم چیزی جز بهره گرفتن از این ظرفیت نامحدود نیست و مهم تر 

میانبری قابل اعتماد به تحقق شعار امسال
شیدن به اقتصاد  ز یه به نقش اقتصاد دانش بنیان در رونق �ب

گ
ناک

 رضا سخاوت
این که در بیانات رهبری بارها بر استفاده از این منابع داخلی در 
حوزه انسانی تاکید شده است. نیروها و استعدادها در محمل این 
اکوسیستم غنی و باظرفیت نو با به ثمر رساندن توان خود می توانند 
شکوفا شوند. همچنین، جلوی بسیاری از روندهای آسیب زای 
سال های گذشته از جمله مهاجرت های بازگشت ناپذیر نخبگان هم 
متوقف و حتی معکوس خواهد شد.  از سوی دیگر و در نگاهی 
دقیق تر به این اکوسیستم دانش محور و بررسی نقش آن در تحقق 
اقتصاد مقاومتی، رگه های تازه ای از فعالیت های 
علمی را با قابلیت باالی تجاری سازی می توان 
کشف کرد که در اکوسیستم استارت آپی کشور 
رشد کرده اند. بخشی از شرکت های دانش بنیان، 
به  ویژه در حوزه خدمات، زاییده این فضای نو و 
کامال متکی بر توان داخلی هستند؛ شرکت هایی 
که با بهره گرفتن از ابزارها و امکان های تازه ای 
که فضای وب در اختیار آن ها گذاشته یکی از 
مهم ترین بخش های اقتصادی کشور یعنی حوزه 
خدمات را متحول کرده اند. بازتعریف تازه ای که 
در امکان ارائه ساده تر و کم هزینه تر خدمات 
مختلف به مشتریان به مدد زیرساخت های وب 
به وجود آمده، صدها شرکت دانش بنیان را که به دست جوانان اغلب 
زیر 30 سال ایرانی راه اندازی شده اند به بخشی از یک اکوسیستم 
پویا و زنده تبدیل کرده که هزاران شغل در آن ایجاد شده است؛ آن  
هم با کمترین سرمایه گذاری دولتی. نکته جالب این که آخرین آمار 
مرکز آمار کشور نشان می دهد هنوز خدمات یکی از جذاب ترین 
بخش های ایجاد شغل در کشور است. این بخش با 49/4 درصد 
بیشترین سهم اشتغال سال 94 را به خود اختصاص داده است. 
هر چند این نکته خود موید آن است که در راستای تولید ثروت 
بیشتر و بهره وری باالتر، به  ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی، باید به 
شرکت های دانش بنیان در بخش صنعت و کشاورزی هم نگاه ویژه 
داشت. در سایه حمایت های دولت به عنوان بخشی از فعالیت های 
آن در راستای تحقق شعار امسال در حوزه اقتصاد می توان در رفع 
موانع موجود بر سر راه فعالیت شرکت های دانش بنیان از یک سو 
و تعریف حمایت های بیشتر به  ویژه در زمینه سرمایه گذاری، این 
اکوسیستم نوپا ولی تاثیرگذار را بزرگ تر و موثرتر از گذشته کرد. 
هدفی قابل  دسترس که شاید بتوان آن را یکی از میانبرهای قابل  
اعتماد در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی در سال 95 دانست 
زیرا در این سال تاکید بر اقدامات عملی بیش از هر زمان دیگری 

 .خواهد بود
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ز سیس�ت شلک گرفته است، روایت کرده ام. سابقه  ز را از زما�ز که ا�ی ر�ی من در فیملم �ت

ز سیس�ت مک مک  ی 28 مرداد یم رسد. ا�ی ز سیس�ت به بعد از میل شدن صنعت نفت و کود�ت ا�ی

بود کرد رگ شد و خود شاه را مه �ز ز �ب

مملوس   را آن صناییع یم داند که مصوالت خالقانه مملوس و �ز
گ

یونسکو صنایع فرهن�

ی  یق به اکرگ�ی وت از طر زتولید درآمد و �ش ی تولید یم کنند و دارای پتانسیل �ب ه�ز

یه امع از سن�ت و معارص هستند  و تولید اکال ها و خدمات دانش �پ
گ

دارا�ی های فرهن�

صنایع خالق
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دولت ها به پول نفت معتاد می شوند
 المیرا حسینی

گپ و گف�ت �ب سیاوش �مدی، اکرگردان مستند »معتاد به نفت« 
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 مستند »معتاد به نفت« از چه چیزی حرف می زند؟ اصال ایده آن از 
کجا به ذهنتان رسید؟ 

اولین بار ایده این مستند با خواندن کتاب »نفحات نفت« رضا امیرخانی به ذهنم 
رسید. پس از خواندن آن کتاب نگاهم به قضیه دولت عوض شد. ببینید، در ایران 
یک ساختار دولتی داریم که ایراد دارد و تا زمانی که اصالح نشود هیچ اتفاقی 

نمی تواند در سیستم بیفتد و به هیچ اصالحاتی نمی شود امیدوار بود. 
 منظورتان از ایراد ساختاری چیست؟ 

امسال را در نظر بگیرید که مقام معظم رهبری آن را سال »اقدام و عمل« معرفی 
کرده و مصادیق اجرایی آن را هم گفته اند. در سال های قبل قرار بود مفهوم 
سخنان رهبری در بدنه دولت به شکل موارد کاربردی دربیاید ولی در بدنه 
اجرایی تنها مفاهیم انتزاعی را تکرار می کردند. مثال می گفتند اقتصاد مقاومتی 
درون زاست. این یعنی چه؟ مثال اگر این مفهوم به ایران خودرو برسد چه شکل 
اجرایی پیدا می کند؟ مساله این جاست که این مفهوم به یک ساختار بیمار 
می آید و اصال هم مهم نیست چه کسی در رأسش باشد. اتفاقا در مستند مثال 
زده ایم که حتی اگر بیل گیتس هم در راس هیات دولت باشد، نتیجه همین 

است. 
 چرا »معتاد به نفت«؟ این ایرادها چه ربطی به مساله نفت دارد؟ 

به خاطر این که این سیستم به پول نفت معتاد شده است. مثال می زنم. االن یک 
قانونی داریم که تمام مدیران کل می توانند اتومبیل با راننده داشته باشند و تمام 
ارگان های دولتی باشگاه و مراکز تفریحی و رفاهی دارند. آیا دولتی که پول ندارد 
و حقوق بازنشسته ها را 29 اسفند می دهد، می گوید که من این سیستم های 
رفاهی را می فروشم؟ مدیرکل ها با ماشین خودشان بیایند؟ دولت معتاد به 
این امکانات است. هر مدیری که چنین تصمیمی بگیرد، می داند که اول از 
خودش شروع می شود. در سیستم انقالبی این کار را کردند. اوایل انقالب کشور 
این طوری بود. امروز وقتی رهبری می گویند باید سیستم انقالبی باشد مردم 
نمی دانند یعنی چه. انقالبی بودن یعنی از منفعت شخصی به خاطر منفعت 
جمعی بگذریم. این ها همان مردم انقالبی هستند ولی سیستم غلط آن ها را در 

دل خود حل کرده است و امروز نمی توانند از آنچه دارند، دل بکنند. 
 شما می گویید ما به پول نفت معتاد شده ایم ولی با این افت قیمت 

نفت، ناخواسته وابستگی به درآمد نفتی کم شده است. 
بله. امسال 900 هزار میلیارد تومان بودجه دولت است که فقط 60 هزار میلیارد 
تومان آن را درآمد نفتی تشکیل می دهد؛ یعنی کمتر از 10 درصد. ولی آن 
تفکری که روزگاری به وسیله درآمد نفتی ایجاد شده، ایراد دارد. تفکری که 
می خواهد از همه چیز پول دربیاورد. االن درآمد نفتی کم شده ولی فضایی که 
به خاطر درآمدهای نفتی ایجاد شده بود، از بین نرفته است و آن را با چیزهای 
دیگر پر می کند. با چه چیزی؟ با هر چیزی که بشود از آن پول درآورد. مثال 
حاال که کشور به سرباز احتیاج زیادی ندارد، سربازی را می فروشد یا تعرفه های 

سنگینی برای واردات ماشین قرار می دهد. 
 البته گفته می شود این تعرفه ها برای حمایت از خودروسازان داخلی 

است. 
و صنعت  تقاطع سئول«  نام »تهران،  به  فیلم ساخته ام  ببینید، من یک 
خودروسازی ایران و کره جنوبی را از سال 1338 تا امروز در کنار هم قرار 
داده ام. یک زمانی دولت کره واردات را ممنوع کرد تا تولید داخلی قوی شود اما 
نه برای همیشه، بلکه یک بازه سی ساله تعیین کرد و در پایان سی سال هم 
تعرفه را برداشت. اما دولت ایران سال هاست که می گوید می خواهم تولید داخل 
قوی شود ولی شاهدیم که کیفیت خودروهای داخلی روز به روز افت می کند. 
این تعرفه بیشتر برای کسب درآمد است. در حال حاضر سالی 30 هزار میلیارد 
تومان درآمد دولت از خودرو است. دولت به این 30 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. 

 چرا؟ 

همان ابتدا می گوید چندان اهل 
مصاحبه نیست. آن قدر عجیب و 
پراکنده حرف می زند که حرف هایش 
به کار خبرنگارها نمی آید. در عوض، 
سیاوش سرمدی تمام دغدغه هایش 
را در مستندهایش نمایش می دهد. 
مثل مستند »معتاد نفت« که از 
ساختار نامنظم و ناکارآمد بروکراسی 
دولتی می گوید و این ساختار عجیب 
و پیچیده را به درآمدهای نفتی که 
بدون حساب و کتاب به بدنه دولت 
تزریق شده اند و مدیران کم سواد 
پرورش داده اند، ربط می دهد. او 
این روزها مشغول تدوین جدید این 
مستند است و اعتقاد دارد نسخه 
قبلی هر چند حرف های زیادی 
برای گفتن داشته اما آن طور که 
در نظرش بوده، درباره این مساله 
مهم حق مطلب را ادا نکرده است. 
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برای این که دولت بیش از اندازه گسترده است. مثل خانواده ای 
است که پدر خانواده معتاد است و تعداد زیادی بچه دارد. پدر 
دائم طالهای مادر را می فروشد تا خرج این بچه ها کند. دولت هم 
یک مجموعه وسیع است که غذا می خواهد. نه این که آدم های 
بدی هستند که سربازی را می فروشند یا برای واردات خودرو تعرفه 
سنگین قرار می دهند، بلکه باید حقوق کارمندانشان را بدهند. 
بنابراین تا این ساختار درست نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. 
من که االن این حرف ها را می زنم، اگر فردا رئیس جمهور شوم، 
این سیستم آن قدر بزرگ است که من را در خود حل می کند. 
مسئولیت غلط بودن این سیستم هم به عهده نظام ما نیست ما از 

زمانی که به پول نفت رسیدیم این شرایط را رقم زدیم
 این سیستم چطور گسترش پیدا کرده؟ 

همه این ها در فیلم آمده است. وقتی دولت موقت بر سر کار آمد، 
به نام ملی کردن تمام بیمه ها، بانک ها و صنعت خودرو دولتی شد. 
بعدها در سال های جنگ دولت مجبور شد سهمیه کوپنی را ایجاد 
کند و این یعنی دخالت در کار بازار. بعدتر، در دولت سازندگی، 
یک سری سازمان های شبه دولتی ایجاد شد. این سیستم به دولت 
نهم و دهم رسید و حجم زیادی نیروی انسانی وارد دولت شد. 
سیستم دائم گسترش پیدا کرده و این یک بحران جدی است. 
انقالب ما با یک ایده ارزشی آمده که با سیستم بروکراسی به جا 
مانده از دوران قدیم نمی خواند. باید از این مساله ترسید. با این 
سیستم بروکراسی انگار قرار نیست کار انجام شود و بخش عظیمی 
از انرژی شما را از بین می برد. راستش برای همین احساس کردم 

این فیلم حق مطلب را ادا نکرده است و باید دوباره تدوین شود. 
 خب در طول این سال ها افرادی هم بوده اند که توانسته اند 
در همین سیستم کارهای خوب و ارزشمندی انجام بدهند. 
بله. اما مساله این جاست که به خاطر سیستم غلطی که وجود دارد، 
کار کردن در دولت امر مذمومی است. اگر کسی کار کند به او 
مشکوک می شوند که حتما غرضی دارد. مثال االن وزیر بهداشت و 

وزیر امور خارجه و معاون علمی کار می کنند. بقیه به آن ها مشکوک 
هستند که این کارها را می کنند تا در دوره های بعدی رئیس جمهور 
شوند. در این سیستم قرار نیست کسی کار کند و اگر کسی کاری 
می کند یعنی منظوری دارد. خب، این خیلی بد است. االن دولت 
عوض شده ولی آن چیزی که با زندگی من و شما به صورت 
مستقیم ارتباط دارد، تغییری نکرده است. البته معنی حرفم این 
نیست که این آدم ها بد هستند، بلکه به این معناست که سیستم 

ضد کار کردن است و نمی گذارد کاری انجام شود. 
 چرا می گویید این سیستم ضد کار کردن است؟ این 

چیزی که می گویید یک مساله صرفا فرهنگی است؟ 
نه. مشکل این جاست که مدیر دولتی هیچ مسئولیتی در قبال 
تصمیم هایش ندارد؛ حتی اگر این تصمیم باعث مرگ آدم ها شود. 
ما اصطالحی داریم به نام »تشخیص مدیریتی« که 

کسی نمی تواند روی آن حرف بزند. 
 مثال می زنید؟ 

مثال در سینما، یک زمانی رئیس سینمای مستند و 
تجربی تصمیم گرفت فیلمی به اسم »الله« ساخته 
شود و آن زمانی که ما با 50 میلیون تومان یک فیلم 
می ساختیم، 8 یا 10 میلیارد تومان بابت آن فیلم بودجه 
پرداخت شد. هیچ کس هم نمی توانست بپرسد چرا، 
برای این که کارش یک تشخیص مدیریتی بوده است. 
مدیر بعدی تشخیص داد و این پروژه را تعطیل کرد. 
باز هم هیچ کس نمی توانست به او بگوید چرا این کار 
را کردی چون این هم تشخیص مدیریتی بوده است. 
االن آن 8 میلیارد تومان از بین رفته است. یا مثال وزرات 
نیرو سد گتوند را ساخته و آب کارون را شور کرده و 
اکولوژی منطقه را به هم ریخته است. این هم تشخیص 
مدیریتی بوده است. چه سیستمی از این بهتر که سر 
سال به تو بودجه می دهند و می گویند هر کاری دوست 
داری با این پول بکن و هیچ کس هم نمی پرسد چرا؟ 
قانون چیزی برای این فرض نکرده است. تا زمانی که 
این ساختار اصالح نشود و مدیر در قبال تصمیم هایش 
مسئول نباشد تغییری رخ نخواهد داد. حاال این سیستم بیمار به 
پول نیاز دارد و به هر چیزی چنگ می زند تا آن را تامین کند؛ مثال 

مالیات می گیرد. 
 خب در همه کشورهای پیشرفته این سیستم پرداخت 

مالیات وجود دارد. 
بله. اما در تمام این کشورها به مردِم خودشان پاسخگو هستند. 
یعنی من می توانم درباره مالیاتی که می دهم، سوال کنم. در 
کشورهای پیشرفته شهروند می تواند ایراد بگیرد و سوال کند. به 
عالوه، امکانات خاصی با مالیاتی که پرداخت می کنید در اختیار 
شما قرار می دهد. من سال ها لبنان زندگی کرده ام. مقایسه دولت 
ایران و لبنان کار احمقانه ای است چون دولت لبنان بسیار فاسد 
است. این کشور چطور اداره می شود؟ با 10 درصد مالیات ارزش 
افزوده. نه تولید دارد، نه توریست. یک منشی در لبنان در کمترین 
حالت ماهانه هزار دالر حقوق می گیرد. اگر این فرد بخواهد ازدواج 
کند، می تواند به بانک »اسکان« که تنها بانک دولتی لبنان است، 
مراجعه کند و 90 درصد پول یک خانه را وام بگیرد. اگر خانه 100 
هزار دالر است، 90 هزار دالر وام با بهره 2/5 درصد می گیرد و باید 
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250 دالر ماهانه قسط مسکن بدهد. همین فرد می تواند آخرین 
مدل تویوتا را هم با پرداخت ماهانه 250 دالر بخرد. یعنی یک 
نفر که حداقل حقوق را می گیرد، می تواند با نصف حقوقش هم 
خانه داشته باشد و هم ماشین. دولت ما پول نفت و تعرفه ماشین 
و مالیات ارزش افزوده را دارد اما اگر به تو وام می دهد دو برابرش 
را پس می گیرد. کسی که حقوقش 800 هزار تومان است چطور 
می تواند یک میلیون و 400 هزار تومان قسط وام مسکن بدهد؟ از 
قدیم هم همین طور بود اما آن زمان جمعیت کم بود و پول نفت 
زیاد، به خاطر همین کمتر نمود داشت. اما االن جمعیت زیاد شده 

و درآمد نفتی کم، به همین خاطر نمود بیشتری دارد. 
 در این فیلم به چه مصادیقی اشاره کرده اید؟ 

من در فیلمم تاریخ را از زمانی که این سیستم شکل گرفته است، 
روایت کرده ام. سابقه این سیستم به بعد از ملی شدن صنعت نفت 
و کودتای 28 مرداد می رسد. این سیستم کم کم بزرگ شد و 
خود شاه را هم نابود کرد. سیستمی که مدیران بدون تخصص و 
مسئولیت ناپذیر پرورش می داد. مثال در بخشی از فیلمم خبرنگاری 
خارجی را در دهه 40 نشان می دهم که نتوانسته به اداره شیالت 
بندر انزلی وارد شود و دارد سیستم بروکراسی ایران را مسخره 
می کند. جالب آن که همین خبرنگار وقتی به تهران برمی گردد، در 
کاخ سعدآباد با شاه و ثریا عصرانه می خورد. این فرد به شاه دسترسی 
دارد ولی نمی تواند وارد اداره شیالت شود! ما با انیمیشن نشان دادیم 
که دولت نفت را می خورد و روز به روز بزرگ تر می شود. راندمان 

ادارات دولتی هم بسیار پایین است. این در فیلممان هم آمده. 
 این مساله را چطور نشان داده اید؟ 

آقای علی الریجانی در یک سخنرانی - که در فیلم هم آمده - 
می گوید کارمند دولت در روز 22 دقیقه کار می کند. این عدد از 
راندمان کار در کشورهای افغانستان و پاکستان هم کمتر است. 
سالی 90 ساعت کار در بخش اداری یعنی یک دهم ساعات کار 
مفید افغانی ها. این نشان می دهد کیفیت زندگی ما با تکیه بر نفت 
تعیین می شود و اگر نفت نباشد، کیفیت زندگی ما از افغانی ها هم 
بدتر خواهد بود. این وضع کار کردن، ما را در جمع سه کشور آخر 
جهان در این زمینه قرار می دهد. بعد از ما دو کشور عربستان و 
کویت قرار دارند. عربستانی را که 25 میلیون نفر جمعیت دارد و 
روزی 9 میلیون بشکه نفت صادر می کند، نمی شود با کشور ایران 
که 80 میلیون نفر جمعیت دارد و روزی یک میلیون بشکه نفت 
صادر می کند مقایسه کرد. این ساختار چطور درست می شود؟ 
وقتی که مدیران هم کار کنند. مردم به دولت نگاه می کنند. الناس 
علی دین ملوکهم. من عید سوریه بودم و داشتم با یک وزیر مصاحبه 
می کردم. مردم خیلی راحت وسط مصاحبه رفت و آمد می کردند و 
کارشان را راه می انداختند. ما در کشورمان نمی توانیم یک مدیرکل 
را به راحتی ببینیم. این وضعیت دمشق است که پایتخت کشوری 

در حال جنگ است و ارزش پولش 11 برابر سقوط کرده است. 
برای این که بتوانید راندمان پایین کار در اداره های دولتی را راحت تر 
درک کنید، اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم. مرکز رسانه های 
تصویری یک ساختمان پنج طبقه در خیابان ولیعصر رو به روی 
تهران  تجاری  مناطق  بهترین  از  یکی  که  است  ساعی  پارک 
محسوب می شود و حدود 50 کارمند دارد. مشابه این بخش 
دولتی، شرکت های خصوصی هم وجود دارند که همان کار را 
در یک آپارتمان 70 متری با دو کارمند انجام می دهند و اتفاقا 

نتیجه خوبی می گیرند. انبار برگشتی رسانه های تصویری غیرقابل 
تصور است. این مرکز 4 میلیارد تومان بودجه داشته و 2 میلیارد 
تومان فروش؛ یعنی 2 میلیارد تومان ضرر. مدیر این مرکز نه تنها 
بازخواست نمی شود، بلکه حقوق و پاداشش را هم سر وقت دریافت 
می کند چون حقوقش را جایی پرداخت می کند که اصال به بازده 
اهمیتی نمی دهد. دو سال پیش آقای ایوبی می خواست این مرکز 
را منحل کند. همان زمان برخی روزنامه ها سر و صدا کردند که 
اگر این جا منحل شود، منویات نظام چه می شود؟ منویات نظام 
چیست؟ این که سالی 10 نفر از این مرکز به جشنواره کن بروند؟ 

جالب آن که همان قدر که کار کردن در این سیستم امر مذمومی 
است، رعایت نکردن ظاهر هم ناپسند است و تو باید در هر حال 

ظاهر را حفظ کنی. 
 منظورتان از حفظ ظاهر چیست؟ 

االن قانون کار ما ایراد دارد و از کارگر متخلف حمایت می کند. اگر 
یک نماینده مجلس بگوید در جهت فرمان رهبر بیاییم قانون کار را 
اصالح کنیم و بقیه نماینده ها قبول نکنند، اشکالی ندارد ولی اگر او 
بیانیه بعد از عید در لبیک به فرمان رهبری را برای این که بی فایده 
است امضا نکند، تقبیح می شود چون ظاهر را رعایت نکرده است. به 
نظر من این میزانسن یک کمدی تلخ است. ایران در فضای کسب 
و کار در دنیا رتبه 136ام را دارد. اگر مجلس این رتبه را دورقمی 
کند، کار کرده است وگرنه صادر کردن بیانیه و این حرف ها بی فایده 

است. 
 در این فیلم راهکار هم ارائه داده اید؟ 

بحث آن قدر گسترده است که به مرحله ارائه راهکار نرسیده ایم اما 
یکی از راه های حل این معضل این است که مدیر دولتی در قبال 
تصمیمی که می گیرد، مسئول باشد. اگر این اتفاق بیفتد، کسی که 
تخصص ندارد مدیر نمی شود چون اگر چیزی را امضا کند بابت 

نتایج آن باید پاسخگو باشد. 
 این مستند را به سفارش جای خاصی ساخته اید؟ 

بله. موسسه اوج. 
کسانی  چه  نفت«  به  »معتاد  مستند  مخاطبان  اصال   
هستند؟ ظاهرا مدیران دولتی به مسائل مطرح شده در آن 

واقفند ولی به قول شما در این سیستم حل شده اند. 
باالخره این سیستم یک روزی به بن بست می رسد. به نظرم همین 
االن هم به بن بست رسیده. وقتی آن روز بیاید، این همه آدم بدون 
تخصص که به امید استخدام شدن در این سیستم مدرک بی فایده 
گرفته اند و کاری بلد نیستند باید چکار کنند؟ من این فیلم را برای 
دولت نساخته ام، بلکه برای مردم ساخته ام. خانواده ها باید بفهمند 
که درِ دولت بسته شده و به جای تربیت فارغ التحصیل بیکار باید 
کاری کنند که بچه ها حرفه و کارآفرینی یاد بگیرند تا در آینده به 
خیل بیکاران اضافه نشوند. این ساختار معیوب باید از ریشه اصالح 
شود و این اصالح از خانواده شروع می شود. ساختاری که از آن 

حرف می زنیم، با رفتن و آمدن مدیران تغییری نخواهد کرد. 
مردم باید متوجه شوند در دنیای جدید توانایی شخصی است 
که اهمیت دارد. دنیای جدید آدم جدید می خواهد. آدمی که 
باید  ما  و  ندهد حذف می شود  افزایش  را  توانایی های خودش 
بچه هایمان را برای این دنیای جدید تربیت کنیم؛ کسی که 
توانایی های گسترده داشته باشد و خودش را دائم به روز کند تا در 

  .شرایط زندگی امروز دوام بیاورد
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بازتولید ثروت از طریق
به کارگیری دارایی های فرهنگی

اقتصاد خالق رایه به سوی توسعه اقتصاد بدون نفت-4* 

 رسول بیدرام 
استادیارگروهاقتصادهنردانشگاههنراصفهان
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ــت،  ــود نف ــا وج ــی ب ــران، حت ــاد ای ــی اقتص ــت اصل مزی
در هنــر و میــراث فرهنگــی اســت و ســرمایه گذاری 
در حــوزه صنایــع خــالق تنهــا جایگزیــن و منبــع 
ــت اســت. مســاله  ــه نف ــرای اقتصــاد وابســته ب ــدار ب پای
درآمــد  می تــوان  چگونــه  کــه  اســت  آن  اساســی 
ــد  ــن درآم ــالق( را جایگزی ــاد خ ــالق )اقتص ــع خ صنای
ــر  ــم در ه ــالش می کنی ــرد. ت ــت( ک ــاد نف ــت )اقتص نف
ــی  ــاله اساس ــن مس ــه ای ــاص ب ــه ای خ ــماره از دریچ ش
ــم. در  ــخ دهی ــی از آن پاس ــه بخش های ــم و ب ــگاه کنی ن
ــع خــالق موضــوع  ــی اشــاره شــد کــه صنای شــماره  قبل
ــی و  ــاورزی، صنعت ــار کش ــد از اعص ــارم، بع ــر چه عص
اطالعــات و دانایی محــور از ســال 1980 بــه بعــد بــود و 
ریشــه موضــوع صنایــع خــالق در بســتر مفهــوم صنایــع 

ــت.  ــا گرف ــی پ فرهنگ
ــد کــه  ــع فرهنگــی را آن صنایعــی می دان یونســکو صنای
محصــوالت خالقانــه ملمــوس و ناملمــوس هنــری تولیــد 
ــروت  ــد و ث ــد درآم ــیل بازتولی ــد و دارای پتانس می کنن
ــد  ــی و تولی ــای فرهنگ ــری دارایی ه ــق به کارگی از طری
ــر  ــنتی و معاص ــم از س ــه اع ــات دانش پای ــا و خدم کاال ه
هســتند. ایــن مفهــوم در گــذر زمــان کم کــم بــار 
معنایــی خــود را تغییــر داد و صنایــع خــالق جایگزیــن 
ــتفاده از  ــا اس ــال 1997 ب ــا در س ــه بریتانی ــد ک آن ش
ــرای  ــوص ب ــی مخص ــکیل دپارتمان ــوم و تش ــن مفه ای
ــن  ــران ای ــالق پیش ــع خ ــه صنای ــوط ب ــور مرب ــام ام انج
ــا  ــد ب ــه صنایعــی بودن ــع خــالق ک مبحــث اســت. صنای
مــاده اولیــه ایده هــا و خالقیــت، طبــق تعریــف یونســکو، 
ــی  ــراث فرهنگ ــدند: می ــیم ش ــته تقس ــار دس ــه چه ب
ــواع  )شــامل میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس(، ان
هنــر )شــامل هنرهــای نمایشــی و تجســمی(، رســانه ها 
)فیلــم، تلویزیــون، رادیــو، رســانه های چاپــی و نشــریات( 
و باالخــره آفرینش هــای کارکــردی )شــامل طراحــی  
ــباب بازی ها،  ــرآالت و اس ــد، جواه ــک، م ــی، گرافی داخل
ــی،  ــای دیجیتال ــی، محتواه ــای ویدئوی ــزار، بازی ه نرم اف
ــالق(.  ــات خ ــا و تحقیق ــات، پژوهش ه ــاری، تبلیغ معم
همچنیــن در مباحــث قبلــی بــه مهم تریــن منابــع تولیــد 
ــع خــالق کــه چهــار ســرمایه اقتصــادی، انســانی،  صنای
ــن هســتند، اشــاره شــد و فرهنــگ و  اجتماعــی و نمادی
هنــر بــه عنــوان مهم تریــن کارخانــه تولیــد ســرمایه های 
ــاره  ــن اش ــدند. همچنی ــی ش ــن معرف ــی و نمادی اجتماع
شــد کــه اقتصــاد خــالق بــه بررســی عرضــه و تقاضــای 
بســتر  مهم تریــن  کــه  می پــردازد  خــالق  صنایــع 
ــت  ــالق اس ــهر خ ــام ش ــه ن ــی ب ــکل گیری آن مفهوم ش
ــه مفهــوم شــهر خــالق نیــز پرداختــه شــد. در ایــن  و ب
شــماره بــه پیشــران های اقتصــاد خــالق و تجربــه 
ــود.  ــه می ش ــالق پرداخت ــاد خ ــور اقتص ــا در ام بریتانی

پیشران های اقتصاد خالق 
جا دارد اشـاره ای به علل رشـد متمایز و سـریع صنایع خالق 
در جهـان داشـته باشـیم. از مهم تریِن این عوامـل می توان به 

رشـد فناوری، تقاضا و گردشگری اشـاره کرد که پیشران های 
اقتصـاد خالق و صنایع خالق قلمداد می شـوند: 

فنــاوری: رشــد ســریع فنــاوری و ســلطه صنایــع وابســته 
بــه آن بــر اقتصــاد نقــش مهــم عوامــل پیشــران فنــاوری 
ــدی  ــل کلی ــناخت عوام ــد. ش ــکار می کن ــتر آش را بیش
رشــد فنــاوری مســتلزم درک صحیــح از مفهــوم نــوآوری 
ــوآوری  ــه ن ــت ک ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــت و ب اس
ــروی  ــه نی ــت ب ــل خالقی ــت. تبدی ــت اس ــده خالقی زایی
پیشــران در اقتصــاد دانش بنیــان، صنایــع خــالق را 
ــادر  ــه ق ــری ک ــای ماه ــی نیروه ــع اصل ــوان منب ــه عن ب
ــون توجــه  ــای خــالق هســتند، در کان ــد ایده ه ــه تولی ب
ــتره  ــوآوری در گس ــد ن ــک می کن ــد و کم ــرار می ده ق
ــه  ــاری گرفت ــی تج ــا - از کارآفرین ــاوری از فعالیت ه پهن
تــا برنامه هــای اجتماعــی جدیــد خــالق - اتفــاق بیفتــد 

)ملکی فــر و کیقبــادی، 1393(. 
تقاضـا: رشـد تقاضـا بـرای محصـوالت خـالق را می تـوان 
مهم تریـن پیشـران رشـد اقتصـاد خـالق دانسـت. پشـت 
ایـن فشـار تقاضـا، چندیـن عامـل نهفته اسـت. نخسـت، 
ظهـور درآمد هـای واقعـی در کشـورهای صنعتـی، تقاضـا 
بـرای محصـوالت وابسـته بـه درآمـد از جملـه کاالهـا و 
خدمـات خـالق را بـاال بـرده اسـت. عامل دیگر که سـبب 
رشـد تقاضـا بـرای این محصـوالت شـده تغییـر الگوهای 
جدیـد  فناوری هـای  هـم  بـاز  اسـت.  فرهنگـی  مصـرف 
ارتباطـات را می بینیـم کـه ورای ایـن تحول نهفته اسـت. 
تلفـن  اینترنـت،  از  مصرف کننـدگان  جدیـد  نسـل های 
همـراه، رسـانه های دیجیتـال و... بـه روش هایی اسـتفاده 
می کننـد کـه نه تنهـا دامنه تجـارب فرهنگی را گسـترش 
منفعـل  دریافت کننـدگان  از  را  آن هـا  بلکـه  می دهـد، 
محتـوای  فعـال  خالقـان  گـروه  بـه  فرهنگـی  پیام هـای 
فرهنگـی تبدیـل می کنـد. حـس توانمنـدی کـه از طریق 
بازتعریـف  فراینـد  و  می شـود  ایجـاد  پیشـرفت ها  ایـن 
هویت هـای فرهنگـی، به عنـوان تاثیـرات فرهنگی حاصل 
از ایـن پیشـرفت ها، در آینـده نیز تداوم می یابد و به رشـد 
صنایـع خالق کمـک می کنـد. پیدایـش مصرف کنندگان، 
بـه عنـوان خالقان یـا گروه خالقـان محصـوالت خالق، به 
افزایـش چشـمگیر تعامل های فرهنگی منجر شـده اسـت 

)ملکی فـر و کیقبـادی، 1393، ص60(. 
ــع  ــد صنای ــه رش ــز ب ــگری نی ــد گردش ــگری: رش گردش
خالقــی کــه کاالهــای خــالق و خدمــات فرهنگــی 
ــد،  ــه می کنن ــردی را عرض ــای جهانگ ــا بازاره ــط ب مرتب
کمــک کــرده اســت. مفاهیمــی نظیــر گردشــگری 
فرهنگــی ماحصــل همیــن فعالیت هاســت. منظــور از 
ــه  ــت ک ــگری اس ــی از گردش ــی نوع ــگری فرهنگ گردش
بــه تســهیالت فرهنگــی نظیــر ســایت های میــراث 
فرهنگــی، شــهر های تاریخــی و جاذبه هــای هنــری 
نظیــر جشــنواره ها مرتبــط اســت. گردشــگران فرهنگــی 
ــدی و  ــطح درآم ــگران از س ــط گردش ــه متوس ــبت ب نس
ــه  ــل ب ــاال تمای ــد و احتم ــری برخوردارن ــی باالت آموزش
ــد.  ــگری دارن ــه گردش ــرای تجرب ــتری ب ــت بیش پرداخ
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فرهنگــی  گردشــگران  امریــکا،  در  تحقیقــی  طبــق 
بــه ازای هــر روز ســفر 62 دالر بیشــتر از متوســط 
ذکــر  می کننــد.  پرداخــت  گردشــگران  هزینه کــرد 
ــا  ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه گردشــگری معمــوال ب
ترکیبــی از انگیزه هــا انجــام می شــود و جاذبه هــای 
ــزه   ــه انگی ــتند، بلک ــی نیس ــزه اصل ــب انگی ــی اغل فرهنگ
ــار  ــر نشســتن کن ــه هســتند )گردشــگران عــالوه ب ثانوی
ــز  ــی نی ــای فرهنگ ــد از رویداد ه ــت دارن ــاحل، دوس س

ــد(.  ــد کنن بازدی

اقدامات سایر کشورها در زمینه اقتصاد خالق 
ــا  ــن اقدامــات کشــور بریتانی ــه مهم تری ــن بخــش ب در ای

ــه می شــود:  ــع خــالق پرداخت در خصــوص صنای
دپارتمــان فرهنــگ، رســانه و ورزش )DCMS( بریتانیــا 
کــه نخســتین مســئولیت آن صنایــع خــالق اســت، پــس 
ــات  ــال های 1998 و 2001 تحقیق ــت در س از سندنگاش
زیــادی روی ایــن موضــوع انجــام داده اســت کــه عبارتند 

از: 
ــد  ــای خــالق: اســتعدادهای جدی ــن ســند »بریتانی تدوی
بــرای اقتصــاد جدیــد« در ســال 2008 کــه شــامل مــوارد 

زیــر بــود: 
 آمــوزش خالقیــت بــه همــه کــودکان )ســاختن 
خالقیــت شــخصی و شناســایی اســتعداد های تــازه( 

 حمایت از تحقیقات و نوآوری ها 
ــکان  ــالق بــا ام ــب و کار خ ــد کس ــه رش ــک ب  کم

دسترســی مالــی 
 مدیریت و حفاظت از مالکیت فکری 

 حمایت از خوشه های خالق 
 ترویج ایده بریتانیا به عنوان مرکز خالق جهان 

 )DCMS:2008( به روز نگه داشتن استراتژی ها 
تشکیل واحد اقتصاد خالق 

واحــد اقتصــاد خــالق یکــی از واحدهــای شــورای بریتانیا 
ــی  ــازمان بین الملل ــک س ــه ی ــا ک ــورای بریتانی اســت. ش
ــا در  ــوزش فرصت ه ــی و آم ــط فرهنگ ــرای رواب ــت ب اس
110 کشــور جهــان نمایندگــی دارد. یکــی از واحدهــای 
ــه در ســال  ــن شــورا، واحــد اقتصــاد خــالق اســت ک ای
ــرای  ــا ب ــان هنره ــی از دپارتم ــوان بخش ــه عن 1999 ب
کار بــا بخش هــای خــالق بریتانیــا تاســیس شــد و 
هــدف آن، ضمــن مدیریــت واحــد در امــور اقتصــاد 
ــا  ــه بریتانی ــه تجرب ــت ک ــی اس ــاد کارگروه ــالق، ایج خ
ــترده آن را از  ــر گس ــالق و تاثی ــع خ ــعه صنای را در توس
نظــر آمــوزش و پــرورش، شــمول اجتماعــی، اقتصــادی، 
بازســازی و تعامــالت بین المللــی بررســی می کنــد. ایــن 

ــد:  ــت می کن ــر فعالی ــای زی ــد در زمینه ه واح
ــی  ــمینار جهان ــن س ــی: ای ــائل بین الملل ــمینار مس  س
اســت و مســائل حــول سیاســت های خــاص نظیــر 
ــرد  ــر می گی ــرورش و... را در ب ــوزش و پ ــت، آم کپی رای
برگــزار  مختلــف  مکان هــای  در  ســال  طــول  در  و 

ــمینارها در  ــه ای از س ــال 2010 مجموع ــود. در س می ش
ــا، چیــن،  ــت در بریتانی ــورد وضعیــت و آینــده کپی رای م
کلمبیــا، هنــد، لهســتان و آفریقــای جنوبــی برگــزار شــد. 
ــرای  ــه ای ب ــالق: برنام ــع خ ــت صنای ــه سندنگاش  تهی
بــاال بــردن ســطح آگاهــی در مــورد اهمیــت سندنگاشــت 
در  نیــاز  مــورد  سیاســت های  بهتــر  درک  بــرای 

بخش هــای مختلــف صنایــع خــالق  
 توســعه توزیــع منابــع اقتصــاد خــالق در سراســر 

ــان  جه
 مهارت ها و زیرساخت ها 

 آمــوزش رســانه ای: توســعه مهارت هــای گزارش دهــی 
بــرای ارائــه گزارش هــای بهتــر کســب وکار خــالق  

ــطه  ــای واس ــعه آژانس ه ــه توس ــک ب ــاخت: کم  زیرس
ــت از  ــب و حمای ــات مناس ــه اطالع ــال ارائ ــه دنب ــه ب ک

کســب وکار های خــالق هســتند 
ــی  ــای آموزش ــه برنامه ه ــب وکار: ارائ ــای کس  مهارت ه
ــه  ــه ب ــوان ک ــان کســب وکارهای خــالق ج ــرای صاحب ب
ــان  ــود در کسب وکارش ــای خ ــعه مهارت ه ــال توس دنب

هســتند 
 کارآفرینی خالق و شبکه کارآفرینان خالق 

ــه  ــا: برنام ــوان بریتانی ــان ج ــز کارآفرین ــرح جوای  ط
ــا   ــوان بریتانی ــان ج ــرای کارآفرین ــاالنه ب ــزه س جای

آژانـس  بـه عنـوان یـک  روابـط فرهنگـی  و   رهبـری 
روابـط فرهنگی: شـورای بریتانیـا به دنبال تعامل با نسـل 
جدیـدی از رهبـران فرهنگی در سراسـر جهان برای بحث 
بـا ذی نفعـان کلیـدی و توسـعه اسـتراتژی  و گفت وگـو 
مشـترک بـرای مقابلـه بـا مسـائل فرهنگـی جهان اسـت. 
هـدف، تجدیـد نقـش بخـش فرهنگـی در رسـیدگی بـه 
 .)Newbigin:2010,60,61( اسـت  جهانـی  مسـائل 

پی نوشت:  
ــي و  ــوان کل ــن عن ــا ای ــد ب ــالش می کن ــنده ت * نویس
در چندیــن شــماره، ضمــن راه انــدازي گفتمــان اقتصــاد 
خــالق، عــالوه بــر پرداختــن بــه چیســتي اقتصــاد 
خــالق و واژه هــاي مهــم مرتبــط بــا آن از جملــه صنایــع 
ــه  ــه ارائ خــالق، شــهر خــالق، گردشــگري خــالق و... ب
راهکارهایــي در خصــوص چرایــي و چگونگــي جایگزینــي 

ــردازد.  ــز بپ ــا اقتصــاد نفــت نی اقتصــاد خــالق ب

منابع: 
 ملکی فــر، عقیــل )1387(. از صنایــع فرهنگــی تــا 

ــف. ــم: آص ــالق. ق ــع خ صنای
 .)1393( مرضیــه  کیقبــادی،  عقیــل،  ملکی فــر،   
ــالق(،  ــع خ ــی )صنای ــع فرهنگ ــی صنای ــت تاریخ فرص

آینده پــژوه. تهــران، 
•Newbigin John(2010). Creative and Cul�
tural Economy series ⁄ 1the Creative Econ�
omy: An Introductory Guide. Published by 
The British Council. www.britishcouncil.org
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ز صنعت �ب 60 درصد ظرفیت خود  کنون ا�ی زار خودرو ا �ب توجه به اکهش تقاضا در �ب

زار خودرو، قطعه سازان ما به راح�ت  مشغول اکر است و ما معتقد�ی که در صورت رونق �ب

شند خواهند توانست 40 درصد افزایش تولید داشته �ب

زار کرد و در سال 1950  ز نوارهای مغناطییس خود را روانه �ب سو�ز در سال 1949 اول�ی

ز رادیوهای  ز اول�ی ز ضبط صوت های ژاپ�ز را تولید کند. در سال 1957 ن�ی توانست اول�ی

زار عرضه شد ز مکپا�ز تولید و به �ب جی�ب از سوی ا�ی

ان �ت پیش از تولد مسند، به عنوان خودرو میل، به صورت  صنعت قطعه سازی ا�ی

منسجم و به دور از استانداردهای روز مشغول فعالیت بود و �ب توجه به  کنده و غ�ی ا �پ

مدودیت ها�ی که در عرصه صنعت خودرو وجود داشت

فرصت درنگ
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تولد برندهای قطعه سازان ایرانی
 حسنا محمدی

ندسازی در صنعت قطعات خودرو  ره �ب من قطعه سازان در�ب ب
ز

گفت وگو �ب دب�ی ا�

صنعت قطعه سازی کشور با اشتغال 300 هزار 
نفری که به وجود آورده یکی از مهم ترین 
صنایع کشور است و به پشتوانه آن، صنعت 
خودرو به عنوان یکی از پیشران های رشد 
اقتصادی معرفی شده است. قطعه سازی 
به صورت منسجم در ایران، اگرچه عمری 
طوالنی ندارد، با توجه به تولید برخی 
خودروهای روز دنیا در کشور و همکاری 
مشترک قطعه سازان ایرانی با همتایان 
اروپایی شان، این صنعت رفته رفته صاحب 

برند می  شود. برخی کارشناسان صنعت خودرو 
بر این باورند که اگر سرمایه گذاری مناسبی 
در این صنعت صورت بگیرد برندهایی در آن 
شکل خواهند گرفت که به راحتی راه جهانی 
شدن را خواهند پیمود. محمدرضا نجفی منش، 
دبیر انجمن قطعه سازان معتقد است که صنعت 
قطعه سازی کشور در ابتدای راه خود قرار دارد و 
برندسازی در آن هنوز شکل نگرفته اما با توجه 
به روند جهانی شدن صنعت خودرو، پی ریزی 
برندسازی در صنعت قطعه سازی آغاز شده است. 
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 صنعـت قطعه سـازی کشـور در فاصله سـال های 
84 تـا 90 به دلیـل افزایـش کم سـابقه درآمدهای 
نفتـی و پاییـن نگه داشـتن قیمت ارز آسـیب های 
زیـادی دیـد و برندهـای بسـیاری در ایـن صنعت 
بـه مـرگ زودرس مبتـال شـدند. بـا توجه بـه این 
مسـاله، صنعت قطعه سـازی کشـور اکنـون در چه 

وضعـی بـه سـر می برد؟ 
دربـاره برندسـازی در صنعـت قطعـه کشـور ابتـدا بهتـر 
اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره کنم کـه بـا توجه بـه عمر کم 
ایـن صنعـت، نسـبت بـه سـایر صنایـع، هنـوز برنـدی به 
وجـود نیامـده کـه قرار باشـد از بیـن برود. آنچـه طی این 
سـال ها شـما شـنیده اید کـه مثال صنعـت قطعه سـازی ما 
در آسـتانه تعطیلـی قـرار گرفته یـا در حال نابودی اسـت 
بیشـتر قطعه سـازانی منظور بـوده که در تیراژهای بسـیار 
کـم و حتـی کیفیت هـای نه چندان خـوب اقدام بـه تولید 
قطعـه می کرده انـد که خـود به خـود نتوانسـته اند در این 
بـازار بماننـد و حذف شـده اند. در مقابل هم قطعه سـازانی 
داشـته ایم کـه بـا توسـعه فعالیت هـای خـود به اسـتخدام 
شـرکتی  مثـال  آورده انـد.  روی  انسـانی  نیـروی  بیشـتر 
ماننـد کـروز تـا پیـش از ایـن 5 هـزار نیـرو داشـت امـا 
اخیـرا بـا توسـعه فعالیت هـای خود توانسـته اسـت تعداد 
کارکنانـش را بـه 9 هـزار نفـر ارتقـا دهـد. بنابرایـن اگـر 
در بخشـی دچـار ریـزش شـده ایم، در بخش هـای دیگـر 
بـا شـاهد توسـعه صنعت قطعه سـازی و گسـترش سـطح 

فعالیـت برخـی شـرکت ها و برنـد شـدن آنـان بوده ایـم. 

 در حـال حاضـر صنعـت قطعه سـازی کشـور بـا 
چنـد درصد ظرفیـت خود مشـغول به کار اسـت؟ 
بـا توجـه بـه کاهـش تقاضـا در بـازار خـودرو اکنـون این 
صنعـت با 60 درصد ظرفیت خود مشـغول کار اسـت و ما 
معتقدیـم کـه در صـورت رونق بـازار خودرو، قطعه سـازان 
مـا به راحتـی خواهنـد توانسـت 40 درصد افزایـش تولید 
داشـته باشـند. البتـه امسـال احتمـال دارد کـه بـا توجـه 
بـه افزایـش تولیـد خودرو، بخشـی از ایـن 40 درصد وارد 
مـدار تولیـد شـود امـا در هـر صـورت می تـوان گفـت که 

ایـن صنعـت بـا تمـام ظرفیـت خـود کار نمی کند. 
بـا توجـه بـه این کـه در مقطعـی قیمـت دالر ارزان نگـه 
از  نبـود، برخـی  داشـته شـد و تولیـد داخلـی به صرفـه 
قطعه سـازان بـه سـمت واردات قطعه رفتنـد و کارگاه های 
کوچـک خـود را تعطیـل کردنـد. امـروز هم مـا معتقدیم 
کـه قیمـت دالر واقعـی نیسـت و بهتـر اسـت کـه دولـت 
اجـازه دهـد قیمت آن بـه طور واقعـی تعیین شـود. البته 
فقـط نمی تـوان گفـت کـه تغییـر شـیفت قطعه سـازان از 
تولیـد بـه واردات فقـط به دلیـل قیمت دالر در سـال های 
محدودیت هـای  بلکـه  اسـت  گرفتـه  شـکل   92 تـا   84
بین المللـی هـم سـبب شـد ارتبـاط صنعـت قطعه سـازی 
کشـور بـا بـزرگان دنیـا قطـع شـود و آن هـا نتواننـد از 
طریـق تولیـد مشـارکتی بـه برنـدی معتبر تبدیل شـوند. 
بنابرایـن می تـوان گفـت کـه دو عامل سیاسـت های ارزی 

و تجـاری بـه همـراه محدودیت هـای بین المللـی باعـث 
شـدند صنعت قطعه سـازی نتوانـد از نظر تکنولوژی رشـد 

باشد.  داشـته 

 ایـن اتفاق فقـط بـرای قطعه سـازان کوچک رخ 
داد یـا بـزرگان ایـن صنعت هـم تحت تاثیـر قرار 

؟  فتند گر
می تـوان گفـت بیشـترین ضربـه را قطعه سـازان کوچـک 
مقاومـت  واردات  برابـر سـیل  در  نتوانسـتند  و  خوردنـد 
کننـد. امـا خـب، بـا توجـه بـه شـرایط خـاص اقتصـادی 
و روابـط بین المللـی در طـول چنـد سـال اخیـر، بـزرگان 
صنعـت قطعه سـازی کشـور هـم از ایـن سـیالب در امان 

ندند.  نما

 می تـوان گفـت که در ایـن سـال ها برندهایی در 
صنعت قطعه سـازی را از دسـت داده ایم؟ 

خیــر، چــون اصــال برنــدی در صنعــت قطعه ســازی مــا، 
ــته  ــود نداش ــت، وج ــر شماس ــد نظ ــه م ــا ک ــه آن معن ب
اســت. بــه عنــوان مثــال، مــا شــاید در گذشــته برندهایــی 
نظیــر پــارس، کفــش ملــی و... را داشــتیم کــه هــم بــازار 
ــی  ــا توانای ــم در دنی ــد و ه ــت می کردن ــی را حمای داخل
ــع  ــازی وض ــت قطعه س ــا در صنع ــتند ام ــت را داش رقاب
بــه ایــن شــکل نیســت و نتوانســته ایم برنــدی خــاص را 
بــه وجــود بیاوریــم. البتــه در آن مســیر قــرار گرفته ایــم 
ــا قصــد دارد  ــه این کــه صنعــت خــودرو م ــا توجــه ب و ب
محصوالتــی را بــه تولیــد برســاند کــه حداقــل 40 درصــد 
ــای  ــه بازاره ــد را روان ــد و 30 درص ــل باش ــاخت داخ س
جهانــی کنــد، طبیعتــا قطعه ســازان مــا در مســیر 
ــازی در  ــت و برندس ــد گرف ــرار خواهن ــدن ق ــی ش جهان
ایــن صنعــت رســم می شــود. در حــال حاضــر هــم 
برندهایــی نظیــر کــروز، آذین خــودرو و... شــکل گرفتــه و 
حتــی قطعه ســازانی هســتند کــه قطعــات تولیــد آن هــا 
در خودروهــای روز اروپــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 

 اکنون چند قطعه ساز در کشور وجود دارد؟ 
بر اسـاس آماری که انجمن قطعه سـازان به دسـت آورده، 
حـدود 1200 قطعه سـاز در کشـور بـه فعالیـت مشـغولند 
و برخـی آمارهـا نشـان می دهـد تعـداد آن هـا بـه 2 هزار 
واحـد هـم می رسـد. در ایـن کارخانه هـا 295 هـزار نفـر 
مشـغول کارنـد کـه بـا توجـه بـه رکـود سـال 92 نزدیک 
بـه 40 هـزار نفرشـان آن هـا تعدیـل شـده اند امـا تعدادی 
از آن هـا طـی ماه هـای اخیـر، بـا توجـه به توسـعه صنعت 
اکنـون  کـه  مشـکلی  برگشـته اند.  کار  بـه  قطعه سـازی، 
صنعـت قطعه سـازی مـا با آن دسـت و پنجه نـرم می کند 
و باعـث شـده برندهـا یـا هلدینگ هایـی قـوی در آن بـه 
وجـود نیاینـد، ایـن اسـت کـه تعـداد زیـادی قطعه سـاز 
کوچـک وجـود دارد کـه هیچ گونـه اجماعی با هـم ندارند 
و اگـر زیـر سـقف مدیریتـی واحد قـرار نگیرنـد، نمی توان 

 .بـه بقـای آن هـا امیدوار بـود
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صنعــت خــودرو ایــران ســابقه ای نزدیــک بــه نیــم 
ــه ســنی کــه از آن گذشــته،  ــا توجــه ب ــا ب ــرن دارد ام ق
ــد.  ــته باش ــازی داش ــی در برندس ــت توفیق ــته اس نتوانس
البتــه شــرکت هایی نظیــر ایران خــودرو و ســایپا در ایــن 
ــدی در  ــه برن ــا هرگــز ب ــد ام مــدت رشــد و نمــو یافته ان
ــه  عرصــه جهــان تبدیــل نشــده اند و اســتراتژی آن هــا ب
ــد و  ــل تولی ــازار داخ ــرای ب ــط ب ــه فق ــوده ک ــه ای ب گون
ــه  ــاری عرض ــی نیمه انحص ــود را در قالب ــوالت خ محص
ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــازی نی ــت قطعه س ــد. صنع کنن
ــش  ــت بخ ــته اس ــه توانس ــور، اگرچ ــم کش ــع مه صنای
قابــل توجهــی از اشــتغال موجــود در صنعــت خــودرو را 

چگونه برای صادرات یک میلیون دستگاه 
خودرو آماده شویم

 فریبا رسولی

د ان شلک یم گ�ی ندسازی در صنعت قطعه ا�ی آ�ی �ب

ــه  بــه خــود جــذب کنــد، قــادر نبــوده برنــدی معتبــر ب
ــد  ــی - مانن ــد. در صنایع ــه کن ــی عرض ــای جهان بازاره
ــازار  ــده، ب ــود آم ــه وج ــی ب ــی - برندهای ــوازم خانگ ل
جهانــی را تجربــه کــرده و بعــد بــه مــرگ زودرس مبتــال 
ــه  ــا توجــه ب شــده اند امــا صنعــت قطعه ســازی کشــور ب
ــدی  ــته برن ــوز نتوانس ــه هن ــه دو ده ــک ب ــری نزدی عم
ــت  ــران صنع ــه بازیگ ــد و آن را ب ــاد را متول ــل اعتم قاب
ــا  خــودرو کشــور اضافــه کنــد. کارگاه هایــی زیرپلــه ای ی
ــه  ــوآوری اگرچ ــوژی و ن ــن تکنول ــا کمتری ــی ب گاراژهای
نــام قطعه ســاز در ســال های گذشــته  خــود را بــه 
ــد امــا هرگــز در حــد و اندازه هــای یــک  معرفــی کرده ان
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ــود  ــه وج ــود ب ــد خ ــوط تولی ــه در خط ــی ک ــا تغییرات ب
ــن خــودرو  ــرای ای ــه ب ــه ســمت ســاخت قطع ــد ب آوردن
رفتنــد کــه پــس از 11 ســال همچنــان ایــن کار ادامــه 
دارد. شــاید یکــی از هراس هــای دولتمــردان بــرای از رده 
خــارج کــردن پرایــد ســرمایه گذاری عظیمــی باشــد کــه 
بــرای ســاخت قطعــات ایــن خــودرو صــورت گرفتــه و بــا 
توقــف تولیــد آن، ســازندگان قطعــات ایــن خــودرو ممکن 
اســت تبعــات ســنگینی را بــه لحــاظ اقتصــادی بپردازنــد. 
در ســال 84، بــا امضــای قــرارداد ال90، فصــل جدیــدی 
در صنعــت خودروســازی مــا گشــوده شــد و بــا توجــه بــه 
برنامــه 60 درصــد ســاخت داخــل کــردن ایــن خــودرو، 
برخــی از قطعه ســازان کشــور بــا گرفتــن شــرکای 
ــا و  ــوژی روز دنی ــا تکنول ــود را ب ــتند خ ــی توانس اروپای
آخریــن اســتانداردها آشــنا کننــد. ال90 بــه دلیــل 
آن کــه وارد دعــوای سیاســی برخــی نماینــدگان و دولــت 
ــود  ــل ش ــروژه ای تبدی ــه پ ــت ب ــت نتوانس ــد، در نهای ش
کــه تغییــر ســاختار بزرگــی در صنعــت قطعه ســازی مــا 
ــت راه  ــن صنع ــان ای ــن رو صاحب ــود آورد. از ای ــه وج ب
گذشــته خــود را ادامــه دادنــد و بــدون آن کــه بــه فکــر 
ــور  ــای کش ــرای خودرو ه ــت ب ــات باکیفی ــاخت قطع س
باشــند، تصمیــم گرفتنــد بــدون ایجــاد مراکــز تحقیــق و 
توســعه بــه کار خــود ادامــه دهنــد و کمــاکان در عرصــه 

ــد.  ــاکام بمانن برندســازی ن
حــال کــه بیــش از دو دهــه از منســجم شــدن صنعــت 
قطعه ســازی کشــور گذشــته اســت و دولــت در نظــر دارد 
تــا ســال 1404 ســه میلیــون دســتگاه انــواع خــودرو را 
در ایــران بــه تولیــد برســاند و یــک میلیــون دســتگاه آن 
ــی صــادر کنــد، وقــت آن رســیده  ــه بازارهــای جهان را ب
اســت کــه قطعه ســازان کشــور بــه فکــر ایجــاد برندهــای 
ــند  ــی باش ــای جهان ــد و اندازه ه ــزرگ در ح ــر و ب معتب
ــام در  ــا ادغ ــاس، ب ــای کوچک مقی ــای تولیده ــه ج و ب
یکدیگــر، خــود را آمــاده صــادرات یــک میلیــون دســتگاه 

خــودرو بــه بازارهــای جهانــی کننــد. 
وفــور  بــه  توجــه  بــا  اخیــر،  اگرچــه در ســال های 
بی اصالــت  قطعه ســازان  برخــی  نفتــی،  درآمدهــای 
ــواع قطعــه  ــه ســمت واردات ان ــد و ب تولیــد را رهــا کردن
ــه  ــود هم ــا وج ــه ب ــازانی ک ــد قطعه س ــا بودن ــد ام رفتن
ــد و  ــه دادن ــود ادام ــات خ ــد قطع ــه تولی ــکالت ب مش
کشــور را در برابــر تحریم هــا در ســاخت برخــی قطعــات 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال ب ــد. ح ــاوم کردن ــودرو مق خ
صنعــت خــودرو کشــور بهتــر اســت خــود را بــرای 
ــه  ــی را ب ــد و قطعات ــاده کن ــر آم ــازی های معتب برندس
ــان  ــا اطمین ــاری آن ب ــرکای تج ــه ش ــاند ک ــد برس تولی
ــود  ــوالت خ ــات در محص ــن قطع ــد از ای ــر بتوانن خاط
اســتفاده کننــد. شــاید بهتــر اســت سیاســت گذاری 
کــه  شــود  هدایــت  گونــه ای  بــه  خــودرو  صنعــت 
ــد  ــب، راه برن ــرکای مناس ــن ش ــا گرفت ــازان، ب قطعه س
ــیر  ــود وارد مس ــس از آن خ ــد و پ ــاد بگیرن ــدن را ی ش
 .ــوند ــران ش ــاخت ای ــات س ــواع قطع ــاخت ان س

ــی  ــی کــه محصوالت ــزرگ بین الملل قطعه ســاز معتبــر و ب
قابــل عرضــه در بازارهــای جهانــی داشــته باشــند، ظاهــر 

نشــده اند. 
صنعــت قطعه ســازی ایــران تــا پیــش از تولــد ســمند، بــه 
عنــوان خــودرو ملــی، بــه صــورت پراکنــده و غیرمنســجم 
ــود و  ــه دور از اســتانداردهای روز مشــغول فعالیــت ب و ب
ــت  ــه صنع ــه در عرص ــی ک ــه محدودیت های ــه ب ــا توج ب
خــودرو وجــود داشــت و در دوره ای کــه اصــوال خــودرو 
ــرای تامیــن  ــه شــمار می آمــد، تنهــا ب کاالیــی لوکــس ب
ــنگین در  ــای س ــا خودروه ــکان ی ــات پی بخشــی از قطع
تهــران و تبریــز و برخــی شــهرهای دیگــر شــکل گرفــت. 
ــه  ــی را روان ــودرو مل ــت خ ــم گرف ــت تصمی ــی دول وقت
بــازار کنــد، مدیــران وقــت صنعــت خــودرو بــر آن شــدند 
ــور را  ــه ای کش ــمی و زیرپل ــازان رس ــام قطعه س ــه تم ک
ــه  ــد ک ــی بگذارن ــان اتفاق ــان را در جری ــد و آن فرابخوانن
ــم  ــه کم ک ــد ک ــن ش ــه ای ــد. نتیج ــود رخ ده ــرار ب ق
ــا دولــت  ــد ت برخــی قطعه ســازان اعــالم مشــارکت کردن
ــازی  ــت قطعه س ــد و صنع ــاری دهن ــروژه ی ــن پ را در ای
ــت  ــوان گف ــع می ت ــد. در واق ــدا کن ــد پی ــور رش در کش
کــه اصــوال تــا 20 ســال پیــش برنــدی در ایــن صنعــت 
ــا  ــرگ ی ــار م ــد دچ ــه بخواه ــود ک ــده ب ــود نیام ــه وج ب

ــول شــود.  اف
ــازی  ــت قطعه س ــد، صنع ــد ش ــمند متول ــه س از روزی ک
ــه  کشــور توانســت در مســیر خــود تغییــر ریل گــذاری ب
ــا  ــد ام ــه ســمت برندســازی حرکــت کن وجــود آورد و ب
ــدن  ــع نش ــازان و تجمی ــاد قطعه س ــه ازدی ــه ب ــا توج ب
ــت  ــد. صنع ــق نش ــن راه موف ــال در ای ــم، عم ــان در ه آن
ــده ای  ــه ش ــه زمین هــای تکه تک ــران ب ــازی ای قطعه س
می مانــد کــه در دهــه چهــل بــر اثــر تقســیم زمین هــای 
بــزرگ بیــن خرده مالــکان پــس از اصالحــات ارضــی بــه 
ــت  ــس از آن نتوانس ــا پ ــاورزی م ــد و کش ــود آمدن وج

ــرد.  ــاک بب ــره  الزم را از آب و خ به
ازدیــاد واحدهــای کوچــک قطعه ســاز ســبب شــد عمــال 
شــرکت های متنــوع و کوچکــی بــه وجــود آینــد و 
ــژو  ــکان، ســمند و پ ــر پی ــی نظی ــرای خودروهای ــط ب فق
ــه تولیــد برســانند.  405 بتواننــد بخشــی از قطعــات را ب
ــرای  ــه ب ــاخت قطع ــازان در س ــدن قطعه س ــور مان محص
تولیــدات داخلــی ســبب شــد آن هــا نتواننــد همــگام بــا 
ــزرگ دنیــا حرکــت کننــد و در نتیجــه از  قطعه ســازان ب

ــد.  ــره بگیرن ــاده ای به ــوژی عقب  افت تکنول
شــاید بــه همیــن خاطــر بــود کــه سیاســتگذاران صنعــت 
خــودرو کشــور بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه پــای بــزرگان 
ــا برخــی  ــاز کننــد ت ــه ایــران ب صنعــت قطعه ســازی را ب
ــام  ــا ادغ ــا آن ه ــا ب ــزرگ م ــط و ب ــازان متوس قطعه س
ــد  ــه تولی ــرکت ها ب ــن ش ــانس ای ــت لیس ــوند و تح ش

ــد.  محصــول بپردازن
بــا خــروج پیــکان از خــط تولیــد در اردی بهشــت 
ــودرو  ــوان خ ــه عن ــد ب ــدن پرای ــن ش ــاه 84 و جایگزی م
مردمــی یــا خــودرو کار، بســیاری از قطعه ســازان کشــور 
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وقتی شکست
سکوی پرتاب
می شود

ر یک سو�ز مرد �ش
چگونه مس�ی موفقیت را یط کرد

 لی لی مهدی پور
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داستان از کجا شروع شد؟ 
 )Nagoya( ناگویـا آکیـو موریتـا سـال 1921 در شـهر 
ژاپـن در خانـواده ای ثروتمنـد به دنیـا آمد. خانـواده موریتا 
صاحـب تجارتخانـه ای بـزرگ بودنـد و در زمینـه تولیـد و 
فـروش انـواع نوشـیدنی فعالیـت می کردنـد. از او هـم ایـن 
انتظـار وجـود داشـت که بـه عنوان پسـر بزرگ خانـواده پا 
جـای پای پـدرش بگـذارد و روزی اداره امـور تجارتخانه را 
در دسـت گیـرد. ولـی آکیو از همـان دوران کودکی نشـان 
الکتریکـی و صوتـی  بـر وسـایل  داد عالقـه اش منحصـرا 
متمرکـز شـده اسـت. رویـای او در این دوران سـاخت یک 
گرامافـون الکتریکـی بـود و همیـن رویـا هم باعث شـد که 
او سـر از رشـته فیزیـک دانشـگاه اوزاکا درآورد. اکیـو پـس 
از فراغـت از تحصیـل و در بحبوحـه جنگ جهانـی دوم که 
ژاپـن درگیـر جنگ بود، به  عنوان افسـر نیـروی دریایی در 
دفتـر فنـاوری، کار بـرای تکمیـل دسـتگاه ها و سـالح های 
حرارت یـاب و ادوات هدف گیـر شـبانه را آغـاز کـرد. او در 
ایـن دوران بـا مهندسـی بسـیار باهـوش بـه نـام ماسـارو 
ایبـوکا آشـنا شـد که اختراعـات فراوانی داشـت و در همان 

زمـان شـرکت »ابزار دقیق« ژاپن را تاسـیس کـرده و نوعی 
آمپلی فایـر نیرومنـد سـاخته بود که می توانسـت آشـفتگی 
جریـان مغناطیسـی در اعمـاق آب را بـرای زیردریایی هـا 

اندازه گیـری کنـد. 
 

تاسیس سونی و آغاز موفقیت های موریتا 
موریتـا بعـد از ایـن آشـنایی بـه سـرعت بـه توکیـو رفت و 
متوجـه شـد کـه کـه دوسـت و همـکار او ایبـوکا سلسـله 
مقاالتـی را در زمینـه دسـتگاه های الکتریکـی در روزنامـه 
نیـز  شـرکتی  و  می نویسـد  »آسـاهی«،  ژاپنـی،  معـروف 
تاسـیس کـرده اسـت. پـس بـه مالقات دوسـتش شـتافت 
و تصمیـم گرفـت بـه  صـورت نیمه وقـت و پـس از مـدت 
کوتاهـی تمام وقـت بـه او بپیونـدد و بـا هم فکـری یکدیگر 
شـرکت جدیـد خـود را تاسـیس کننـد. ایبـوکا 38 سـاله 

 آکیو موریتا شاید نام آشنایی نباشد 
ولی همه با نام برند سونی آشنا 
هستند و بارها در طول زندگی شان 
از محصوالت متنوع و خالقانه این 
شرکت بزرگ ژاپنی استفاده کرده اند. 
آکیو مرد شماره یک این شرکت 
بود که سنگ  بنای آن را گذاشت و 
اگرچه طعم شکست را چشید اما 
باالخره موفق شد سونی را به یک 
برند محبوب، پرطرفدار و جهانی 
تبدیل کند. سوال این جاست که 
او چطور در این مسیر پیش رفت 
و بعد از شکست توانست با چنین 
قدرتی از جایش بلند شود؟ 
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و موریتـا 25 سـاله در سـال 1946 یـک شـرکت تعمیـر 
رادیوهای دسـت دوم با عنوان شـرکت مهندسـی مخابرات 
توکیـو  )Tokyo Tsushin Kogyo(یـا )TOTSUKO( با 
500 دالر سـرمایه )190 هـزار یـن( و 20 کارمند تاسـیس 
کردنـد. محـل فعالیت شـرکت طبقه سـوم یک سـاختمان 
نیمه مخروبـه در منطقـه منهـدم شـده ای قـرار داشـت که 
تمامـی دیوارهـای بتونی آن شـکاف های عمیقی برداشـته 
بـود. از ایـن مـکان مخروبـه بـود کـه سـنگ بنای شـرکت 

عظیـم سـونی در زمینـه تعمیـر رادیو گذاشـته شـد. 
سـونی در سـال 1949 اولیـن نوارهـای مغناطیسـی خـود 
اولیـن  توانسـت   1950 سـال  در  و  کـرد  بـازار  روانـه  را 
در سـال 1957  کنـد.  تولیـد  را  ژاپنـی  ضبط صوت هـای 
نیـز اولیـن رادیوهـای جیبی از سـوی ایـن کمپانـی تولید 
و بـه بـازار عرضـه شـد. یک  سـال بعـد، زمانی که شـرکت 
کوچـک سـابق به یـک کمپانـی نسـبتا صاحب نـام تبدیل 
شـده بـود، تصمیم بـه تغییـر عنـوان آن به SONY گرفته 
شـد. هنـگام تاسـیس شـرکت در سـال 1946 توجـه بـه 
برتـري آمریـکا کامـال محسـوس بـود. البتـه وقتـي سـال 
رادیـوي  اولیـن  داشـتند  قصـد  موریتـا  و  ایبـوکا   1957
ترانزیسـتوري جیبـي خـود را روانه بـازار کنند و بـه دنبال 
نامـي جدید و مناسـب براي شرکتشـان مي گشـتند، دیگر 
آمریکا کمتر از گذشـته به نظرشـان دشـمن مي رسـید. به 
همیـن خاطر یکـي از کلمات رایـج در آن زمـان در آمریکا 
یعنـي Sonnyboy را بـا عبـارت التین Sonus ترکیـب 

کردنـد و از آن کلمـه Sony را پدیـد آوردنـد. در سـال 
1960 کمپانـی سـوني اولیـن تلویزیون های ترانزیسـتوری 
را روانـه بـازار کـرد و در سـال 1965 نیـز اولیـن دوربیـن 
فیلمبـرداری خانگـی از سـوی ایـن کمپانـی سـاخته و بـه 

بـازار عرضه شـد. 
12 سـال بعد برای موریتا و همکارانش سرشـار از موفقیت 
بـود. موریتـا در سـال 1953 اولین سـفر خود را بـه آمریکا 
و اروپـا انجـام داد و کمـی بعد بـا هدف گسـترش صادرات 
و کسـب  و کارشـان، سـونی آمریکا را تاسـیس کـرد. اولین 
را سـال 1956   )55-TR( ترانزیسـتوری جهـان  رادیـوی 
شـرکت سـوني سـاخت و سـال بعـد کوچک تریـن رادیوی 

ترانزیسـتوری جیبـی )TR-55( را عرضـه کرد. 
البتـه رونـد کاری موریتا و قلمرو تحت فرمانش همیشـه با 
خط سـیر صعـودی همراه نبود. شکسـت سـونی در رقابت 
با کمپانی ماتسوشـیتا در عرضه و تولیـد نوارهای وی اچ اس 
و همچنیـن خریـد ناموفق 3/4 میلیارد دالری این شـرکت 
کـه قصد داشـت بـا در اختیـار گرفتن کمپانی فیلم سـازی 
کلمبیـا پیکچـرز )Columbia Pictures( حضور قطعی 
در هالیـوود داشـته باشـد، از جملـه روزهـای تلـخ او بـه 
شـمار می روند. بـا ایـن حال، تفکـر جهانی سـازی شـرکت 
سـونی و تمرکز بر تحقیق و توسـعه محصوالت و ورود این 
شـرکت بـه دنیـای نرم افزارهـا باعـث شـد موریتا دوبـاره با 
سـونی برخیـزد و بـه یکـی از بزرگ ترین قطب هـای تولید 

 .لـوازم الکتریکـی در دنیا تبدیل شـود
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اد  ب وند مهزمان �ب راه اندازی مرکز فناوری در سال 1985 ا�ی
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تاریخچه شهر دورتموند
شـــهر دورتمونـــد در ایالـــت نوردرایـــن- وســـتفالن 
غربـــی  بخـــش  در   )Northrhein�Westfalen(
آلمـــان واقـــع شـــده اســـت. ایـــن ایالـــت، بزرگتریـــن 
ـــر  ـــون نف ـــدود 18 میلی ـــی ح ـــا جمعیت ـــان ب ـــت آلم ایال
ـــاحت  ـــا مس ـــه ای ب ـــه رور )Ruhr( ناحی ـــد. منطق می باش
ـــی  ـــش و جمعیت ـــامل 53 بخ ـــع ش ـــر مرب 4500 کیلومت
ـــه  ـــرار گرفت ـــت ق ـــن ایال ـــر در ای ـــون نف ـــدود 5/2 میلی ح
و شـــهر دورتمونـــد در لبـــه شـــرقی ایـــن منطقـــه بـــا 
ـــهر  ـــن ش ـــر، هفتمی ـــزار نف ـــر 600 ه ـــغ ب ـــی بال جمعیت

ـــی رود. ـــمار م ـــه  ش ـــان ب ـــزرگ آلم ب
بـــرای یـــک دوره بیـــش از 100 ســـاله، اقتصـــاد 
دورتمونـــد برپایـــه معـــادن ذغال ســـنگ و تولیـــد 
ـــد  ـــد دورتمون ـــیاری معتقدن ـــود و بس ـــده ب ـــا ش ـــوالد بن ف
و ناحیـــه اطـــراف آن بـــرای ســـال ها بـــه عنـــوان 
ـــوب  ـــان محس ـــادی آلم ـــز اقتص ـــی و مرک ـــه صنعت ناحی
 ،1970 دهـــه  اواخـــر  در  امـــا  اســـت؛  می شـــده 
ــت  ــش یافـ ــج کاهـ ــه تدریـ ــی بـ ــای صنعتـ بخش هـ
و ایـــن موضـــوع، آینـــده دورتمونـــد را تغییـــر داد. در 
ـــهر  ـــن ش ـــوالدی ای ـــزرگ ف ـــرکت ب ـــال 1997، دو ش س
 Krupp( ــاش ــن )Thyssen( و کراپ هـ ــی تیسـ یعنـ
ـــوالد  ـــد ف ـــده و تولی ـــام ش ـــر ادغ ـــا یکدیگ Hoesch( ب
ــد از آن  ــد. بعـ ــف کردنـ ــد را متوقـ ــهر دورتمونـ در شـ
ـــمت  ـــبورگ در س ـــهر دویس ـــه ش ـــود را ب ـــد خ ـــز تولی نی
ـــال  ـــر انتق ـــر دورت ـــی 100 کیلومت ـــه رور یعن دیگـــر منطق
دادنـــد و امـــروزه دوره موفـــق ذغال ســـنگ و صنایـــع 

فـــوالد دورتمونـــد بـــه تاریـــخ پیوســـته اســـت.
ـــت  ـــا از دس ـــاه ب ـــی کوت ـــازه زمان ـــک ب ـــد در ی دورتمون
ـــد  ـــه ش ـــغلی مواج ـــت ش ـــدود 80,000 فرص ـــن ح رفت
ــا یـــک  و جامعـــه آلمـــان و بخش هـــای اقتصـــادی بـ
چالـــش اساســـی در ایجـــاد فرصت هـــای شـــغلی 
ـــاذ  ـــا اتخ ـــا ب ـــدند، ام ـــه ش ـــکاران مواج ـــرای بی ـــد ب جدی
تدابیـــر زیـــر، ضمـــن حـــل ایـــن مشـــکل، آینـــده ای 

بهتـــر را بـــرای دورتمونـــد رقـــم زدنـــد:
 ایجـــاد و توســـعه مرکـــز فنـــاوری دورتمونـــد و 
همچنیـــن راه انـــدازی پـــارک فنـــاوری دورتمونـــد در 

ســـال 1985
ــعه  ــدل توسـ ــوان مـ ــت عنـ ــروژه ای تحـ ــرای پـ  اجـ
شـــکل گیری  ویژگـــی  بـــا  دورتمونـــد  شـــهری 

2000 ســـال  از  خوشـــه ها 
ـــارک  ـــد و پ ـــاوری دورتمون ـــز فن مرک

ـــد ـــاوری دورتمون فن
در اوایـــل دهـــه 1980 همزمـــان بـــا فرآینـــد کاهـــش 
ـــدل  ـــک م ـــد ی ـــد نیازمن ـــهر دورتمون ـــنتی، ش ـــع س صنای
ـــن  ـــه همی ـــود و ب ـــادی ب ـــعه اقتص ـــرای توس ـــن ب جایگزی
ـــن  ـــه تدوی ـــبت ب ـــریعا نس ـــهری س ـــان ش ـــل ذینفع دلی
مدلـــی جدیـــد کـــه بتوانـــد جایگزیـــن مـــدل قبلـــی 

کارشناسان برنامه ریزی شهری 
می گویند توسعه شهر باید براساس 
سند آمایش سرزمین انجام شود. 
دانشگاهیان بر ضرورت راه اندازی 
منطقه ویژه )کریدور( علم و فناوری 
تاکید دارند. حرف همه یکی است. 
در این نوشتار تنها نمونه ای در 
کشور پیشرفته آلمان مورد بررسی 
قرار گرفته است. شهر دورتموند که 
بواسطه صنایع فوالد و معادن ذغال 
سنگ، روزگاری یکی از آلوده ترین 
شهرهای آلمان بود، توانست با 
تغییر رویکرد و اقدامات عملیاتی 
به یک شهر پیشرفته با ویژگی های 
یک شهر ممتاز تبدیل شود. 
شهرهای بزرگ و تاریخی ایران 
همچون اصفهان نیز اگر می خواهد 
جایگاه ملی و مهمتر از آن، جایگاه 
بین المللی خود را بویژه برای 
گردشگران خارجی حفظ کند، باید 
رویکرد توسعه خود را تغییر دهد 
و در این راستا باید وفاق و همراهی 
بین همه نهادها از جمله استانداری، 
شهرداری، شورای اسالمی شهر و 
همه دستگاه های اجرایی پدید آید. 
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ــای  ــذا همکاری هـ ــد. لـ ــدام کردنـ ــد، اقـ ــعه باشـ توسـ
ــه  ــر بـ ــی، منجـ ــران محلـ ــن بازیگـ ــده بیـ ــل آمـ بعمـ
شـــکل گیری مرکـــز فنـــاوری دورتمونـــد و همچنیـــن 
ــن  ــه مهمتریـ ــد کـ ــد شـ ــاوری دورتمونـ ــارک فنـ پـ
نهادهـــای موســـس آن، مراکـــز آمـــوزش عالـــی، 
موسســـه های  و  بازرگانـــی  اتاق هـــای  شـــهرداری، 
مالـــی دورتمونـــد بودنـــد. در ســـال 1985 یعنـــی 16 
ـــرای  ـــم، نخســـتین ســـاختمان ب ـــن تصمی ـــس از ای ـــاه پ م
ـــد  ـــت، دورتمون ـــن جه ـــد. از ای ـــل ش ـــور تکمی ـــن منظ ای
ـــار  ـــوان یکـــی از شـــهرهای پیشـــتاز آلمـــان در کن ـــه عن ب

برلیـــن بـــه شـــمار مـــی رود.
ایـــده راه انـــدازی مرکـــز فنـــاوری و پـــارک فنـــاوری و 
ـــای  ـــون قابلیت ه ـــریع آن، مره ـــدازی س ـــن راه ان همچنی
ـــگاه  ـــت. دانش ـــوده اس ـــد ب ـــهر دورتمون ـــگاه های ش دانش
ـــر و  ـــش کامپیوت ـــی، دان ـــته های مهندس ـــد، رش دورتمون
ـــت  ـــه ظرفی ـــرد و در نتیج ـــت ک ـــی را تقوی ـــوم طبیع عل
ـــالوه  ـــود. ع ـــم نم ـــوآوری فراه ـــق ن ـــرای خل ـــی را ب باالی
بـــر ایـــن، دانشـــگاه در یـــک منطقـــه سرســـبز واقـــع 
ــع  ــعه صنایـ ــرای توسـ ــی بـ ــای کافـ ــه فضـ ــده کـ شـ

ـــود دارد. ـــراف خ ـــز در اط ـــز را نی ـــرفته و تمی پیش

فنـــاوری   پـــارک  و  دانشـــگاه 
نـــد تمو ر و د

ــهر  ــای شـ ــه نهادهـ ــل توجـ ــی قابـ ــاق و همراهـ وفـ
دورتمونـــد در منطقـــه زبانـــزد همـــگان اســـت، چـــرا 
ـــهری،  ـــعه ش ـــت توس ـــدن سیاس ـــی ش ـــرای اجرای ـــه ب ک
ـــز  ـــتمداران، ادارات و مراک ـــامل سیاس ـــی )ش ـــش دولت بخ
آموزشـــی( و بخـــش خصوصـــی )شـــامل صنعـــت 
و بنگاه هـــا( همـــکاری ارزشـــمندی بـــا یکدیگـــر 
داشـــته اند و ایـــن پـــروژه، نتیجـــه موفـــق هماهنگـــی 

بیـــن ایـــن نهادهـــا بـــوده اســـت:
ـــن  ـــده در بی ـــج ای ـــئولیت تروی ـــگاه مس ـــس دانش  رئی
دانشـــگاهیان، سیاســـتمداران و صنایـــع را برعهـــده 
رشـــته های  و  زیرســـاخت ها  تعالـــی  و  داشـــت 
دانشـــگاه بـــه عنـــوان تمرکـــز اصلـــی مرکـــز فنـــاوری 

مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت.
 شـــهرداری دورتمونـــد، زمیـــن مـــورد نظـــر را 
خریـــداری کـــرد و ضمـــن دریافـــت کمـــک مالـــی از 
دولـــت محلـــی و اتحادیـــه اروپـــا، احـــداث ســـاختمان 

ــت. ــده گرفـ را برعهـ
ـــتی و  ـــع دس ـــاق صنای ـــی، ات ـــاق بازرگان ـــهرداری، ات  ش
ـــی  ـــاد مدیریت ـــک نه ـــذار، ی ـــی تاثیرگ ـــه های مال موسس
ــات  ــه خدمـ ــکیل داده و ارائـ ــز تشـ ــرای اداره مرکـ بـ
و امکانـــات بـــه شـــرکت های نوپـــا و شـــرکت های 

موجـــود را برعهـــده گرفتنـــد.
اکنـــون نیـــز پـــس از گذشـــت ســـال ها، همـــکاری و 
هماهنگـــی بیـــن نهادهـــا در ســـاختار قانونـــی مرکـــز 
فنـــاوری بـــه چشـــم می خـــورد و ذینفعـــان زیـــر در 

ایـــن ســـاختار وجـــود دارنـــد:
 دو دانشگاه شهر دورتموند

 اتاق بازرگانی و اتاق صنایع دستی
 شهرداری دورتموند

 موسسه های مالی متنوع
ایـــن ســـاختار کـــه همزمـــان بـــر توســـعه فنـــاوری و 
ــی  ــروزه مدلـ ــز دارد، امـ ــی تمرکـ ــرکت های زایشـ شـ
ـــی در  ـــه عبارت ـــت. ب ـــان اس ـــوآوری آلم ـــز ن ـــرای مراک ب
ـــه  ـــوالت فناوران ـــری محص ـــعه، بکارگی ـــدل توس ـــن م ای
و ترغیـــب کارآفرینـــان جـــوان بـــه راه انـــدازی کســـب 
ــان  ــت. از زمـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــه قـ ــورد توجـ و کار مـ
ـــه  ـــز ب ـــن مرک ـــد، ای ـــاوری دورتمون ـــز فن ـــدازی مرک راه ان
ــاوری  ــز فنـ ــن مراکـ ــن و بزرگتریـ ــی از موفق تریـ یکـ
ـــا  ـــاختمان ب ـــامل 10 س ـــه ش ـــده ک ـــل ش ـــان تبدی آلم
مســـاحت 120 هـــزار مترمربـــع بـــوده و 190 شـــرکت 
ـــروی انســـانی متخصـــص را در خـــود جـــای  ـــا 1500 نی ب

داده اســـت.
پارک فناوری دورتموند

پـــارک فنـــاوری دورتمونـــد همزمـــان بـــا راه انـــدازی 
ــد. ایـــن  ــاد شـ ــال 1985 ایجـ ــاوری در سـ ــز فنـ مرکـ
ـــگاه  ـــاورت دانش ـــار در مج ـــاحت 40 هکت ـــا مس ـــارک ب پ
دورتمونـــد و مرکـــز فنـــاوری دورتمونـــد قـــرار گرفتـــه 
اختیـــار  در  را  پـــارک فضـــای الزم  ایـــن  اســـت. 
شـــرکت های خـــارج شـــده از مرکـــز رشـــد فنـــاوری 
ــرار  ــد( قـ ــاوری دورتمونـ ــز فنـ ــده در مرکـ ــع شـ )واقـ
ــداث  ــه احـ ــبت بـ ــرکت ها نسـ ــا ایـــن شـ ــد تـ می دهـ
ســـاختمان اختصاصـــی خـــود اقـــدام کننـــد. ایـــن مـــکان، 
موقعیتـــی اســـتثنایی بـــرای شـــرکت هایی اســـت کـــه 
در جســـتجوی تعامـــل بـــا موسســـه های علمـــی و 
تحقیقاتـــی می باشـــند و عـــالوه بـــر ایـــن می تواننـــد 
ــن  ــد. ایـ ــتفاده کننـ ــاوری اسـ ــز فنـ ــات مرکـ از امکانـ
پـــارک فنـــاوری رشـــد ســـریعی داشـــته و هم اکنـــون 
ــروی  ــش از 8000 نیـ ــا بیـ ــرکت بـ ــش از 250 شـ بیـ
انســـانی متخصـــص در آن مشـــغول فعالیـــت هســـتند.

پروژه شهر دورتموند
بـــرای تشـــریح پـــروژه دورتمونـــد )پـــروژه دورتمونـــد 
ـــه  ـــم ک ـــاز می گردی ـــال 1997 ب ـــه س ـــاره ب 2000( دوب
دو شـــرکت بـــزرگ فـــوالدی دورتمونـــد بـــا یکدیگـــر 
ـــف  ـــد متوق ـــهر دورتمون ـــود را در ش ـــد خ ـــام و تولی ادغ
ـــت  ـــه ای موافق ـــاد تفاهم نام ـــا انعق ـــرکت ب ـــد. دو ش کردن
ــن  ــرای جایگزیـ ــای الزم را بـ ــه فعالیت هـ ــد کـ کردنـ
جملـــه  از  رفتـــه،  دســـت  از  شـــغل های  کـــردن 
راه انـــدازی کارخانـــه تامیـــن وســـایل خـــودرو انجـــام 
ــدی  ــش 50 درصـ ــرای کاهـ ــه ای را بـ ــد و برنامـ دهنـ

بیـــکاری در یـــک افـــق 10 ســـاله تدویـــن کردنـــد.
در ژوئـــن 2000 بـــه عنـــوان اولیـــن گام اجرایـــی، 
شـــورای شـــهر دورتمونـــد »پـــروژه شـــهر دورتمونـــد« 
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ـــه  ـــرد ک ـــب ک ـــهردار تصوی ـــتقیم ش ـــارت مس ـــا نظ را ب
ـــه  ـــالیانه بودج ـــال 2010 بصـــورت س ـــا س براســـاس آن ت
ـــهر  ـــروژه ش ـــت. »پ ـــاص یاف ـــی اختص ـــون یوروی 5 میلی
ـــرکت  ـــت ش ـــورد حمای ـــب م ـــان تصوی ـــد« در زم دورتمون
ــام  ــه از ادغـ ــراپ )ThyssenKrupp( کـ ــین کـ تیسـ
ــود و  ــه بـ ــکل گرفتـ ــوالدی شـ ــزرگ فـ ــرکت بـ دو شـ
ـــت.  ـــرار گرف ـــد ق ـــاد دورتمون ـــن اداره کار و اقتص همچنی
ـــر  ـــدف زی ـــش ه ـــل ش ـــروژه ذی ـــن پ ـــی ای ـــرد اصل راهب

ـــود: ـــده ب ـــن ش تعیی
 راه اندازی صنایع مادر جدید در شهر دورتموند

شـــرکت های  انســـانی  نیـــروی  توانمندســـازی   
دورتمونـــد

برنامه هـــای  آموزشـــی،  برنامه هـــای  توســـعه   
ـــتاندارد  ـــعه در اس ـــق و توس ـــا و تحقی ـــرفت مهارت ه پیش

لمللـــی بین ا
ـــرفته  ـــهر پیش ـــک ش ـــه ی ـــد ب ـــهر دورتمون ـــل ش  تبدی

ـــاال ـــازگاری ب ـــی و س ـــاالی زندگ ـــت ب ـــا کیفی ب
تصویـــب  و  برنامه ریـــزی  فرآیندهـــای  تســـریع   
ــز  ــخوان متمرکـ ــت پیشـ ــه سیاسـ ــا از جملـ برنامه هـ

خدمـــات بـــرای شـــرکت های نوپـــا و جدیـــد
 افزایش واقعی سطح اشتغال

وضعیت کنونی شهر دورتموند
ـــروژه  ـــاوری و پ ـــارک فن ـــاوری، پ ـــز فن ـــد مرک ـــدون تردی ب
ـــد  ـــت دورتمون ـــدی موفقی ـــر کلی ـــد عناص ـــهر دورتمون ش
ـــدن  ـــس از برچی ـــهر پ ـــادی ش ـــاختار اقتص ـــر س در تغیی
صنایـــع ســـنتی در 30 ســـال اخیـــر بـــوده اســـت. در 
ـــت  ـــن موفقی ـــرد ای ـــد ک ـــد تاکی ـــر بای ـــن عناص ـــار ای کن
ـــهر در  ـــی ش ـــران اصل ـــک بازیگ ـــکاری نزدی ـــون هم مره

بخش هـــای مختلـــف از قبیـــل شـــهرداری، نهادهـــای 
مالـــی، اتاق هـــای بازرگانـــی، دانشـــگاه ها و موسســـات 
تحقیقاتـــی بـــوده اســـت. قطعـــا هریـــک از ایـــن بازیگـــران 
ـــی دســـت  ـــه موفقیـــت کنون ـــی نمی توانســـتند ب ـــه تنهای ب
ـــوع  ـــد موض ـــی چن ـــگاه کنون ـــه جای ـــیدن ب ـــد. در رس یابن
ـــن  ـــک بی ـــاط نزدی ـــت. ارتب ـــه اس ـــل توج ـــز قاب ـــر نی دیگ
ـــر  ـــد نظی ـــهر دورتمون ـــی در ش ـــی و تحقیقات ـــز علم مراک

ـــت: ـــوده اس ـــذار ب ـــیار تاثیرگ ـــر بس ـــات زی موسس
 دانشگاه دورتموند و دانشگاه علوم کاربردی

ــه  ــک در زمینـ ــس پالنـ ــی ماکـ ــه تحقیقاتـ  موسسـ
ــی ــوژی مولکولـ فیزیولـ

 دو موسســـه فرانهوفـــر در زمینـــه حمـــل و نقـــل و 
همچنیـــن فنـــاوری اطالعـــات

 دو موسســـه الیب نیتـــز بـــرای علـــوم تحلیلـــی، 
محیـــط کاری و فاکتورهـــای انســـانی

برنامه هـــای مالـــی متنوعـــی تدویـــن شـــد کـــه 
هنـــوز هـــم در حـــال اســـتفاده اســـت. ســـرمایه های 
توســـط  اعتبـــاری  صندوق هـــای  و  مخاطره پذیـــر 
ـــر،  ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــیس ش ـــی تاس ـــه های مال موسس
ــهرداری  ــط شـ ــرمایه گذاری ها توسـ ــه ای از سـ مجموعـ
دورتمونـــد، دولـــت محلـــی شـــمال ایالـــت نوردرایـــن 
ـــی  ـــن مال ـــرای تامی ـــی ب ـــای اروپای ـــتفالن و صندوق ه وس

بـــکار گرفتـــه شـــد.
دورتمونـــد  شـــهر  پـــروژه  و  فنـــاوری  مرکـــز 
بـــا همـــکاری موسســـات علمـــی و تحقیقاتـــی 
فوق الذکـــر، خوشـــه هایی از شـــرکت های کوچـــک 
مرکـــز  دادنـــد.  شـــکل  را  فنـــاوری  متوســـط  و 
ـــت  ـــه زیس ـــن خوش ـــد، جدیدتری ـــکی دورتمون بیوپزش
ـــد  ـــگاه دورتمون ـــس دانش ـــه در پردی ـــت ک ـــاوری اس فن
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ـــه  ـــمندی در زمین ـــتاوردهای ارزش ـــه و دس ـــرار گرفت ق
ـــرکت  ـــدود 30 ش ـــت. ح ـــته اس ـــاوری داش ـــت فن زیس
ــه های  ــا موسسـ ــواری بـ ــاوری از همجـ ــت فنـ زیسـ
تحقیقاتـــی شـــناخته شـــده بین المللـــی نظیـــر 
موسســـه تحقیقاتـــی ماکـــس پالنـــک اســـتفاده 
می کننـــد. ایـــن موسســـه تحقیقاتـــی در ســـه فـــاز 
از ســـال 2002 تـــا 2009 بـــا ســـرمایه گذاری 60 
میلیـــون یـــورو ســـاخته شـــد و 15 هـــزار مترمربـــع 
ـــگاهی  ـــای آزمایش ـــع آن فض ـــزار مترمرب ـــه 8 ه ـــا ک فض
اســـت را بـــرای محققـــان و نـــوآوران مهیـــا کـــرده 
اســـت. بیـــن ســـال های 2005 و 2007 کارخانـــه 
هـــزار   10 بـــا  دورتمونـــد   )MST( تـــی  اس  ام 
ـــدازی شـــد.  ـــورو راه ان ـــع و جـــذب 50 میلیـــون ی مترمرب
ـــز  ـــه، مرک ـــن کارخان ـــال 2008 در ای ـــن در س همچنی
ـــورو  ـــون ی ـــرمایه 25 میلی ـــا س ـــدی ب ـــای تولی فناوری ه
تاســـیس شـــد. نکتـــه جالـــب توجـــه اینســـت کـــه 
ـــان  ـــه در هم ـــاوری مربوط ـــز فن ـــه و مرک ـــن کارخان ای
مکانـــی تاســـیس شـــده کـــه قبـــال محـــل اســـتقرار 
ـــذا  ـــت. ل ـــوده اس ـــد ب ـــوالدی دورتمون ـــای ف کارخانه ه
شـــکل گیری اقتصـــاد جدیـــد شـــهر دورتمونـــد بـــه 

وضـــوح قابـــل مشـــاهده اســـت.
امـــروزه شـــرکت های مســـتقر در مرکـــز فنـــاوری 
ــات و  ــاوری، از امکانـ ــی و فنـ ــز پژوهشـ ــایر مراکـ و سـ
ــی  ــرده و حتـ ــتفاده کـ ــرفته اسـ ــاخت های پیشـ زیرسـ
ــت  ــت آنسـ ــد. حقیقـ ــی را می پردازنـ ــای باالیـ اجاره هـ
ـــای  ـــرده و مزای ـــل ک ـــق عم ـــده ای، موف ـــن ای ـــه چنی ک
ـــن  ـــتقر در ای ـــاوری مس ـــرکت های فن ـــرای ش ـــیاری ب بس

ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــز ب مراک

ـــرد  ـــر رویک ـــادی تغیی ـــرات اقتص تاثی
ـــد ـــهر دورتمون ـــعه ش توس

مطالعـات انجـام شـده بـر روی شـهر دورتموند و بررسـی 
اثـرات اقتصـادی مرکـز فنـاوری و پـارک فنـاوری بیانگـر 
تاثیـر اقتصـادی شـگرف ایـن مراکـز می باشـد و در یـک 
ایـن  قابـل توجهـی در  جمع بنـدی کلـی، خروجی هـای 
از  برخـی  تنهـا  زیـر  مـوارد  اسـت.  شـهر شـکل گرفتـه 
دسـتاوردهای تغییر رویکرد توسـعه شـهر دورتموند است:
 درآمـــد ســـاالنه تولیـــد ناخلـــص ملـــی مرتبـــط بـــا 
ـــورو  ـــون ی ـــاوری 900 میلی ـــارک فن ـــاوری و پ ـــز فن مرک
می باشـــد کـــه 600 میلیـــون یـــورو آن در داخـــل 

منطقـــه قـــرار دارد.
ــز  ــغلی بواســـطه مرکـ ــدود 16,000 فرصـــت شـ  حـ
ـــن  ـــه از ای ـــه ک ـــکل گرفت ـــاوری ش ـــارک فن ـــاوری و پ فن

تعـــداد 11,500 مـــورد آن در منطقـــه اســـت.
 درآمـــد مالیاتـــی ســـاالنه شـــرکت های مســـتقر در 
مرکـــز فنـــاوری و پـــارک فنـــاوری 20 میلیـــون یـــورو 

ـــت. اس
ـــل توجهـــی داشـــته  ـــه پیشـــرفت قاب ـــوآوری در منطق  ن
ــارک  ــاوری و پـ ــز فنـ ــرکت های مرکـ ــد شـ و 35 درصـ
ـــا  ـــد آنه ـــوده و 20 درص ـــراع ب ـــت اخت ـــاوری دارای ثب فن

ــد. ــت می کننـ ــی فعالیـ ــه بین المللـ در عرصـ
 70 درصـــد نیـــروی انســـانی شـــاغل در شـــرکت ها 

ــتند. ــگاهی هسـ ــل دانشـ فارغ التحصیـ
ـــر  ـــاوری تاثی ـــارک فن ـــاوری و پ ـــز فن ـــر، مرک  و در آخ
ــه  ــر بـ ــته و منجـ ــه داشـ ــد منطقـ ــر رشـ ــی بـ عمیقـ
ـــالق و  ـــانی خ ـــروی انس ـــب نی ـــاوری و ترغی ـــعه فن توس

 .کارآفریـــن شـــده اســـت
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گر  ز استارت آپ در زمان بندی درست است به طوری که ا ز عامل موفقیت ا�ی �ی همم �ت

ندانه انتخاب و به موقع مصولتان را ارائه کرده  چ کردن استارت آپتان را هومسش
ز

زمان ال�

ید ال ب�ب ای موفقیت �ت 42 درصد �ب شید، یم توانید شانس خود را �ب �ب

کسب و کار

ی های خود را  ید خییل �یع مش�ت گر یم خواهید کسب و اکر موف�ت طرا� کنید �ب »ا

مید که آن ها دقیقا چه یم خواهند �ت بتوانید مصولتان را طرا� کنید بشناسید و ب�ز
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سرمایه یا ایده
سهم کدامیک
در موفقیت
بیشتر است؟ 

 نفیسه کرمی
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بیـــل گـــراس کارآفریـــن، ســـرمایه گذار و مدیـــر ارشـــد 
ـــو« را  ـــرکت »پیمک ـــال 1971 ش ـــی در س ـــی آمریکای اجرای
ـــرکت  ـــال 2000 ش ـــه س ـــرکت ک ـــن ش ـــرد. ای ـــیس ک تاس
ــروز ارزش  ــرد، امـ ــداری کـ ــس آن را خریـ ــه آلیانتـ بیمـ
دارایی هایـــش بـــه 242/7 میلیـــارد دالر می رســـد و 
عنـــوان بزرگ تریـــن صنـــدوق ســـرمایه گذاری مشـــترک 
جهـــان را یـــدک می کشـــد. گـــراس از باهوش تریـــن 
ــه  ــش بـ ــای نابـ ــه ایده  هـ ــت کـ ــای دنیاسـ کارآفرین  هـ
تشـــکیل ده هـــا شـــرکت و اســـتارت آپ موفـــق منجـــر 
ـــا همـــان آزمایشـــگاه  شـــده و صاحـــب شـــرکت Idealab ی

ــد  ــه بدانـ ــرای این کـ ــت. او بـ ــده اسـ ایـ
ـــرکت  ـــک ش ـــت ی ـــه موفقی ـــی ب ـــه عامل چ
یـــا اســـتارت آپ می انجامـــد بیـــش از 
ـــیس  ـــد تاس ـــرکت و رون ـــاه ش ـــد و پنج ص
ـــورد  ـــان را م ـــیر رشدش ـــدازی و مس و راه ان
ــه  ــج نتیجـ ــه پنـ ــرار داد و بـ ــه قـ مطالعـ

شـــگفت انگیز رســـید. 
سهم سرمایه گذاری در موفقیت: 

۱4 درصد 
ــای  ــا هزینه هـ ــتارت آپ ها بـ ــی اسـ بعضـ
کالن  ســـرمایه گذاری  های  و  هنگفـــت 
النـــچ می شـــوند. آیـــا ایـــن پول هـــا 
موفقیـــت را تضمیـــن می کنـــد؟ مســـلما 
نـــه. بیـــل گـــراس می گویـــد ســـهم 
ســـرمایه گذاری کالن در موفقیـــت فقـــط 

14 درصـــد اســـت. 
ـــت:   ـــب و کار در موفقی ـــدل کس ـــهم م س

24 درصد 
ـــک  ـــرای اســـتارت آپ خـــود ی ـــدا ب ـــا الزم اســـت کـــه از ابت آی
ـــو  ـــاس آن جل ـــر اس ـــم و ب ـــف کنی ـــب و کار تعری ـــدل کس م
برویـــم؟ پاســـخ بیـــل گـــراس بـــه ایـــن ســـوال منفـــی اســـت. 
درســـت اســـت کـــه شـــما بـــرای درآمدزایـــی بـــه یـــک 
ـــه در  ـــت ک ـــی الزم نیس ـــد ول ـــاز داری ـــخص نی ـــدل مش م
ـــما  ـــید. ش ـــته باش ـــار داش ـــدل را در اختی ـــن م ـــدای راه ای ابت
ـــدل  ـــه م ـــوب ک ـــل یوتی ـــت مث ـــان را درس ـــد کارت می توانی
ـــه  ـــد و ب ـــروع کنی ـــت، ش ـــب وکار نداش ـــرای کس ـــدی ب ج

موفقیت  هـــای بـــزرگ برســـید. 
سهم ایده در موفقیت: 28 درصد  

گــراس عاشــق ایده هــای بــزرگ و خالقانــه اســت و درســت 
بــه همیــن خاطــر اســمش شــرکتش را »آزمایشــگاه ایــده« 
گذاشــته بــا ایــن حــال مطالعاتــش نشــان داده کــه داشــتن 
یــک ایــده خــاص فقــط تــا 28 درصــد می توانــد موفقیــت 

شــما را در حــوزه اســتارت آپ تضمیــن کنــد. 
سهم تیم در موفقیت: 32  

ـــر  ـــی انکارناپذی ـــتری واقعیت ـــه مش ـــت ک ـــد اس ـــل معتق بی

ــک  ــول مایـ ــخنرانی هایش از قـ ــی از سـ ــت. او در یکـ اسـ
ـــد  ـــل می کن ـــی، نق ـــته آمریکای ـــت زن برجس ـــون، مش تایس
کـــه »هـــر کســـی نقشـــه ای دارد تـــا این کـــه مشـــتی 
ـــت  ـــی اس ـــق تیم ـــم موف ـــود«. تی ـــش می ش ـــه صورت حوال
کـــه بتوانـــد نیاز هـــای مشـــتریان را به خوبـــی درک و در 
ـــا  ـــاله ت ـــن مس ـــا ای ـــد. ام ـــت کن ـــا حرک ـــن آن ه ـــت تامی جه
ـــای  ـــما در فض ـــت ش ـــث موفقی ـــد باع ـــدازه می توان ـــه ان چ
ــرکت های  ــراس روی شـ ــه گـ ــود؟ مطالعـ کســـب و کار شـ
بـــزرگ و اســـتارت آپ  های موفـــق دنیـــا نشـــان می دهـــد 
کـــه ایـــن عامـــل تنهـــا 32 درصـــد در موفقیـــت نقـــش دارد. 

در   درســـت  زمان بنـــدی  ســـهم 
موفقیـــت: 42 درصـــد 

مهم تریـــن عامـــل موفقیـــت ایـــن اســـتارت آپ در 
ـــان  ـــر زم ـــه اگ ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــت اس ـــدی درس زمان بن
ــاب و  ــمندانه انتخـ ــتارت آپتان را هوشـ ــردن اسـ ــچ کـ النـ
به موقـــع محصولتـــان را ارائـــه کـــرده باشـــید، می توانیـــد 
شـــانس خـــود را بـــرای موفقیـــت تـــا 42 درصـــد بـــاال 
ــت  ــدی درسـ ــت زمان بنـ ــاره اهمیـ ــراس دربـ ــد. گـ ببریـ
بـــرای موفقیـــت اســـتارت آپ ها می گویـــد زمانـــی کـــه 
ایـــده اولیـــه AirBNB بـــه ســـرمایه گذاران ارائـــه شـــد 
ـــیار  ـــان بس ـــون برایش ـــیدند چ ـــب کش ـــان عق خیلی هایش
ـــه اش را  ـــی از خان ـــر بخواهـــد اتاق ـــک نف ـــود کـــه ی عجیـــب ب
ـــتارت آپ  ـــن اس ـــن ای ـــا ای ـــد. ام ـــاره ده ـــه اج ـــک غریب ـــه ی ب
ـــه در  ـــود ک ـــن ب ـــت و آن ای ـــم داش ـــده مه ـــرگ برن ـــک ب ی
ـــی  ـــرد؛ یعن ـــت ک ـــه فعالی ـــروع ب ـــادی ش ـــود اقتص دوران رک
زمانـــی کـــه اغلـــب مـــردم بـــه پـــول بیشـــتر نیـــاز داشـــتند و 
ـــه  ـــود ب ـــه طـــرح وارد شـــده ب ـــراد اصلـــی کـــه ب در نتیجـــه ای
دلیـــل شـــرایط زمانـــی بـــه حاشـــیه رانـــده شـــد. اســـتارت آپ 
ـــد  ـــرح ش ـــی مط ـــت زمان ـــز درس ـــر، Uber، نی ـــق دیگ موف
ـــال  ـــه دنب ـــا ب ـــود و راننده ه ـــم ب ـــادی حاک ـــود اقتص ـــه رک ک
 .ـــد ـــش دهن ـــان را افزای ـــه درآمدش ـــد ک ـــی بودن راه
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درس هایی که شکست به ما می دهد
 مهری رضایی

همه غول های کارآفرینی دنیا 
از همان روز اولی که وارد 
این کار شدند این قدر بزرگ 
و موفق نبودند. اتفاقا بیشتر 
آن هایی که امروز پرسودترین 
استارت آپ ها را راه می اندازند 
و بیشترین درآمدها را دارند، 
آن هایی هستند که موفقیتشان 
را از شکست شروع کرده اند. 
در ادامه می توانید 9 درس 
مهمی را که بعضی از این 
کارآفرین ها از شکست هایشان 
گرفته اند، بخوانید. 
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یک میلیون دالر برای شرکتی که النچ نشد! 
شــرکت های  موســس  شــاه،  هیتــن 
ــه  ــی KISSmetrics and Crazy Egg ک تحلیل
بــه کاربــران کمــک می کنــد وب ســایت های 

کارآمدتــری داشــته باشــند: 
ــدازی  ــرف راه ان ــون دالر ص ــک میلی ــریکم ی ــن و ش »م
ــی  ــا خیل ــد. م ــچ نش ــال الن ــه اص ــم ک ــرکتی کردی ش
ــه  ــزی را ک ــن چی ــن بهتری ــم بنابرای ــت بودی ایده آلیس
می توانســتیم طراحــی کردیــم بــدون این کــه اصــال 
ایــن فکــر کنیــم کــه مشــتری هایمان دقیقــا  بــه 
اهمیــت  چیزهایــی  چــه  بــه  و  می خواهنــد  چــه 
ایــن ماجــرا یــاد گرفتیــم کــه  از  می دهنــد. بعــد 
ــی  ــای واقع ــرج و روی نیازه ــمندانه خ ــان را هوش پولم

کنیــم.«  ســرمایه گذاری  مشــتری هایمان 

اول راه اندازی سایت، دوم نظرخواهی از مشتری 
موسـس Zipcar که بزرگ ترین  چیـس،  رابیـن 
ارائه دهنـده خودرو هـای اشـتراکی در جهـان اسـت: 
باید  کنید  طراحی  موفقی  کار  و  کسب  می خواهید  »اگر 
بفهمید  و  بشناسید  را  خود  مشتری های  سریع  خیلی 
محصولتان  بتوانید  تا  می خواهند  چه  دقیقا  آن ها  که 
به  شرکتم  دومین  راه اندازی  برای  من  کنید.  طراحی  را 
زیادی  پول  آنالین(  نقل  و  حمل  نام GoLoco )شرکت 
این که  بدون  کردم  خرج  وب سایت  یک  طراحی  برای 
مشتری هایم را بشناسم و این یعنی این که اولین بخش از 

کار ما صرفا بر پایه حدس و گمان انجام شد. 

از  بیش  که  پروژه ای  روی  سرمایه گذاری 
حد بزرگ بود 

Inbound. ــرکت ــس ش ــکین، موس ــد فیش رن
 :Moz شــرکت CEO و org

ــب  ــه در راه اندازی Moz مرتک ــتباهی ک ــن اش »بزرگ تری
ــش از حــد  ــروژه بی ــک پ ــه ســراغ ی ــود ک ــن ب شــدیم، ای
ــن  ــل ای ــروژه انجامــش درســت مث ــن پ ــم. ای ــزرگ رفتی ب
ــرای انجــام  ــم! ب ــم بیگ بنــگ راه بیندازی ــود کــه بخواهی ب
ایــن پــروژه الزم بــود ماه هــا وقــت بگذاریــم بــدون 
ــته ایم. در  ــرفت داش ــدر پیش ــم چق ــا ببینی ــه واقع این ک
دنیــای اســتارت آپ های موفــق، این کــه روی پــروژه ای 
ــش از  ــه بی ــد ک ــی کنی ــرمایه گذاری مال ــزی و س برنامه ری
یــک ســال بــه تعویــق بیفتــد، واقعــا بــد اســت. شــما مثــل 
مــا نباشــید و از روش توســعه ســریع اســتفاده کنیــد و مدام 
ــوری اداره  ــان را ج ــرور و تیمت ــود را م ــد پیشــرفت خ رون
کنیــد کــه همــه اعضــا بتواننــد روی هــم حســاب کننــد.« 

خیلی دیر شروع کردم 
لئو بابوتا، نویسنده کتاب های پرفروش: 

»من خیلی دیر سراغ نوشتن رفتم چون از شکست خوردن 
می ترسیدم و اصال به خودم اعتماد نداشتم. باورم نمی شد بتوانم 
چنین کاری بکنم و سال ها به شغلی پرداختم که از آن متنفرم 
بودم در حالی که در تمام آن سال ها می توانستم نوشتن را شروع 
کنم و کسب و کار و تجارتی را راه بیندازم که عاشقش هستم. 
اگر چیزی را که امروز می دانم آن موقع می دانستم، قطعا یک 
دهه زودتر این کار را شروع می کردم و مطمئنم هیچ آغازی 

هیچ وقت به یک سناریوی بد ختم نمی شود.« 
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می خواستم همه کارها را خودم انجام بدهم 
 :TWiT لئو الپورت، موسس شبکه

»بزرگ ترین مشکل من این بود که می خواستم همه کارها را 
خودم به تنهایی انجام بدهم. به عنوان کسی که یک شرکت 
را راه اندازی کرده بود، همه چیزهایی را که الزم بود در مورد 
رسانه و محتوا می دانستم و حتی به مسائل تکنیکی این حوزه 
که مرا به مخاطبم می رساند نیز واقف بودم. اما متاسفانه از 
مسائلی که باعث می شد کسب و کارم به سود برسد آگاه 
نبودم؛ مسائلی مانند بودجه، بازاریابی، تبلیغات و منابع انسانی 
و... . چند سالی سرعت رشدمان زیاد بود ولی بعد این روند 
متوقف شد و من مجبور بودم برای حفظ شرکتم به سختی 
بجنگم و به کارهایی که عاشقشان بودم، نمی رسیدم. این که 
کسی را استخدام و بخشی از وظایفم را به او محول کنم و راز 
و رمز کارم را با او درمیان بگذارم کار پرریسکی برای من بود 
چون احساس می کردم که دارم از شغلم جدا می شوم. ولی 
واقعیت این بود که باید برای موفقیت این قدم را برمی داشتم.« 

ــان  ــه هیجان زده ت ــنهادی ک ــه پیش ب
ــد  ــه« بگویی ــد »ن نمی کن

از  عنــوان  ســه  نویســنده  فریــس،  تیــم 
پرفروش تریــن کتاب هــای نیویــورک تایمــز: 
ــه شــما پیشــنهاد می شــود  ــادی ب »قطعــا پروژه هــای زی
ــی  کــه همه شــان هــم ممکــن اســت جــذاب باشــند ول
ــد  ــه بای ــی ک ــرای کارهای ــود دارد ب ــرزی وج ــا م قطع
ــه  ــی ک ــد و پروژه های ــه بگویی ــا بل ــه آن ه ــتیاق ب ــا اش ب
ــد. پــس اگــر  ــه، متاســفم« آن هــا را رد کنی ــا »ن ــد ب بای
پــروژه ای صــد در صــد شــما را هیجــان زده نکــرده اســت 
ــورت ده  ــن ص ــر ای ــد. در غی ــه« بگویی ــه آن »ن ــا ب قطع
ــه آن  ــه متوج ــدون این ک ــذرد ب ــان می گ ــال از عمرت س

شــده باشــید.« 

از  کار  رشــد  ســرعت  گذاشــتم 
شــود  بیشــتر  توانایــی ام 

ــورک  ــروش نیوی ــنده پرف ــکل حیات،  نویس مای
ــز:  تایم

ــدم؛  ــی شـ ــتباه بزرگـ ــب اشـ ــال 1992 مرتکـ »در سـ
بـــرای رونـــق دادن بـــه شـــرکتم پـــول قـــرض کـــردم. 
متاســـفانه در آن زمـــان تفـــاوت میـــان رشـــد ســـریع 
)ماننـــد ســـلول های ســـرطانی( و رشـــد ســـالم را 
نمی دانســـتم. در نهایـــت همیـــن رشـــد ســـریع همـــه 
ـــن  ـــه زمی ـــد ک ـــث ش ـــت و باع ـــا را گرف ـــوان م ـــرو و ت نی
ـــه  ـــرود. ایـــن تجرب بخوریـــم و کســـب و کارمـــان از بیـــن ب
ــز  ــه هرگـ ــت؛ این کـ ــن داشـ ــرای مـ ــی بـ درس بزرگـ
ـــد  ـــرعتی رش ـــان س ـــا چن ـــب و کارم ب ـــم کس ـــازه نده اج
ـــردن آن  ـــت ک ـــرای مدیری ـــه الزم را ب ـــه بودج ـــد ک کن
نداشـــته باشـــم. پـــس هـــر وقـــت جایـــی بیـــرون از 
شـــرکت دنبـــال راهـــی بـــرای تامیـــن بودجـــه باشـــم 
ـــی را  ـــاری غلط ـــدل تج ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ب

دنبـــال می کنـــم.« 

ــه  ــودم ک ــرده ب ــی ک ــی طراح محصول
نمی شــناختم  را  بــازارش 
 :Quibb سندی مک فرسون، سردبیر

»شـــش مـــاه از وقتـــم را صـــرف طراحـــی محصولـــی 
ـــردم،  ـــتفاده نمی ک ـــی از آن اس ـــودم خیل ـــه خ ـــردم ک ک
بـــا بـــازارش آشـــنا نبـــودم و آن را بـــرای کســـانی طراحـــی 
کـــرده بـــودم کـــه درکشـــان نمی کـــردم. عجـــب 
ـــد  ـــی ش ـــی طراح ـــا محصول ـــود! نهایت ـــی ب ـــتباه بزرگ اش

 ».ــت ــس آن را نمی خواسـ ــچ کـ ــه هیـ کـ
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اری امروز �ب مورهای همم فضانوردی، ژنتیک، فناوری اطالعات  ب
ت

دنیای عیمل و �

ان، به  نو تکنولوژی �ب �ع�ت شگفت آور در حال تاکمل است. ا�ی و ارتباطات و �ز

دارد م �ب
گ

ید به مست صنع�ت شدن اک عنوان یک کشور در حال توسعه، �ی �ب

رویداد کارآفرینی

ان را �ب قیمت ارزان �ت پیش فروش کرد�ی که بتوان�ی اکرخانه 
ت
ما یك مقدار از مصوال�

 . د طمع �ز کرد�ی د گرفته بود�ی و به کسب سود ز�ی . ما مه اکر را �ی را روي �پ نگه دار�ی

ی تواند ویل ما چون در 
واهد مصول اولیه اش را پیش فروش کند، �ز ز گر کیس �ب امروزه ا

آی�ی ز اکر �ب ، توانست�ی به راح�ت از هعده ا�ی زار شناخته شده بود�ی �ب

ام  ب
ز

ز زمینه ا� ی در ا�ی ز مه ر�ی �ز ید ویل هنوز هیچ �ب قصد فروش استارت آپتان را دار

ز صورت بسیار بعید است بتوانید  ید. در ا�ی نداده اید و الگوی خایص در ذهن ندار

رد ز شد کسب و اکر �ش را �ب یداری پیدا کنید که حارصز �ب خر

ری داشته  . مثال ممکن است �ش ب�ی یص سازی کن�ی ز ش
م افزارمان را � ما تالش کرده ا�ی که �ز

ای رسیدن به  شد اما رصفا �ب شید که به مشاوره �ب یک متخصص تغذیه نیاز داشته �ب �ب

ه مه متخصص تغذیه نیست
گ

شاک ه یم روید و در �ب
گ

شاک تناسب اندام به �ب

گ و کسب و اکر  کر�ب ره مارک زا هل فوربس در سال 2007 در�ب ن مب
گ

ی� از نویسنداک

سیده بود، نوشت:  رت و مبوبیت �ز ز درجه از �ش ن�ت اش که آن زمان هنوز به ا�ی این�ت

یع  یک از آن است که شبکه اج�ت »شایعه ها�ی که در سیلیکون ویل شنیده یم شود، حا

گ یم تواند به ارزیسش بیش از 10 میلیارد دالر دست پیدا کند کر�ب فوق العاده مبوب زا
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ما به آینده پاسخ می دهیم 

عامل  ، مد�ی ز گفت وگو �ب آیدا مقق�ی
ن  پ را�ی تو�ت کت دانش بنیان �پ �ش

 سهیال دیلمان
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 دانش بنیان هـــا چـــه خألهایـــی را پاســـخ 
می دهنـــد؟ در واقـــع، می خواهـــم بـــه عنـــوان 
فعـــال ایـــن حـــوزه از دســـتاوردهای ملمـــوس 

ـــد.  ـــان بگویی خودت
ــا و  ــه خألهـ ــخی بـ ــی پاسـ ــه  نوعـ ــا بـ ــب و کار مـ کسـ
ـــتا  ـــن راس ـــده در کشـــور اســـت و در ای ـــش آم مشـــکالت پی
ـــه  ـــرفته ب ـــورهای پیش ـــش روز کش ـــل دان ـــال تبدی ـــه دنب ب
ـــی،  ـــمند ایران ـــان هوش ـــک مهندس ـــا کم ـــی، ب ـــش بوم دان
مدیریـــت دانـــش بـــرای تامیـــن نیازهـــای مربوطـــه و در 
نهایـــت خلـــق محصولـــی ایـــده آل هســـتیم. بـــا توجـــه 
ـــش  ـــر جنب ـــد ب ـــم انداز 1404، تاکی ـــعه چش ـــند توس ـــه س ب
نرم افـــزاری و تولیـــد علـــم و صـــادرات بـــه خـــارج از مرزهـــای 
ـــن  ـــای نوی ـــه بازاره ـــرای ورود ب کشـــور، فرصـــت مناســـبی ب
ـــرای پرکـــردن  ـــه ب ـــی هـــم ک ـــا خواهـــد شـــد. محصوالت مهی
ـــیم  ـــته تقس ـــد دس ـــه چن ـــم، ب ـــه می کنی ـــا ارائ ـــن خأله ای
ـــات  ـــاوری اطالع ـــزات فن ـــا تجهی ـــی از آن ه ـــوند. بخش می ش
)زیرســـاختی و باالدســـتی( اســـت کـــه واردکننـــده 
این گونـــه تجهیـــزات هســـتیم. برخـــی خدمـــات فنـــی 
و مهندســـی اســـت کـــه کامـــال بومـــی شـــده و برخـــی 
طراحـــی راهکارهـــای جامـــع ســـازمانی اســـت کـــه ترکیبـــی 
ــط  ــای برخـ ــدی و نرم افزارهـ ــخت افزارهای گاه تولیـ از سـ

ــار اســـت.  )آنالیـــن( تصمیم یـ
ـــکاری  ـــل ان ـــگاه غیرقاب ـــات جای ـــاوری اطالع  فن
در رشـــد کســـب وکارهای مـــدرن امـــروزی دارد. 
شـــما بـــه عنـــوان صاحـــب یـــک کســـب وکار 
دانش بنیـــان و مـــدرن چـــه تاثیـــر ملموســـی از 

ــد؟  ــس کرده ایـ آن حـ
ــی در  ــاال و صرفه جویـ ــل بـ ــرعت عمـ ــه سـ ــا کـ از آن جـ
هزینه هـــا و بـــه  ویـــژه در زمـــان از جملـــه دســـتاوردهای 
شـــیوه های  مقابـــل  در  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ســـنتی کســـب وکار اســـت، رویکـــرد مـــا بـــرای بهبـــود 
عملکـــرد کســـب وکارمان و بـــه عبارتـــی ســـودآوری 
ـــرای شناســـایی  ـــاز ب ـــورد نی ســـازمانمان، توســـعه چابکـــی م
ــا ســـریع تر از رقباســـت کـــه ایـــن  و دریافـــت فرصت هـ
ـــات  ـــاوری اطالع ـــتفاده از فن ـــا و اس ـــر مبن ـــازی ب چابک س
ـــا  ـــرکت م ـــدن ش ـــک ش ـــت چاب ـــرد. اهمی ـــورت می گی ص
ـــود  ـــریع خ ـــاق س ـــی انطب ـــازمان توانای ـــه س ـــت ک ـــن اس ای
بـــا هـــر گونـــه پیشـــامدی را دارد و هرگـــز بـــه دلیـــل دســـت و 
ـــا بهبودهـــا و پیشـــرفت های اقتصـــادی  ـــرم کـــردن ب پنجـــه ن
ـــا  ـــی م ـــن چابک ـــق ای ـــرای تحق ـــود. ب ـــزرگ نمی ش ـــیار ب س
به شـــدت از فنـــاوری اطالعـــات بهـــره جســـتیم و نتیجـــه اش 
ـــال  ـــغول انتق ـــون مش ـــه اکن ـــوده ک ـــز ب ـــدر موفقیت آمی آن ق

ـــتیم.  تجربیـــات خـــود بـــه ســـایر شـــرکت ها هس
 شـــرکت های دانش بنیـــان بـــرای تولیـــد 
علـــم و ثـــروت چـــه جایگاهـــی می تواننـــد در 

فضـــای اقتصـــادی ایـــران داشـــته باشـــند؟ 
اســـتفاده از دانـــش بـــه عنـــوان ســـرمایه و مـــاده خـــام 
ــری  ــه تطبیق پذیـ ــن این کـ ــرکت ها، ضمـ ــه شـ این گونـ
ــازد،  ــن می سـ ــف را ممکـ ــرایط مختلـ ــر در شـ ــا تغییـ بـ

آیدا محققین سال ۱365 در تهران به دنیا 
آمده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پرتوتاپ 
رایان و صاحب امتیاز دو برند پروتاپ و رهبان 
الکترونیک است. محققین دانش آموخته 
مقطع کارشناسی گرایش سخت افزار است 
و در زمینه شبکه فنی و مهندسی در حوزه 
طراحی سیستم های کامپیوتری و الکترونیکی 
فعالیت می کند. وی توانسته است شبکه 
گسترده خدمات پس از فروش را در همه 
استان ها ایجاد کند. او از سال ۱387 فعالیت 
خود را در حوزه طراحی بردهای الکترونیکی 
و تعمیر و نگهداری سیستم های دیجیتالی و 
کامپیوتری آغاز کرده و به علت نبود دانش 
کافی و کمبود ارائه پشتیبانی فنی در ایران، 
خدمات پشتیبانی و گارانتی واقعی را در کشور 
برای نخستین بار بومی سازی کرده است. طبق 
گفته های این کارآفرین حوزه دانش بنیان، 
استفاده از تکنیک مهندسی معکوس و 
تحلیل تکنولوژی های پیشرفته، همگام با 
متدهای روز جهان، در سیستم های مذکور 
سبب جلوگیری از خروج ارز، صرفه جویی در 
زمان، ارائه خدمات حرفه ای در شأن مشتریان 
ایرانی و از همه مهم تر تولید و صادرات دانش 
مذکور می شود. او تاکنون بیش از ۱0 شعبه در 
کشور با دو برند پروتاپ و رهبان الکترونیک 
راه اندازی کرده و در حال حاضر به آماده سازی 
و راه اندازی شبکه خدمات یکپارچه در همه 
استان ها با همکاری سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای 374 
نفر از بانوان متخصص در کل کشور مشغول 
است و بر اشاعه فرهنگ کارآفرینی از طریق 
تاسیس شرکت های دانش بنیان تاکید دارد. 
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ـــان،  ـــول در جه ـــتراتژیک معم ـــرد اس ـــک راهب ـــوان ی ـــه عن ب
ـــرکت های  ـــه ش ـــبت ب ـــری نس ـــب بهت ـــا ضری ـــد ب می توان
ـــد. حرکـــت  ـــروت ایجـــاد کن ـــع آن ث ـــه طب ـــم و ب ســـنتی عل
ــتاز و  ــاوری پیشـ ــتفاده از فنـ ــر لبـــه تکنولـــوژی و اسـ بـ
به اصطـــالح نوبرانـــه، همیشـــه بـــا درخواســـت بیشـــتری 
از ســـوی بـــازار مواجـــه اســـت و طبیتـــا ســـود بســـیار 

بیشـــتری را نصیـــب صاحبـــان آن خواهـــد کـــرد. 
 شـــرکت های دانش بنیـــان ایرانـــی چـــه 
ــور  ــاد کشـ ــه اقتصـ ــد بـ ــی می تواننـ کمک هایـ

ـــد؟ بکنن
دنیـــای علمـــی و تجـــاری امـــروز بـــر محورهـــای مهـــم 
فضانـــوردی، ژنتیـــک، فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات و 
ـــل  ـــال تکام ـــگفت آور در ح ـــرعتی ش ـــا س ـــوژی ب نانو تکنول
ـــعه،  ـــال توس ـــور در ح ـــک کش ـــوان ی ـــه عن ـــران، ب ـــت. ای اس
یـــا بایـــد بـــه ســـمت صنعتـــی شـــدن گام بـــردارد کـــه 
سیاســـت های حمایـــت از تولیـــد داخلـــی بـــر ایـــن 
راهبـــرد تاکیـــد دارد یـــا بایـــد در لبـــه علـــم و دانـــش 
ـــی  ـــد. یک ـــر می رس ـــه نظ ـــد. ب ـــاد کن ـــر ایج ـــری تغیی بش
ـــت  ـــری در جه ـــروت و دیگ ـــم و ث ـــزاری عل ـــت هم اف در جه
ـــام  ـــن اهتم ـــر م ـــه نظ ـــی دارد. ب ـــداری گام برم ـــت و پای تثبی
ـــه هـــر دو شـــاخه صنعتـــی شـــدن و  دقیـــق و هوشـــمندانه ب
ـــم  ـــرفت را فراه ـــه پیش ـــان، زمین ـــدن، توام ـــان ش دانش بنی
ـــگ  ـــم و جن ـــرایط تحری ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــی  آورد. ول م
ـــر  ـــه نظ ـــته اســـت، ب ـــر گذاش ـــا پشـــت س ـــه کشـــور م و... ک
ــد  ــی می تواننـ ــان ایرانـ ــرکت های دانش بنیـ ــد شـ می رسـ
ـــو اقتصـــاد نقـــش  ـــزور و کشـــنده لکوموتی ـــوان کاتالی ـــه  عن ب

ـــد.  ـــازی کنن ـــدی ب کلی
حفـــظ  در  شـــرکت ها  ایـــن  نقـــش   
ــه  ــور محرکـ ــه موتـ ــانی کـ ــرمایه های انسـ سـ

اقتصـــاد ملـــی هســـتند، چیســـت؟ 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  توســـعه   کـــه  آن جـــا  از 
صنعتـــی متکـــی بـــر توســـعه  فنـــاوری اســـت نـــه بـــر 
ســـرمایه یـــا ســـخت افزار، نیـــروی انســـانی - یـــا بهتـــر 
بگوییـــم ســـرمایه انســـانی - در واقـــع محـــور فعالیـــت 
ــانی  ــرمایه های انسـ ــاراج سـ ــت. تـ ــه شرکت هاسـ این گونـ
ـــته  ـــی در گذش ـــه کاف ـــود توج ـــه نب ـــا نتیج ـــرار مغزه ـــا ف ی
ـــوده اســـت حـــال  ـــه اهمیـــت نیـــروی انســـانی متخصـــص ب ب
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــت از شـ ــه و حمایـ ــه توجـ آن کـ
ـــاد و  ـــگان ایج ـــرای کار نخب ـــبی ب ـــتر مناس ـــت بس در نهای
ســـرمایه عظیـــم کشـــور را در ایـــن حـــوزه حفـــظ و حمایـــت 

می کنـــد. 
 خودکفایـــی اقتصـــادی و رســـیدن بـــه 
یـــک اقتصـــاد مقاومتـــی یکـــی از راهبردهـــای 
ــرکت های  ــت. شـ ــران اسـ ــاد ایـ ــی اقتصـ کلـ
ــن  ــتای ایـ ــی در راسـ ــه نقشـ ــان چـ دانش بنیـ

ــد؟  ــا کننـ ــد ایفـ ــرد می تواننـ راهبـ
ـــف  ـــق تعری ـــود و طب ـــی در ذات خ ـــاد مقاومت ـــوم اقتص مفه
ـــی  ـــا تدافع ـــی ی ـــت ریاضت ـــری سیاس ـــم رهب ـــام معظ مق
نیســـت بلکـــه تبدیـــل صحیـــح تهدیدهـــا بـــه فرصـــت 

ـــع و  ـــع موان ـــک رف ـــارب نزدی ـــن تق ـــن ای ـــه نظـــر م اســـت. ب
ــاد فرصت هـــای نـــاب در شـــرکت های دانش بنیـــان  ایجـ
ـــه  ـــن گون ـــتگاه ای ـــا را خاس ـــور م ـــون کش ـــه اکن ـــت ک اس
شـــرکت ها کـــرده. ایجـــاد مشـــاغل پایـــدار بـــا ســـرمایه 
نســـبتا انـــدک، ارتبـــاط موثـــر بـــا فضـــای دانشـــگاهی و 
ـــروت،  ـــریع ث ـــد س ـــه تولی ـــاوری و در نتیج ـــوآوری در فن ن
ــاد مقاومتـــی  ــا اقتصـ ــه شـــرکت ها را بـ اهـــداف این گونـ

ـــت.  ـــرده اس ـــو ک ـــق و همس ـــال منطب کام
ـــی  ـــه زمینه های ـــی در چ ـــوان داخل ـــر ت ـــه ب  تکی
ــرکت ها  ــن شـ ــی ایـ ــت فعلـ ــد اولویـ می توانـ

ـــد؟  باش
ـــال  ـــد مث ـــای تولی ـــه معن ـــر ب ـــی اگ ـــوان داخل ـــر ت ـــه ب تکی
دوچرخـــه نباشـــد، موثـــر اســـت. امـــا اجـــازه بدهیـــد در 
ـــت،  ـــده اس ـــه کاری بن ـــه زمین ـــات ک ـــاوری اطالع ـــوزه فن ح
صحبـــت کنیـــم. منابـــع ایـــن تکنـــوژی بســـیار ارزان و قابـــل 
دســـترس اســـت و محصـــوالت در زمـــان نســـبتا کـــم تولیـــد 
می شـــوند. نتیجـــه نیـــز شـــگفت آور اســـت؛ به ســـرعت 
میـــان مـــردم جـــا می افتـــد و عمومـــی می شـــود و بـــه 
درآمـــد می رســـد. این گونـــه شـــرکت ها به ســـرعت رشـــد 
می کننـــد و می تواننـــد شـــغل ایجـــاد کننـــد. در ســـایر 
ـــردم  ـــاره ک ـــه آن اش ـــم ب ـــدای عرایض ـــه ابت ـــی ک حوزه های
ـــک  ـــدن از ی ـــل ش ـــذا تبدی ـــت. ل ـــابه اس ـــت مش ـــز وضعی نی
کشـــور در حـــال توســـعه بـــه یـــک ایـــران توســـعه یافته 
ـــرده  ـــتان طـــی ک ـــه هندوس ـــابه مســـیری ک ـــوی مش ـــا الگ ب

اســـت اصـــال بعیـــد بـــه نظـــر نمی رســـد. 
ــاد  ــه اقتصـ ــیدن بـ ــای رسـ ــی از راه هـ  یکـ
ـــت  ـــی اس ـــروت در بخش های ـــد ث ـــی تولی مقاومت
کـــه مبتنـــی بـــر نـــوآوری اســـت؛ زمینـــه ای 
کـــه شـــرکت های دانش بنیـــان می تواننـــد 
ـــند.  ـــته باش ـــی در آن داش ـــی ثمربخش نقش آفرین
بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر چـــه حمایت هایـــی 
بایـــد از ایـــن شـــرکت ها شـــود و خـــود ایـــن 
ــد در  ــتراتژی هایی را بایـ ــه اسـ ــرکت ها چـ شـ

ـــد؟  ـــش بگیرن پی
 بـــه نظـــر مـــن اولیـــن قـــدم مهـــم ارزیابـــی 
صحیـــح تشـــخیص صالحیـــت صادقانـــه این گونـــه 
ـــترهای  ـــر بس ـــال حاض ـــبختانه در ح ـــت. خوش شرکت هاس
بســـیار مناســـبی بـــرای رشـــد این گونـــه شـــرکت ها در 
کشـــور فراهـــم شـــده اســـت. چنانچـــه ایـــن فرصـــت 
طالیـــی را مغتنـــم بشـــماریم و بـــا مدیریـــت صحیـــح 
ــه  ــی هزینـ ــرکت های واقعـ ــب و در شـ ــای مناسـ در جـ
ـــان  ـــروت در زم ـــاد ث ـــت ایج ـــدی در جه ـــم، گام بلن کنی
کوتاه تـــری برداشـــته ایم. شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــازمان  ـــه س ـــیر آتی ـــمندانه مس ـــه و هوش ـــد آینده نگران بای
ـــان  ـــد زم ـــن بای ـــا همچنی ـــد. آن ه ـــش را ترســـیم کنن خوی
ــل  ــای قابـ ــا و طرح هـ ــر ایده هـ ــود را بـ ــرمایه خـ و سـ
توســـعه ســـرمایه گذاری کننـــد تـــا ضمـــن جلوگیـــری 
از هدررفـــت منابـــع، از فرصـــت پیـــش آمـــده نهایـــت 

 .اســـتفاده را ببرنـــد
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45 سال کارآفرینی

، بنیان گذار  ی
گفت و گو �ب ممد مروج حسی�ز

ان  ز اکرخانه فرش ماشی�ز در ا�ی اول�ی

 علیرضا بهداد 
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ــه از  ــدام نقطـ ــل کـ ــد اهـ ــدا بفرماییـ  ابتـ
جغرافیـــای ایـــران هســـتید و دوران کودکـــی 

ــد؟  ــه گذراندیـ ــود را چگونـ خـ
ـــدرک  ـــدم و م ـــد ش ـــیراز متول ـــهر ش ـــال 1321 در ش س
دیپلـــم خـــود را در زادگاهـــم دریافـــت کـــردم. رشـــته 
ـــتم  ـــت داش ـــون دوس ـــدم و چ ـــک می خوان ـــی فیزی ریاض
مهنـــدس شـــوم ســـال 1339 در رشـــته مکانیـــک 
دانشـــگاه پلي تکنیـــک )امیرکبیـــر کنونـــی( قبـــول 
ـــن  ـــی ام را در ای ـــدرک کارشناس ـــد م ـــال بع ـــدم و 4 س ش
رشـــته گرفتـــم. مـــن در آن ســـال ها مشـــکلی بـــرای 
یافتـــن کار نداشـــتم و بـــا توجـــه بـــه نیـــاز کشـــور و 
برخـــی صنایـــع نوظهـــور توانســـتم در چنـــد کارخانـــه 
ــود  ــه خـ ــران آن را بـ ــر مدیـ ــم و نظـ ــروف کار کنـ معـ
ــال ها در کارخانه هـــای جیـــپ  جلـــب کنـــم. در آن سـ
ــورد  ــه ارج، نـ ــي(، کارخانـ ــودرو فعلـ ــر )پارس خـ رامبلـ
ــا در گـــروه صنعتـــي  ــا نهایتـ ــواز و... کار کـــردم امـ اهـ
ـــي  ـــن نبات ـــه روغ ـــن در کارخان ـــدگار شـــدم. م بهشـــهر مان
ـــود،  ـــهر ب ـــی بهش ـــروه صنعت ـــای گ ـــه از زیرمجموعه ه ک
ــودم.  ــازی بـ ــمت قوطي سـ ــن در قسـ ــردم. مـ کار می کـ
مدتـــي مســـئول کارتن ســـازي و مدتـــي هـــم مســـئول 
تعمیـــرات شـــرکت پاکســـان بـــودم. بعـــد از حـــدود 2 
ـــا  ـــتم ام ـــهر برگش ـــي بهش ـــروه صنعت ـــه گ ـــاره ب ـــال دوب س
ـــي  ـــروژه قالیباف ـــن پ ـــئول اولی ـــوان مس ـــه عن ـــار ب ـــن ب ای
ـــد  ـــک واح ـــهر ی ـــی بهش ـــروه صنعت ـــود گ ـــرار ب ـــران. ق ای
ـــان  ـــه کاش ـــم ب ـــن ه ـــدازد. م ـــان راه بین ـــي در کاش قالیباف
ـــده  ـــه عه ـــد را ب ـــي راون ـــروژه قال ـــئولیت پ ـــم و مس رفت
ـــاجي  ـــت نس ـــه صنع ـــه عرص ـــورت ب ـــن ص ـــم و بدی گرفت

وارد شـــدم. 

 ورود شـــما بـــه صنعـــت نســـاجی همزمـــان 
ـــا  ـــتین گام ه ـــور نخس ـــه کش ـــود ک ـــا دوره  ای ب ب
ــت.  ــدن برمی داشـ ــی شـ ــت صنعتـ را در جهـ

ـــد؟  ـــاخته ش ـــور س ـــد چط ـــه راون کارخان
ـــب  ـــین آالت را نص ـــازیم و ماش ـــه را بس ـــود کارخان ـــرار ب ق
ـــذار  ـــدي )بنیانگ ـــا حمی ـــدس رض ـــاي مهن ـــه آق ـــم و ب کنی
ـــا  ـــان ب ـــان آن زم ـــم. ایش ـــل دهی ـــهد( تحوی ـــرش مش ف
مخمـــل کاشـــان کار مي کردنـــد کـــه آن جـــا را تـــرک 
ـــرداري  ـــه بهره ب ـــه مرحل ـــم ب ـــد ه ـــه راون ـــد. کارخان کردن
ـــدند  ـــدا ش ـــروه بهشـــهر ج ـــه ایشـــان از گ ـــود ک ـــیده ب رس
و در خراســـان کارشـــان را شـــروع کردنـــد بـــه همیـــن 
ـــاي ایشـــان  ـــه ج ـــه ب ـــد ک ـــن پیشـــنهاد دادن ـــه م ـــل ب دلی
ـــه  ـــن کارخان ـــه اولی ـــن کارخان ـــم. ای ـــام ده ـــن کار را انج ای

ـــود.  ـــران ب ـــیني ای ـــرش ماش ف

 پـــس بـــه همیـــن خاطـــر اســـت کـــه بـــه 
شـــما پـــدر صنعـــت فـــرش ماشـــینی ایـــران 

 ! ینـــد می گو
بلـــه. البتـــه قبـــل از آن چندیـــن ماشـــین را در مخمـــل 
ـــازار  ـــه ب ـــود ک ـــد و مشـــخص ب ـــرده بودن کاشـــان امتحـــان ک

45 سال پیش جوانی شیرازی تبار که 
چند سالی از اخذ مدرک کارشناسی اش 
در رشته مکانیک می گذشت مامور 
شد نخستین کارخانه فرش ماشینی 
کشور را در ایران بنیان گذاری 
کند. شاید به همین خاطر باشد که 
می توان محمد مروج حسینی را که 
75 سال از عمرش می گذرد، پدر 
فرش ماشینی کشور دانست. 
او که اینک رئیس »انجمن نساجی 
ایران« است به خواسته برخی 
کارآفرینان و سرمایه گذاران قدیمی در 
سال 50 طراحی و ساخت کارخانه فرش 
راوند کاشان را آغاز کرد. در سال های 
بعد این برند به یکی از معتبرترین 
کارخانه های فرش ماشینی کشور تبدیل 
شد. گذشته از روزگاری که امروز بر راوند 
می گذرد و مانند برخی برندهای قدیم 
حال و روز مناسبی ندارد، این کارخانه 
نخستین گام ها به سمت مدرنیزاسیون 
صنعت فرش کشور را برداشت تا 
خانواده های ایرانی با پرداخت هزینه 
کمتر بتوانند صاحب فرش شوند. مروج 
حسینی در گفت وگویی که با وی داشتیم 
و آن را خواهید خواند، ضمن بازخوانی 
خاطرات زندگی خود، شرح می دهد که 
راوند چگونه راه اندازی شد و او بعدها از 
چه راهی توانست در این صنعت خود 
را به عنوان یک کارآفرین معرفی کند. 
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خوبـــي خواهـــد داشـــت بـــه همیـــن منظـــور پـــروژه اي 
تعریـــف کردنـــد کـــه همـــه تولیـــدات را بـــه بلژیـــک منتقـــل 
کننـــد چـــون دولـــت اجـــازه تولیـــد فـــرش ماشـــیني را 
صـــادر نمي کـــرد تـــا تولیـــد فـــرش دســـتباف آســـیب 
ـــه  ـــوز کار گرفت ـــادرات مج ـــاس ص ـــر اس ـــرکت ب ـــد. ش نبین
ـــدي  ـــل تولی ـــازار داخ ـــراي ب ـــه ب ـــود ک ـــم نب ـــرار ه ـــود. ق ب
ـــه  ـــدر در داخـــل اســـتقبال شـــد ک ـــا آن ق داشـــته باشـــیم ام
ــه  ــري کـ ــم. اثـ ــادر نکردیـ ــا را صـ ــدام از فرش هـ هیچ کـ
ایـــن کارخانـــه داشـــت ایـــن بـــود کـــه بعضـــي محصـــوالت از 
ـــارج  ـــازار خ ـــا را از ب ـــد بوری ـــاي ارزان مانن ـــه کفپوش ه جمل
کـــرد )بوریـــا زیرانـــدازی بافتـــه شـــده از ني هایـــي بـــود 
کـــه از جنـــوب مي آوردنـــد(. در منـــازل هـــم بوریـــا بـــه 
ـــد  ـــتفاده مي ش ـــي اس ـــر قال ـــراي زی ـــش ب ـــک پوش ـــوان ی عن
چـــون کـــف اتاق هـــا معمـــوال خاکـــي یـــا گچـــی بـــود. 
ـــیدیم.  ـــو مي رس ـــه زیل ـــد ب ـــم و بع ـــه گلی ـــر ب ـــد از حصی بع
ـــد.  ـــتفاده مي ش ـــو اس ـــاال از زیل ـــطح ب ـــاجد س ـــال در مس قب
ـــن  ـــد جایگزی ـــازار آم ـــه ب ـــیني ب ـــرش ماش ـــه ف ـــي ک زمان

ـــد.  ـــو ش ـــم و زیل ـــر، گلی ـــا، حصی بوری

ـــراِن آن  ـــاوری در ای ـــر فن ـــه فق ـــه ب ـــا توج  ب
ـــد؟  ـــور وارد ش ـــدام کش ـــوژي از ک ـــان، تکنول زم
ــه  ــق بـ ــندگي متعلـ ــخ و ریسـ ــد نـ ــین آالت تولیـ ماشـ
ـــک  ـــه بلژی ـــوط ب ـــي مرب ـــین آالت بافندگ ـــتان و ماش انگلس

ـــود.  ب

ــا  ــیني در دنیـ ــرش ماشـ ــان فـ ــا آن زمـ  آیـ
تولیـــد مي شـــد؟ 

ــا  ــر از مـ ــال زودتـ ــدود 15 سـ ــا حـ ــه، ترکیه ای هـ بلـ
ـــد  ـــان و هلن ـــک، آلم ـــد و بلژی ـــرده بودن ـــروع ک کار را ش
ـــا  ـــان عمدت ـــا آن زم ـــتند. ام ـــیني داش ـــرش ماش ـــم ف ه
ــه  ــال، بـ ــد سـ ــد از چنـ ــود. بعـ ــمي بـ ــا پشـ فرش هـ
علـــت گرانـــي پشـــم، همـــه بافتـــن فـــرش اکریلیـــک 
را شـــروع کردنـــد )اکریلیـــک الیـــاف مصنوعـــي اســـت 
ـــش  ـــت. پوش ـــک اس ـــم نزدی ـــه پش ـــش ب ـــه ویژگي های ک
پلي اســـتر هـــم کـــه بـــه پنبـــه نزدیـــک اســـت، بـــراي 
لبـــاس اســـتفاده مي شـــود(. بنابرایـــن مـــن از ســـالي 
کـــه وارد نســـاجي شـــدم )1351( تـــا مهرمـــاه 1357 
در ایـــن پـــروژه کار کـــردم و کارخانـــه را بـــه مرحلـــه 
بهره بـــرداري رســـاندم. بعـــد از آن کارخانه هـــای فـــرش 
پـــارس در قزویـــن، فـــرش شـــهباف )کـــه بعدهـــا بـــه 
ـــت  ـــرش رش ـــت( و ف ـــام یاف ـــر ن ـــالن تغیی ـــرش گی ـــام ف ن
راه انـــدازي شـــد. تـــا زمـــان انقـــالب اســـالمي مـــا 14 
واحـــد فـــرش ماشـــیني داشـــتیم کـــه از میـــان آن هـــا 
ـــي  ـــد دولت ـــد و 8 واح ـــی مان ـــي باق ـــه خصوص 6 کارخان
)ملـــی( شـــد. از جملـــه آن هـــا فـــرش پـــارس متعلـــق 
بـــه حاج آقـــا برخـــوردار بنیان گـــذار کارخانجـــات 
ــه  ــق بـ ــهباف متعلـ ــرش شـ ــارس، فـ ــی پـ لوازم خانگـ
آقـــاي هرنـــدي، کارخانـــه ای در شـــهر صنعتـــي البـــرز، 
ــینما  ــک سـ ــه مالـ ــق بـ ــن متعلـ ــه ای در قزویـ کارخانـ
مولـــن روژ )ســـینما ســـروش فعلـــی( و فـــرش اکباتـــان 
ـــد،  ـــرمایه گذاري ش ـــان س ـــهرک اکبات ـــروژه ش ـــا پ ـــه ب ک
ـــع  ـــظ صنای ـــون حف ـــاس قان ـــر اس ـــا ب ـــن واحده ـــد. ای بودن

در اوایـــل انقـــالب ملـــي شـــدند. 
 ســـال 57 کارخانـــه فـــرش راونـــد افتتـــاح 
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ــالب  ــروزی انقـ ــا پیـ ــال بـ ــن سـ ــد. ایـ شـ
ـــاخت  ـــس از س ـــارن دارد. پ ـــران تق ـــالمی ای اس
ـــس  ـــای پ ـــد و در فض ـــه کردی ـــه چ ـــن کارخان ای

از انقـــالب بـــه چـــه کاری روی آوردیـــد؟ 
بعـــد از این کـــه از کاشـــان بیـــرون آمـــدم بـــه عنـــوان 
ـــال  ـــا س ـــدم و ت ـــو ش ـــه مین ـــه وارد کارخان ـــر کارخان مدی
ـــرادرم  ـــه همـــراه ســـه ب ـــدم. بعـــد از آن ب 1359 آن جـــا مان
تصمیـــم گرفتیـــم کاري بـــراي خودمـــان راه انـــدازي کنیـــم 
ـــارس را در  ـــتان ف ـــیني در اس ـــرش ماش ـــد ف ـــن واح و اولی
ـــم  ـــت ه ـــد موک ـــد تولی ـــک واح ـــم و ی ـــیراز راه انداختی ش
ـــای  ـــن واحده ـــزو اولی ـــا ج ـــم. م ـــدازي کردی ـــا راه ان بعده
تولیدکننـــده موکـــت بودیـــم. قبـــل از مـــا واحـــدي در 
ـــي  ـــروه صنعت ـــه گ ـــق ب ـــه متعل ـــود ک ـــاده ب اراک راه افت
ـــد. در  ـــم بودن ـــر ه ـــد دیگ ـــي، دو واح ـــود. یک ـــهر ب بهش
ـــا  ـــد ام ـــد مي ش ـــدي تولی ـــت نم ـــم موک ـــارس ه ـــرش پ ف
ـــه دســـت  ـــار ب ـــن ب ـــارس اولی ـــت در اســـتان ف ـــد موک تولی
ـــان آرام آرام  ـــهر کاش ـــال 1370 ش ـــد. در س ـــام ش ـــا انج م
داشـــت بـــه مرکـــز فـــرش ماشـــیني تبدیـــل مي شـــد 
ـــرش  ـــل ف ـــراي تکمی ـــد ب ـــک واح ـــا ی ـــم در آن ج ـــا ه و م
ماشـــیني راه انـــدازی کردیـــم؛ یعنـــي در واقـــع بعـــد از 
بافتـــه شـــدن فـــرش، کارهـــاي تکمیلـــي آن را انجـــام 
مي دادیـــم. ایـــن واحـــد هنـــوز هـــم بـــه نـــام شـــرکت 

ـــت.  ـــال کار اس ـــان در ح ـــي تاب صنعت

 در ســـال های گذشـــته کارخانـــه فـــرش 
ـــی  ـــاظ مدیریت ـــه لح ـــبی ب ـــت مناس ـــد وضعی راون
ـــه  ـــت ب ـــه نتوانس ـــن کارخان ـــرا ای ـــت. چ نداش
ــینی  ــرش ماشـ ــه فـ ــن کارخانـ ــوان اولیـ عنـ

ایـــران مانـــدگار بمانـــد؟ 
در ایـــن شـــرکت تعـــداد زیـــادي مدیرعامـــل آمدنـــد 
ــه  ــي، بـ ــش خصوصـ ــه بخـ ــي بـ ــد و در مقطعـ و رفتنـ
آقایـــي بـــه نـــام آیت اللهـــي، فروختـــه شـــد کـــه 
ایشـــان نتوانســـت اقســـاطش را بپـــردازد و فـــردی بـــه 
ـــهرداري  ـــد. ش ـــرکت را خری ـــن ش ـــقلي زاده ای ـــام عباس ن
ـــور شـــدند  ـــود و مجب ـــکار ب ـــداري طلب ـــن شـــرکت مق از ای
بعضـــی از زمین هایشـــان را بفروشـــند کـــه در نهایـــت 

بـــه شـــرکت کوچکـــي تبدیـــل شـــد. 

ـــینی  ـــرش ماش ـــدر ف ـــوان پ ـــه عن ـــما را ب  ش
ـــوان را  ـــن عن ـــان ای ـــند. خودت ـــران می شناس ای

ـــد؟  ـــول داری قب
ــا  ــان بـ ــده(. همزمـ ــا خنـ ــت )بـ ــود گفـ ــه، مي شـ بلـ
مـــن، آقـــاي مهنـــدس حمیـــدي کـــه فـــرش مشـــهد 
را راه انـــدازی کردنـــد، در مخمـــل کاشـــان تجربـــه 
واحـــد  بزرگ تریـــن  االن  و  داشـــتند  را  قالیبافـــي 
ـــان  ـــه ایش ـــق ب ـــران متعل ـــیني ای ـــرش ماش ـــدي ف تولی
ـــن  ـــم در انجم ـــل ه ـــال قب ـــدود 14، 15 س ـــت. از ح اس
ـــودم و  ـــیني ب ـــرش ماش ـــه ف ـــاجي در کمیت ـــع نس صنای
شـــاید بـــه نوعـــي قدیمي تریـــن فـــرد دســـت اندرکار 

فـــرش ماشـــیني باشـــم. 

 شـــما ناخواســـته یـــا اتفاقـــی بـــه عنـــوان 
ـــاجی  ـــت نس ـــک وارد صنع ـــدس مکانی ـــک مهن ی
ــی  ــد، راضـ ــه رفته ایـ ــی کـ ــدید. از راهـ شـ

هســـتید؟ 
ــود  ــارم بـ ــه در اختیـ ــي کـ ــر فرصتـ ــن از هـ ــه، مـ بلـ
ــه  ــل از این کـ ــال قبـ ــردم. مثـ ــتفاده کـ ــي اسـ به خوبـ
ـــروژه اي را شـــروع کنـــم ایـــن شـــهر  بخواهـــم در کاشـــان پ
ــا  ــود. امـ ــختي بـ ــري سـ ــناختم و تصمیم گیـ را نمي شـ
فکـــر مي کـــردم از صفـــر شـــروع کـــردن یـــک پـــروژه 
ـــا  ـــین آالت ت ـــب ماش ـــه و نص ـــت و از تهی ـــي اس کار خوب
اســـتخدام کارکنـــان را خـــودم انجـــام دادم. بـــه نظـــرم 
ـــاره زندگـــي کنـــم همیـــن کار را انجـــام  اگـــر بخواهـــم دوب

خواهـــم داد. 
ـــر  ـــه فک ـــه ب ـــدم ن ـــل ش ـــه فارغ التحصی ـــي ک ـــن زمان م
بـــودم و نـــه جـــرات داشـــتم کـــه بـــراي خـــودم کار 
ـــک  ـــردن در ی ـــا کار ک ـــه ب ـــودم ک ـــر ب ـــن فک ـــم. در ای کن
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــم ک ـــب کن ـــه کس ـــزرگ تجرب ـــد ب واح
ـــجویان  ـــي دانش ـــدارد. حت ـــود ن ـــا وج ـــد م ـــل جدی در نس
خودشـــان  مي خواهنـــد  ســـوم  و  دوم  ســـال  هاي 
ــه  ــم کـ ــاني کار کردیـ ــا کسـ ــا بـ ــوند. مـ ــا شـ کارفرمـ
ـــه  ـــا هزین ـــع ب ـــد. در واق ـــح کردن ـــتباهاتمان را تصحی اش
ـــودش  ـــد خ ـــل جدی ـــا نس ـــم ام ـــتباه کردی ـــران اش دیگ
هزینـــه اشـــتباهاتش را مي پـــردازد در حالـــی کـــه 
بـــه نظـــر مـــن حتـــي ریســـک کـــردن هـــم آمـــوزش 
مي خواهـــد. ریســـک کـــردن یـــک جریـــان عقلـــي - 
ـــي  ـــت و منف ـــکات مثب ـــد ن ـــه در آن بای ـــت ک ـــري اس فک
در کنـــار هـــم قـــرار بگیرنـــد. ممکـــن اســـت نـــکات 
ـــرد.  ـــک ک ـــد ریس ـــوب بای ـــه خ ـــد ک ـــتر باش ـــي بیش منف
ـــه  ـــک ب ـــدون ش ـــد ب ـــي باش ـــکات منف ـــه ن ـــر هم ـــا اگ ام
شکســـت منجـــر مي شـــود. مـــن تـــا ســـال 1359 بـــا 
ـــن  ـــه ای ـــم ب ـــوز ه ـــه هن ـــردم ک ـــیاری کار ک ـــاي بس جاه
ـــه  ـــي ک ـــردن در جمع ـــم. کار ک ـــار مي کن ـــوع افتخ موض
35 هـــزار پرســـنل داشـــت )گـــروه صنعتـــي بهشـــهر( 
ـــن  ـــه م ـــي ک ـــود. تصمیمات ـــر ب ـــکده موثرت از دوره دانش
ــي  ــل آموزش هایـ ــه دلیـ ــتر بـ ــرم بیشـ ــروز می گیـ امـ
ـــا  ـــا ت ـــرده ام. م ـــب ک ـــن کار کس ـــراد حی ـــه از اف ـــت ک اس
ـــم  ـــر کار رفتی ـــدیم و س ـــل ش ـــه فارغ التحصی ـــی ک زمان
ـــه  ـــه این ک ـــد ب ـــه برس ـــم چ ـــده بودی ـــک ندی ـــي چ حت
ـــود  ـــي وج ـــط کار نکات ـــم چـــک بنویســـیم. در محی بتوانی
دارد کـــه هیـــچ اســـتاد و دانشـــکده اي نمي توانـــد بـــه 
ـــبه اي  ـــکده در محاس ـــر در دانش ـــما اگ ـــوزد. ش ـــما بیام ش
اشـــتباه کنیـــد نهایتـــا نمره تـــان کـــم مي شـــود امـــا 
ـــه  ـــه فاجع ـــد ب ـــه رخ ده ـــتباه در کارخان ـــان اش ـــر هم اگ
منجـــر مي شـــود. کســـاني هســـتند کـــه اگـــر شـــما 
ــه  ــر بـ ــل باالتـ ــوید، در مراحـ ــب شـ ــتباهي مرتکـ اشـ
داد شـــما مي رســـند و ایـــن بـــا کـــم شـــدن دو، ســـه 
ـــر  ـــم اگ ـــن ه ـــاید م ـــت. ش ـــاوت اس ـــي متف ـــره خیل نم
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امـــروز فارغ التحصیـــل مي شـــدم مثـــل همان هـــا 
ــجویان  ــع دانشـ ــار در جمـ ــک بـ ــردم. یـ ــر مي  کـ فکـ
دانشـــگاه پلي تکنیـــک کـــه صحبـــت مي کـــردم، از 
میـــزان حقوقـــم در آن زمـــان ســـوال کردنـــد. گفتـــم 
ــان در  ــود )75 تومـ ــان بـ ــم 2250 تومـ ــن حقوقـ اولیـ
ــوق  ــاده حقـ ــر سـ ــر یـــک کارگـ روز(. یعنـــي 10 برابـ
ـــودم.  ـــم نب ـــوز 24 ســـاله ه ـــه هن ـــي ک ـــم در حال مي گرفت
ـــر  ـــک کارگ ـــر ی ـــي دوبراب ـــه حت ـــرد لیسانس ـــک ف االن ی
ســـاده هـــم حقـــوق نمي گیـــرد. دلیلـــش ایـــن اســـت 
کـــه آن موقـــع قانـــون عرضـــه و تقاضـــا حاکـــم بـــود 
یعنـــي واحدهـــاي جدیـــدي راه مي افتـــاد و افـــراد 
تحصیلکـــرده خیلـــي کـــم بودنـــد. آن موقـــع بهتریـــن 
ـــي  ـــود. یک ـــي ب ـــک مل ـــت و بان ـــرکت نف ـــغل ها در ش ش
ـــرکت  ـــه در ش ـــود ک ـــن ب ـــع ای ـــا آن موق ـــاي م از آرزوه
نفـــت اســـتخدام شـــویم. بعـــد از ســـربازي در نـــورد 
ـــک  ـــه ی ـــود ک ـــوالدی ب ـــد ف ـــن واح ـــودم. اولی ـــواز ب اه
ـــد و  ـــزات آن بودن ـــب تجهی ـــال نص ـــي در ح ـــروه آلمان گ
ـــن  ـــا ای ـــي ب ـــان انگلیس ـــا زب ـــودن ب ـــنا ب ـــل آش ـــه دلی ب
ـــد  ـــده بودن ـــاگ آم ـــه دم ـــه از کارخان ـــي ک ـــروه آلمان گ
ـــه  ـــودم ک ـــت ب ـــواز ناراح ـــان در اه ـــدم. آن زم ـــنا ش آش
همکالســـي هاي مـــن چـــرا در تهـــران اســـتخدام 
ـــات  ـــا امکان ـــران واقع ـــان ته ـــه. آن زم ـــن ن ـــده اند و م ش
خیلـــي خوبـــي داشـــت. آن زمـــان ســـرمایه گذاري 
ــود و  ــازه بـ ــردن یـــک مغـ ــاز کـ ــد بـ کوچـــک در حـ
ــیس  ــرمایه هاي کالن تاسـ ــا سـ ــي بـ ــاي بزرگـ واحدهـ
ـــت  ـــا راح ـــن واحده ـــه ای ـــه ورود ب ـــه البت ـــود ک ـــده ب ش
نبـــود. بـــراي ورود بـــه کارخانـــه ارج خاطـــرم هســـت 
از مـــا امتحـــان کتبـــي  گرفتنـــد و مصاحبه هـــا جـــدي 
بـــود تـــا بتواننـــد کســـي را اســـتخدام کننـــد. در هـــر 
حـــال بـــه نظـــرم در راهـــي کـــه رفتـــه ام درصـــدي 
تصـــادف و شـــانس هـــم دخیـــل بـــوده امـــا انســـان 
ـــاد  ـــد اعتم ـــي مي کن ـــت ط ـــا موفقی ـــل را ب ـــي مراح وقت
بـــه نفســـش هـــم بیشـــتر مي شـــود. البتـــه افزایـــش 
ــود.  ــن مي شـ ــا ممکـ ــا جابه جایي  هـ ــم بـ ــوق هـ حقـ

 بـــه عنـــوان یـــک کارآفریـــن کـــه در 
ــد در  ــاد کرده ایـ ــه ای ایجـ ــان کارخانـ زادگاهتـ
ــه  ــان چگونـ ــت تولیدتـ ــر وضعیـ ــال حاضـ حـ

ــت؟  اسـ
ـــم حـــدود 140 پرســـنل  ـــه در شـــیراز داری ـــه اي ک مجموع
ـــتر  ـــنلمان بیش ـــد پرس ـــان مي خواه ـــا دلم ـــه م دارد. البت
ـــه  ـــي ک ـــته فرصت های ـــال گذش ـــد س ـــا در چن ـــود ام ش
ـــق و  ـــد خل ـــوده و بای ـــس نب ـــه ک ـــرای هم ـــده ب داده ش
ـــات  ـــد از امکان ـــا بتوانی ـــید ت ـــته باش ـــي داش ـــوي خاص خ
اســـتفاده کنیـــد. در ســـال 70 مـــا بزرگ تریـــن بخـــش 
فـــروش فـــرش ماشـــیني بودیـــم امـــا مشـــکالت زیـــاد 
ــزان  ــین ها و میـ ــنل و ماشـ ــداد پرسـ ــا تعـ ــد و مـ شـ

ـــم.  ـــم کردی ـــان را ک تولیدم
روزي کـــه در ســـال 1359 کار شـــخصي مان را شـــروع 

کردیـــم و در حـــال نصـــب ماشـــین آالت بودیـــم، در جـــاده 
ـــد.  ـــین ها دزدي مي  کردن ـــا از ماش ـــه م ـــه روي کارخان روب
ـــاد  ـــقایي در فیروزآب ـــرو قش ـــاي خس ـــه آق ـــود ک ـــي ب زمان
ـــود.  ـــگ ب ـــال جن ـــود و عم ـــر ب ـــت درگی ـــا دول ـــارس ب ف
ـــاید  ـــان و ش ـــون توم ـــدود 10 میلی ـــا ح ـــه م ـــرمایه اولی س
هـــم کمتـــر بـــود. یکـــي از امتیـــازات مـــا اعتمـــادي 
ــا  ــه مـ ــابقه مان بـ ــر سـ ــه خاطـ ــازار بـ ــه بـ ــود کـ بـ
ـــت  ـــا قیم ـــان را ب ـــدار از محصوالتم ـــک مق ـــا ی ـــت. م داش
ارزان تـــر پیش فـــروش کردیـــم کـــه بتوانیـــم کارخانـــه 
را روي پـــا نگـــه داریـــم. مـــا هـــم کار را یـــاد گرفتـــه 
بودیـــم و بـــه کســـب ســـود زیـــاد طمـــع نمی کردیـــم. 
امـــروزه اگـــر کســـي بخواهـــد محصـــول اولیـــه اش را 
ــون در  ــا چـ ــی مـ ــد ولـ ــد، نمي توانـ ــروش کنـ پیش فـ
ــي از  ــتیم به راحتـ ــم، توانسـ ــده بودیـ ــازار شناخته شـ بـ
ـــم  ـــود ه ـــدون س ـــي ب ـــر حت ـــم. اگ ـــن کار برآیی ـــده ای عه
ــان  ــع برایمـ ــم، در واقـ ــه را مي  فروختیـ ــول اولیـ محصـ
ـــط کاري  ـــد در محی ـــائل بای ـــن مس ـــود. ای ـــود ب ـــي س نوع

ـــود.  ـــه ش ـــاد گرفت ی

ـــه  ـــدر دغدغ ـــن چق ـــک کارآفری ـــوان ی ـــه عن  ب
ــترین  ــد بیشـ ــعی می کنیـ ــد؟ سـ ــی داریـ مالـ
ــان  ــا درآمدتـ ــید؟ آیـ ــته باشـ ــاه را داشـ رفـ
صـــرف تفریـــح می شـــود یـــا توســـعه 

؟  ن یتـــا لیت ها فعا
مـــن چنـــد بـــار منزلـــم را عـــوض کـــرده ام و االن در 
ـــه آن  ـــه دو طبق ـــتم ک ـــه هس ـــاختمان پنج طبق ـــک س ی
ـــد از شـــروع  ـــد ســـال بع ـــا چن ـــن اســـت. ت ـــه م ـــق ب متعل
ــه  ــا این کـ ــدیم تـ ــارج نشـ ــران خـ ــا از ایـ ــگ مـ جنـ
موشـــکي بـــه جایـــی نزدیـــک خانه مـــان اصابـــت 
کـــرد. تنهـــا کاري کـــه مـــن انجـــام دادم ایـــن بـــود 
کـــه فرزندانـــم را در مدرســـه ای بین المللـــي در دبـــي 
ـــودم.  ـــران ب ـــان در ته ـــا خـــودم همچن ـــردم ام ـــام ک ثبت ن
آن هـــا بعـــد از پایـــان تحصیـــالت دبیرستا نشـــان هـــم 
ـــد. یکـــي از دخترهایـــم  در انگلیـــس ادامـــه تحصیـــل دادن
ــي از  ــد و یکـ ــتر تدریـــس مي کنـ ــگاه منچسـ در دانشـ
پســـرهایم نســـاجي خوانـــده و بـــا هـــم کار مي کنیـــم. 
ـــت و  ـــي اس ـــوم سیاس ـــراي عل ـــم دکت ـــم ه ـــر کوچک پس

ــازار کار دارد.  ــدر بـ ــته اش چقـ ــم رشـ نمي دانـ
ـــران  ـــا در ای ـــه م ـــه ریش ـــت ک ـــن اس ـــادم ای ـــا اعتق نهایت
ـــردن  ـــي ک ـــکالت، زندگ ـــه مش ـــود هم ـــا وج ـــت و ب اس
مـــا در این جـــا معني  دارتـــر اســـت و حتـــي اگـــر 
ـــه  ـــردن ب ـــک ک ـــیم از کم ـــم باش ـــه دو ه ـــهروند درج ش
ـــش  ـــه نام ـــخصي ک ـــم. ش ـــذت مي بری ـــا ل ـــران واقع دیگ
را نمي بـــرم، مي گویـــد ماهـــي را اگـــر در پپســـي کوال 
بینـــدازي، هـــم شـــیرین تر و هـــم گران تـــر می شـــود 
ــوض  ــده حـ ــر در آب گندیـ ــا اگـ ــرد، امـ ــی مي میـ ولـ
ـــي  ـــاهد خیل ـــن ش ـــد. م ـــده مي مان ـــدازي، زن ـــه بین خان
از مهاجرت هـــا بـــوده ام کـــه بـــه شکســـت و جدایـــي 

 .ـــت ـــده اس ـــر ش ـــر منج ـــا از یکدیگ آدم ه
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بفروشم یا نه؟

پنج نکته که قبل از انتقال 
ید به آن توجه کنید  استارت آپتان �ب

 مهدی بیگدلی

دست روی نقاط قوت کارتان بگذارید 
داریـد  قصـد  و  هسـتید  خریـدار  خودتـان  کـه  کنیـد  تصـور 
اسـتارت آپ کـس دیگـری را بخریـد. خـب، در ایـن صـورت 
بـه چـه نکاتـی دقـت می کنیـد؟ قطعـا سـوددهی کوتاه مدت و 
بلندمـدت ایـن اسـتارت آپ، میـزان ریسـکی کـه بـرای شـما و 
سـرمایه تان خواهد داشـت، سـرعت رشـد و درآمـد آن و... جزو 
فاکتورهـای اصلـی هسـتند کـه می تواننـد روی تصمیم گیـری 
شـما اثـر داشـته باشـند. پـس خریـدار اسـتارت آپ شـما هـم 
قطعـا دنبـال همیـن معیارهـا می گـردد و می خواهد بـا کمترین 
خطـر بیشـترین سـود را به دسـت بیـاورد. پس به جـای این که 
طرحـی کلـی از آنچـه در ایـن مـدت بـه دسـت آورده ایـد به او 
نشـان بدهیـد، دنبـال روشـی بـرای پررنـگ کردن نقـاط قوت 
کارتـان باشـید و روی آن ها دسـت بگذارید. البتـه این معنایش 
ایـن نیسـت کـه نقـاط منفـی کار را پنهـان کنیـد بلکـه بایـد 
جـوری روی مزایـای اسـتارت آپتان مانـور بدهیـد کـه خریـدار 
بدانـد حتـی در قبـال کمـی ریسـک می توانـد به سـود برسـد. 
از قابل انتقال بودن استارت آپتان مطمئن شوید 
کنـد،  خریـداری  را  شـما  اسـتارت آپ  می خواهـد  کـه  کسـی 
راه  شـما  کـه  را  کاری  و  کسـب  شـود  مطمئـن  می خواهـد 
انداخته ایـد بـدون وجود شـخص خودتان نیز همچنان ارزشـمند 
اسـت و می توانـد بـر اسـاس الگـوی اولیه جلـو بـرود و او را به 
سـود برسـاند. پـس قبـل از این کـه هرگونـه پیشـنهادی بـرای 

تصور کنید ایده اولیه ای در ذهن 
داشته و آن را در قالب یک استارت آپ 
موفق طراحی کرده و به سود نسبی 
هم دست پیدا کرده اید. حاال احساس 
می کنید وقتش رسیده است که 
مالکیت استارت آپتان را به شخص 
یا شرکت دیگری واگذار کنید و 
دنبال پروژه جدیدی بروید. قطعا 
سودآوری این پروژه برای شما که 
روی آن وقت و انرژی گذاشته اید 
کامال واضح است اما چطور باید 
به دیگران پیشنهاد بدهید تا برای 
خرید این استارت آپ قانع شوند؟ 
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فـروش ارائـه دهیـد، ببینید آیا اسـتارت آپ شـما چنیـن ویژگی 
را دارد و اصـا قابـل انتقـال هسـت یـا نه. سـپس سـعی کنید 
و  در کوتاه مـدت  را  اسـتارت آپ خـود  رونـد رشـد  از  الگویـی 
میان مـدت تهیـه و به خریـداران ارائه کنید. همچنین فهرسـتی 
از آنچـه را فکـر می کنیـد در آینـده برای رشـد این اسـتارت آپ 

الزم اسـت بـرای ارائـه بـه خریـداران آماده داشـته باشـید. 
همه چیز را از قبل حاضر کنید 

قصـد فروش اسـتارت آپتان را دارید ولی هنـوز هیچ برنامه ریزی 
در ایـن زمینـه انجام نداده ایـد و الگوی خاصـی در ذهن ندارید. 
در ایـن صـورت بسـیار بعید اسـت بتوانیـد خریداری پیـدا کنید 
کـه حاضر باشـد کسـب و کار شـما را بخـرد. پس حتمـا قبل از 
ارائـه پیشـنهاد فروش هـم اطاعات خـود را در مورد کسـب و 
کارتـان بـاال ببرید و هم همـه اطاعات در مورد اسـتارت آپتان 
را یکجـا تهیـه کنیـد تـا بتوانیـد مذاکـرات خریـد و فـروش را 

پیـش ببرید. 
بـه خریـدار نشـان دهیـد که کسـب و 

کار شـما چطـور رشـد می کند 
ــا اســتارت آپی در حــال حاضــر چقــدر  این کــه کســب و کار ی
ــه  ــری در زمین ــرای تصمیم گی ــی ب ــل مهم ــد دارد، عام درآم
ــه  ــید ک ــن باش ــا مطمئ ــت. ام ــتارت آپ اس ــک اس ــد ی خری
ــه  ــدی ک ــر درآم ــاوه ب ــد، ع ــی می خواه ــنهاددهنده فعل پیش

ــد  ــان دارد، از رش ــما برایت ــب و کار ش ــر کس ــال حاض در ح
صعــودی ایــن درآمــد در آینــده نیــز مطمئــن شــود و ســپس 
چــک بکشــد و اقــدام بــه خریــد کنــد. پــس حتمــا از ایده هایی 
در زمینــه چگونگــی رشــد صعــودی روشــی کــه شــما بــرای 
درآمدزایــی بــه او پیشــنهاد می کنیــد، اســتقبال می کنــد. ایــن 
مســاله می توانــد او را از پرســود بــودن ایــن معاملــه مطمئــن 
ــد  ــه می دهی ــی ارائ ــان طرح ــه خریدارت ــما ب ــی ش ــد. وقت کن
کــه بــه او نشــان می دهــد ایــن پــروژه چطــور در آینــده رشــد 
ــر  ــد دارد، او جدی ت ــرای رش ــا ب ــدر ج ــا چق ــا اص ــد ی می کن

ــد.  ــش را درک می کن ــرد و اهمیت ــما می نگ ــرح ش ــه ط ب
صبر داشته باشید! 

شــاید اســتارت آپ شــما بــه ســرعت شــکل گرفتــه و در مــدت 
ــه ســود رســیده باشــد ولــی معنایــش ایــن  زمــان کوتاهــی ب
نیســت کــه خریــدار ایــن اســتارت آپ هــم قــرار اســت فــورا 
تصمیــم بگیــرد. پــس اگــر می خواهیــد کســب و کار شــخصی 
خــود را بفروشــید، به خصــوص اگــر قــرار اســت طــرف معاملــه 
شــما یــک شــرکت بــزرگ باشــد، بایــد در ایــن زمینــه صبــور 
ــه  ــرکت ب ــری در آن ش ــای تصمیم گی ــا چرخ دنده ه ــید ت باش
ــدت  ــن م ــد. در ای ــک بیفت آرامــی بچرخــد و کارهــا روی غلت
کســب و کارتــان را رهــا نکنیــد بلکــه همچنــان دنبــال جــذب 
ســرمایه باشــید و ســرعت رســیدن اســتارت آپتان بــه ســودهی 

 .را ارتقــا دهیــد
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براي موفقیت باید دنبال
فرهنگ تیم سازي رفت

محایت های مایل را رد کرد�ی �ت جنبه 
عیمل مان را از دست نده�ی

 مستانه تابش
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ــی، آن  ــجوی مهندس ــه دو دانش ــد ک ــور ش  چط
هــم مهندســی بــرق، تصمیــم گرفتنــد اپلیکشــنی 
در حــوزه تناســب انــدام و تغذیــه طرحــی کننــد؟ 
قنبــری: حــدود یــک ســال پیــش ایــن ایــده بــه ذهــن 
ــردن  ــرای ورزش ک ــادی ب ــت زی ــا وق ــود م ــید. خ ــا رس م
و باشــگاه رفتــن نداشــتیم و از آن طــرف می دیدیــم 
ــل  ــه مث ــجوهایی ک ــوزان و دانش ــی از دانش آم ــه خیل ک
خودمــان هســتند، مشــکالتی دارنــد کــه بخــش عمــده آن 
ناشــی از چاقــی و نداشــتن فعالیــت بدنــی مناســب اســت. 
خــب، مــا علمــش را داشــتیم و بــا خودمــان فکــر کردیــم 
ــرای  ــی ب ــگ و فضای ــن بســتر را هماهن ــم ای ــه می توانی ک
ــت  ــی وق ــه خیل ــم ک ــاد کنی ــانی ایج ــجویان و کس دانش
باشــگاه رفتــن و... ندارنــد. در واقــع هــدف مــا ایجــاد پلــی 
میــان ایــن افــراد و مربی هــای ورزش و متخصصیــن تغذیــه 
ــه  ــم ک ــر بودی ــان دو نف ــم خودم ــدای راه ه ــود. در ابت ب
ــان  ــم و اندیشــه های فنی م ــان را شــکل دادی بیزینس پلنم
را روی هــم گذاشــتیم تــا ببینیــم کــه اصــال می شــود ایــن 
ایــده را عملــی کــرد یــا نــه. مهم تریــن اقدامــی هــم کــه در 
ایــن راســتا انجــام دادیــم، بازارســنجی بــود. یعنــی اول نیاز 
بــه وجــود چنیــن فضایــی را در جامعــه دیدیــم و این کــه 
آیــا ایــده مــا بــرای رفــع ایــن نیــاز جــواب می دهــد یــا نــه 
ــت رســیدیم، کار را  ــج مثب ــه یک ســری نتای ــه ب ــد ک و بع
شــروع کردیــم. مــن و آقــای نصرالهــی از دبیرســتان بــا هم 
بودیــم و عقبــه ای از دوســتی داشــتیم و بــه تناســب افرادی 
را کــه می توانســتند در ایــن راه بــه مــا کمــک کننــد، پیــدا 
کردیــم. اســم ایده مــان را هــم گذاشــتیم »فیــت شــیپ«. 
در حــال حاضــر هــم حــدود دو مــاه و نیــم اســت کــه در 
مرکــز شــتاب دهنده دانشــگاه شــریف فعالیــت می کنیــم، 
تقریبــا طراحــی ســایتمان تمــام شــده و فقــط ریلیــز نهایی 

کار مانــده اســت. 
 

ــه  ــایت عرض ــا س ــان ب ــما همزم ــن ش  اپلیکیش
می شــود؟ 

قنبــری: در حــال آزمــون و خطــای اپلیکیشــن هســتیم 
ــی می شــود.  ــاال آمــدن ســایت، نهای ــد از ب ــا بع ــی قطع ول

 
ــما روی  ــراه ش ــر هم ــد نف ــر چن ــال حاض  در ح

ــد؟  ــده کار می کنن ــن ای ای
قنبــری: 8 نفــر کــه متشــکل از واحــد فنــی و محتوایــی و 

تیــم بازاریابــی اســت. 
 

 چطــور شــد کــه وارد فضــای اســتارت آپ 
شــدید؟ 

ــم،  ــان را شــکل دادی ــده اولیه م ــه ای ــد از این ک ــری: بع قنب
ناخــودآگاه مجبــور شــدیم در چنــد ســایت و ســایر فضاهــا 
ایده مــان را مطــرح کنیــم و بعــد دیدیــم بســترهای 
مختلفــی بــرای ایــن کار و معرفــی ایده مــان هســت. اتفاقــا 
ــری  ــم، یک س ــی کردی ــان را معرف ــه ایده م ــد از این ک بع
جوایــز هــم گرفتیــم کــه بــه مــا کمــک کــرد بتوانیــم بــا 

آخرین پنجشنبه 
فروردین شتاب دهنده »ستاک« در 
مجتمع خدمات فناوری دانشگاه 
شریف میزبان ما برای مصاحبه با 
اعضای این تیم استارت آپی موفق 
بود که ایده اولیه شان از یک سال 
پیش تاکنون جوایز فراوانی را از آن 
خود کرده است. این تیم 8 نفره که 
با سرپرستی محمدمهدی قنبری و 
امیر نصرالهی فعالیت می کند همه 
تمرکزش را بر راه اندازی یک سایت 
و اپلیکیشن در حوزه تناسب اندام 
و تغذیه گذاشته تا به شکل جدی 
با چاقی و معضل بی تحرکی در 
جامعه مبارزه کند. این سایت قرار 
است با عنوان »فیت« پیش رونمایی 
شود و به قول اعضای تیم، یک 
مطب و یک باشگاه مجازی است. 
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فضــای اســتارت آپ بیشــتر آشــنا شــویم. بــه طــور کلــی، 
ــای تجاری نشــده هســتند  اســتارت آپ ها یک ســری ایده ه
کــه ممکــن اســت خیلــی هــم نــو و جدیــد باشــند، امــا از 
طرفــی ایــن ایده هــا ممکــن اســت نــو هــم نباشــند ولــی 
شکســت خــوردن یــا نخوردنشــان از قبــل قابــل پیش بینی 
اســت. االن حــدود یــک ســال اســت کــه مــا روی ایــن ایده 
کار می کنیــم و ایــن بــرای یــک اســتارت آپ خــوب اســت. 
در حالــی کــه خیلــی از اســتارت آپ ها بــه خاطــر نداشــتن 

یک ســری از پتانســیل ها دوام نمی آورنــد. 
 

 چــه شــد کــه ســر از دانشــگاه شــریف و 
درآوردیــد؟  ســتاک  شــتاب دهنده 

ــا این جــا  ــا ت ــا تقریب ــری: فضــای اســتارت آپی کار م قنب
بــود کــه آمدیــم دانشــگاه شــریف و از االن بــه بعــد در فکــر 
تجــاری شــدن و پیــدا کــردن بازاریــاب هســتیم و این کــه 
ــا خــودش هماهنــگ و ســایت  تیممــان هرچــه بیشــتر ب

بــرای ریلیــز نهایــی و تجــاری شــدن آمــاده  شــود. 
 

 دانشجوی همین دانشگاه که نبودید؟ 
ــق یکــی از دانشــجوهای  ــا از طری ــه، ام ــده ن ــری: بن قنب
شــریف کــه در تیــم ما هســت، بــه مجتمــع معرفی شــدیم. 

 
 ایــن روزهــا طرح هــای مختلفــی در حــوزه 
تناســب انــدام در کشــور اجــرا می شــود و 
ــه  ــابه را ک ــای مش ــا برنامه ه ــازار ی ــن ب اپلیکیش
جســت و جو کنیــم، بــا انــواع و اقســام برنامه هــای 
ــگاه  ــایت و پای ــویم. س ــه رو می ش ــن رو ب این چنی
ــدام و...  ــه و تناســب ان ــا تغذی اینترنتــی مرتبــط ب
نیــز زیــاد اســت. خالصــه خیلی هــا در ایــن فضــا 
ــت  ــی داش ــه ویژگ ــما چ ــده ش ــد. ای کار می کنن
ــد و  ــر را کســب کن ــده برت ــوان ای ــد عن ــه بتوان ک

ــرد؟  ــی بگی ــی و بین الملل ــز مل جوای
ــی را  ــام چیزهای ــی تم ــای نصرالله ــده و آق ــری: بن قنب
ــدای کار  ــان ابت ــد در هم ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه ب ک
بررســی  بــود،  شــکل گیری  حــال  در  ایده مــان  کــه 
ــع،  ــم. در واق ــم و نیازســنجی های الزم را انجــام دادی کردی
ــم  ــم کنی ــردن تی ــع ک ــه جم ــروع ب ــه ش ــل از این ک قب
کل اپلیکیشــن ها و نرم افزارهــای مرتبــط بــا تغذیــه و 
ــازار را هــم  ــم و نیازهــای ب ــدام را دیدی ورزش و تناســب ان
بررســی کردیــم. در تمــام ایــن نرم افزارهــا پشــتیبانی 
ــان را از  ــا مطالبش ــه ی ــوال هم ــود. معم ــف ب ــی ضعی علم
ــم  ــا از دریچــه عل ــد ی ــرده بودن ــی ک ــم کپ روی دســت ه
ــود  ــن ب ــا ای ــی م ــد. هــدف اصل ــگاه نمی کردن ــه ماجــرا ن ب
کــه هــم کارمــان را علمــی و هــم از مخاطبمــان پشــتیبانی 
کنیــم. کار بــا اغلــب اپلیکیشــن هایی کــه آن زمــان وجــود 
داشــت درســت مثــل ایــن بــود کــه شــما ماشــینی بخریــد 
ــا  ــدف م ــه شــدنش نباشــد. ه ــرای بیم ــی ب ــی تضمین ول
ایــن بــوده و هســت کــه از مخاطبمــان پشــتیبانی کنیــم. 
اتفاقــات بــدی می توانــد بــا اســتفاده از نرم افزارهــای دیگــر 

بــرای فــرد بیفتــد و مخاطــب هــم دســتش بــه جایــی بنــد 
ــتباه  ــت را اش ــک حرک ــه شــما ی ــی ک ــل وقت نیســت؛ مث
انجــام بدهیــد. در ســایر نرم افزارهــای ورزشــی ایــن امــکان 
وجــود نــدارد کــه متوجــه ایــن قضیــه بشــوید یــا اصــال در 
ایــن زمینــه راهنمایــی بخواهیــد ولــی مــا ایــن کار را انجــام 
دادیــم. موضــوع دیگــر، مخاطــب هــدف مــا بــود. مخاطــب 
مــن دانشــجویی بــود که بــرای ورزش کــردن وقت نداشــت 
ــود و  ــم ب ــیار ک ــی اش بس ــت بدن ــه فعالی ــری ک ــا مدی ی

ــد.  ــدام برس ــب ان ــه تناس ــت ب نمی توانس
 

ــن اتفــاق بیفتــد؟ خــود  ــرار اســت ای  چطــور ق
ــا کار  ــن فض ــتم و در ای ــه هس ــاور تغذی ــن مش م
ــردن  ــت ورزش ک ــما فرص ــب ش ــم. مخاط می کن
ــه  ــد ک ــخت باش ــش س ــاید برای ــا ش ــدارد ی ن
ــی  ــای غذای ــم برنامه ه ــا نظ ــودش را ب ــد خ بخواه
ــت  ــرار اس ــما ق ــزار ش ــد. نرم اف ــگ کن هماهن
چطــور ایــن مشــکالت را بــرای مخاطبتــان آســان 

ــد؟  کن
را  نرم افزارمــان  تــالش کرده ایــم کــه  مــا  قنبــری: 
شخصی ســازی کنیــم. مثــال ممکــن اســت شــما بیمــاری 
داشــته باشــید کــه بــه مشــاوره بــا یــک متخصــص تغذیــه 
نیــاز داشــته باشــد امــا صرفــا بــرای رســیدن بــه تناســب 
ــم متخصــص  ــد و در باشــگاه ه ــه باشــگاه می روی ــدام ب ان
تغذیــه نیســت. مشــکل دیگــری هــم کــه در باشــگاه ها بــا 
آن مواجــه هســتیم تاکیــد بــر تجربــه کــردن اســت. یعنــی 
یــک مربــی ورزشــی بــدون این کــه ســواالت خــاص از شــما 
ــاور  ــد. مش ــما می ده ــه ش ــه ب ــری برنام ــد، یک س بپرس
تغذیــه هــم ممکــن اســت بــه شــما برنامــه ورزشــی بدهــد 
بــدون این کــه در حــوزه ورزش تخصــص داشــته باشــد. در 
نرم افــزار فیــت شــیپ مــا فضــا را تعاملــی کــرده و ارتباطــی 
میــان شــمای مخاطــب و مشــاور تغذیــه و مشــاور ورزشــی 
ــازی  ــم شخصی س ــه می گوی ــم. این ک ــود آورده ای ــه وج ب
کرده ایــم یعنــی بــه همــه ســواالت و مشــکالتی کــه 
ــده  ــر ش ــد فک ــش بیای ــب پی ــرای مخاط ــت ب ــن اس ممک
اســت. حتــی شــما بــرای ورود بــه ســایت بایــد دینتــان را 
هــم اعــالم کنیــد چــون ممکن اســت بســته بــه مالحظات 
ــا  دینی تــان یک ســری مــواد غذایــی را اســتفاده نکنیــد. ی
شــاید کســی بســته بــه شــرایطی کــه دارد گوشــت نخــورد. 
ــم  ــگاه می کنی ــم، ن ــه داری ــی ک ــر دیتابیس های ــر اث ــا ب م
کــه ویتامین هــا و ارزش هــای غذایــی گوشــت را چــه مــواد 
غذایــی دیگــری می توانــد تامیــن کنــد و آن را بــه مخاطــب 

ــم.  ــنهاد می دهی پیش
ــم  ــم اس ــروع کردی ــده را ش ــن ای ــی ای ــی: وقت نصراله
هــوش  »توســعه دهندگان  گذاشــتیم  را  خودمــان 
ــی کــه در حــوزه هــوش مصنوعــی  مصنوعــی« و تحقیقات
انجــام دادیــم یکــی از عواملــی بــود کــه بــه شــکل گیــری 
ایــن ایــده منجــر شــد. ســوال مهمــی کــه شــما پرســیدید 
ایــن بــود کــه دقیقــا چــه سیســتمی بــرای ایــن کار داریــم. 
بــا توجــه بــه توضیحــات همــکارم خدمتتــان عــرض کنــم 
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ــی  ــوش مصنوع ــرد ه ــن کارب ــم اولی ــا ســعی کردی ــه م ک
ــب  ــه تناس ــه در زمین ــی ک ــایت ایران ــک س ــب ی را در قال
انــدام بــه صــورت متمرکــز فعالیــت می کنــد، بــه نمایــش 
ــی  ــام فاکتورهای ــم، تم ــم بگوی ــق بخواه بگذاریم. اگر دقی
کــه الزم اســت یــک سیســتم خبــره داشــته باشــد، شــامل 
متخصــص تغذیــه و ورزش، بــه صــورت ســامانه هوشــمند 
در نرم افــزار مــا وجــود دارد. مــا ســعی کرده ایــم دقــت کار 
پاییــن نیایــد بنابرایــن کار در کنــار متخصصــان و مربیــان 
ــل  ــان مکم ــه کار همه ش ــی رود ک ــو م ــره جل ورزشــی خب
یکدیگــر اســت. وقتــی مخاطبــی وارد ســایت مــا می شــود 
یــک مســیر مطمئــن و دقیــق از نظــر علمــی جلــوی پایش 
ــادی در  ــی زی ــای خیل ــه فاکتوره ــرار داده می شــود. البت ق
ایــن پــروژه دخیــل هســتند کــه بایــد بــه آن هــا فکر شــود. 
دغدغه هــای شــما ســوال هایی بــود کــه اول کار بــرای خــود 
مــا هــم پیــش آمــد از جملــه مســاله انگیــزه و روانشناســی 
ــو  ــر کــه در همــه پروژه هــا وجــود دارد، ی و...  نکتــه مهم ت
ایکســی اســت کــه از کار بــه دســت می آیــد و بایــد ببینیــم 
ــود.  ــردی می ش ــدر کارب ــده کار چق ــازی ش شــکل پیاده س
ــزار  ــن نرم اف ــی ای ــوم ول ــش بش ــم وارد جزئیات نمی خواه
ــم  حاصــل تحقیقــات بســیار اســت و در آن ســعی کرده ای
ــم، روانشناســی را در  ــگاه مناســب بیاوری ــزه را در جای انگی
ــه  ــا این ک ــم و...  ی ــرار دهی ــودش ق ــب خ ــگاه مناس جای
ــی  ــد و خیل ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــور کن ــان چط متخصص
مســائل دیگــر کــه کمــک می کنــد سیســتمی نتیجه گــرا 
داشــته باشــیم. البتــه قاعدتــا مثــل همــه پروژه هــا نســخه 
ــی می شــود  ــوان نســخه آزمایشــی معرف ــه عن ــه کار ب اولی
و جلوتــر کــه برویــم متناســب بــا شــرایط و جامعــه کار را 

ــم.  ــعه می دهی توس
 

 قــرار اســت در ایــن فضــا بــه مخاطبتــان 
و...  روان شناســی  ورزشــی،  تغذیــه،  مشــاوره 
ــده  ــن ای ــرح ای ــاله و ط ــن مس ــا ای ــد. آی بدهی
باعــث نشــد عــده ای کــه در ایــن فضــا مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند بــا شــما مخالفــت کننــد یــا 
بــه اصطــالح خــرده بگیرنــد کــه داریــد کارشــان 
ــوده،  ــی ب ــر مخالفت های ــد؟ اگ ــاد می کنی را کس
ــود  ــا وج ــد. آی ــت کرده ای ــا را مدیری ــور این ه چط
ایــن نرم افــزار باعــث نمی شــود کــه مخاطــب بــه 
نوعــی احســاس کنــد اصــال بــه مراجعــه حضــوری 

ــدارد؟  ــازی ن نی
نصرالهــی: بلــه، ایــن یک چالــش بــود و اتفاقــا چالش های 
دیگــری هــم داشــتیم کــه ســعی کردیــم خیلــی شــجاعانه 
ــت و  ــازان جداس ــه بدنس ــم. جامع ــورد کنی ــا برخ ــا آن ه ب
جامعــه متخصصــان تغذیــه هــم. یعنــی هــر جامعــه بــرای 
ــوند،  ــب ش ــم ترکی ــا ه ــی ب ــد و وقت ــودش کار می کن خ
ــی  ــند و خیل ــته باش ــادی داش ــای زی ــد چالش ه می توانن
کــرد. یک ســری  دربــاره اش صحبــت  می شــود  هــم 
ــش و خطــا  ــدا و آزمای ــرای هــر مشــکل پی ــی ب راهکارهای
ــد  ــه دوســت دارن ــد، متخصصــان تغذی ــا ببینی ــم. ام کردی

رســانه ای داشــته باشــند یــا محیطــی بــرای خودشــان کــه 
در آن فعالیــت علمــی انجــام دهنــد. از آن طــرف، مربیــان 
ورزشــی هــم می خواهنــد محیطــی داشــته باشــند کــه در 
آن بتواننــد مخاطبشــان را هدایــت کننــد. در حــال حاضــر 
ــل  ــدام و... تمای ــه الغــر شــدن و تناســب ان ــرادی کــه ب اف
ــد.  ــه باشــگاه محله شــان مراجعــه می کنن ــد بیشــتر ب دارن
ــد مجــازی  ــی وارد بع ــا وقت ــم غالب ــه ه متخصصــان تغذی
ــن اتفــاق می افتــد - بیشــتر  می شــوند - کــه کــم هــم ای
ســعی می کننــد مطالبشــان را در مجــالت علمــی معتبــر 
منتشــر کننــد. همیــن هــم باعــث می شــود در محتــوای 
فارســی، وقتــی در زمینــه تغذیــه یــا ورزش جســت وجویی 
ــه رو  ــادی روب ــض زی ــب متناق ــا مطال ــم، ب ــام می دهی انج
شــویم. هــر مطلبــی، حتــی اگــر علمــی هــم باشــد، از بعــد 
خاصــی بــه قضیــه نــگاه کــرده و بــرای کاربــر ساده ســازی 
صــورت نگرفتــه اســت. یعنــی وقتــی کاربــر می خواهــد بــه 
جــواب ســوالش برســد و در اینترنــت جســت و جو می کنــد، 
دو مطلــب می خوانــد بــا دو گفتــار مختلــف کــه فقــط او را 
دچــار ســردرگمی می کننــد. پــس، از بعــد محتــوا هــم مــا 
مشــکل داریــم امــا در مجمــوع نحــوه پیاده ســازی کار را را 
جــوری انجــام دادیــم کــه تمــام حاالتــی را کــه می توانــد 
چالش ســاز باشــد، پوشــش دهــد. مربیــان ورزشــی عمدتــا 
قضیــه را انگیزشــی و عملــی می کننــد و متخصصــان تغذیه 
هــم می خواهنــد بعــد علمی شــان را حفــظ کننــد و خیلــی 
علمــی دربــاره موضــوع صحبــت کننــد. ترکیب ایــن دو بعد 
تــا حــدی می توانــد امکانپذیــر باشــد امــا بــه طــوری کــه 
هــر کــس در حیطــه تخصصــی خــودش قــدم بــردارد. در 
ــده مطــب مجــازی و  ــاده شــده، ای ــه پی ــزی ک ــع، چی واق

باشــگاه مجــازی بــرای مخاطبــان اســت. 
ــد  ــه گفتی ــما ک ــوال ش ــورد آن بخــش س ــری: در م قنب
ممکــن اســت بگوینــد ایــن نرم افــزار کار متخصصــان 
ــط  ــن فق ــه ای ــد ک ــح دهی ــد توضی ــد بای ــاد می کن را کس
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــر ای بخشــی از کار اســت و بخــش دیگ
ایجــاد چنیــن فضایــی هــر کســی خیلــی راحــت در هــر 
ــی کــه مثــال  ــا مرب ــد ب ــران کــه باشــد می توان جایــی از ای
آرزو داشــته زیــر نظــرش تمریــن کنــد، ارتبــاط بگیــرد یا از 
خدمــات یــک متخصــص صاحب نــام اســتفاده کنــد؛ بــدون 
این کــه متحمــل هزینه هایــی مثــل رفــت و آمــد و... شــود. 

 
ــوص در  ــه خص ــه ب ــم ک ــر ه ــش دیگ ــک چال  ی
حــوزه ورزش ممکــن اســت بــه وجــود بیایــد، ایــن 
ــن  ــه ممک ــی از برنام ــر جای ــرد در ه ــه ف ــت ک اس
اســت بــه مشــکلی بــر بخــورد یــا دچــار آســیبی 
ــد  ــدا کن ــمانی پی ــاص جس ــم خ ــا عالئ ــود ی ش
ــود.  ــخص می ش ــوری مش ــت حض ــه در ویزی ک
ــن فضــا امــکان این کــه مخاطــب شــما  ــا در ای آی
داده هایــی برایتــان ارســال کنــد - مثــل عکــس، 
ــا  ــت ی ــده اس ــی ش ــش و... پیش بین ــواب آزمای ج

نــه؟ 
قنبری: اتفاقــا یکــی از موضوعــات مهــم بــرای مــا همیــن 
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بــود. همان طــور کــه گفتــم، شخصی ســازی اولیه مــان بــه 
نیمــی از ایــن ســواالت جــواب می دهــد. مثــال اگــر کســی 
مشــکل قلبــی داشــته باشــد، مطمئــن باشــید کــه مربــی 
ــخص  ــای مش ــد و برنامه ه ــی می کن ــاله را بررس ــن مس ای
مناســب بــا شــرایط فــرد برایــش تنظیــم می شــود. امــا در 
ــکل  ــد مش ــم نمی دان ــرد ه ــود ف ــه خ ــم ک ــر می گیری نظ
دارد و در نتیجــه مربــی هــم درســت بــه انــدازه آن مربــی 
کــه در باشــگاه در حــال فعالیــت اســت، مســئولیت دارد. 
امــا در ریلیزهــای بعــدی از برنامه هایــی اســتفاده می کنیــم 
کــه ایــن مشــکالت بــه کمتریــن حــد خــودش رســیده و 
قبــل از بــروز آســیب پیشــگیری های الزم بــه عمــل بیایــد. 

 
 بگذاریـد سـوالم را این طـور مطرح کنـم که فرضا 
بیمـار قلبـی کـه بـه بخـش پزشـکی ورزشـی یک 
بیمارسـتان مراجعه می کنـد، موقعی کـه می خواهد 
برنامـه ورزشـی اش را شـروع کند، تسـت می دهد و 
ضربـان قلب و وضعیت تنفسـی اش چک می شـود و 
بعـد اجـازه ورزش کـردن پیـدا می کند. شـاید اصال 
هـم از قبـل نمی دانسـته اسـت کـه مشـکل دارد و 
وقتی تسـت ورزش می دهـد دچار عالئمی می شـود 
و بـه اقدامـات تخصصـی نیاز پیـدا می کنـد. وقتی 
قضیـه مجـازی می شـود، مربـی می گوید بـرو روی 
تردمیل و بیسـت دقیقه با این سـرعت و این شـیب 
و ایـن شـدت بـدو. خـب اگـر فـرد در ایـن حالـت 

عالمـت خاصی پیـدا کـرد باید چـه کار کند؟ 
قنبری: فرد در ابتدا اگر بیماری داشته باشد باید اعالم کند. 

 
 و اگر نداند؟ 

قنبری: مــا بــرای حــل ایــن مشــکل چیــزی را بــا عنــوان 
ــد  ــر روز بع ــر ه ــه کارب ــم ک ــی کرده ای ــام روز« طراح »پی
ــی  ــام داد، تعامل ــش را انج ــرکات و تمرینات ــه ح از این ک
ــد.  ــرار می کن ــه خــودش برق ــی و متخصــص تغذی ــا مرب ب
یعنــی مربــی پیــام می دهــد کــه امــروز ایــن کار را بکــن 
و فــرد فیدبکــش را بــه مربــی بدهــد. قاعدتــا در ابتــدا هــم 
ــام دادن  ــت انج ــوه درس ــی نح ــا مرب ــن پیام ه ــا همی ب
حرکت هــا را کنتــرل می کنــد کــه تــا حــد امــکان از بــروز 

مشــکل جلوگیــری شــود. 
 

ــورت  ــه ص ــا ب ــا پیام ه ــی آی ــدم ول ــه ش  متوج
ــا  ــی ی آنالیــن کنتــرل می شــود؟ قطعــا یــک مرب
ــار  ــت و چه ــت بیس ــچ وق ــه هی ــص تغذی متخص
ســاعته آنالیــن نیســت و اصــال تعــداد مخاطب هــا 
اجــازه چنیــن چیــزی را نمی دهــد. در ایــن حالــت 

چطــور؟ 
ــی را  ــد پیام های ــر روز بای ــاور ه ــه مش ــری: اوال ک قنب
ــد و  ــه کن ــران ارســال می شــود، مطالع ــه از طــرف کارب ک
ــه  در وهلــه بعــد مــا پشــتیبان آنالیــن هــم داریــم کــه ب
ســواالت تغذیــه ای و پزشــکی و ورزشــی مخاطبــان پاســخ 

ــد.  می دهن

 
 االن چند متخصص با شما کار می کنند؟ 

ــوزه  ــن ح ــدی وارد ای ــورت ج ــه ص ــوز ب ــری: هن قنب
ــه  ــه ب ــا توج ــود، ب ــی ش ــان نهای ــی ریلیزم نشــده ایم. وقت
تیــم بازاریابــی کــه داریــم و اهدافــی کــه بــرای خودمــان 
تعییــن کرده ایــم، روی همــکاری بــا دو قشــر تمرکــز 
می کنیــم؛ قشــری کــه تــازه شــروع بــه کار کــردن کــرده و 
بــه شــناخته شــدن نیــاز دارد و قشــری کــه بازار خودشــان 

ــازار نیازمنــد هســتند.  ــد امــا بــه گســترش ب را دارن
 

 کار شــما نمونــه خارجــی هــم داشــته یــا نمونــه 
نزدیــک بــه ایــده شــما؟ 

در شــروع کار یــک نمونــه خارجــی وجــود داشــت 
ــرد و  ــرق می ک ــا ف ــا م ــال ب ــتش کام ــا سیاس ــه قاعدت ک
ــرده  ــز ک ــی تمرک ــای ورزش ــروش مکمل ه ــتر روی ف بیش
ــود و ســایت خــوب و  ــادی بیلدینــگ« ب ــود. اســمش »ب ب
قــوی هــم بــود کــه تقریبــا از تمــام جهــان یــوزر داشــت. 
ــن  ــه ای ــم ک ــم بودی ــان دو تی ــع در جه ــع، آن موق در واق
ــم  ــایت ها ه ــری س ــی یک س ــم ول ــام می دادی کار را انج
بودنــد کــه نتوانســتند بــه جــواب برســند و کنار کشــیدند. 
ــا  ــه خارجــی داشــته باشــد ی ــه این کــه کارمــان نمون البت
نباشــد یــا در داخــل رقیــب داشــته باشــیم یــا نــه اصــال 

بــد نیســت. 
 

 مســلما همین طــور اســت. اتفاقــا مکمــل، 
ــی از  ــادی کم ــردم ع ــت. م ــدی اس ــی ج موضوع
ــن  ــوال اولی ــی معم ــند ول ــل می ترس ــم مکم اس
ســوال ورزشــکارها ایــن اســت کــه چــه مکملــی 
ــه  ــال تهی ــئولیتی در قب ــا مس ــم. آی ــرف کنی مص
ایــن مکمل هــا و توزیعشــان از طریــق ســایت بــر 

عهــده می گیریــد؟ 
نصرالهی: بهتــر اســت کلــی پاســخ شــما را بدهــم. هــدف 
اصلــی مــا ارائه ســبک زندگــی دقیــق و ســالم و ترویج تفکر 
ســالمت در جامعــه اســت و در راســتای تحقــق ایــن هــدف 
ــر  ــا جلوت ــم. قطع ــه الزم باشــد، برمی داری ــی را ک ــر گام ه
کــه می رویــم ســامانه خودمــان را توســعه می دهیــم. 
امــا در پاســخ بــه ســوالتان، فعــال برنامــه ای بــرای ایــن کار 
ــه  ــم ک ــز کرده ای ــه تمرک ــن قضی ــم و بیشــتر روی ای نداری
کاربــران چگونــه می تواننــد بــدون اســتفاده از مکمــل بــه 
تناســب انــدام برســند و ســالمت خودشــان را حفــظ کنند. 

 
 ســال گذشــته با افــراد زیــادی که کســب و کاری 
در فضــای اســتارت آپ راه انداختــه بودنــد و 
بــا خیلــی از ســرمایه گذارها صحبــت کــردم 
ــم  ــا ه ــال ب ــان کام ــر راهش ــای س ــه چالش ه ک
ــوده اســت. مثــال بعضی هــا می گفتنــد  متفــاوت ب
ــر  ــردن طوالنی ت ــچ ک ــد الن ــدر فراین ــر چق ه
ــده  ــخت تر می ش ــان س ــه برایش ــده، قضی می ش
ــما  ــر ش ــه نظ ــد. ب ــن بخورن ــوده زمی ــن ب و ممک
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کدام یــک از مراحــل اســتارت آپ ســخت تر و 
چالش برانگیزتــر بــود؟ 

قنبـری: سـخت ترین مشـکلی کـه مـا بـه آن برخوردیـم، 
جمـع آوری تیممـان بـود. مـن همیشـه بـه هم تیمی هایـم 
می گویـم بـه خاطـر این کـه دوسـت بودیـم کنار هـم جمع 
نشـدیم بلکـه صرفـا به خاطـر هدف مشـترکمان کنـار هم 
جمـع شـدیم. مهم تریـن بعد جمـع آوری افراد و تیم سـازی 
این اسـت که افـرادی را در کنار هم قـرار دهیم که در قبال 
کاری که می کنند مسـئولیت پذیر باشـند. گاه یک سـری از 
اسـتارت آپ ها را می بینیـم کـه اعضـای تیمشـان صرفـا به 
خاطـر طوالنی شـدن کار کنار می کشـند. ما همـه خودمان 
را مسـئول می دانیـم هـر چنـد هدفـی کـه بـرای راه اندازی 
اسـتارت آپ داشـتیم، متفـاوت بـوده اسـت. در واقـع، مـا 
می خواهیـم بـه مـردم و جامعـه کمـک کنیـم در حالی که 

امـروز خیلـی از ایده هـا برای سـرگرمی و... اسـت. 
 

نصرالهـی: بـه نظـر مـن مسـاله ای کـه از خیلـی جهـات 
می توانـد جـای بحـث داشـته باشـد، فرهنگ سـازی تیمی 
اسـت؛ چیـزی کـه ارزش دارد رویـش وقت گذاشـته شـود 
و در کمتـر تیمی مشـاهده می شـود. یکی دیگر از مسـائلی 
کـه مـا داشـتیم و برای مـان خیلـی مهم بـود، این بـود که 
بـه هیـچ وجـه یـک کار علمـی را کنـار نگذاریـم و نگذاریم 

کـه بعـد تجـاری بـه موضـع علمی مـان لطمـه بزنـد. دقیقا 
بـه همیـن خاطـر هـم یک سـری حمایت هایـی را از همان 
ابتـدا بـه طـور کامـل رد کردیـم. این طـور بود کـه خیلی از 
مسـائلی کـه بـرای اسـتارت آپ های دیگـر حـل شـده بود، 
بـرای مـا بـه چالش هایـی تبدیـل شـد کـه بایـد بـا آن هـا 

رو بـه رو می شـدیم. 
 

 خدماتــی کــه شــتاب دهنده ســتاک ارائــه 
ــش  ــما پی ــده ش ــه ای ــدر در این ک ــد چق می ده
بــرود و بــه حــدی برســد کــه قابــل اجــرا باشــد، 

ــود؟  ــر ب موث
ــه زیرشــاخه آن  ــاوری ک ــی فن ــری: مجتمــع خدمات قنب
شــتاب دهنده ســتاک اســت و مــا در آن مســتقر هســتیم، 
یکــی از معــدود شــتاب دهنده هایی بــود کــه بعــد از 
تحقیقمــان احســاس کردیــم بــه سیاســت هایمان خیلــی 
ــاری  ــای تج ــه ایده ه ــه ب ــن این ک ــت. ضم ــک اس نزدی
کمــک می کننــد تــا بــه موفقیــت برســند، محیــط علمــی 
ــد.  ــم می آورن ــا فراه ــرای اعض ــم ب ــبی را ه ــیار مناس بس
ــا در  ــه تنه ــود ک ــی ب ــه و نقطه قوت ــن نکت ــن مهم تری ای
ایــن شــتاب دهنده آن را پیــدا کردیــم. واقعــا بــه ایــن تیــم 
کــه ایــن ایــده را بنیــان گذاشــتند و چنیــن جایــی را بــه 
 .ــم ــید می گوی ــته نباش ــک و خس ــد، تبری ــود آوردن وج
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فوربس در سال 2007  نویسندگان مجله  از  یکی 
درباره مارک زاکربرگ و کسب و کار اینترنتی اش 
که آن زمان هنوز به این درجه از شهرت و 
محبوبیت نرسیده بود، نوشت: »شایعه هایی 
می شود،  شنیده  ولی  سیلیکون  در  که 
حاکی از آن است که شبکه اجتماعی 
فوق العاده محبوب زاکربرگ می تواند به 
ارزشی بیش از ۱0 میلیارد دالر دست 
پیش بینی  این  ما،  نظر  به  کند.  پیدا 
فیسبوک  می آید.  غیرمعقول  کمی 
در حال حاضر تنها ۱50 میلیون دالر 
درآمد ساالنه دارد و مارک زاکربرگ 
برای این که بتواند به ارزش پیش بینی 
برابر   30 باید  کند،  پیدا  دست  شده 

فروش بیشتری داشته باشد.« 
مسلما او و خیلی های دیگر ظرفیت های 
فیسبوک و هوش زاکربرگ را برای راه اندازی 
یک استارت آپ موفق و پولساز دست کم گرفته 
بودند و هرگز تصور نمی کردند که ارزش این شبکه 
اجتماعی روزی به بیش از 60 میلیارد دالر برسد. 
اما زاکربرگ از کجا شروع کرد و چطور تبدیل به 
یکی از ثروتمندترین افراد جهان شد؟

مارک زاکربرگ از کجا شروع کرد؟
 مستانه تابش
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در سال 1984 متولد شد. 

عاشق صحنه های 
جنگی فیلم های 
سینمایی شد. 

در 10 سالگی رایانه 
شخصی پدرش را 

شناخت و یاد گرفت که 
با آن کار کند. 

شبکه ای برای اتصال رایانه  های 
پدرش در منزل و محل کار 

درست کرد. 

از شان پارکر، موسس نپستر، 
ایمیل دریافت کرد و با او قرار 

مالقات گذاشت. 

پیشنهادی 10 میلیون دالری 
برای فروش فیسبوک دریافت 

کرد و آن را نپذیرفت. 
به سیلیکون ولی نقل از هاروارد اخراج شد.

مکان کرد. 

 ام تی وی حاضر شد 75 میلیون 
دالر برای فیسبوک بپردازد ولی 

مارک قبول نکرد. 

استارت آپ جدیدی به نام 
هایرهاگ را شروع کرد. 

مردد بود که بین پروژه فیسبوک 
و وایرهاگ کدام را انتخاب کند 

و ادامه دهد. 

85 هزار دالر از جیب خود 
خرج کرد تا سرورهای 

فیسبوک را سر پا نگه دارد. 

از جیم بریر 
پیشنهادی با مبلغ 
باالتر دریافت کرد. 

سر قرار شام با جیم بریر خودش 
را توی دستشویی حبس کرد و 
به به هم زدن قرار و مدارهایش 

با دان فکر  کرد. 

با دان صحبت کرد و 
دان موضوع را نادیده 

گرفت. 

به نیویورک رفت که از 
دان یاد بگیرد چطور یک 

CEO موفق باشد. 

یک پیشنهاد 1/5 میلیارد دالری 
از ویاکام برای خرید فیسبوک 

دریافت کرد و تقریبا آن را 
پذیرفت. 

پیشنهادی به ارزش یک میلیارد 
دالر از یاهو برای فروش فیسبوک 

دریافت کرد اما از مذاکره 
صرف نظر کرد.

سپتامبر 2006 درهای 
فیسبوک را به روی 

همه گشود. 

یک برنامه نویس را استخدام 
کرد که چند هفته بعد 

فیسبوک را برای راه انداختن 
استارت آپ ویدئویی خود 

)یوتیوب( ترک کرد. 

مایکروسافت برای خرید 
فیسبوک 15 میلیارد دالر 
پیشنهاد کرد ولی مارک 

نپذیرفت. 

با پریسیال یک قرارداد 
مشترک امضا کرد. 

شریل، نفر دوم فیسبوک، را 
استخدام کرد. 

به معبدی در هند رفت که 
استیو جابز نیز به آن جا 

رفته بود. 

شروع به آموختن زبان 
چینی ماندارین کرد.

قصد دارد 5 میلیارد نفر را در سراسر دنیا 
از طریق فیسبوک به هم متصل کند. 

از پیتر تیل 500 هزار 
دالر برای سرمایه گذاری 

دریافت کرد. 

 CEO با دان گراهام از
واشنگتن پست آشنا و 

حاضر شد پول او را برای 
سرمایه گذاری بپذیرد. 

از روی نقاشی هایی که دوستش 
کشیده بود، بازی کامپیوتری 

طراحی کرد. 

از دبیرستان محلی به 
یک مدرسه خصوصی 

منتقل شد. 

خواندن به زبان های التین، 
یونانی و عبری را یاد گرفت. 

برنامه ای طراحی کرد که 
می توانست ذائقه موسیقی هر 

کسی را کشف کند. 

وارد دانشگاه 
هاروارد شد.

سایتی طراحی کرد 
تا دانشجویان بتوانند 

کالس هایشان را با هم 
هماهنگ کنند و نامش را 
»کورس مچ« گذاشت. 

سایتی طراحی کرد تا 
دانشجویان بتوانند جذاب ترین 
فرد دانشگاه را انتخاب کنند اما 
ظرف چهار ساعت اینترنتش 

قطع شد.

با برادران وینکلووس 
برای طراحی یک 
سایت همسریابی 
همکاری کرد. 

پروژه های برادران 
وینکلووس را نیمه کاره 

رها کرد. 

سایت فیسبوک را طی 
یک هفته طراحی کرد. 

ادواردو ساورین به عنوان یک سرمایه گذار 
جدید وارد پروژه شد و با وسط گذاشتن مبلغی 
معادل 10 هزار دالر 30 درصد از فیسبوک را 

از آن خود کرد. 

از داستین، یکی از هم اتاقی هایش که 
کدنویسی هم بلد نبود، کمک گرفت و او 

باالخره این کار را کرد و 5 درصد فیسبوک 
را به دست آورد. 

کریس، یکی از همکالسی های 
خوش صحبتش، را به عنوان 

سخنگو انتخاب کرد. 

10هزار کاربر پیدا کرد که هر 
ماه 85 دالر به عنوان هزینه 

سرور می پرداختند. 

از دوستش آدام د انجلو 
برنامه نویسی یاد گرفت. 

کاپیتان تیم 
شمشیربازی مدرسه 

شد.

در سیزده سالگی جشن 
بلوغش را با تم جنگ ستارگان 

برگزار کرد. 

در 11 سالگی شروع به 
آموختن برنامه نویسی کرد. 

برای اولین بار کتابی 
 C++ For)

Dummies) در مورد 
برنامه نویسی خواند. 
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غلط شروع نکنید! 
17 اشتبایه که استارت آپ را یم کشد 

1. راه اندازی یک استارت آپ 
با یک بنیان گذار

6. استخدام برنامه نویسان 
ناوارد و نامناسب

11. خرج کردن زیاد

15. دور نگه داشتن 
خود از مشکالت

16. درگیری با شرکا  17. دلسرد شدن و امید خود را 
برای موفقیت از دست دادن 

12. افزایش بیش از حد سرمایه 13. نبود مدیریت درست 
سرمایه گذاری ها 

14. فدا کردن مشتری ها برای 
رسیدن به سود باالتر

10. سرمایه گذاری بسیار 
کم برای شروع کار 

7. انتخاب پلت فرم اشتباه 
برای استارت آپ

8. راه اندازی نشدن 
سریع استارت آپ

9. نداشتن هیچ گونه تصور 
از مشتریان و کاربران

2. مکان یابی نامناسب 3. قرار گرفتن در حوزه امن و 
ترس از ورود به فضاهای بزرگ تر 

4. نداشتن ایده های اصیل و 
استفاده از ایده های تقلیدی

5. لجاجت و یکدندگی

ـــروزی  ـــل پی ـــت پ ـــد شکس ـــه می گوین ـــت ک ـــت اس درس
اســـت ولـــی چـــه کســـی بـــدش می آیـــد در مســـیرش 
میان بـــر بزنـــد و از روی یـــک پـــل اضافـــه رد نشـــود و 
ـــا  ـــزرگ دنی ـــای ب ـــد؟ کارآفرین ه ـــد برس ـــه مقص ـــر ب زودت
ـــت  ـــی شکس ـــل اصل ـــوان عل ـــه عن ـــتباه را ب ـــاب اش 17 انتخ
اســـتارت آپ های کوچـــک و بـــزرگ بـــه رســـمیت 
ـــند کـــه در ادامـــه بـــا آن هـــا آشـــنا می شـــوید.  می شناس
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ی دیوار �ب دقت 99 درصد حرکت قسمت های  ز سیس�ت یم توان از فاصهل 3 م�ت �ب ا�ی

اد حروف الفبا را  ب ای ا�ی تلف بدن را درک کرد و ح�ت حرکت های دست �ب مز

یم توان به خو�ب و دقت روشن ساخت

ری آغاز شد و �ب  ی سیس�ت در درجه اول �ب میط های �ش دگ�ی اکر �ی

ف  ی و نوا� �دس�ی و سفیدپوش از �ب ، کو�ی میط های روستا�ی

سیده  ن �ز �ی ی آن به �پ دگ�ی وهیسش و �ی ش فت و هنوز مه اکر �پ ادامه �ی

است

ند�ت از  تکنولوژی نسل پنجم شبکه های تلفن مهراه بسیار هومسش

اد  ب ا�ی ا�ی ا هدف �ز نت خواهد بود ز�ی یس به این�ت نسل های گذشته دس�ت

نت اشیاست بس�ت این�ت

�ت که اشتباه یم کند  قی�ت دیگر روشن شده بود که افراد حارصز نیستند به رو�ب
ت

در �

ز مطالعه اثبات شده بود ن در ا�ی
گ

کت کننداک ای �ش ت �ب د کنند. اشتباه رو�ب اع�ت

ند   هومسش
گ

گزار شد و انواع وسایل خان� ه امسال مه به رمس سالیان پیش �ب
گ

ایشاک
ز
�

 و...(، گجت های پوشید�ز و 
ت

� ، جارو�ب ، لباس شو�ی ز ظرفشو�ی چال، ماش�ی ز )�ی

ات قرار گرفتند پادها در اکنون تو�ب �پ

فناوری های فردا
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ضربان قلب چی کسی
آن سوی دیوار می تپد؟

ی شبیه سازی بدن انسان �ب مکک امواج رادیو�ی تصو�ی

 سونیا علمشاهی
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ــگران  ــه ای از پژوهش ــیله مجموع ــدی به وس ــتم جدی سیس
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــگاه MIT طراح ــر در دانش کامپیوت
ــری  ــی تصاوی ــواج رادیوی ــار ام ــک انتش ــه کم ــد ب می توان
ــا اشــعه ایکــس در بخــش  از بــدن انســان )مشــابه آنچــه ب
رادیوگرافــی بیمارســتان ها انجــام می دهنــد( را شبیه ســازی 
کننــد. ایــن امــواج به وســیله گیرنده هایــی جمــع آوری 
می شــوند و بــا کمــک الگوریتم هــای کامپیوتــری درنهایــت 
ــازی  ــان شبیه س ــورت هم زم ــراد به ص ــت اف ــود و حرک وج
می شــود. برخــالف ســایر وســایل ردگیــری ایــن سیســتم 
ــد  ــد می توان ــاه کار می کن ــواج کوت ــه ام ــر پای ــه ب ــد ک جدی
ــا دقــت 90 درصــد شناســایی  15 نفــر را از پشــت دیــوار ب
کنــد و حرکــت آن هــا را بــا دقــت 0/8 اینــچ ثبــت کنــد. این 
تکنولــوژی می توانــد در بازی هایــی کــه بــه کمــک حرکــت 
ــژه ســینمایی و  ــای وی ــرل می شــوند، جلوه ه فیزیکــی کنت
یــا در اتاق هــای بیمارســتان بــرای مانیتــور حــرکات بیماران 
ــه  ــوند. ب ــه ش ــه کار گرفت ــان ب ــن و هم زم ــورت آنالی به ص
گفتــه فاضــل ادیــب دانشــجوی دکتــری بخــش کامپیوتــر 
و هــوش مصنوعــی دانشــگاه MIT ایــن سیســتم بــه شــما 
ــوار را ببینیــد. ایــن سیســتم  امــکان می دهــد آن طــرف دی
جدیــد کــه کار پژوهشــی روی آن هنــوز ادامــه دارد می توانــد 
حرکــت افــراد را در آن ســوی دیــوار با دقت باالیی تشــخیص 
دهــد درحالی کــه ســه ســال پیــش بــا ایــن سیســتم فقــط 
امــکان وجــود یــک نفــر پشــت دیــوار تخمیــن زده می شــد. 
امــروزه حتــی می تــوان قیافــه فــرد پشــت دیــوار و یــا تعــداد 
ضربــان قلــب او را هــم تشــخیص داد. بــه گفتــه دیانــا کتابی 
اســتاد بخــش کامپیوتــر MIT بــرای چندیــن ســال اســت 
کــه اســتفاده از تکنولــوژی بی ســیم بــرای تشــخیص حرکت 
پشــت دیوار موردمطالعه اســت. در ســال 2013 پژوهشــگران 
از ســیگنال های وای فــای بــرای تشــخیص حرکــت پشــت 
ــد. ایــن سیســتم کــه در  دیــوار و جهــت آن اســتفاده کردن
مــاه آذر امســال در کنفرانــس SIGGRAPH در ژاپــن بــه 

دنیــا عرضــه شــد بــا کمــک امواجــی 1000 بــار 
ــای  ــد. ارتق ــای کار می کن ــیگنال های وای ف ــر از س ضعیف ت
ــیار  ــزاری بس ــه اب ــوآوری را ب ــن ن ــزار ای ــخت افزار و نرم اف س
ــی  ــیگنال های رادیوی ــت. س ــرده اس ــل ک ــمند تبدی هوش
ضعیــف طــوری طراحی شــده اند کــه مجموعــه بســیار 
ــع وجــود  گســترده تر از داده هــا را از آنچــه پشــت یــک مان
دارد بــرای محقــق فراهــم آورنــد. ایــن سیســتم از یــک آنتن 
ــاپ  ــک لپ ت ــدازه ی ــه به ان ــد ک ــی شــکل اســتفاده می کن ت
اســت و چهــار پخش کننــده ســیگنال و 16 دریافت کننــده 
دارد. داده هــا بــه کمــک یــک کامپیوتــر معمولــی بــا پردازنده 
ــه در  ــت آنچ ــا درنهای ــود ت ــردازش می ش ــاال پ ــی ب گرافیک
ــا  ــود. از آنج ــخص ش ــود دارد مش ــوار وج ــک دی ــت ی پش
کــه اشــیای ثابــت هــم امــواج را منعکــس می ســازند ایــن 
سیســتم ابتــدا اشــیا را حــذف می کنــد و ســپس بــه دنبــال 
ــا  حرکــت می گــردد. البتــه فــرد بایــد در زاویــه مناســبی ب
آنتــن پخش کننــده ســیگنال قــرار گرفتــه باشــد تــا وجــود 
آن تشــخیص داده شــود. در مقایســه بــا نــور، هــر قســمت 

ــب  ــد و به این ترتی ــی را برمی گردان ــیگنال رادیوی ــدن س از ب
امــکان ایجــاد یــک تصویــر شــفاف از بیــن مــی رود. راه حــل 
ایــن مشــکل وجــود یــک الگوریتــم کامپیوتــری اســت کــه 
امــواج منعکس شــده از قســمت های مختلــف بــدن را ماننــد 
قطعــات جورچیــن کنــار هــم می چینــد تــا شــبهی از فــرد 
پشــت دیــوار را تهیــه کنــد. بــرای اســکن کــردن کل فضــای 
ــه قــدرت پــردازش باالیــی  ســه بعدی اطــراف آنتــن نیــاز ب
دارد، بنابرایــن پژوهشــگران بــرای ساده ســازی طرح هایــی را 
از سیســتم های راداری ارتشــی قــرض گرفتنــد. با اســتفاده از 
الگوریتــم »غیرشــفاف بــه شــفاف« ایــن سیســتم در ابتــدا از 
تعــداد کمــی آنتن بــرای اســکن ناحیه ای گســترده اســتفاده 
ــا  ــد ت ــش می ده ــا را افزای ــداد آنتن ه ــد و ســپس تع می کن
در قســمت هایی کــه بــدن انســان در آنجــا تشــخیص داده 

می شــود روشــن گــردد. بــا ایــن سیســتم می تــوان از فاصلــه 
3 متــری دیــوار بــا دقــت 99 درصــد حرکــت قســمت های 
ــت  ــای دس ــی حرکت ه ــرد و حت ــدن را درک ک ــف ب مختل
ــت  ــی و دق ــوان به خوب ــا را می ت ــروف الفب ــاد ح ــرای ایج ب
ــرای  ــتم ب ــن سیس ــر ای ــال حاض ــاخت. در ح ــن س روش
تشــخیص حرکــت افــرادی کــه روبروی سنســور ها هســتند 
مناســب اســت. اضافــه کــردن تعــداد آنتن هــا می توانــد ایــن 
محدودیــت را حــل کنــد. هزینــه ســاخت این سیســتم تنها 
200 تــا 300 دالر اســت و دانشــگاه MIT مشــغول توســعه 
ایــن سیســتم بــرای تجاری ســازی آن اســت؛ سیســتمی بــه 
نــام زمــرد کــه بــرای پیش بینــی زمیــن خــوردن ســالمندان 
ــن  ــن اســتفاده تجــاری ای ــن اولی طراحــی شــده اســت. ای
وســیله اســت امــا زمانــی کــه بــه بــازار معرفــی شــود و تعداد 
ــد.  ــا کاهــش می یابن ــد قیمت ه ــادی از آن اســتفاده کنن زی
ــای اســتفاده  ــن عرصه ه ــن بخــش ســالمت از اولی همچنی
از ایــن تکنولــوژی اســت و در بیمارســتان ها بــرای مانیتــور 
الگــوی تنفســی بیمــاران مبتــال بــه وقــف تنفــس در خــواب 
بــه کار مــی رود. به هرحــال ایــن تکنولــوژی پتانســیل باالیــی 
بــرای ثبــت و کنتــرل حــرکات دارد و کاربردهــای آن به مــرور 
افزایــش می یابــد. چالش هــای تکنیکــی زیــادی اســت کــه 
بایــد برطــرف شــود و پژوهش هــای بیشــتری الزم اســت تــا 
اطمینــان از کارکــرد درســت ایــن سیســتم حاصــل شــود. 
به هرحــال می تــوان مطمئــن بــود کــه در ســال های آینــده 
 .ایــن سیســتم هــم دچــار تکامــل و بهبــود می شــود
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دو سیسـتم کـه به تازگـی بـرای اتومبیل هـای بـدون راننـده 
عرضـه شـده اند، می تواننـد مـکان اتومبیـل و جهـت حرکت 
آن را در مناطقـی کـه سیسـتم جی پـی اس دچـار اختـالل 
می شـود، شناسـایی کننـد و همچنین اجزای مختلـف جاده 
را به صـورت هم زمـان بـا کمـک یـک دوربیـن معمولـی یـا 
یـک تلفن هوشـمند بشناسـند؛ همان کاری که حسـگرهای 
چنـد ده هـزار دالری انجـام می دهنـد. این دو سیسـتم مجزا 
و مکمـل یکدیگـر را پژوهشـگران دانشـگاه کمبریـج طراحی 
کرده انـد و طـرح اولیـه آن هـا به  صـورت آنالین در دسـترس 
کاربـران قـرار گرفته اسـت. اگرچه این سیسـتم ها نمی توانند 
در حـال حاضـر یک اتومبیل بدون راننـده را کنترل کنند، اما 
برای سـاخت اتومبیل بدون راننده توانایی دیدن و شناسـایی 

دقیـق مـکان یکـی از جزئیات حیاتی اسـت. 
می توانـد  و  می شـود  نامیـده   SegNet سیسـتم  اولیـن 
صحنـه ای از خیابـان را کـه قبال ندیده اسـت تصویربرداری 
و بـه 12 دسـته )جـاده، عالئـم راهنمایی و رانندگـی، عابر 
پیـاده، سـاختمان ها، موتورسـوارها و ...( طبقه بنـدی کنـد. 
این سیسـتم توانایی ادراک نور و سـایه و زمان روز یا شـب 
را بـا دقـت تـا 90 درصـد دارد. سیسـتم های قدیمی تـر که 
از تکنولوژی هـای گران قیمـت لیـزری یـا راداری اسـتفاده 

می کردنـد، ایـن میـزان از دقت را نداشـتند. 
کاربران می توانند از وب سـایت SegNet بازدید و عکسـی از 
شـهر یـا محلـه خـود را در آن آپلود کنند و دقت سیسـتم در 
نام گـذاری اجـزای مختلف عکـس را ببینند. این سیسـتم به  
صـورت موفقیت آمیزی برای خیابان های شـهری و جاده های 
بین شـهری تست شـده اسـت. برای اتومبیل های بدون راننده 
کـه کار پژوهشـی روی آن هـا ادامه دارد، سیسـتم های راداری 
و بر پایه حسـگر پرهزینه هسـتند. در واقع آن ها می توانند از 

خـود اتومبیل گران تر باشـند. 
سیسـتم SegNet بـه  وسـیله نمونه یاد می گیـرد. با کمک 
دانشـجویان دوره لیسـانس دانشـگاه کمبریج، 5 هزار عکس 
از صحنه هـای مختلف شـهر و جاده ها تهیـه و تمامی عناصر 
آن هـا نام گـذاری شـد. بـا کمـک ایـن عکس هـا سیسـتم 
یـاد گرفـت کـه چگونـه عناصـر مختلـف جـاده و خیابـان 
را شناسـایی کنـد. از آن جـا کـه سیسـتم بـا کمـک ایـن 
تصویرهـای نمونه دسـته بندی و شناسـایی را یـاد می گیرد، 
امـکان توسـعه زیـادی دارد و در حـال حاضـر خـوب عمـل 

می کنـد و عملکـردش در آینـده بهتـر خواهد شـد. 
کار یادگیـری سیسـتم در درجـه اول بـا محیط های شـهری 
آغاز شـد و با محیط های روسـتایی، کویری و نواحی سردسیر 
و سـفیدپوش از بـرف ادامـه یافت و هنوز هم کار پژوهشـی و 
یادگیری آن به پایان نرسـیده اسـت. سیسـتم هنوز نمی تواند 
یـک اتومبیـل یا کامیـون را بـدون نیاز به راننـده هدایت کند 
امـا می تواند مانند سیسـتم های متـداول هشـداردهنده برای 
جلوگیـری از تصـادف عمـل کنـد. امـکان دیـدن، مهم ترین 
ویژگـی اسـت کـه در اتومبیل هـای بـدون راننـده بـه آن نیاز 
اسـت امـا دادن آمـوزِش دیـدن بـه ماشـین از آنچـه بـه نظر 
می رسـد بسـیار دشـوارتر اسـت. مثال در دوران کودکی وقتی 
یـک اتومبیـل اسـباب بازی بـرای چنـد بار بـه ما نشـان داده 

شـود، یـاد می گیریم کـه اتومبیل هـای واقعی و اسـباب بازی 
را از یکدیگر تشـخیص دهیم. آموزش دادن به ماشـین بسیار 
فراتـر از نشـان دادن چنـد نمونه به آن و امیـدواری برای فهم 
باالی ماشـین در تشـخیص است. ماشـین ها به چندین هزار 

نمونه بـرای یادگیری نیـاز دارند. 
بـرای راه انـدازی اتومبیل هـای خـودکار بـه سـه سـوال مهـم 
آن هـا بایـد پاسـخ گفته شـود؛ کجـا هسـتم، چـه چیزهایی 
اطـراف مـن هسـتند و در قـدم بعـدی چکار کنم؟ سیسـتم 
SegNet بـه سـوال دوم پاسـخ می دهـد و یـک سیسـتم 
مکمـل دیگـر بـه پرسـش ابتدایـی؛ یعنـی تشـخیص دقیق 

جهـت و مـکان اتومبیـل بـا کمـک تصاویر. 
سیسـتم مکان یابی مشـابه SegNet کار می کنـد و می تواند 
بـا یـک  تک عکـس رنگـی در یـک  را  مـکان یـک کاربـر 
محیط شـلوغ شـهری شناسـایی کند. عملکرد این سیسـتم 

بسـیار دقیق تـر از جی پـی اس اسـت و به ویـژه در نواحـی 
کـه جی پـی اس دچـار اختـالل می شـود - ماننـد تونل هـا و 
نواحـی سرپوشـیده - به خوبـی کار می کنـد. دقت تشـخیص 
این سیسـتم پس از تسـت در مسـیری طوالنی در دانشـگاه 
کمبریج بسـیار بهتـر از جی پی اس تخمین زده می شـود. این 
سیسـتم بـرای آزمایـش شـدن به  وسـیله کاربران بـه  صورت 
آنالیـن و بـا سـر زدن بـه وب سـایت دانشـگاه کمبریـج در 
 دسـترس اسـت. کار مکان یابی در آن بر اسـاس هندسـه یک 
صحنـه انجام می شـود و سیسـتم می تواند بفهمـد که عکس 
- بـه  عنـوان  مثـال - متعلق به نمای شـرقی یک سـاختمان 
اسـت یـا غربـی؛ حتـی اگر هـر دو نما دقیقا مشـابه باشـند. 

در سـال های اخیـر کار روی هوش مصنوعی گسـترش زیادی 
داشـته اسـت. این سیستم ها هم قسـمتی از تالش برای ایجاد 
امکان یادگیری در ماشـین ها هسـتند که در نوع خود بی نظیر 
اسـت. در کوتاه مـدت احتمـاال این سیسـتم ها روی روبات های 
خانگـی سـوار می شـوند؛ مثـل جاروبرقی های خانگی. و شـاید 
بـرای این که بتوان از این تکنولوژی ها در سـاخت اتومبیل های 
بدون راننده اسـتفاده کرد به زمان بیشـتری نیاز باشد. نکته ای 
کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه ایـن فناوری هـا سـنگ بنای 
سـاخت ماشـین ها و اتومبیل های خـودکار آینده هسـتند که 

 .راه را بـرای سـاخت آن ها همـوار می کنند
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ــا  ــمند ب ــایل هوش ــواع وس ــی از ان ــم انبوه ــا ورود حج ب
ــم  ــی ه ــرعت دسترس ــت، س ــه اینترن ــال ب ــت اتص قابلی
ــا  ــان ب ــرات تصاعــدی شــود. همزم ــد دســتخوش تغیی بای
ــر  ــه ســمت ســال 2020 میــالدی، خیابان هــا پ حرکــت ب
از اتومبیل هــای بــدون راننــده و آســمان پــر از پهپادهــای 
اتوماتیــک می شــود و همــه این هــا بــدون تکنولــوژی 
 )5G( نســل پنجــم شــبکه های تلفــن همــراه یــا فایوجــی
میســر نیســت. در حــال حاضــر اکثــر دارنــدگان تلفن هــای 
هوشــمند از تکنولــوژی نســل های ســوم و چهــارم اســتفاده 
می کننــد. شــاید کمــی جســورانه باشــد کــه اکنــون دربــاره 
ایــن تکنولــوژی صحبــت کنیــم امــا اثرگــذاری تکنولــوژی 
نســل پنجــم شــبکه های تلفــن مشــابه تغییــر از دایــل آپ 
بــه ارتباطــات پرســرعت ماننــد adsl خواهــد بــود. در ادامه 

موبایل ها سریع تر و هوشمندتر خواهند شد 

ره تکنولوژی نسل پنجم شبکه های تلفن مهراه �ی 5G بدانید  ید در�ب ه �ب پ
ز

آ�

 مهران صفا

بــه مجموعــه ای از امکانــات کــه بــا ایــن تکنولــوژی بــرای 
ــم.  ــد، می پردازی ــد ش ــترس خواه ــگان در دس هم

تصــور کنیــد کــه بتــوان یــک فیلــم ســینمایی را در چنــد 
ثانیــه دانلــود کــرد؛ ایــن تصــوری از ســرعت اینترنــت در 
ــود. شــرکت سامســونگ  ســال 2020 میــالدی خواهــد ب
ــرعت 7/5  ــه س ــت ب ــال 2014 توانس ــر س ــاه اکتب در م
ــل  ــوژی نس ــه تکنول ــت اولی ــه در تس ــر ثانی ــت ب گیگابی
ســرعت  می شــود  پیش بینــی  یابــد.  دســت  پنجــم 
میانگیــن ایــن تکنولــوژی حــدود 10 گیگابیــت بــر ثانیــه 
شــود و در شــرایط ایــده آل ســرعت نقــل و انتقــال داده هــا 
تــا 800 گیگابیــت بــر ثانیــه میســر خواهــد بــود. کیفیــت 
پخــش 4k را فرامــوش کنیــد زیــرا در ســال 2020 
ــم  ــل پنج ــف نس ــه لط ــا ب ــر تلویزیون ه ــفافیت تصوی ش
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ــه صــورت  ــم ب ــه 8k و آن ه ــراه ب ــن هم شــبکه های تلف
 .HD ــفاف تر از ــر ش ــی 16 براب ــد؛ یعن ــه بعدی می رس س
قبــل از این کــه بــه ایــن اعــداد برســیم، ســازمان جهانــی 
ارتباطــات مخابراتــی بایــد ابــزار الزم را در ســطح جهانــی 
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــا ام ــد ت ــگ کن ــی و هماهن بازطراح
ایــن تکنولــوژی بــرای همــگان ممکــن شــود. بــرای ایــن 
منظــور بایــد بــا همــکاری دولت هــا هماهنگی هــای 
ــادی  ــی - اقتص ــات سیاس ــد و تصمیم ــل آی ــه عم الزم ب
ــرای فراهــم کــردن  ــی ب ــا نوعــی هم آوای ــه شــوند ت گرفت
بســتر مــورد نیــاز ایــن تکنولــوژی ایجــاد شــود. در ایــن 
صــورت، از دســت رفتــن ســیگنال شــبکه های محلــی بــه 
تاریــخ می پیونــدد و در ســفر بــه دور دنیــا ســرعت بــاالی 

اینترنــت همــراه همیشــگی مســافران خواهــد بــود. 
ــوژی نســل پنجــم شــبکه های تلفــن همــراه بســیار  تکنول
ــت  ــه اینترن هوشــمندتر از نســل های گذشــته دسترســی ب
ــت  ــتر اینترن ــاد بس ــی ایج ــدف نهای ــرا ه ــود زی ــد ب خواه
ــان مشــترک تمــام  اشیاســت. در واقــع، ایــن تکنولــوژی زب
وســایلی اســت کــه بــه اینترنــت متصــل می شــوند و 
همان گونــه کــه نســل پنجــم هوشــمند اســت ایــن 
وســایل هــم بایــد هوشــمند باشــند. همــه چیــز از ماشــین 
بــدون  اتومبیل هــای  راهنمایــی،  چــراغ  لباس شــویی، 
راننــده، جاده هــای هوشــمند، سنســورهای نصب شــده روی 
ســطل های زبالــه شــهری و... بــا اتصــال بــه ایــن تکنولــوژی 
در حــال رد و بــدل داده هســتند تــا کیفیــت زندگــی 
انســان ها بهبــود یابــد. دربــاره عظمــت ایــن شــبکه ایــن را 
بدانیــد کــه تخمیــن زده می شــود بیــش از 25 میلیــارد )و 
در برخــی منابــع دیگــر تــا 100 میلیــارد( وســیله هوشــمند 
در ســال 2020 بــه اینترنــت )نســل پنجــم( متصــل باشــند. 
بــا وجــود میلیاردهــا وســیله متصــل و مرتبــط کــه در بســتر 
تکنولــوژی نســل پنجــم ایجــاد می شــود، مفهــوم شــهرهای 
هوشــمند کــه مدت هاســت نقــل مجلــس مهندســین 

ــدد.  ــت می پیون ــه حقیق ــت ب ــاوری اس فن
ــون  ــروژه 25 میلی ــک پ ــکاتلند ی ــکو اس ــهر گالس در ش
روی  سنســور  نصــب  اجراســت؛  حــال  در  پونــدی 
تــا  روشــنایی در خیابان هــا  و  راهنمایــی  چراغ هــای 
ــور  ــای مانیت ــبکه دوربین ه ــا ش ــگ ب ــورت هماهن ــه ص ب
ــرق  ــال شــرکت ب ــوان مث ــه عن ــد و ب شــهری عمــل کنن
بدانــد چــه زمانــی بایــد المپ هــای یــک منطقــه تعویــض 
شــوند. ایــن تــازه شــروع کار اســت و در صــورت راه انــدازی 
ــن  ــایل ممک ــام وس ــن تم ــاط بی ــوژی ارتب ــن تکنول ای

ــوند.  ــمند می ش ــهرها هوش ــد و ش ــد ش خواه
ــد  ــر نیازمن ــا یکدیگ ــایل ب ــتره وس ــه گس ــاط مجموع ارتب
ــرای  ــه می شــود ب ــت اســت. گفت ــت اینترن ــش ظرفی افزای
صحبــت کــردن اشــیا بــا یکدیگــر نیازمنــد اینترنتــی صــد 
ــا  ــن دقیق ــتیم و ای ــروز هس ــر از ام ــر قوی ت ــزار براب ــا ه ت
همــان چیــزی اســت کــه فنــاوری نســل پنجــم قرار اســت 
ــه متخصصیــن ظرفیــت  ــه گفت آن را فراهــم آورد چــون ب
ــروز  ــرایط ام ــه ش ــبت ب ــر نس ــزار براب ــدود ه ــی ح فایوج
ــد  ــش ظرفیــت مانن ــن افزای ــع ای ــد. در واق ــش می یاب افزای

پهن تــر کــردن عــرض خیابان هاســت کــه در ایــن صــورت 
امــکان حرکــت همزمــان تعــداد بســیار بیشــتری خــودرو 
ــن ســادگی  ــه همی ــه مســاله ب ــد شــد. البت ممکــن خواه
نیســت و نیــاز اســت نحــوه رد و بــدل داده هــا تنظیم شــود. 
ــم،  ــل پنج ــای نس ــیرین ترین جنبه ه ــی از ش ــاید یک ش
انقــالب در سیســتم حمــل و نقــل باشــد؛ آینــده ای کــه 
در آن دیگــر نیــاز بــه رانندگــی نیســت و بــه دلیــل 
ــل  ــزان قاب ــه می ــات ب ــانی تصادف ــای انس ــود خطاه نب
ــادم،  ــخیص تص ــی تش ــد. توانای ــش می یاب ــی کاه توجه
راهبــری لحظــه بــه لحظــه، مدیریــت ترافیــک از راه 
دور و ترمزهــای هوشــمند و خــودکار قســمت هایی از 
ــای  ــی از پیش بینی ه ــود. یک ــد ب ــده خواه ــی آین رانندگ
ــبکه ای  ــاد ش ــم ایج ــل پنج ــورد نس ــز در م هیجان انگی
اســت کــه هیــچ گاه ترمــز نمی کنــد. بــر اســاس مطالعــات 
شــرکت ســوئدی اریکســون، قابلیــت اطمینــان فایوجــی 
ــک  ــا ی ــر نســل پنجــم تنه ــود. تاخی ــی می ش ــاال ارزیاب ب
ــر  ــارم قوی ت ــل چه ــار از نس ــه 50 ب ــت ک ــه اس میلی ثانی
ــزی  ــان چی ــاال هم ــان ب ــت اطمین ــد. قابلی ــل می کن عم
اســت کــه اتومبیل هــای بــدون راننــده و اشــیای هوشــمند 
ــه  ــد. ناگفت ــه آن نیازمندن ــت ب ــه اینترن ــال ب ــرای اتص ب
ــدون  ــاط دائمــی ب ــی ارتب ــه وجــود نوع روشــن اســت ک
قطــع و وصــل در مســائل مهمــی ماننــد ارتبــاط پزشــکان 
جــراح بــا اتــاق عمــل در بیمارســتان های هوشــمند 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــه اهمیت ــده از چ آین
ــم و  ــل پنج ــوژی نس ــاره تکنول ــه درب ــام آنچ ــد از تم بع
توقعــات مــا از ایــن ارتبــاط اینترنتــی یاد شــد بایــد بدانیم 
ــدازی  ــا و راه ان ــن م ــی بی ــل توجه ــه قاب ــوز فاصل ــه هن ک
ــای الزم  ــد پروتکل ه ــدا بای ــود دارد. در ابت ــی وج فایوج
ــرای  ــی ب ــی بین الملل ــی هماهنگ ــوند و نوع ــی ش بررس
ــر  ــود از اواخ ــن زده می ش ــد. تخمی ــم آی ــرای آن فراه اج
ســال 2017 میــالدی امــکان اجرایــی شــدن نســل پنجــم 
فراهــم شــود و می تــوان انتظــار داشــت کــه حداقــل بایــد 
تــا ســال 2020 صبــر کرد کــه امــکان اســتفاده از اینترنت 
نســل پنجــم فراهــم آیــد. قبــل از آن، حتــی در صــورت 
وجــود شــبکه همــراه نســل پنجــم، هزینــه گزافــی بــرای 

اســتفاده از آن بایــد پرداخــت شــود. 
اولیــن  پیونگ چانــگ  زمســتانی  المپیــک  احتمــاال 
جایــگاه اســتفاده عملــی از ایــن تکنولــوژی خواهــد بــود. 
ــبکه  ــی ش ــرای معرف ــه ای ب ــونگ برنام ــرکت سامس ش
ــم  ــل پنج ــوژی نس ــاس تکنول ــر اس ــود ب ــی خ مخابرات
ــرای  ــز ب ــوآوی نی ــک دارد و ه ــن المپی ــت در ای اینترن
بهره بــرداری از شــبکه نســل پنجمــی خــود همزمــان بــا 
ــی فوتبــال روســیه در ســال 2018 در شــهر  جــام  جهان
ــی  ــره جنوب ــر ک ــت. اگ ــرده اس ــزی ک ــکو برنامه ری مس
ــه عنــوان  ــار ب ــرای اولیــن ب ــا آن زمــان ب موفــق شــود ت
ــام  ــت فایوجــی ن ــن کشــور اســتفاده کننده از اینترن اولی
ــا، ژاپــن و  ــه اروپ خــود را ثبــت کنــد شــهروندان اتحادی
ــی و  ــکای شــمالی اولین هــا در صــف اســتفاده عمل آمری

 .ــود ــد ب ــاوری خواهن ــن فن ــره از ای روزم
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اعتمـاد بیـن انسـان و روبـات موضوعـی چالش برانگیز اسـت. 
پژوهش هـای اولیه نشـان می دهنـد که افـراد در اعتماد کامل 
بـه روبات هـا دچار شـک و تردیدند به ویژه مسـائل حساسـی 
ماننـد اتومبیل هـای بدون راننده کـه به زودی و در چند سـال 
آینـده بـه بـازار ارائه خواهند شـد. پژوهشـی جدید مسـاله را 
بـه گونـه معکوس بررسـی کـرده اسـت؛ یعنی انسـان چگونه 
بـه روبـات اعتماد می کنـد در حالی کـه امکان اشـتباه کردن 
روبـات در شـرایط اضطـراری وجـود دارد. ایـن مطالعـه را کـه 
انسـتیتو تکنولـوژی جورجیـا انجـام شـده داده اولین تحقیق 
در مـورد رابطـه انسـان - روبـات در شـرایط اضطراری اسـت. 
بـه افـراد )42 نفـر( داوطلـب در ایـن پژوهـش گفتـه شـد به 
دسـتورهای روباتـی عمـل کننـد که قـرار بـود در زمـان یک 
حادثه غیرمترقبه کارکنان ساختمان را به اتاقی امن راهنمایی 
کند. افراد شـرکت کننده در مطالعه در بسـیاری از قسـمت ها 
بـه دسـتورهای روبات راهنمـا گوش دادند حتـی هنگامی که 
بـه نظـر می رسـید روبات مسـیرش را گم کرده اسـت یـا دور 
سـر خودش می چرخد. چیزی که پژوهشـگران را شـگفت زده 
کـرد ایـن بـود که حتی وقتـی آژیر خطر به صـورت مصنوعی 
و به کمک دود روشـن می شـد داوطلبان این مطالعه روبات را 
دنبـال می کردند و به دسـتورهایش عمـل می کردند. به گفته 
آلـن واگنر، از مهندسـین ارشـد تحقیـق انسـتیتو تکنولوژی 
جورجیـا، بـه نظـر می رسـد افـراد تصـور می کننـد روبات هـا 
دنیـای اطـراف آن هـا را بهتـر از خودشـان می شناسـند و فکر 
می کننـد روبـات اشـتباه نمی کند یا دچـار خرابی نمی شـود. 
در ایـن پژوهش روشـن شـد که اطاعـت از دسـتورهای روبات 
می توانـد تـا جایـی ادامه یابد کـه امکان به خطر افتـادن جان 
داوطلبان وجود داشـته باشـد. بر اسـاس پژوهش های گذشته، 

ایـن نوع اعتمـاد به روبـات غیرقابل انتظـار بود. 
در تحقیقی دیگر روشـن شـده بود که افراد حاضر نیسـتند به 
روباتـی که اشـتباه می کند اعتماد کنند. اشـتباه روبـات برای 
شـرکت کنندگان در این مطالعه اثبات شـده بود. عالوه بر گم 
کـردن آدرس یـا حرکـت دایـره وار بـه دور خـود، روبـات چند 
مرتبـه بـه صورت کامل متوقف شـد و به داوطلبان گفته شـد 
روبـات خـراب شـده اسـت و زمانـی کـه آژیر خطر بـه صورت 
مصنوعـی بـه صـدا درآمـد روبـات عمـدا افـراد را به جـای در 
خـروج بـه اتاقی تاریک پر از اسـباب و وسـایل راهنمایی کرد. 

در تمامـی ایـن مراحل عده ای از شـرکت کنندگان در پژوهش 
بـه دسـتورهای روبـات گـوش می دادنـد. ایـن مطالعـه جزئی 
کوچـک از مطالعاتـی گسـترده تر اسـت کـه بایـد در سـطح 
وسـیع انجـام شـود تـا برهمکنـش اعتماد انسـان و روبـات به 
ویـژه در مـورد مسـائل حساسـی ماننـد اتومبیل هـای بـدون 

راننده، روشـن شـود. 
اعتمـاد بیـن انسـان و روبات هـا به فراسـوی شـرایط مـرگ و 
زندگـی گسـترش می یابـد. اتومبیل هـای بی نیـاز از راننـده 
فنـاوری جدیدی اسـت کـه تا چند سـال آینده بـه خیابان ها 
می آینـد و بـدون دخالـت عامـل انسـانی عملیـات نقـل و 
انتقـال مسـافرین را انجـام می دهنـد. همچنیـن روبات هـا 
از جاروبرقی هـای خانگـی فراتـر خواهنـد رفـت و اعمالـی 
پیچیده تـر ماننـد مراقبت از کـودک، سـالمند، آشـپزی و... را 
انجـام می دهنـد. آیـا افـراد بـه روباتی کـه همبرگـر می پزد و 
دسـتپخت آن اعتماد می کنند؟ اگـر روباتی به منظور مراقبت 
از کودک یا سـالمند طراحی شـده باشـد آیا می توان کودک یا 
سـالمند را برای نگهداری به او سـپرد؟ یا افراد حاضرند کودک 
خـود را به روباتی بسـپارند کـه آن ها را به خانه مادربزرگشـان 
ببرد؟ پاسـخ این پرسـش ها دقیقا روشـن نیسـت و نمی دانیم 
کـه آیـا این اعتمـاد به وجـود می آید یـا خیر. یکی از مسـائل 
اصلـی در طراحی تکنولوژی های آینده امکان و ترغیب اعتماد 
افـراد بـه آن هاسـت. این کار بـا روش هایی ممکن می شـود. به 
عنوان مثال، دانشـمندان رفتارشناسـی در دانشـگاه آیندهون 
هلنـد پیشـنهاد کرده انـد کـه آواتارهـای مجـازی کـه صورت 
انسـانی دارنـد برای جلـب اعتماد افـراد به ماشـین های بدون 

راننده راهگشـا خواهنـد بود. 
مطالعـه ای کـه در بـاال به آن اشـاره شـد، این سـوال را مطرح 
می کند که شـاید بهتر باشـد اعتمـاد به روبات ها تـا مرحله ای 
خـاص پیش برود. مسـلما وقتی یک روبات اشـتباه می کند یا 
عملکرد همراه با اختالل دارد، نشـانه ای اسـت که عدم اعتماد 
مطلـق بـه ماشـین را القا می کند. در مسـائل حساسـی مانند 
پهپادهای روباتیک یا ماشـین های نظامی بـدون نیاز به راننده 
در نهایـت حفـظ جان هـزاران نفر به عملکرد درسـت و دقیق 
روبات هـا برمی گـردد. آینده روابـط کاری بـا روبات ها می تواند 
بسـیار پیچیده تر از این باشـد که روبات را روشـن کنیم و بقیه 

 .روز را به اسـتراحت بپردازیم
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بـا شـنیدن عبارت »سـفر در زمان« بـه یاد فیلمـی مانند 
»بازگشـت بـه آینـده« یـا سـریال »دکتـر هـو« می افتیم. 
در اولـی بـرای حرکـت در بعد زمـان از ماشـینی پرقدرت 
اسـتفاده می شـود و در دومی نوعی باجه تلفن کالسـیک! 
امـروزه سـفر در زمـان بیشـتر از آن کـه بـه ماشـین های 
پرقـدرت یـا فنـاوری موجـودات فضایـی مربوط باشـد به 
درک مـا از واقعیـت ارتبـاط دارد. در واقـع اگـر ایـن متن 
را روی تلفـن هوشـمند یـا تبلـت خـود مطالعـه می کنید 
در واقـع یـک ماشـین زمـان را در دسـتانتان داریـد. البته 
مسـلم اسـت کـه آی پـد شـما را بـه صـورت فیزیکـی در 
زمـان جابه جـا نمی کنـد امـا پنجـره ای بـه سـوی دنیایی 
دیگـر در چنـد هـزار سـال پیـش اسـت. تصـور کنیـد در 

تجربه تاریخ با تمام حواس
سفر در زمان �ب مکک فناوری واقعیت افزوده

 ساقی احتشام زاده

حـال بازدیـد از پارتنون )معبد و نیایشـگاهی باسـتانی در 
آکروپولیـس آتـن کـه پریکلـس آن را 2500 سـال پیش 
بنـا کـرد( هسـتید و همزمـان آی پـد خـود را بـه سـمت 
باشـکوه  تاریخـی می گیریـد و تصویـر واقعـی و  بقایـای 
آنچـه هزاران سـال پیش وجود داشـته برای شـما نمایش 
سـازه های  سـمت  بـه  می توانیـد  حتـی  می شـود.  داده 
تاریخـی برویـد و اطـراف آن هـا قـدم بزنیـد و جزئیـات 
ساختشـان را دقیقـا ماننـد آنچـه بـوده اسـت، ببینیـد. 
ایـن تجربـه اعجاب انگیـز یکـی از جنبه هـای تکنولـوژی 
واقعیـت افـزوده اسـت. اسـتوارت ایـو، باستان شـناس، در 
نظـر دارد بـا کمـک ایـن فنـاوری روش و متـد آمـوزش 
از تکنولـوژی  او اسـتفاده  را تغییـر دهـد. هـدف  تاریـخ 
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بـا بـوی چـوب در حـال سـوختن تـا مزرعـه را بازسـازی 
می کنـد. ویژگـی دیگـر ایـن اپ بازسـازی صداهاسـت. با 
گـذر از کوچه هـا، صـدای حیوانـات در طویلـه، آهنگـران، 
صحبـت محلی هـا در کافـه دهکـده و... همگـی بـه گوش 
خواهنـد رسـید و زمانـی کـه تمام حـواس بـا یکدیگر کار 
کننـد گذشـته بـه صورتـی قابـل درک تبدیل می شـود و 
همیـن نکتـه کلیـدی در آمـوزش تاریـخ اسـت. بـه ایـن 
ترتیـب، بـا تجربیـات شـخصی، تاریـخ و وقایـع آن خیلی 
بهتـر و بیشـتر در خاطـر افـراد باقـی می ماند و به درسـی 
شـیرین تر تبدیـل می شـود. عـالوه بـر ایـن، امـکان درک 
تصمیماتـی کـه افـراد تاثیرگـذار در تاریـخ گرفته انـد یـا 
نکاتـی کـه شـاید تاکنون گنـگ باقـی مانده اند با نـگاه از 

دریچـه تاریـخ بسـیار روشـن تر خواهند شـد. 
کنترل واقعیت افزوده 

عـده ای اعتقـاد دارنـد واقعیـت افـزوده بـه سـرخوردگی 
رسـیده یا بـه زبـان سـاده تر بازارپسـندی و جذابیت خود 
را از دسـت داده اسـت. امـا بـرای پژوهشـگری چون دکتر 
ایـو واقعیـت افـزوده آینـده ای پرقـدرت دارد کـه مدیـون 
بـا  تداخـل  و  واقعـی  دنیـای  شناسـایی  الگوریتم هـای 
تصاویـر مجـازی و البتـه دوری از تبلیغـات تجاری اسـت. 
دکتـر ایـو می گویـد بایـد بـا دیـدگاه علمـی بـه واقعیـت 
افـزوده نگریسـت و ایـن تکنولوژی را وسـیله ای بـرای باال 
بـردن دانـش و شـناخت قـرار داد تـا این که بیشـتر نوعی 

باشد.  وسـیله سـرگرمی 
پژوهش های آینده 

واقعیـت افـزوده یـک فنـاوری در دسـترس اسـت. افـراد 
می تواننـد بـا کمـک ایـن تکنولـوژی بـه سـفری تاریخی 
- جغرافیایـی برونـد، تاریـخ را زندگـی کننـد، صحنه های 
جنـگ را مشـاهده و از روی پشـت بام خانـه حتـی جنـگ 
واقعیـت  امـا  باشـند.  نظاره گـر  را  فضایـی  سـفینه های 
افـزوده بـه عنـوان یـک ابـزار پژوهشـی در دوران نوزادی 
بـه سـر می بـرد. هزینه هـای موجـود فناوری هـا را بـرای 
بسـیاری از پژوهشـگران غیرقابـل دسترسـی می نماید اما 
نسـخه های ارزان و سـاده ماننـد آنچـه دکتـر ایـو ابـداع 
کـرده اسـت راهگشـایی بـرای اسـتفاده از ایـن تکنولوژی 
در مطالعـات علمـی خواهـد بـود. نتیجـه نهایـی ایـن اپ 
نـادر اسـت کـه  ابداعـات تکنیکـی بسـیار  از آن دسـته 

کاربرانـش را بـه دنیـای واقعـی نزدیک تـر می کنـد. 
نکتـه کلیـدی این اسـت که با کمـک اسـتفاده از واقعیت 
افـزوده دنیـا مشـابه یـک بـوم نقاشـی خواهـد شـد که ما 
می توانیـم قسـمت های مختلـف آن را بررسـی کنیـم و به 
جـای این کـه تنهـا پشـت کامپیوتر بنشـینیم، تاریـخ را با 
گوشـت و پوسـت خودمـان و بـه صورتـی جدیـد تجربـه 
کنیـم. دکتـر ایـو در حـال بهبـود و افـزودن ویژگی هـای 
جدیـد به اپ خود اسـت و بـه زودی نسـخه های ارتقایافته 
از حـواس مـرد مـرده بـه عالقه منـدان بـه تاریـخ عرضـه 

.می شـود

واقعیـت افـزوده بـرای درک تاریخ با کمک هـر پنج حس 
اسـت؛ یعنـی بازسـازی بقایـای تاریخـی، ولـی فراسـوی 
ویژگی هـای دیـداری. بـه عبـارت دیگـر، می تـوان تاریـخ 

را بوییـد یـا صداها را شـنید. 
فناوری  به کمک بازسازی تاریخ خواهد آمد 
دکتـر ایـو در حـال پژوهـش در مـورد نوعـی اپ جدیـد 
او  هـدف  دارد.  نـام  مـرده«  مـرد  کـه »چشـمان  اسـت 
توسـعه برنامـه ای اسـت کـه در پژوهش هـای تاریخـی به 
محققـان کمـک می کنـد. باستان شناسـان بـرای مطالعـه 
و  هسـتند  تاریخـی  بازسـازی  نیازمنـد  گذشـته  دقیـق 
واقعیـت افـزوده بـه دانشـمندان تاریـخ کمـک می کنـد 
کننـد.  زندگـی  را  آن  بلکـه  ببیننـد  نه تنهـا  را  گذشـته 
ایـو ایـن سیسـتم مبتنـی بـر واقعیت افـزوده را بـا کمک 
یـک تلفـن هوشـمند، یـک میکروکنترلـر و یـک نرم افزار 
از  او  اسـت.  کـرده  طراحـی  ویدئویـی  بازی هـای  تهیـه 
فیلم بـرداری  را  ، مسـیرش  بازدیـد  تاریخـی  سـایت های 
و تمـام مشـاهداتش را ضبـط می کنـد، سـپس بـا کمـک 
یـک نرم افـزار نقشـه برداری مبتنـی بـر جی پـی اس تمـام 
صحنه هـا را مجـددا بازسـازی می کنـد. در نهایت با کمک 
نرم افـزار تهیـه بازی های ویدئویی سـاختمان ها و سـازه ها 
قـرار  خـود  صحیـح  مـکان  در  و  می شـوند  بازطراحـی 
می گیرنـد. نتیجـه نهایـی در محـل مـورد نظـر کـه قـرار 
اسـت مـورد مطالعـه تاریخـی قـرار بگیـرد، قابل اسـتفاده 
اسـت. در لحظـه ای کـه اپ موقعیـت را تشـخیص دهـد، 
قـادر خواهیـد بود آی پـد را به سـمت مکان هایـی بگیرید 
و از دریچـه تاریـخ بـه آن هـا بنگریـد. با کمـک تلفیقی از 
موتورگیـم سـه بعدی و تکنولـوژی واقعیت افـزوده ووفوریا 
بازطراحـی و  را در مـکان  )Vuforia(، اپ سـاختمان ها 
بازسـازی  ایسـتاده اید  بـه جایـی کـه  را نسـبت  دورنمـا 
می کنـد. بـا چرخیـدن بـه دور خـود، خانه هـای مجـازی 
مـکان خـود را در روی مانیتـور بـه روز می کننـد و شـما 
نمایـی از کل روسـتای باسـتانی را می بینیـد. بـا کمـک 
چشـمان مـرده می تـوان در دهکـده قـدم زد و حتـی بـه 
درون خانه هـای باسـتانی وارد شـد و جنـس قسـمت های 

مختلـف خانـه را وارسـی کـرد. 
بوی تاریخ 

امـکان مشـاهده گذشـته تنها تجربه ای نیسـت کـه دکتر 
ایـو قصـد بازسـازی آن را دارد. او بینـی مـرد مـرده را هم 
بـه صـورت آزمایشـی طراحـی کـرده اسـت تـا بوهایی را 
ماننـد چـوب در حـال سـوختن، گوشـت کبـاب شـده و 
مـوارد دیگـر همزمـان بـا عبـور شـما از مناطـق مختلـف 
در تاریـخ بازسـازی کنـد. زمانی کـه از مکان هـای خاصی 
کـه در مانیتـور عالمت گذاری شـده اسـت عبـور می کنید 
فـن کوچکـی روشـن می شـود کـه رایحـه ویژه متناسـب 
بـا آن مـکان را بـه بینـی شـما می فرسـتد. ایـن وسـیله 
اندکـی پرسـر و صداسـت و بـه صـورت ماسـک کوچکـی 
متفـاوت  بـوی   300 تـا  و  می گیـرد  قـرار  صـورت  روی 
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آخر و عاقبت سوار شدن
بر اسب خیال چیست؟

یع �ت �ی اعتیاد دسته محب  �ب
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ازی؛ زندیک واقعیت مب

 ساناز اعتمادی
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 World of مجازی مانند آنچه در بازی های پرطرفداری مثل
ارائه   Fantasy Westward Journey و   Warcraft 
می شود؛  یافت  این چنینی  موارد  هم  ما  کشور  در  می شود. 
 clash of clans حتما درباره عالقه فراوان ایرانی ها به بازی
که  است  چیزی  نشان دهنده  موارد  این  همه  شنیده اید. 
پژوهشگران واقعیت مجازی به آن معتقدند؛ تفاوت معناداری 
مجازی  نوع  و  واقعیت  صورت  به  مفهوم  یک  آزمودن  بین 
مدیران  از  می گوید؛  روزدال  فیلیپ  را  این  ندارد.  وجود  آن 
Second Life یا زندگی دیگر )یک جهان اینترنتی خیالی 
که در آن کاربران کامپیوتر می توانند یک »خوِد دوم« بسازند و 
زندگی دیگری را تجربه کنند(. او مشغول طراحی پروژه مشابه 
دیگری است به نام High Fidelity یعنی دنیایی موازی ولی 
مجازی )Metaverse(. با وجود مشکالت در دنیای واقعی 
)اقتصادی، آلودگی محیط زیست، تفاوت طبقاتی و...( ساختن 
دنیاهایی موازی و مجازی می تواند پنجره ای برای فرار هر چند 
محدود به دنیایی بهتر باشد. البته این دیدگاه منتقدانی هم دارد. 
اتان سوکرمن، مدیر مرکز رسانه های دانشگاه ام آی تی، معتقد 
است ایده کمرنگ تر کردن مشکالت اقتصادی جوامع فقیر دنیا 
به وسیله بخشش نان یا نمایش های سیرک مجازی برای آن ها 
توهم گونه و غیراخالقی است. همچنین ژارون النیر، پژوهشگر 
شرکت مایکروسافت، می گوید من ترجیح می دهم در جامعه ای با 
سطح و کیفیت زندگی باال زندگی کنم تا این  که در ماتریکسی از 
دنیایی خیالی. البته چنین بدبینی هایی در دنیای دیجیتال کمیاب 
است. نظریه کلی بر این پایه استوار است که واقعیت مجازی 
به زودی قسمتی از زندگی میلیاردها نفر ساکنین زمین خواهد 
شد و کاربردهای چنین فناوری بسیار عمیق خواهد بود و هنوز 
نمی توان با اطمینان نظر داد که واقعیت مجازی چگونه بر زندگی 

و جوامع و برهمکنش آن ها تاثیر خواهد گذاشت. 
زندگی دوباره ثانویه 

به هر روی هراس هایی از زندگی در دنیایی مجازی وجود دارد. 
داده های Second Life نشان می دهند که بسیاری از کاربران 
توجه کمتری به زندگی آوالین خود دارند تا آنچه به صورت 
مجازی تجربه می کنند. بخش قابل توجهی از این کاربران روزانه 
شش ساعت را در محیط مجازی زندگی دیگر خود می گذرانند. 
مطالعه ای دیگر در همین رابطه نشان می دهد افراد در زندگی 
مجازی خود احساس خوشبختی بیشتری می یابند تا در زندگی 
واقعی شان. اگر یک شبکه اینترنتی بتواند چنین اثر عمیقی بگذارد 
آن گاه زمانی که همه در واقعیت مجازی غرق شوند چه رخ خواهد 
داد؟ تصور دنیایی که در آن به جای حل مشکالت به دنیایی از 
توهمات پناه می بریم، دشوار نیست. زمانی که یک دنیای موازی 
مجازی کامل وجود داشته باشد دیگر نیازی به تغییرات در زندگی 
واقعی نیست. البته این بحث ها دو دهه است که مطرح می شوند 
و گاهی شکلی اغراق آمیز به خود می گیرند. اگر کسی در زندگی 
تنها یک هدف داشته باشد و آن هم به عنوان مثال خواندن 
تعداد بسیار زیادی کتاب باشد، هدیه یک کتابخانه بزرگ به او 
خیانت محسوب نمی شود. اگر ما در دنیای مجازی خوشحال و 
خوشبخت باشیم اثرات این شادی به دنیای واقعی ما هم منتقل 

  .خواهد شد و کیفیت زندگی واقعی ما هم ارتقا می یابد

واقعیت مجازی به گونه ای قابل توجه سبب تغییر و تحول دنیای 
سینما و بازی های کامپیوتری شده است و می شود اما عده ای 
آینده ای به مراتب بزرگ تر و روشن تر برای این تکنولوژی رو به 
 رشد می بینند. مثال فراهم آوردن زندگی بهتر برای جوامع فقیرتر 
و در حال توسعه یکی از جنبه های مهم واقعیت مجازی است. 
پالمر الکی، مدیر شرکت اوکولوس ریفت که در زمینه توسعه 
واقعیت مجازی فعالیت می کند، به همراه همکارانش حتی از 
لزوم اخالقی پژوهش درباره این تکنولوژی و توسعه آن صحبت 
می کنند. او می گوید: »همه به دنبال زندگی شاد و بهتر هستند 
اما فراهم آوردن همه  چیز برای همه به گونه ای که رضایت 
همگان جلب شود تقریبا محال است. واقعیت مجازی می تواند 
به میلیاردها نفر نسخه مجازی آنچه را فقط افراد ثروتمند به آن ها 
دسترسی دارند ارائه کند؛ قدم زدن در موزه لوور، دریانوردی در 
ساحل شنی کالیفرنیا و دراز کشیدن بر پهنه علفزاری سبز و 
چشم دوختن به آسمانی آبی دور از تمام آلودگی ها. با واقعیت 
مجازی همه این ها در دسترس همگان خواهد بود.« کاکمک، 
مهندس گرافیک سه بعدی، در حدود دو دهه است که مشغول 
تحقیق روی این تکنولوژی است. او می گوید تنها در یکی دو سال 
اخیر هزینه تهیه هدست واقعیت مجازی به گونه ای تعدیل شده 
که برای همگان قابل تهیه شده است و قیمتی در حدود قیمت 
یک تلفن هوشمند ارزان دارد. در واقع هدست واقعیت مجازی از 
وسایلی است که همه در هر جای دنیا می توانند آن را تهیه کنند 
و این یعنی امکان تجربه تمام چیزهایی که تا پیش از این تنها 

افراد خاصی امکان دستیابی به آن ها را داشتند. 
ماشین تجربه 

مفهوم واقعیت مجازی یعنی سوار شدن بر اسب خیال بدون 
درک تفاوت واقعیت و رویاپردازی و توجه به آن. این تعریفی 
است که رابرت نوزیک در سال 1974، نزدیک به سه دهه پیش، 
درباره امکان خلق مجازی واقعیت ها مطرح کرده. او در نوشتار 
خود ادامه می دهد تصور کنید ماشین تجربه ای اختراع شود 
که شما را قادر به آزمودن هر آنچه میل دارید، کند؛ تجربه 
نوشتن یا خواندن یک کتاب جدید و جالب یا یافتن دستی 
جدید و همه این موارد در حالی رخ می دهد که مجموعه ای 
از الکترودها به سرتان وصل است و در محفظه تانک آزمایشی 
غوطه ورید. آیا کسی حاضر است این گونه تجربیات زندگی را 
بیازماید؟ پاسخ نوزیک منفی است. برخالف آنچه سه دهه 
پیش توسط این فیلسوف مطرح شده، معتبرترین و پرآوازه ترین 
شرکت های پیشرو در فناوری های دیجیتالی مانند فیس بوک، 
سونی و گوگل میلیاردها دالر برای پژوهش روی ماشین تجربه 
یا همان واقعیت مجازی و توسعه آن سرمایه گذاری کرده اند. 
که  باشیم  مطمئن  می توانیم  زیاد  بسیار  مدارک  اساس  بر 
طرفداران تجربه، آن هم به صورت مجازی، کم نیستند. در 
کشور چین و شهر پکن که آسمانش را همواره مه غلیظی از 
دود و آلودگی فراگرفته است تعداد بیشماری از افراد در دنیای 
سه بعدی بازی های کامپیوتری گم می شوند و برای ساعت ها 
در گیم نت یا با کمک انواع اپ ها به صورت آنالین روی تلفن 
همراه بازی می کنند. چنین پدیده ای در نیویورک، پاریس، 
لندن و... هم دیده می شود؛ یعنی همین غرق شدن در دنیایی 
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ماشین هایی که از شما اطاعت نمی کنند
ای اتومبیل های آینده چند تکنولوژی جدید �ب

 مهرداد بهرامی
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راننده را به ویژه برای کسانی که سابقه بیماری دارند به صورت 
مداوم کنترل می کند و با ارتباط دائمی با تلفن هوشمند راننده 
اطالعات را به صورت همزمان برای پزشک معالج وی می فرستد تا 
در صورت نیاز از آن ها استفاده و قبل از این که حادثه ای پیش بیاید 

از آن جلوگیری شود. 
اتومبیل هایی با قدرت ولی چهار سیلندری 

سال گذشته فورد اتومبیل مدل جی تی را با پیشرانه سبک وزن 
دو توربوشارجر شش سیلندری به بازار عرضه کرد که در نگاه 
اول شاید یک supercar در نظر گرفته نشود اما با توانایی تولید 
600 اسب بخار قدرت و بدنه سبک فیبرکربنی مسلما می توان 
این عنوان را به فورد جی تی اعطا کرد. با پیشرفت تکنولوژی 
ساخت پیشرانه با اطمینان می توان عنوان کرد که تا سال 2020 
موتورهایی با قدرت حرکت باالی 300 کیلومتر بر ساعت و 4 

سلیندری ساخته و به بازار عرضه می شوند. 
بازار بر اساس میل شما 

 در حال حاضر توییتر، فیس  بوک، گوگل و سایر غول های دنیای 
مجازی بر اساس سوابق وب گردی های شما رفتارتان را تحلیل و 
تبلیغاتی مرتبط با عالیقتان برای شما ارسال می کنند. در چند سال 
آینده اتصال دائمی اتومبیل به اینترنت مهیا و قسمتی جدایی ناپذیر 
از آن می شود بنابراین انتظار داشته باشید که به زودی هنگام راندن 
در یک خیابان، آبمیوه مورد عالقه شما که در یک کافی شاپ در 

همان حوالی ارائه می شود روی مانیتور اتومبیل ظاهر شود. 
پنل های بدنه با قابلیت بازپیکربندی 

بازار اتومبیل های شاسی بلند و تراک ها در سال های اخیر رشد 
قابل توجه داشته است. اگر به این دسته از اتومبیل ها عالقه مندید، 
می توانید با یک تیر دو نشان بزنید و هر دو را بخرید. بودجه کافی 
در دسترس نیست؟ اشکالی ندارد! به لطف تکنولوژی بازپیکربندی 
این موضوع حل شده است. شرکت کرایسلر اتومبیلی ارائه کرده 
که سقف قسمت سرنشینان عقب و پنجره ها را جمع می کند و در 
چشم به هم زدنی از یک SUV به یک تراک تغییر می کند. در 
مورد این دسته اتومبیل ها در آینده نزدیک بیشتر خواهیم شنید. 

اتومبیل یا کیف پول 
حتما می دانید که با استفاده از گوشی های هوشمند امکان پرداخت 
مبلغ هنگام خرید برای شما امکانپذیر است. عالوه بر روش سنتی 
استفاده از اسکناس یا کارت های اعتباری، آیا راه دیگری برای 
پرداخت هزینه ها وجود دارد؟ جواب مثبت است؛ اتومبیل. دفعه دیگر 
که به پمپ  بنزین می روید این خودرو شماست که دست به جیب 
می شود. در همکاری بین هوندا، پارک ویز و شرکت مالی ویزا، این 
امکان ایجاد شده است که با یک کلیک در پمپ بنزین هزینه بنزین 
پرداخت شود. نوعی اپ به راننده هشدار می دهد که باک در حال 
خالی شدن است و آدرس نزدیک ترین پمپ بنزین را هم برای او پیدا 
می کند و پس از عملیات سوختگیری، با اجازه راننده، پرداخت هزینه 
سوخت را انجام می دهد. البته امکان پرداخت برای خرید هر چیزی 
که راننده تمایل داشته باشد فراهم است. امکان دیگر، پرداخت هزینه 

 .پارکومتر با روش مشابه و با یک کلیک است

هر روز مجموعه ای از تکنولوژی های جدید به بازار اتومبیل ارائه 
می شود که هدف نهایی همگی راحتی بیشتر سرنشینان، امنیت 
بیشتر خودرو و کارکرد با عملکرد اقتصادی تر است. در این شماره 
مجله تعدادی از فناوری های جدید عرضه شده در اتومبیل های 
مدرن را که در آینده نزدیک قسمتی از خودروها خواهند شد، 

ارائه می کنیم. 
 )Overdrive( سیستم آوردرایو

 این تکنولوژی همگام و هماهنگ با فناوری اتومبیل های اتوماتیک 
و بی نیاز از راننده توسعه یافته است. آوردرایو سیستمی است برای 
اطاعت نکردن از دستورهای شما به عنوان راننده اتومبیل. در حال 
حاضر اتومبیل هایی به بازار عرضه شده اند که در صورت لزوم ترمز 
می گیرند اما با سیستم آوردرایو که احتماال طی 5 سال آینده 
استفاده از آن ها همه گیر خواهد شد، حتی در صورت حرکت با 
پدال گاز تخت، هنگام نیاز اتومبیل به صورت خود به  خود ترمز 
می کند. با سرعت باالی پیشرفت تکنولوژی سنسورها این اتومبیل 

است که تصمیم نهایی را می گیرد و نه راننده. 
دستیابی بیومتریک به اتومبیل 

زدن کم کم  استارت  یا  درها  باز کردن  برای  کلید  از  استفاده 
می رود که به فراموشی سپرده شود. دلیل آن هم تمایل باالی 
اتومبیل سازان به ساخت ماشین های بدون سوییچ است. امکان باز 
کردن و بستن قفل ها تنها با لمس دستگیره ها و آن هم با کمک اثر 
انگشت یا اسکن چشم صاحب اتومبیل فراهم شده است و به نظر 
می رسد در آینده نزدیک، مثال سال 2020 میالدی، کلید اتومبیل 

تقریبا وجود نخواهد داشت. 
ردگیری جامع اتومبیل 

 شرکت های ارائه کننده خدمات بیمه ای و برخی از شاخه های 
دولت از مشتریان این تکنولوژی هستند. امکان دریافت مالیات 
از مجموع کیلومترهای پیموده شده از سوی دولت و امکان رصد 
رفتار راننده برای شرکت های بیمه باعث جنب و جوش در ارائه 
این تکنولوژی شده است. البته استفاده از این فناوری در حال 
حاضر به صورت داوطلبانه و به همراه مشوق هایی مانند تخفیف 

بیمه ای است. 
خاموش کردن اتومبیل از راه دور 

 این تکنولوژی هم اکنون وجود دارد و در سال های اخیر کمپانی 
اتومبیل های  با توسعه آن و امکان خاموش کردن   OnStar
دزدیده شده از راه دور توانسته به پلیس بسیار کمک کند. شاید 
اتومبیل مدرنی که االن در پارکینگ خانه شماست این ویژگی را 
داشته باشد و شما از آن بی خبر باشید. با فراگیر شدن این فناوری 
در سال های آینده ممکن است بحث هایی درباره اخالقی بودن 

استفاده از این ویژگی راه بیفتد. 
مانیتور دقیق وضعیت سالمتی 

شرکت خودروسازی فورد در حال پژوهش و مطالعه در مورد 
سنسورهایی است که با نصب روی کمربند ایمنی یا فرمان اتومبیل 
بر اساس تکنولوژی سنسورهای قابل پوشیدن وضعیت سالمت 
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وسیله ای جدید برای تست گلبول های قرمز 
تیمی از پژوهشـگران دانشگاه وسترن ریزرو در کلولند آمریکا 
نوعـی وسـیله جدید ابـداع کرده اند کـه بنا به توصیـف آن ها 
از یـک پلت فـرم میکروسـیال و یـک الگوریتـم کامپیوتـری 
محاسـبه گر تشـکیل شـده اسـت. گلبول هـای داسی شـکل 
پروتئیـن حامـل  آن  در  کـه  اسـت  ارثـی  بیمـاری  نوعـی 
اکسـیژن، هموگلوبین، فـرم طبیعی ندارنـد. گلبول های قرمز 
نرمال شـکلی شـبیه دونـات دارنـد و انعطاف پذیرنـد بنابراین 
می تواننـد از کوچک تریـن مویرگ هـا عبـور کنند و اکسـیژن 
را بـه بافت هـای بـدن برسـانند، امـا هموگلوبین داسی شـکل 
ممکـن اسـت در سـاختار گلبـول قرمـز سـاختاری سـفت 
بیابنـد و سـبب تغییر شـکل گلبول قرمـز از گـرد به خمیده 
یـا داسـی شـکل شـوند. این گلبول ها چسـبندگی بیشـتری 
دارنـد و انعطاف پذیـری خود را از دسـت می دهند و به صورت 
لختـه درون رگ باعـث گرفتگی و اختالل در اکسیژن رسـانی 
می شـوند. ایـن اختـالل با عالئمـی ماننـد درد شـدید همراه 
اسـت و بـدون هیـچ نشـانه قبلـی و ناگهانـی رخ می دهـد و 
در مـوارد سـبب مـرگ بیمـار می شـود. تنهـا راه درمـان این 
بیمـاری اسـتفاده از پیونـد سـلول های پایه ای اسـت. بیماران 

دارای ایـن مشـکل بایـد دائمـا تحت نظارت باشـند. 
بـا تخمین میزان سـفتی و چسـبندگی یا تغییر شـکل پویا 
و خاصیـت دگرچسـبی گلبول هـای قرمـز با وسـیله ابداعی 
یـاد شـده می تـوان پیشـرفت و رفتـار بیمـاری را بررسـی و 
ثبـت کـرد. به ایـن ترتیـب، پزشـکان می تواننـد درمان های 
جدیدتـر و موثرتـر بـرای ایـن مشـکل بیابنـد. روش هـای 
امـروزی مطالعـه گلبول هـای داسـی ماننـد میکروسـکوپ 
نیـروی اتمی یا اپتیـکال تویزر نمی توانند ماننـد این نوآوری 

بـا نمونـه کامل خـون در محیـط آزمایشـگاه کار کنند. 
نانوسنسورها و سیستم ایمنی مصنوعی 

دکتر توماس وبسـتر از دانشـگاه نورت ایسـترن در بوسـتون 
آمریـکا مشـغول پژوهـش روی پـروژه ای اسـت کـه هـدف 
نهایـی آن ایجـاد نوعـی سـلول های ایمنـی سـنتزی یـا 
مصنوعـی اسـت. در ایـن مطالعـه از نانوسنسـورهای قابـل 
پیوند اسـتفاده می شـود؛ سنسـورهای بسـیار ریـز که قابل 
انتقـال بـه بـدن بیمارنـد و بـه پزشـک امـکان می دهنـد 
تشـخیص بیمـاری را از درون بـدن بیمـار بسـیار دقیق تـر 
انجـام دهد. این سنسـورها که بـر پایـه ریزلوله های کربنی 
سـاخته می شـوند و می تواننـد اولیـن نشـانه ها را از عالئـم 
بیمـاری، بسـیار قبـل از آن کـه نشـانه های خارجـی ظهور 
یابنـد، بـرای پزشـک روشـن سـازند یا با بررسـی وجـود یا 
نبـود نوعـی ترکیبـات شـیمیایی مرتبـط بـا بیماری هـا در 
مراحـل بسـیار ابتدایـی وجـود آن هـا را تشـخیص دهند. 

کوچک تریـن  ابتدایـی  مراحـل  در  مشـکالت  از  بسـیاری 
نشـانه ای ندارنـد ماننـد سـرطان پانکراس و زمانی تشـخیص 
داده می شـوند کـه کار از کار گذشـته اسـت. بـه گفتـه دکتر 
وبسـتر، در صـورت موفقیـت و اسـتفاده از این نانوسنسـورها 
.انقالبـی در تشـخیص و درمـان بیماری هـا رخ می دهـد

یافتـن روش هـای درمانـی جدیـد از گذشـته های دور تـا 
زمـان حـال یکـی از وظایف طبیبـان و متخصصیـن بوده و 
هسـت. پیشـرفت علوم مختلف و ابـداع فناوری های جدید 
همـواره بـه ایـن جسـت وجو کمک رسـانده و هـدف نهایی 
تمـام ایـن تکنولوژی هـا راحتـی بیشـتر و بهبـود کیفیـت 
زندگـی انسـان اسـت. آنچـه در ادامـه می خوانید اشـاره ای 

بـه چند نـوآوری در علم پزشـکی اسـت. 

Endoscope-i
آندوسـکوپ وسـیله ای حیاتـی بـرای تشـخیص و بررسـی 
مشـکالت مختلـف پزشـکی از جملـه دسـتگاه گـوارش، 
دیسـک کمـر، حفره هـای بینـی و مـوارد مشـابه اسـت. 
به تازگـی نوعـی آندوسـکوپ جدیـد طراحی و عرضه شـده 
اسـت بـه نـام Endoscope�i کـه بر پایـه تکنولوژی 
وسـیله  ایـن  می کنـد.  کار  آیفـون  هوشـمند  تلفن هـای 
هوشـمند تصاویـر و ویدئوهایی را طی مراحل آندوسـکوپی 
تهیـه می کنـد کـه سـریع و آسـان بـا یـک کلیـک بـا تیم 
ایـن  می شـوند.  گذاشـته  اشـتراک  بـه  معالـج  پزشـکی 
آندوسـکوپ اندازه ای کوچک دارد و در ابعاد جیبی سـاخته 
شـده و شـامل یک آداپتور آیفون و یک اپ اسـت. طراحی 
آن آسـان و راه حلـی بـرای برای اشـتراک گذاشـتن پرونده 

پزشـکی بیمـار بـا تیم پزشـکان وی اسـت. 
بـه صـورت معمـول، زمانـی کـه متخصـص گـوش و حلق 
و بینـی آسـیب های وارد آمـده بـه پـرده گـوش را بررسـی 
می کنـد بـا کمـک آندوسـکوپ مشـکل بیمار را تشـخیص 
می دهـد و بـا دسـت تصویـری از آسـیب پـرده گـوش را 
رسـم می کنـد کـه ممکـن اسـت شـکل آن بیـن دو نوبت 
معاینـه تغییـر یابـد. بـا کمـک Endoscope�i ایـن 
مشـکل حـل شـده اسـت چـون عکس هـای تهیه شـده را 
می تـوان در یـک گوشـی هوشـمند ذخیـره یـا بـا کمـک 
وای فـای بـه کامپیوتر منتقـل کرد. با کمـک اپ همراه این 
وسـیله اپراتـور می توانـد رنگ، فوکـوس و نوردهـی تصاویر 
تهیـه شـده را تنظیـم کنـد. همچنیـن می تـوان از مراحل 
آندوسـکوپی ویدئـو تهیـه کـرد کـه بـا کمـک اپ قابـل 

اسـت.  ویرایش 
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ــی روی  ــه یکی یک ــپ دارد ک ــدود 15 میکروچی ــیله ح وس
ــر میکروچیپــی حــاوی  ــد. هــر فیلت ــرار گرفته ان ســر هــم ق
حفره هایــی اســت کــه هــر کــدام در واقــع داربســت غشــای 
ــه را  ــوی اســت کــه فعالیت هــای کلی ــده کلی ســلول های زن
تقلیــد می کنــد. تیــم پژوهشــی فیلتــر را بــه صــورت مرحلــه 
بــه مرحلــه و الیــه الیــه طراحــی می کننــد تــا بــه آنچــه در 
ــر فیســل، ســلول های  ــه دکت ــه گفت ــد، برســند. ب نظــر دارن
کلیــوی در لولــه آزمایشــگاه به خوبــی رشــد می کننــد. 
آن هــا می تواننــد غشــایی از ســلول های کلیــوی بســازند کــه 
ــد عمــل انتخــاب بیــن ترکیباتــی را کــه بایــد دفــع  می توان
شــوند و ترکیباتــی را کــه بایــد در خــون باقــی بماننــد، انجــام 
دهــد. یعنــی آنچــه طبیعــت طــی 60 میلیــون ســال تکامــل 
بــه آن رســیده اســت بــه صــورت یــک رآکتــور زیســتی در 

ــود. ــازی می ش ــی بازس ــه مصنوع ــک کلی ــب ی قل
ایــن وســیله به یــک منبــع انــرژی بیرونی نیــازی نــدارد چون 
از فشــار طبیعــی جریــان خــون کــه بــه وســیله تپــش قلــب 
ایجــاد می شــود نیــرو می گیــرد و خــون را بــه درون فیلترهــا 
ــم  ــی ه ــان چالش های ــن می ــه در ای ــد. البت ــپ می کن پم
وجــود دارنــد؛ از جملــه این کــه چگونــه می تــوان دینامیــک 
حرکــت خــون را تنظیــم کــرد تــا درون کلیــه مصنوعی لخته 
نشــود. حــل ایــن مشــکل به عهــده دکتــر آمانــدا باک اســت؛ 
ــیاالت  ــک س ــه دینامی ــه ب ــکی ک ــت - پزش ــدس زیس مهن

ــت.  ــد اس عالقه من
ــری  ــای کامپیوت ــدف از مدل ه ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
اســتفاده می شــود کــه شــکل کانال هــا درون وســیله را 
بازســازی می کنــد تــا آرام تریــن جریــان را ایجــاد کند. ســپس 
ــگران  ــم پژوهش ــه بعدی تی ــاپ س ــوی چ ــک تکنول ــا کم ب
نمونــه ای را می ســازند تــا الگــوی جریــان خــون را در فیلترهــا 
ــد از آن جــا کــه ایــن  بررســی کننــد. دکتــر فیســل می گوی
ــه دور اســت،  وســیله از دســترس پاســخ دســتگاه ایمنــی ب
غیرممکــن اســت کــه بــدن آن را پــس بزنــد. در واقع یکــی از 
بزرگ تریــن مشــکالت در پیونــد اعضــا بــه ایــن ترتیــب حــل 

می شــود. 
میوه دهی بیش از یک دهه تحقیقات 

پــروژه کلیــه مصنوعــی حــدود یــک دهــه پیــش آغــاز شــد. 
در ســال 2003 میــالدی اولیــن گرنــت پژوهشــی از انســتیتو 
ــت و  ــروژه اختصــاص یاف ــن پ ــه ای ــکا ب ــی ســالمت آمری مل
به تازگــی 6 میلیــون دالر دیگــر هــم بــه تیــم دکتــر فیســل 
اعطــا شــده اســت. پژوهشــگران امیدوارنــد بتواننــد تــا اواخــر 
ــانی  ــه ای انس ــه را روی نمون ــالدی تســت های اولی 2017 می
انجــام دهنــد. لیســت بلنــدی از بیمــاران در دســترس ایــن 
تیــم تحقیقاتــی اســت کــه تمایــل خــود را بــرای شــرکت در 
آزمایش هــا و بررســی کلیــه مصنوعــی ابــراز کرده انــد. دکتــر 
فیســل می گویــد: »قهرمانــان مــن بیمارانــم هســتند. آن هــا 
ــار بیمــاری و عــوارض جانبــی را  بارهــا بــه مــن مراجعــه و ب
تحمــل می کننــد زیــرا می خواهنــد زنــده بماننــد و حاضرنــد 
ــل  ــم تحم ــاران ه ــایر بیم ــر س ــه خاط ــرات را ب ــام خط تم

 ».کننــد

ــد  ــد زد می توان ــوان آن را پیون یــک کلیــه مصنوعــی کــه بت
زندگــی افــرادی را کــه بــا اختــالل کلیــه زندگــی می کننــد 
یــا کســانی کــه ادامــه حیاتشــان بــه دیالیــز وابســته اســت 
بــه  گونــه ای باورنکردنــی متحــول کند. پژوهشــگران مشــغول 
تحقیــق روی اولیــن ســری کلیــه مصنوعــی هســتند کــه در 
نــوع خــود بی نظیــر اســت و بــه گفتــه تیــم مطالعاتــی، طــی 
ــه  ــن کلی ــورد ای ــا در م ــن پژوهش ه ــده اولی ــک ســال آین ی

مصنوعــی روی انســان ها میســر خواهــد شــد. 
ایــن ارگان حیاتــی 24 ســاعت شــبانه روز و هــر 7 روز هفتــه 
کار می کنــد تــا ســموم را از خــون بزدایــد. همچنیــن، در هــر 
24 ســاعت حــدود 150 لیتــر خــون را تصفیــه می کنــد کــه 

حاصــل آن  حــدود یــک تــا 2 لیتــر ادرار اســت. 
پیونــد کلیــه یکــی از بهتریــن درمان هــا در زمانــی اســت کــه 
ــالل  ــار اخت ــک دچ ــکل کوچ ــن ارگان لوبیایی ش ــرد ای کارک
ــود  ــار خ ــدن بیم ــا ب ــازگار ب ــه س ــن کلی ــا یافت ــود ام می ش
ــه  ــبکه تهی ــزارش ش ــاس گ ــر اس ــت. ب ــزرگ اس ــی ب چالش
ــته  ــال گذش ــکا، در س ــدن آمری ــای ب ــی ارگان ه و جابه جای
میــالدی )2015( بیــش از صــد هــزار نفــر در لیســت انتظــار 
دریافــت کلیــه ســازگار بودنــد. از ایــن تعــداد تنهــا 17 هــزار و 
108 نفــر موفــق بــه یافتــن کلیــه شــدند و بقیــه بایــد بــرای 
ــا خطــرات اختــالل کلیــه و مشــکالت  ــی نامشــخص ب زمان
دیالیــز دســت  و پنجــه نــرم کننــد. بــر اســاس تخمیــن بنیاد 
ملــی کلیــه آمریــکا، 460 هــزار نفــر از شــهروندان این کشــور 
در مراحــل نهایــی بیمــاری کلیــه بــه ســر می برنــد و روزانــه 
13 نفــر از افــرادی کــه نامشــان در لیســت انتظــار دریافــت 
کلیــه ثبــت شــده اســت بــدون موفقیــت در یافــت ایــن ارگان 
مهــم فــوت می شــوند. همچنیــن جمــع هزینه هــای درمانــی 
و دارویــی بیمــاران کلیــوی در ســال 2012 بیــش از 87 

میلیــارد دالر بــوده اســت. 
ــز  ــیار مرک ــه و دانش ــص کلی ــل، متخص ــام فیس ــر ویلی دکت
ــه همــراه  ــت تنســی، ب پزشــکی دانشــگاه واندربیلــت در ایال
دســتیارانش تالش هایــی را آغــاز کرده انــد بــا ایــن هــدف کــه 
بــه ایــن وضعیــت خاتمــه ببخشــند. او می گویــد: »مــا نوعــی 
ــد  ــه می توان ــم ک ــد زیســتی طراحــی کرده ای ــیله هیبری وس
رفتــار یــک کلیــه ســالم را در حــذف ترکیبات ســمی، نمک و 
آب تقلیــد کنــد بــه گونــه ای که بیمــار از نیــاز به دیالیز شــدن 
ــک  ــا کوچ ــش آن ه ــی پژوه ــدف نهای ــد.« ه ــی می یاب رهای
کــردن ایــن وســیله )بــه انــدازه یک قوطــی آب معدنی( اســت 
تــا بتــوان آن را بــه بــدن بیمــار پیونــد زد. کلیــه مصنوعــی 
قابــل  پیونــد فیلترهــای میکروچیپی و ســلول های زنــده کلیه 

انســانی دارد و بــه وســیله قلــب بیمــار نیــرو می گیــرد. 
ــلول های  ــالوه س ــه ع ــو ب ــوژی نان تکنول

زنــده کلیــه 
ــاخت  ــرای س ــک ب ــت الکترونی ــه صنع ــو ک ــوژی نان تکنول
ســاخت  در  می کنــد  اســتفاده  آن  از  کامپیوترهــا 
ــه  ــه کار رفتــه اســت. ب میکروچیپ هــای کلیــه مصنوعــی ب
ــن چیپ هــا گران قیمــت نیســتند،  ــر فیســل، ای ــه دکت گفت
دقیقنــد و بــرای ســاخت فیلترهایــی ایــده آل مناســبند. هــر 
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ــن هدســت  ــوس، سامســونگ و پلی استیشــن ای ــد اکول مانن
بــه کاربــران امــکان می دهــد بــه دنیایــی دیگر پــا بگذارنــد در 
حالــی کــه راحــت روی کاناپــه و در اتاقشــان نشســته اند. ایــن 
هدســت از دو سنســور برای تشــخیص حرکت و دو کنترل گر 
دســتی بــرای ماجراجویــی در دنیــای مــوازی مجــازی بهــره 
ــه موجــودات  ــد منتظــر حمل ــد بای ــای جدی ــرد. در دنی می ب
خبیــث فضایــی یــا ارک هــای فیلــم »اربــاب حلقه ها« باشــید 
ــن هدســت  ــد! ای ــی را فرامــوش نکنی پــس شمشــیر جادوی
ــا  ــت و ب ــز اس ــنج مجه ــکوپ و سرعت س ــک جیروس ــه ی ب
ــو  ــی جل ــد. دوربین ــه کار می کن ــم در ثانی رزولوشــن 90 فری
ایــن هدســت مراقــب حــرکات شماســت و نمی گذارد اســباب 

و وســایل خانــه را بــه هــم بریزیــد. 

 SCiO سنسور ملکولی
SCiO از آن وســایلی اســت کــه هیچ وقــت ابــداع آن تصــور 
ــه  نمی شــد. ایــن اســکنر غذایــی از طیف ســنجی نزدیــک ب
فراســرخ اســتفاده می کنــد تــا بتوانیــد بافــت خوراکــی مــورد 
ــری  ــزان کال ــی و می ــد و ارزش غذای ــخیص دهی ــر را تش نظ
ــرد  ــه  ف ــر ب ــات منحص ــیله ارتعاش ــن وس ــنجید. ای آن را بس
ــد  ــور فراســرخ می خوان ــا ن ملکول هــای غــذا را در مواجهــه ب
ــه شــما می گویــد آنچــه  ــا یــک پایــگاه داده ب و در ارتبــاط ب
ــا  ــه چــه ویژگی هایــی دارد. ب ــم تغذی ــد از لحــاظ عل می خری
ــر نصــب  ــه روی گوشــی هوشــمند کارب ــک اپ ک کمــک ی
ــر  ــد، میس ــه ش ــه گفت ــام آنچ ــه تم ــی ب ــود دسترس می ش

می شــود. 
تب سنج ویتینگز 

شــرکت ویتیگــز نوعــی تب ســنج ابــداع و معرفــی کــرده کــه 
کافــی اســت قســمت شــقیقه را لمــس کنــد تــا دمــای دقیق 
ــار وســیله  ــدن را روی صفحه نمایــش کوچکــی کــه در کن ب
متصــل اســت، نمایــش بدهــد. ایــن وســیله بــرای نــوزادان و 
کــودکان کوچــک ایــده آل اســت. تب ســنج ویتینگــز از یــک 
سنســور فراســرخ بــرای اندازه گیــری تشعشــعات جســم تیــره 
)از تشعشــعات الکترومغناطیســی وابســته بــه دمــا( اســتفاده 
می کنــد تــا دمــای دقیــق بــدن را بســنجد. وســایل مشــابه 
ــتفاده  ــت اس ــتر در صنع ــد و بیش ــا بزرگن ــود دارد ام آن وج

 .می شــوند

 Consumer( الکترونیــک  تازه هــای  نمایشــگاه 
Electronics Show( هر ســال در شــهر الس وگاس آمریکا 
ــه  ــت ک ــامی اس ــازار ش ــگاه ب ــن نمایش ــود. ای ــزار می ش برگ
بــزرگان و طراحــان انــواع تکنولوژی هــای جدیــد دیجیتالــی 
ــد؛  ــش می گذارن ــه نمای ــوم ب ــرای عم ــود را ب محصــوالت خ
ابزارهایــی تکنیکــی جدیــد، طرح هــای مفهمومــی، گجت هــا 
و حتــی ســاعت های آالرم دار! نمایشــگاه امســال هــم به رســم 
ســالیان پیــش برگــزار شــد و انــواع وســایل خانگی هوشــمند 
)یخچــال، ماشــین ظرفشــویی، لباس شــویی، جاروبرقــی و...(، 
ــرار  ــون توجهــات ق گجت هــای پوشــیدنی و پهپادهــا در کان
ــایر  ــتر از س ــه بیش ــورد ک ــد م ــه چن ــا ب ــد. در این ج گرفتن
محصــوالت عرضــه شــده در نمایشــگاه هیجان انگیــز بــه نظر 
ــم.  ــع ســتاره آن شــدند، اشــاره می کنی می رســیدند و در واق

ماشین الکترونیک فارادی 
از  یکــی  بســیاری  عقیــده  بــه   FFZero1 اتومبیــل 
ــن  ــه در ای ــود ک ــوژی ب ــن محصــوالت تکنول اعجاب انگیزتری
نمایشــگاه عرضه شــد. طراحــی ایــن اتومبیل بیشــتر از آن که 
بــه زمــان حــال نزدیــک باشــد در دهــه آینــده ســیر می کنــد. 
ــل )موتورســیکلت  ــی و بت موبای ــن المبورگین ــدی بی هیبری
شــخصیت ابرقهرمانی بتمــن(. ایــن اتومبیل کامــال الکتریکی 
به راحتــی  از هــزار اســب بخــار قــدرت دارد و  بیــش 
ســرعت های بــاالی 300 کیلومتــر بــر ســاعت را پشــت ســر 
ــه زودی  یکــی از  ــه انتظــار نداشــته باشــید ب ــذارد. البت می گ
ایــن اتومبیل هــا را در اتوبــان یــا خیابان هــای شــهر ببینیــد. 
ــار داشــته  ــی اســت اظه ــا چین ــه اصالت ــارادی ک ــی ف کمپان
طراحــی اتومبیــل FFZero1 بــرای نمایــش تکنولوژی هایی 
ماننــد امــکان کنتــرل به وســیله تلفن هــای هوشــمند صورت 
گرفتــه اســت کــه این شــرکت قصــد دارد بــه میزان گســترده 
در تولیــد انبــوه مدل هــای مختلــف اتومبیــل از آن ها اســتفاده 

 . کند
صفحات نمایش OLED انعطاف پذیر ال جی 

 )Rollable OLED( همــراه بــا مانیتورهــای اوال ای دی
 CES شــرکت ال جــی صفحه نمایشــی را در نمایشــگاه
2016 در معــرض تماشــای عمــوم قــرار داد کــه می تــوان آن  
را ماننــد یــک ورق کاغــذ تــا کــرد یــا بــه دور خــود پیچیــد. 
ایــن صفحه نمایــش 18 اینــچ را می تــوان خــم و بــاز کــرد و 
در همــه حــال از تصویــر فوق شــفاف آن لــذت بــرد. بــا ایــن 
تکنولــوژی جدیــد می توانیــم روزی تلویزیــون را تــا کنیــم و 
در کمــد بگذاریــم! ایــن مانیتــور طــرح اولیــه اســت و پژوهش 
بــرای توســعه ایــن فنــاوری ادامــه دارد. در حــال حاضــر امکان 
تــا کــردن فقــط از یــک ســمت وجــود دارد و انــدازه آن هــم 

بــه 18 اینــچ محــدود اســت. 
هدست وایو اچ تی سی 

هدســت واقعیــت مجــازی شــرکت اچ تی ســی بــه نــام وایــو از 
آن دســته محصوالتــی اســت کــه در دســته تکنولوژی هــای 
ــت ها  ــر هدس ــا دیگ ــراه ب ــود. هم ــدی می ش ــده طبقه بن آین
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 خواهد زد! 
ت
ز تکنولوژی واقعا آینده را ر� ن را فراموش کنید ا�ی

گ
زی جنگ ستاراک فان�ت

 روح اهلل ملک زاده
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لیــزر مــا را بــه یــاد فیلم هایــی مثــل »جنــگ ســتارگان« و 
اســلحه های عجیــب و غریــب و توپ هــای لیــزری در جنــگ 
بیــن تمدن هــای مختلــف کهکشــانی می انــدازد. شــاید 
هیجان انگیــز بــه نظــر بیایــد امــا اگــر در گزینه هایــی کــه این 
تکنولــوژی در اختیارمــان می گــذارد دقیــق شــویم توپ هــای 
را در همــان صحنه هــای حماســی مجموعــه  لیــزری 
فیلم هــای فضایــی رهــا می کنیــم چــون رویاهایــی بــا لیــزر 
بــه حقیقــت می پیوندنــد کــه بســیار شــگفت آورتر از شــلیک 
ــود. آنچــه در ادامــه  ــوری ســبزرنگ خواهنــد ب دســته های ن
می خوانیــد مجموعــه ای کوچکــی از فناوری هایــی اســت کــه 
بــه کمــک لیــزر فراهــم شــده اند و قــرار اســت زندگــی مــا را 

ــد.  ــان تر از گذشــته کنن آس
مسافرت به مریخ در سه روز! 

رویــای کشــف دنیاهــای جدیــد عمــری بــه انــدازه تمدن های 
انســانی دارد و چندیــن دهــه اســت کــه آدمــی موفــق شــده 
ــا یکــی از  ــد ام ــاه، همســایه خــود در فضــا، ســفر کن ــه م ب
بزرگ تریــن مشــکالت در ســفرهای بیــن ســتاره ای ســرعت 
وســیله فضاپیماســت. بــا تکنولــوژی امــروزی حــدود پنــج ماه 
طــول می کشــد تــا عــده ای از کــره خاکــی حرکــت کننــد و 

پــا بــر ســطح مریــخ بگذارنــد. 
پژوهشــگران ناســا در حــال حاضــر مشــغول کار روی نوعــی 
فنــاوری لیــزری هســتند کــه می توانــد ایــن فاصلــه را بــه 3 
روز کاهــش دهــد. پایــه ایــن تکنولــوژی نوعی پیشــرانه لیزری 
بــرای رانــدن ســفینه ها بــه ســمت مریــخ آن هــم در عــرض 
3 روز اســت. سیســتم نیرومحرکــه فوتونــی بــرای حرکــت رو 
بــه جلــو بــر پایــه حرکــت فوتون هــا )بســته های انــرژی نــور( 
اســتوار اســت. امــا به جــای فوتون های تشعشــعات خورشــید 
از لیزرهــای زمینــی بــرای حرکــت اســتفاده می کنــد. 
ــاوری  ــن فن ــا، ای ــمندان ناس ــای دانش ــاس گفته ه ــر اس ب
ــعه  ــود و توس ــد ب ــترس خواه ــرعت در دس ــی و به س به راحت

آن امکان پذیــر می شــود. 
به تازگــی پیشــرفت هایی در تکنولــوژی لیــزر بــه دســت آمده 
اســت کــه امــکان ســفر بــه مریــخ در مــدت زمانــی بســیار 
ــد.  ــل می کن ــت تبدی ــه واقعی ــتان پردازی ب ــر را از داس کمت
ــی  ــد. وقت ــه دارن ــرژی و تکان ــا ان ــد ام ــرم ندارن ــا ج فوتون ه
ــه  ــا ب ــی آن ه ــرژی جنبش ــد ان ــاب می یابن ــطحی بازت از س
نیــروی پیشــراننده تبدیــل می شــود و بــا یــک بادبــان عظیــم 
بازتاب دهنــده می تــوان آن قــدر انــرژی جنبشــی تولیــد کــرد 
کــه بــه حرکــت یــک فضاپیمــا ســرعت ببخشــد. بــر اســاس 
محاســبات ناســا، نیرومحرکــه فوتونــی می توانــد یــک روبــات 
ــاند.  ــخ برس ــه مری ــی را در 3 روز ب ــورد 100 کیلوگرم فضان
ســرعت گرفتــن به کمــک نیــروی الکترومغناطیســی تنها به 
مــرز ســرعت نــور محــدود می شــود در حالــی کــه اســتفاده 
از سیســتم های شــیمیایی بــه فرایندهــای شــیمیایی محدود 

می شــود. 
ــتم  ــی سیس ــغول کار روی نوع ــر مش ــال حاض ــا در ح ناس
پرتابگــر اســت کــه بــرای ســفر انســان بــه مریــخ آماده شــود. 
وقتــی ایــن سیســتم آمــاده شــود امــکان ســفر فضانــوردان به 

دنیاهایــی دورتــر از منظومــه شمســی هــم ممکن می شــود و 
بــا اطمینــان می تــوان گفــت کــه در آینــده ای نزدیــک لیــزر 
هــم قســمتی از نیروی پیشــراننده فضاپیماهای آینــده خواهد 

 . د بو
اینترنت لیزری 

ــت در  ــرعت اینترن ــا س ــد ام ــر برس ــه نظ ــب ب ــاید عجی ش
ــه  ــن اســت. آزمایشــی ک ــر ســطح زمی ــاه 10 براب ســطح م
بــه وســیله دانشــمندان ام آی تــی و ناســا انجــام شــده اســت 
ــه دور  ــت فضاپیمایــی کــه ب نشــان می دهــد ســرعت اینترن
مــاه می چرخــد در مقایســه بــا ســرعت اینترنــت زمیــن بــه 
ــه  هیــوال شــبیه اســت. ایــن فضاپیمــا توانســته داده هــا را ب
صــورت لیــزر بــا ســرعت 622 مگابایــت در ثانیــه بــه زمیــن 
ارســال کنــد. ایــن مجموعــه داده هــا برابــر اســت بــا مخابــره 
100 کانــال تلویزیونــی بــا کیفیــت اچ دی به صــورت همزمان! 
بــرای مــدت حــدود یــک ماه تیــم مهندســان ارتبــاط دوطرفه 
اینترنتــی را بیــن زمیــن و مــاه را ایجــاد کردنــد. ایــن قدمی رو 
بــه جلــو بــرای اکتشــافات فضایــی - روباتیــک مــاه و دیگــر 
ســیاره ها خواهــد بــود. ایــن تکنولــوژی لیــزری امــکان کنترل 
از راه دور روبات هــا را در برنامه هــای اســتحصال منابــع از ســایر 

کــرات فراهــم مــی آورد. 
 Laser Communication Relay پــروژه بعــدی ناســا
ــی  ــال 2017 عملیات ــه در س Demonstration اســت ک
می شــود و هــدف آن نقــل و انتقــال داده بــا ســرعت بیــش از 
یــک گیگابایــت در ثانیــه بیــن زمیــن و ماهــواره ای در فاصلــه 
نزدیک تــر از مــاه بــه زمیــن اســت. ایــن پــروژه قــرار اســت 5 
ســال بــه صــورت آزمایشــی فعالیــت کنــد تــا امــکان و دقــت 

آن بــرای پروژه هــای بعــدی ســنجیده شــود. 
تشخیص بیماری 

اخیــرا تکنولــوژی جدیــد لیــزری ارائــه شــده اســت کــه راه را 
بــرای آنالیــز دقیــق گازهــا در تشــخیص بیماری هــا و بررســی 
ــمندان  ــد. دانش ــوار می کن ــه ای هم ــای گلخان ــت گازه غلظ
ــداع  ــدی اب ــزر جدی ــد اســترلیا لی فیزیــک در دانشــگاه آدالی
ــار بیشــتر از  ــدرت 25 ب ــا ق ــوری ب ــد کــه تشعشــع ن کرده ان
لیزرهــای مشــابه در همــان طــول مــوج دارد. ایــن لیــزر بــه 
گونــه ای معنــادار انــرژی بیشــتری دارد و در دامنــه فرکانســی 
ــای  ــه لیزره ــبت ب ــری را نس ــرد بهت ــرخ عملک ــان فروس می
مشــابه نشــان می دهــد. بــا اســتفاده از یــک تکنیــک جدیــد 
امــکان غلبــه بــر مشــکالت قبلــی کــه جلــوی تولیــد میــزان 
کافــی انــرژی در دامنــه میــان فروســرخ را می گیــرد برطــرف 
ــده  ــاد ش ــه فرکانســی ی ــد در دامن ــزر جدی ــده اســت. لی ش
امــکان فعالیــت دارد کــه فرکانس هــای جــذب نور بســیاری از 
گازهــای هیدروکربنــی را شــامل می شــود. بررســی این ناحیه 
از طیــف الکترومغناطیســی بــا انــرژی نــوری به این معناســت 
کــه قــادر خواهیــم بــود بســیاری از گازهــای هیدروکربنــی را 
ــا درجــه باالیــی از حساســیت تشــخیص دهیــم بنابرایــن  ب
ــی و  ــار را بررس ــازدم بیم ــود در ب ــای موج ــم گازه می توانی
آنالیــز کنیــم. بــه عنوان مثــال، اســتون در بــازدم بیمــار مبتال 
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ــز را  ــای مغ ــد جراحی ه ــه می توان ــت ک ــده اس ــداع ش اب
ــز و  ــت مغ ــر باف ــه کار تشــخیص بهت ــد. پای ــر کن دقیق ت
تومــور اســت. تیمــی از دانشــمندان دانشــگاه میشــیگان 
ــکان تشــخیص  ــاوری ام ــن فن ــا کار روی ای ــاروارد ب و ه
ســلول های  از  را  ســرطانی  ســلول های  کوچک تریــن 
مغــزی ایجــاد کرده انــد. مکانیســم کار بــر اســاس 
ــی  ــی اختصاص ــورت الگوی ــه ص ــور ب ــش ن ــت پخ خاصی
پــس از تابــش لیــزر بــه یــک ســطح اســت کــه بــه ایــن 
ــخیص  ــل تش ــطح قاب ــیمیایی آن س ــاختار ش ــب س ترتی
می شــود )پخــش Raman(. ایــن فنــاوری جدیــد 
 SRC (stimulated Raman کــه  تصویربــرداری 
ــی از  ــه رنگ ــک نقش ــود ی ــده می ش scattering) نامی
ــکان  ــکان ام ــه پزش ــه ب ــد ک ــاد می کن ــز ایج ــت مغ باف
تشــخیص بافت هــای مغــز و ســلول های ســرطانی را 
پیشــرفت های  مغــز  جراحــی  این کــه  بــا  می دهــد. 
زیــادی کــرده اســت امــا امــکان ادامــه حیــات بیمــاران 
در بســیاری از مــوارد محــدود و بــا مشــکالت زیــاد 
ــن  ــل آن مطمئ ــن دالی ــراه اســت و یکــی از مهم تری هم
نبــودن جــراح از برداشــتن کامــل و موفقیت آمیــز بافــت 
ــد وســیله ای بهتــر  ــه عبــارت دیگــر، بای تومــور اســت. ب
بــرای دیــدن ســلول های ســرطانی در دســترس پزشــک 
باشــد و ایــن روش بســیار امیدوارکننــده اســت. بــا 
Ra� ــف ــیگنال های ضعی ــری س ــزار براب 10 ه ــت  تقوی

man )دانشــمند هنــدی کــه در دهــه 30 میــالدی 
ــد  ــاد ش ــاال ازآن ی ــه در ب ــور را ک ــش ن ــت پخ خاصی
کشــف کــرد( می تــوان تصاویــر رنگــی SRS تهیــه 
کــرد کــه تفاوت هــای ســلول های ســالم و ســرطانی 
مغــز را به خوبــی نشــان می دهــد. تیــم پوهشــگران 
توانســتند بــا کمــک ایــن تکنولــوی 30 تصویــر در ثانیــه 
ــی از بافت هــای مغــزی تهیــه کننــد  ــه صــورت ویدئوی ب
ــور را تشــخیص  ــاال ســلول های توم ــت بســیار ب ــا دق و ب

.ــد دهن

بــه دیابــت تشــخیص داده می شــود. کاربردهــای دیگــر ایــن 
لیــزر امــکان تشــخیص متــان و اتــان در اتمســفر اســت کــه 
در پدیــده گازهــای گلخانــه ای و گرمایــش جو بســیار اهمیت 
ــه دلیــل اســتفاده از یــک فیبــر  ــد ب ــد. ایــن لیــزر جدی دارن
ــای  ــایر مدل ه ــه س ــبت ب ــاده تری نس ــرد س ــک کارک اپتی
لیــزر دارد، جــای کمتــری اشــغال می کنــد و بنابرایــن قابلیت 
حمــل بیشــتری دارد و از لحــاض هزینــه ســاخت مقــرون بــه 
صرفه تــر اســت. یکــی از محدودیت هــا در امــکان تشــخیص 
گازهــا بــه کمــک لیــزر نبــود منابع نــوری مناســب اســت که 
انــرژی کافــی بــرای ایــن ناحیــه از طیــف الکترومغناطیــس را 

ــد.  ــم می کن فراه
تحول در چاپ لیزری 

تصــور کنیــد کــه می شــد کل ایــن مقالــه را روی یــک تــار 
ــاوری چــاپ  ــو در فن ــوژی نان ــی تکنول ــرد. نوع ــو چــاپ ک م
ــکان  ــوآوری ام ــن ن ــرده اســت. ای ــی ایجــاد ک ــزری انقالب لی
ــای  ــر رنگــی را در قالب ه ــای ســنگین و تصاوی چــاپ داده ه
میکروســکوپی فراهــم مــی آورد. بــا اســتفاده از ایــن تکنولوژی 
پژوهشــگران تصویــری رنگــی از تابلــوی معــروف مونــا لیــزا را 
ــا  ــد. ب ــک پیکســل چــاپ کردن ــر از ی در ســطحی کوچک ت
ــن 127  ــا رزولوش ــاپ ب ــکان چ ــاوری ام ــن فن ــتفاده از ای اس
هــزار دی پــی آی مهیــا می شــود. همچنیــن بــا کمــک ایــن 
تکنولــوژی نانولیــزری می تــوان داده هــا را به صورتــی غیرقابل 
تشــخیص بــا چشــم غیرمســلح ضبــط و ثبــت کــرد کــه این 
ــه  ــود و ب ــم ش ــا ه ــریال نامبر و بارکده ــامل س ــد ش می توان
ایــن ترتیــب می تــوان بــا جعــل و کالهبــرداری مبــارزه کــرد. 
ــرای طراحــی  ــد ب ــزری می توان ــاپ لی ــد چ ــوژی جدی تکنول
دکوراســیون در قطعــات لوکــس اتومبیــل، تلفن های همــراه و 

مــوارد مشــابه بــه کار رود. 
جراحی دقیق تر مغز 

ــزری  ــرداری لی ــه تصویرب ــر پای ــدی ب ــوژی جدی تکنول
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ژی در  دیدپذ�ی ا�ز ب
ت

ز منابع � �ی ج �ت ژی زیست توده ی� از را�ی جالب است بدانید ا�ز

ینه آن و طبیعت  ز بودن هز ی�ی ال به دلیل �پ دو دهه گذشته بوده است که اح�ت

ده ای پیدا کرده است ز استفاده گس�ت بویم  که دارد، چن�ی

ها را منسوجات و الیاف  ز ، پوشش بسیاری از چ�ی گر به اطراف خود دقت کن�ی ا

ژی خورشیدی  یق ا�ز ورند که یم توان از طر ز �ب تشکیل یم دهند. مققان �ب ا�ی

ژی تبدیل کرد ز منسوجات را به یک قدرت فوق العاده در تولید ا�ز ا�ی

ا�ت که فناوری صفحات خورشیدی را نسبت به سوخت های سن�ت  ی� از �ب

رکزهای اصیل 
ت
هل � ز اساس، از محب ینه �ت یم کند، فرایند تولید آن هاست. �ب ا�ی هز �پ

ره وری از اجزای خورشیدی در فرایند تولید است بود �ب رکز �ب �ب
ت
دانشمندان، �

الیا شناخته  دیدپذ�ی است که در اس�ت ب
ت

ژی کوچک � ژی جنبیسش یک منبع ا�ز سلول ا�ز

ز منبع  ق از حرکت اتومیبل ها، اکمیون ها و انسان هاست. ا�ی ژی قادر به تولید �ب ز ا�ز شد. ا�ی

ی های استاندارد و قلیا�ی کوچک شود و در نتیجه آن  �ت ز �ب ژی یم تواند جایگز�ی کوچک ا�ز

ی های شیمیا�ی رخ یم دهد، امیدوار شد �ت  هوا که از طریق �ب
گ

یم توان به اکهش آلودیک

انرژی های سبز
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پسماند مزارع
به مثابه انرژی

ژی زیست توده به عنوان  �ب ا�ز ارز�ی
دیدپذ�ی ب

ت
ژی � یک منبع ا�ز

 فهیمه خراسانی
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اصطـالح زیسـت توده )ssamoiB( بـه یـک مـاده آلـی 
اشـاره دارد کـه از طریـق فراینـد فتوسـنتز، انـرژی ذخیره 
شـده را قابـل دسترسـی می کنـد. ایـن مـاده در گیاهـان 
وجـود دارد و ممکن اسـت از طریق زنجیـره غذایی به بدن 
جانـوران یـا ضایعـات آن ها نیـز منتقل شـود. زیسـت توده 
از طریـق فرایندهایـی ماننـد احتـراق که دی اکسـید کربن 
ذخیـره شـده در مـواد گیاهی آزاد می شـود، قابل اسـتفاده 
در زندگـی روزمـره انسـان اسـت. بسـیاری از سـوخت های 
زیسـت توده کـه امـروزه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد از 
منابعـی ماننـد محصـوالت چوبی، پوشـش گیاهی خشـک 
شـده، پسـماندهای محصـوالت زراعـی و گیاهـان آبزی به 

دسـت می آینـد. 
جالـب اسـت بدانیـد انـرژی زیسـت توده یکـی از رایج ترین 
منابـع تجدیدپذیـر انـرژی در دو دهـه گذشـته بوده اسـت 
کـه احتمـاال بـه دلیـل پاییـن بـودن هزینـه آن و طبیعت 
بومـی  کـه دارد، چنیـن اسـتفاده گسـترده ای پیـدا کـرده 
اسـت. طبـق برآوردهـای انجام شـده، این مـاده 51 درصد 
از موجـودی انـرژی مصرفـی در جهان را شـامل می شـود و 
بیـش از 53 درصـد از انـرژی مـورد نیـاز در کشـورهای در 
حـال توسـعه را تامین می کنـد و خصوصا بـرای پخت و پز 

و گرمایـش بـه کار می رود. 
زیسـت توده از جملـه منابع فـراوان انرژی هـای تجدیدپذیر 
در جهـان محسـوب می شـود کـه کاربـرد وسـیعی دارد. 
بـه طـور کلـی می تـوان گفـت زیسـت توده یـک مـاده آلی 
اسـت کـه از طریـق فراینـد فتوسـنتز نـور تولید می شـود. 
در ایـن فراینـد مـواد شـیمیایی )ترکیبـات آلـی کربـن ( 
ذخیـره می شـوند و سـپس می تواننـد بـرای تولیـد انـرژی 
اسـتفاده شـوند. رایج تریـن زیسـت توده ای کـه بـرای تولید 
انـرژی بـه کار مـی رود، چوب درختان اسـت. البته چوب به 
عنـوان وسـیله ای بـرای تولید گرمـا و همچنیـن پخت غذا 
زمـان بسـیاری از منابع اصلی انسـان بوده اسـت. همچنین 
زغـال چـوب طی سـالیان زیـادی از جمله منابع سـوختی 
بشـر محسـوب می شـده اسـت. چوب هنوز هم بـه صورت 
گسـترده  بـرای تولید انـرژی در سـطح جهان کاربـرد دارد 
و خصوصـا در صنایعـی ماننـد کاغـذ، خمیـر کاغذ و سـایر 

صنایـع مرتبط بـا جنگل  اسـتفاده می شـود. 
البتـه دو موضـوع وجـود دارد کـه بـر ارزیابـی زیسـت توده 
بـه عنـوان یک راه حل مناسـب بـرای رفع مشـکالت انرژی 
تاثیـر می گـذارد: اثـرات کشـاورزی و تولیـد زیسـت توده 
و اثـرات حاصـل از تبدیـل زیسـت توده بـه انـرژی قابـل 
و  زیسـت محیطی  مزایـای  مقابـل  در  بـرق.  یـا  اسـتفاده 
اقتصـادی، مضراتـی نیـز در هـر دو موضـوع ذکـر شـده 
وجـود دارد کـه بـه یک چالش دشـوار در ارزیابـی موفقیت 
جایگزیـن  سـوخت  یـک  عنـوان  بـه  زیسـت توده  بالقـوه 
منجـر می شـود. بـه عنـوان مثـال، جایگزینی زیسـت توده 
نشـر  توجـه  قابـل   کاهـش  بـه  می توانـد  زغال سـنگ  بـا 
دی اکسـید کربـن خالـص منجر شـود. امـا از سـوی دیگر، 
اسـتفاده از چـوب و سـایر مـواد گیاهـی بـه منظـور تولید 
سـوخت ممکـن اسـت باعـث جنگل زدایـی نیـز بشـود و 

مشـکالت مرتبـط با جنـگل، آلودگی آب هـای زیرزمینی و 
الگوهای فرسـایش غیرقابل برگشـت را در پی داشـته باشد 

و بـه تغییـر سـاختار محیـط زیسـت جهـان بینجامد. 
زیسـت توده در جسـت وجوی یـک منبـع جایگزیـن انرژی 
مطـرح شـده اسـت کـه در یـک مقیـاس بـزرگ و در عین 
حـال بـه شـیوه ای غیرمخـرب باشـد و در تمـام سـطوح 
جامعـه قـادر بـه اجـرا باشـد. با ایـن وصـف، اگرچـه مزارع 
درخـت در تهیـه یـک منبـع انـرژی جایگزین قابـل توجه 
هسـتند اما اسـتفاده تجـاری واقعی از سـوخت های حاصل 
از کشـت و زرع بـه منظـور تولید برق به چنـد تجربه مجزا 
محدود اسـت. به عنـوان مثال، برای تامیـن نیازهای انرژی 
فعلـی ایـاالت متحده آمریکا بـه منطقه ای با مسـاحت یک 
میلیـون مایـل نیاز اسـت کـه تقریبا یک سـوم از مسـاحت 
84 ایالـت آمریکاسـت. بنابراین هیچ راهی وجـود ندارد که 

مزارعـی بـا ایـن مقیـاس بـه وجـود آورد. از طرفـی الزم به 
ذکر نیسـت که فرسـودگی خـاک نیز امـری اجتناب ناپذیر 
اسـت و در نهایـت اتفـاق می افتـد. بنابرایـن زیسـت توده 
قبیـل  از  سـوخت هایی  بـرای  جایگزیـن  یـک  نمی توانـد 
زغال سـنگ، نفـت و گاز طبیعـی باشـد، امـا می توانـد بـه 
عنـوان یـک مکمل در کنـار انرژی هـای تجدیدپذیـر دیگر 

ماننـد خورشـید و باد عمـل کند. 
البتـه انـرژی حاصل از زیسـت توده می تواند سـهم کوچکی 
در تولیـد انرژی هـای پـاک در جهـان داشـته باشـد و بنـا 
بـر نظـر محققـان، اگـر بـا فناوری هـای نویـن نیـز همـراه 
شـود، یکـی از انرژی هـای تجدیدپذیـر کارآمـد و مقـرون 
بـه صرفـه  خواهد بـود که آلودگـی محیطی کمتـری را نیز 
در بـر خواهـد داشـت. بـا پیاده سـازی سیاسـت گذاری های 
مناسـب در زمینـه اختصـاص مـزارع مناسـب بـرای تامین 
نیـروی بـرق می تـوان از حجم سـوخت های آالینـده  مانند 
زغال سـنگ، گاز و نفـت کـم کـرد و گامـی موثـر در جهت 
ایجـاد هـوای پـاک برداشـت. لذا بایـد گفت انـرژی حاصل 
انرژی هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  می توانـد  زیسـت توده  از 
تاثیـر  اگرچـه  گیـرد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  تجدید پذیـر 
و موفقیـت انرژی هـای خورشـیدی یـا بـادی را نخواهـد 

 داشت.
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لباستان را باتری کنید! 
ادغام دنیای مد و تکنولوژی

 محمدرضا اردکانی
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کـــه بـــه صـــورت عمومی تـــری در دنیـــا کاربـــرد پیـــدا 
کنـــد و در ســـال هایی نه چنـــدان دور در بســـیاری از 

ـــود.  ـــده ش ـــان دی ـــاک جه پوش
ــیم  ــه می پوشـ ــق آنچـ ــدار از طریـ ــرژی پایـ ــد انـ تولیـ
می توانـــد یـــک راهـــکار جـــذاب، مقـــرون بـــه صرفـــه 
ــداف زیســـت محیطی  ــتای اهـ ــه در راسـ و قابـــل توجـ
و اقتصـــادی باشـــد کـــه دنیـــا را بـــه ســـوی هوایـــی 
پـــاک پیـــش ببـــرد. بـــه عنـــوان مثـــال، یـــک کـــت 
یـــا یـــک پیراهـــن ســـاخته شـــده از پشـــم و چـــرم از 
ـــیدی  ـــاوری خورش ـــه فن ـــتند ک ـــی هس ـــه محصوالت جمل
ــلول های  ــق سـ ــد و از طریـ ــای داده انـ ــود جـ را در خـ
ـــرژی  ـــد ان ـــه تولی ـــادر ب ـــود ق ـــه خ ـــیدی یکپارچ خورش
هســـتند. کـــت مذکـــور 48 ســـلول خورشـــیدی 
ســـخت دارد و پیراهـــن نیـــز 72 ســـلول خورشـــیدی 
انعطاف پذیـــر را در خـــود جـــای داده اســـت. ایـــن 
ــاب  ــل در آفتـ ــاعت کامـ ــه 2 سـ ــی کـ ــا وقتـ لباس هـ
ـــرای  ـــی ب ـــرژی کاف ـــد ان ـــه تولی ـــادر ب ـــوند، ق ـــیده ش پوش
ـــی  ـــک گوشـــی هوشـــمند معمول ـــارژ صـــد درصـــدی ی ش
هســـتند. محفظـــه ســـلول های خورشـــیدی ایـــن 
ــود و  ــاز می شـ ــد بـ ــاز باشـ ــه نیـ ــی کـ ــا زمانـ لباس هـ
ـــی  ـــرد و زمان ـــرار می گی ـــید ق ـــش خورش ـــرض تاب در مع
کـــه از آن هـــا اســـتفاده نمی شـــود نیـــز بســـته مـــی-

شود. 
انـــرژی حاصـــل از حرکـــت را در 

لباســـتان ذخیـــره کنیـــد 
ـــید و  ـــور خورش ـــر ن ـــمندان ب ـــات دانش ـــز تحقیق ـــا تمرک ب
ـــد  ـــازه در تولی ـــی ت ـــمند، باب ـــای هوش ـــات پارچه ه ارتعاش
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــده اس ـــاز ش ـــن ب ـــای جایگزی انرژی ه
ـــد  ـــه تولی ـــوجات ب ـــت در منس ـــش و حرک ـــق جنب از طری
ـــی و کار  ـــه زندگ ـــت ک ـــی اس ـــال بدیه ـــردازد. کام ـــرو بپ نی
ــند  ــه می پوشـ ــی کـ ــا لباس هایـ ــراه بـ ــان ها همـ انسـ
ــر  ــاعات عمـ ــر سـ ــا در اکثـ ــرد و آن هـ ــام می پذیـ انجـ
خـــود تحـــت پوشـــش منســـوجات مختلـــف هســـتند. 
یافتـــن ارتبـــاط بیـــن تکنولـــوژی و لباس هایـــی کـــه 
انســـان می پوشـــد از دغدغه هـــای نویـــن طراحـــان 
ـــا  ـــت. آن ه ـــن اس ـــای جایگزی ـــان انرژی ه ـــاس و محقق لب
ـــش  ـــق ایجـــاد جنب ـــوان از طری ـــه می ت ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ب
در لباس هـــا بـــه تولیـــد انـــرژی پرداخـــت، بـــه ایـــن 
صـــورت کـــه حرکـــت روزانـــه یـــک کاربـــر می توانـــد 
ـــه  ـــود ک ـــر ش ـــی منج ـــل سنجش ـــرژی قاب ـــد ان ـــه تولی ب
ـــد. در  ـــاق می افت ـــی اتف ـــد الکترومغناطیس ـــک فراین در ی
ایـــن روش انـــرژی در یـــک میکروباتـــری لیتیوم یـــون 
ـــد  ـــری می توان ـــن بات ـــود. ای ـــره می ش ـــارژ ذخی ـــل ش قاب
در کفـــش جاســـازی یـــا در جیـــب لبـــاس قـــرار داده 
ــتفاده  ــوژی اسـ ــن تکنولـ ــه از ایـ ــری کـ ــود. کاربـ شـ
ـــود  ـــمند خ ـــی هوش ـــود گوش ـــد ب ـــادر خواه ـــد، ق می کن
را بـــه بـــرق متصـــل کنـــد و فعالیت هـــای مـــورد نظـــر 

 .ـــد ـــام ده ـــا آن انج ـــود را ب خ

ـــه  ـــد ک ـــده باش ـــش آم ـــا پی ـــیاری از م ـــرای بس ـــاید ب ش
در محیطـــی بیـــرون از منـــزل خـــود باشـــیم و تلفـــن 
همراهمـــان شـــارژ نداشـــته باشـــد و از طرفـــی نیـــازی 
ـــرفت  ـــا پیش ـــیم. ب ـــته باش ـــه آن داش ـــی ب ـــروری و آن ض
فناوری هـــای نویـــن در دنیـــای امـــروز، دیگـــر چنیـــن 

ـــود.  ـــد ب ـــج نخواهن ـــدان بغرن ـــکالتی چن مش
محققـــان دنیـــای پوشـــاک در ســـال های اخیـــر اقـــدام 
بـــه تولیـــد منســـوجاتی کرده انـــد کـــه الیـــاف بـــه کار 
ـــید  ـــور خورش ـــتفاده از ن ـــا اس ـــد ب ـــا می توان ـــه در آن ه رفت
ـــتفاده از  ـــن اس ـــردازد. همچنی ـــرق بپ ـــروی ب ـــد نی ـــه تولی ب
انرژی هـــای حاصـــل از تحـــرک و جنبـــش از دیگـــر از 
راهکارهـــای جدیـــد تولیـــد نیـــرو در پوشـــاک اســـت، 
ـــرد  ـــش ف ـــل از جنب ـــروی حاص ـــه نی ـــو ک ـــن نح ـــه ای ب
ــد  ــرار گرفته انـ ــاس وی قـ ــه در لبـ ــی کـ در باتری هایـ
ـــه  ـــیته ب ـــروی الکتریس ـــه نی ـــود و در نتیج ـــره می ش ذخی

ـــت.  ـــان اس ـــراه انس ـــداوم هم ـــور م ط
می تـــوان گفـــت دیـــدار دنیـــای مـــد بـــا انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر در دنیـــای امـــروز امـــری محـــال نیســـت 
ـــرژی  ـــع ان ـــل از مناب ـــاف حاص ـــتفاده از الی ـــا اس ـــه ب چراک
تجدیدپذیـــر می تـــوان محیطـــی پاک تـــر و بدنـــی 
ــن  ــن ایـ ــم زد. همچنیـ ــود رقـ ــرای خـ ــالم تر را بـ سـ
الیـــاف قابلیـــت تبدیـــل نـــور خورشـــید را بـــه نیـــروی 
ــد  ــد تعجـــب کنیـ ــن نبایـ ــد بنابرایـ ــیته دارنـ الکتریسـ
ـــد.  ـــارژ کن ـــان را ش ـــی همراهت ـــما گوش ـــاس ش ـــر لب اگ
از طرفـــی انرژی هـــای جنبشـــی کـــه بـــه عنـــوان 
یکـــی از منابـــع انـــرژی تجدیدپذیـــر در دنیـــای امـــروز 
ــای  ــد در فعالیت هـ ــز می تواننـ ــده اند نیـ ــناخته شـ شـ
ـــی از  ـــد و بانک ـــرژی بپردازن ـــد ان ـــه تولی ـــما ب ـــی ش حرکت

انرژی هـــای پـــاک را بـــا شـــما همـــراه کننـــد. 
ـــما  ـــمند ش ـــی هوش ـــه گوش ـــی ک لباس

را شـــارژ می کنـــد 
ـــیاری  ـــش بس ـــم، پوش ـــت کنی ـــود دق ـــراف خ ـــه اط ـــر ب اگ
از چیزهـــا را منســـوجات و الیـــاف تشـــکیل می دهنـــد. 
محققـــان بـــر ایـــن باورنـــد کـــه می تـــوان از طریـــق 
ــک  ــه یـ ــوجات را بـ ــن منسـ ــیدی ایـ ــرژی خورشـ انـ
ــرد.  ــل کـ ــرژی تبدیـ ــد انـ ــاده در تولیـ ــدرت فوق العـ قـ
شـــاید در وهلـــه نخســـت عجیـــب بـــه نظـــر برســـد 
کـــه الیـــاف قـــادر باشـــند نـــور خورشـــید را جـــذب و 
ـــت  ـــه پش ـــده ای ک ـــد. ای ـــد  کنن ـــی تولی ـــرژی الکتریک ان
تولیـــد البســـه خورشـــیدی قـــرار دارد، یـــک صفحـــه 
ـــیار  ـــه بس ـــت ک ـــاف اس ـــده از الی ـــاخته ش ـــیدی س خورش
انعطاف پذیـــر اســـت و می توانـــد انـــرژی خورشـــیدی را 
ـــق  ـــد از طری ـــن فراین ـــد. ای ـــل کن ـــرق تبدی ـــرژی ب ـــه ان ب
ــام  ــود کـــه می توانـــد در تمـ ــام می شـ یـــک نـــخ انجـ

انـــواع پارچه هـــا کاربـــرد داشـــته باشـــد. 
ایـــن پـــروژه در ابتـــدای راه خـــود قـــرار دارد و مقادیـــر 
ـــت  ـــرده اس ـــد ک ـــرژی زا را تولی ـــوجات ان ـــزی از منس ناچی
ـــت را دارد  ـــن قابلی ـــش، ای ـــده تولیدکنندگان ـــه عقی ـــا، ب ام



دانش بنیان  شماره پنجم  اردیبهشت ماه 1395

۱00

صفحاتی که روز به روز کارآمدتر می شوند

ز در تکنولوژی سلول های خورشیدی  فت های نو�ی پی�ش

 مهدیه راستی

امـروزه محققان بـه دنبال یافتن راه هایی مقـرون به صرفه تر 
بـرای بهبـود بهـره وری در زمینـه سـلول های خورشـیدی 
هسـتند. این صفحات خورشـیدی با داشـتن صدها و گاهی 
هزاران سـلول خورشـیدی قادر هسـتند نور تابشی خورشید 
را بـه جریان هـای الکتریکـی تبدیـل کننـد. امـا بـه طـور 
متوسـط تنهـا 51 درصـد از این سـلول های خورشـیدی در 
جـذب نـور و تبدیـل آن به برق کارآمد هسـتند، به این معنا 
کـه نزدیـک بـه 58 درصـد از نور دریافت شـده از خورشـید 
بـه الکتریسـیته تبدیـل نمی شـود. بنابرایـن دانشـمندان به 
طـور مـداوم در حـال تجربـه فناوری هـای جدید بـه منظور 
بـاال بـردن میـزان جـذب نـور و تبدیـل آن بـه انرژی هـای 
تجدیدپذیر هسـتند. در ادامه راهکارهای نوینی که محققان 
بـه منظـور بهبـود فراینـد بهـره وری از انرژی خورشـیدی و 
همچنیـن ذخیره سـازی آن ارائـه داده اند، معرفی می شـوند. 

نانوذرات حساس به نور 
اخیـرا گروهی از دانشـمندان دانشـگاه تورنتـو نوع جدیدی 

از نانـوذرات حسـاس بـه نـور بـه نـام »نقـاط کوانتومـی 
کلوئیـدی« را معرفـی کرده انـد کـه بـه بـاور بسـیاری از 
محققـان، مـاده ای ارزان تـر و منعطف تـر بـرای سـلول های 
خورشـیدی بـه شـمار مـی رود. ایـن مـواد جدیـد بـه طور 
اسـتفاده  نیمه رسـانا  اجسـام   p و    n انـواع  در  خـاص 
می شـوند؛ البتـه انواعـی کـه در هـوای آزاد قـادر بـه عمل 
باشـند. بـا ایـن وصـف، ایـن یـک کشـف منحصـر بـه فرد 
اسـت نسـبت بـه طرح های قبلـی کـه در هـوای آزاد عمل 
نمی کردنـد و بنابرایـن در بـازار انـرژی خورشـیدی حضـور 
عملی نداشـتند. محققان دانشـگاه تورنتو کشـف کردند که 
مـواد نوع n  مقید به اکسـیژن هسـتند در حالـی که نقاط 
کوانتومـی کلوئیـدی بـه هـوا متصـل نیسـتند و بنابرایـن 
می تواننـد ثبـات خـود را در هـوای آزاد حفـظ کننـد. در 
نتیجـه، ایـن امـر بـه افزایـش میـزان جـذب نور تابشـی از 
سـوی آن هـا کمک قابل توجهـی می کند. در همین راسـتا 
پنل هایـی کـه از ایـن فنـاوری جدیـد اسـتفاده می کنند تا 

8 درصـد در تبدیـل نـور خورشـید کارآمدتـر هسـتند. 
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آرسنید گالیوم 
محققـان کالـج امپریـال در دانشـگاه لنـدن بر ایـن باورند 
کـه بـا کشـف مـاده ای جدیـد بـه نـام آرسـنید گالیـوم 
را   )VP( خورشـیدی  صفحـات  سیسـتم های  می تواننـد 
تـا سـه برابـر موثرتـر و کارآمدتـر از محصـوالت موجـود 
بـه بـازار ارائـه دهنـد. ایـن سـلول های خورشـیدی کـه 
 )sllec noitcnuj elpirt( تقاطـع سـه گانه  سـلول های 
نامیـده می شـوند، بسـیار کارآمدتـر از نمونه هـای دیگـر 
هسـتند چراکـه از نظر شـیمیایی قـادر به ایجـاد تغییرات 
و ارائه شـیوه ای هسـتند کـه می تواند ضبط نور خورشـید 
را بـه صـورت بهینه تری انجـام دهد. این مدل با اسـتفاده 
از یـک پنجره حسـگر، نور خورشـید را از طریـق لوله های 
نـور )sepip�thgil ( بـه درون سیسـتم هدایـت می کند. 

پیشرفت در ذخیره سازی انرژی 
زمینه  در  دانشمندان  عمده  تمرکزهای  از  دیگر  یکی 
برای  جدید  راه های  کردن  پیدا  بر  خورشیدی  تکنولوژی 
ذخیره انرژی های تولید شده با سیستم های VP خورشیدی 
است. امروزه برقی که با سیستم های صفحات خورشیدی 
یا هر منبع دیگری تولید می شود مدت مصرف محدودی 
دارد، به این معنا که یا باید استفاده شود یا از دست برود! 
در نتیجه برق تولیدی باید بالفاصله وارد شبکه شود و مورد 
استفاده قرار گیرد یا این که هدر برود. همچنین از آن جا که 
نور خورشید به صورت بیست و چهار ساعته نمی تابد، اکثر 
سیستم های پی وی خورشیدی تنها قادر به تامین برق در 
بخشی از شبانه روز هستند و در نتیجه مقدار زیادی از برق 
تولید شده - اگر استفاده نشود - از دست می رود. البته برای 
رفع این مشکل باتری هایی در بازار وجود دارند که قادر به 
ذخیره انرژی باشند اما این باتری ها، حتی انواعی از آن ها که 
با تکنولوژی بسیار باال نیز ساخته شده اند، چندان کارآمد 
نیستند و عالوه بر این هزینه باالیی دارند، عمر مفید آن ها 
نیز بسیار کوتاه است و بنابراین گزینه های جالب توجهی 
برای شرکت های برق و مصرف کنندگان نیستند. در نتیجه 
دانشمندان به دنبال یافتن راهکارهایی هستند که بتوانند 
به  مقرون  و  کارآمدتر  روش هایی  با  را  برق  نیروی  ذخیره 
صرفه تر برای تقاضای عمومی ارائه دهند. استفاده از نمک 
مذاب و باتری های پنل خورشیدی از جمله این راهکارها 

هستند. 
اخیـرا کمپانـی نواتـک )raloS cetavoN( یـک راه حل 
سیسـتم های  انـرژی  ذخیره سـازی  بـرای  امیدوارکننـده 
پـی وی خورشـیدی ارائـه کـرده اسـت کـه بـا اسـتفاده از 
نمـک مـذاب عمـل می کنـد. در  فنـاوری ذخیره سـازی 
ایـن رونـد از نمک هـای معدنی بـرای تبدیل انـرژی تولید 
شـده بـا صفحات خورشـیدی به انـرژی حرارتی اسـتفاده 
می شـود، بـه ایـن معنـا کـه انتقـال حرارتـی مایـع بـه 
جـای روغـن در ایـن سیسـتم های ذخیره سـازی صـورت 
می گیـرد. در نتیجـه نیروگاه هـای خورشـیدی می تواننـد 
در دمـای بیـش از 005 درجـه سـانتی گراد عمـل کننـد 

و بـه قـدرت خروجـی بسـیار باالتـری منجـر شـوند. بـا 
ایـن روش هزینه هـای مربـوط بـه ذخیره-سـازی انـرژی 
خورشـیدی بـه طـور قابـل توجهـی کاهـش می یابـد و 
شـرکت های تولیدکننده انرژی خورشـیدی قـادر خواهند 
بـود پاسـخگوی بیشـترین میزان تقاضـا در سـاعات اولیه 

روز باشـند. 
باتری های پنل  خورشیدی 

در یـک پـروژه کـه وزارت انـرژی ایـاالت متحـده آمریـکا 
آن را انجـام دادنـد، محققـان دانشـگاه ایالـت اوهایو اعالم 
کردنـد کـه قـادر به سـاخت یـک باتـری هسـتند که 02 
نمونه هـای  از  ارزان تـر  درصـد   52 و  کارآمدتـر  درصـد 
قابـل  باتـرِی  ایـن  راز طراحـی  بـازار اسـت.  موجـود در 
شـارژ در ایـن اسـت کـه بـه جـای این کـه بـه عنـوان دو 
سیسـتم مسـتقل عمـل کنـد، در خـود پنـل خورشـیدی 
معتقدنـد  دانشـمندان  می شـود.  تولیـد  حرارتـی  انـرژی 
کـه از طریـق ترکیـب دو سیسـتم می تـوان تـا 52 درصد 
هزینه هـا را نسـبت بـه محصـوالت موجـود کاهـش داد. 
پیشـرفت در فراینـد تولید سـلول های 

خورشیدی 
یکـی از جهاتـی که فناوری صفحات خورشـیدی را نسـبت 
بـه سـوخت های سـنتی پرهزینه تـر می کند، فراینـد تولید 
آن هاسـت. بـر ایـن اسـاس، از جملـه تمرکزهـای اصلـی 
دانشـمندان، تمرکز بر بهبود بهره وری از اجزای خورشیدی 
در فرایند تولید اسـت. در همین راسـتا، اسـتفاده از کلرید 
منیزیـم در فراینـد تولیـد پنل هـای خورشـیدی راهـکاری 
مقـرون بـه صرفـه بـه شـمار مـی رود. در حالی کـه امروزه 
بیـش از 09 درصـد پنل هـای خورشـیدی موجـود در بازار 
از سـیلیکون های نیمه رسـانا تشـکیل شـده اند - عناصـری 
کلیـدی در تبدیـل نـور خورشـید بـه جریـان الکتریسـیته 
بعـدی  نسـل  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  بسـیاری   - هسـتند 
پنل هـای خورشـیدی از پرده های نازکی تشـکیل شـده اند 
کـه بـا اسـتفاده از پوشـش باریکـی از تلوریـد کادمیـوم در 
سـلول های خورشـیدی سـاخته می شـوند. ایـن فنـاوری 
یـک راه ارزان تـر و کارآمدتر در فراینـد فتوولتائیک )صفحه 

خورشـیدی( را وعـده می دهـد. 
ایـن  از  اسـتفاده  راه  سـر  بـر  عمـده  مانـع  یـک  البتـه 
سـلول های نـازک تلورید کادمیوم این اسـت کـه آن ها در 
فراینـد تولیـد به شـدت ناپایـدار می شـوند. بـرای حل این 
مشـکل محققـان یـک راه مقرون بـه صرفه تـر، ایمن تـر و 
جدیـد را پیشـنهاد می کننـد؛ یعنـی اسـتفاده از مـاده ای 
بـه نـام کلریـد منیزیـم به جـای تلوریـد کادمیـوم. کلرید 
منیزیـم، بـه عنـوان یـک منبـع فـراوان، از آب دریـا بـه 
دسـت می آیـد و یـک منبـع بسـیار کم هزینـه و ایمـن 
محسـوب می شـود. جالـب اسـت بدانیـد جایگزینـی ایـن 
مـاده جدیـد در فراینـد تولید بـه افزایش بهـره وری از این 
سـلول های خورشـیدی از 2 درصـد بـه 51 درصـد منجر 

.می شـود
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سبز، ارزان و همیشه در دسترس
ب�ی ژی جنبیسش را در�ی ا�ز

 مسیح فقیهی



دانش بنیان  شماره پنجم  اردیبهشت ماه 1395

۱03

برداشت انرژی از ارتعاشات یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر 
در زمینه انرژی های تجدید پذیر است. اگرچه انرژی های حاصل 
از باد، آب و خورشید به عنوان منابعی مهم و عظیم در زمینه 
انرژی های پاک به شمار می روند اما گرفتن ارتعاشات و تبدیل 
آن ها به نیروی برق ایده ای است که اکنون زمان اجرای آن فرا 
رسیده است. زندگی انسان با حرکت عجین شده است. از حرکت 
بدن انسان گرفته تا حرکت ماشین ها، کشتی ها و هواپیماها همه به 
ایجاد جنبش و ارتعاش منجر می شوند. بر این اساس، دانشمندان 
به فکر گرفتن انرژی حاصل از ارتعاشات افتادند و حرکت و جنبش 
را به عنوان یکی از منابع تولید انرژی در دنیای امروز شناختند. 
در همین راستا، مرکز انرژی و فناوری های گلخانه ای استرالیا، با 
گسترش سلول انرژی حرکتی، قادر به تولید برق از طریق لرزش 
و حرکت شده است. همچنین محققان در دانشگاه بریستول در 
انگلستان در حال بررسی دستگاه هایی هستند که با استفاده از 

حرکت و جنبش در حجم زیاد سعی در تصرف 
ارتعاش دارند. همچنین در  از  انرژی حاصل 
دانشگاه کلگری کانادا محققان در حال آزمایش 
ارتعاشات نوازندگان و  از  انرژی برق  برداشت 

آالت موسیقی آن ها هستند. 
این  دارد،  اهمیت  ارتعاشی  انرژی  در  آنچه 

است که این انرژی، برخالف دیگر انرژی های تجدیدپذیر که به 
خورشید یا باد متکی هستند، تنها بر حرکت استوار است و بر این 
اساس، منابع زیادی را در دسترس دارد. این انرژی می تواند در 
باتری-های قابل شارژ یا مخازن ذخیره شود و یا این که از طریق 
یک دستگاه، به سادگی، با استفاده از ارتعاشات تکراری، یک جریان 

ثابت از برق را ارائه دهد. 
سلول انرژی جنبشی 

سلول انرژی جنبشی یک منبع انرژی کوچک تجدیدپذیر است 
که در استرالیا شناخته شد. این انرژی قادر به تولید برق از حرکت 
اتومیبل ها، کامیون ها و انسان هاست. این منبع کوچک انرژی 
می تواند جایگزین باتری های استاندارد و قلیایی کوچک شود و در 
نتیجه آن می توان به کاهش آلودگی هوا که از طریق باتری های 
شیمیایی رخ می دهد، امیدوار شد. این اختراع استرالیایی طوری 
طراحی شده است که می تواند به صورت متناوب کار کند یا در 
حالت روشن یا خاموش قرار بگیرد. فناوری این دستگاه از هفت 
مؤلفه تشکیل شده است و شامل یک ابتکار جدید از ساختار 
سیم پیچ است. این دستگاه قادر به تنظیم طیف گسترده ای از 
ارتعاشات برای بهینه سازی عملکرد خود است. همان گونه که 
گفته شد، سلول انرژی جنبشی می-تواند جایگزینی مناسب برای 
باتری های الکتریکی باشد، ضمن این که برای انواع شرایط آب و 
هوایی نیز مناسب است. این سلول های انرژی حرکتی در حال 
حاضر به اندازه یک باتری 9 ولتی هستند، اما برنامه هایی برای 

کوچک تر کردن آن ها نیز در دست اجراست. 
جالب است بدانید یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه بریستول به 
بررسی این نکته پرداخته است که چگونه ارتعاشات ایجاد شده 
از ماشین آالت، مانند هلی کوپتر و قطار، برای تولید نیروی برق 
استفاده می شوند. طبق نظر محققان، حتی ارتعاشات ناشی از بدن 
انسان و لوازم خانگی نیز می توانند برای این منظور تحت کنترل 

قرار گیرند و به تولید نیروی برق پرداخت. یکی از دستگاه های 
از  استفاده  با  است  شده  ساخته  راستا  این  در  که  کارآمدی 
پدیده ای به نام ایجاد طنین برای تقویت ارتعاشات کوچک به 
تولید انرژی های مفید جنبشی می پردازد. با استفاده از این دستگاه 
می توان طیف گسترده ای از فرکانس های ارتعاشات را به طور 
همزمان پردازش کرد در حالی که دستگاه های دیگر تنها قادر به 

یک عملکرد موثر از طریق یک فرکانس خاص هستند. 
انرژی ارتعاشات حاصل از موسیقی 

جالب است بدانید در دانشگاه کلگری کانادا ناتالی روبرتسون به 
مطالعه ارتعاشات حاصل از کنسرت های موسیقی پرداخته است. 
وی توانسته با استفاده از جنبش دست نوازندگان و ارتعاشات 
آالت موسیقی آن ها به تولید برق بپردازد و از این انرژی برای 
نصب و راه اندازی نور LED استفاده کند. به گفته محققین، این 
صفحات نمایشی که بازتاب مستقیمی از برق 
تولید شده در هر روز هستند، شاید بتوانند در 
آینده ای نه چندان دور در نورپردازی پل ها و 

خیابان ها نیز به کار روند. 
جلیقه ای که حرکت انسان را به 

انرژی تبدیل می کند 
یکی از محصوالت دیگری که از انرژی حاصل از ارتعاشات به 
دست می آید، جلیقه ای است که نیروی ارتعاشی را به برق تبدیل 
می کند و سپس آن را در باتری هایی انعطاف پذیر ذخیره می کند. 
وقتی فردی این جلیقه را می پوشد، ارتعاشات حاصل از حرکات 
وی برداشت می شود و به این باتری ها که قابل شارژ نیز هستند، 
منتقل و در نهایت انرژی حرکتی فرد به صورت برق در این 

باتری های ذخیره می شود. 
موارد استفاده از انرژی جنبشی 

موارد استفاده از انرژی جنبشی متعددند و حیطه های مختلفی 
را در بر می گیرند. این انرژی های جنبشی که جایگزین باتری 
می شوند، در مانیتورهای بی سیم پزشکی به منظور گرفتن ضربان 
قلب و فشار خون افراد قابل استفاده هستند. همچنین انرژی های 
حاصل از ارتعاشات می توانند برای دستگاه هایی که به صورت 
متناوب با نیروی برق شارژ می شوند، مانند پخش کننده های 

MP3 و تلفن های همراه نیز به کار روند. 
در دنیای امروز گسترش دستگاه های حسگر بی سیم نشان دهنده 
انسان در زمینه تکنولوژی است که در زمینه های  پیشرفت 
تجهیزات  و  زیست  بر محیط  نظارت  دارند.  کاربرد  مختلفی 
پزشکی از جمله مواردی هستند که انرژی های جنبشی می توانند 
در آن ها کاربرد داشته باشند. همچنین برای ایجاد روشنایی، شارژ 
دستگاه های الکتریکی و... نیز این انرژی جدید می تواند جایگزین 
مناسبی برای باتری های الکتریکی باشد. از جمله مزایای انرژی 
جنبشی در مقابل این باتری ها می توان به عملکرد طوالنی مدت 
و نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی آن ها اشاره کرد زیرا مواد 
شیمیایی ندارند. کامال روشن است که در سال های آینده استفاده 
از این دستگاه ها متداول  خواهد شد و آن ها جای باتری های 

 .قدیمی  را خواهند گرفت
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پیش به سوی ذخیره سازی
ز ژی جایگز�ی ده؛ یک ا�ز هوای ف�ش

 دریا بهرگان

انرژی های تولید و  ذخیره شده در زمان تقاضای کم می توانند در 
زمانی که تقاضا برای آن ها بیشتر است مورد استفاده قرار بگیرند 
و از این رو ذخیره کردن انرژی یکی از اهداف مقرون به صرفه 

اقتصادی در جهان به شمار می رود. 
استفاده از سیستم هوای فشرده راهی برای ذخیره انرژی محسوب 
می شود که هوای فشرده را در مخازن کم هزینه و ساده ذخیره 
می کند. در سطح تاسیسات بزرگ نیز می توان این هوای فشرده را 
در گودال های بزرگ ذخیره کرد. خصوصا تمرکز اصلی برنامه های 
کاربردی در مقیاس بزرگ بر ذخیره سازی انرژی حرارتی است که 

در هوای فشرده موجود است. 
جالب است بدانید استفاده از هوای فشرده برای تامین برق شهرها 
از سال 1870 صورت می گرفته و مناطقی از فرانسه و آرژانتین از 
سیستم هوای فشرده به منظور تامین نیرو استفاده می شده است. 
ویکتور پاپ اولین فردی بود که از هوای فشرده به عنوان یک منبع 
انرژی استفاده کرد. او این انرژی را به منظور تامین قدرت ساعت 
به کار برد، به این صورت که هر لحظه برای تغییر اشاره گر ساعت 
یک پالس از هوا را می فرستاد. پس از آن انرژی هوای فشرده به 
سرعت در تامین انرژی خانه ها و کارهای صنعتی به کار رفت 
و هنوز هم به عنوان یک منبع انرژی برای تعدادی از مشاغل 
صنعتی کاربرد دارد. این سیستم  ذخیره انرژی نیروی مورد نیاز 
ماشین آالت مشاغلی از قبیل خیاطی، دندانپزشکی، چاپخانه ها 
و نانوایی ها را تامین می کند. از دیگر موارد مصرف هوای ذخیره 
 شده نیز می توان به کاربرد آن در صنعت حمل و نقل و وسایل 

نقلیه اشاره کرد. 
گودال های بزرگ ذخیره هوا 

مقادیر زیادی از هوای فشرده اغلب در گودال های زیرزمینی ذخیره 
می شوند چراکه این سیستم دارای ظرفیت ذخیره سازی باالیی 
است. این گودال ها قدرت عایق سازی و فشرده سازی هوای ذخیره 
شده را دارند، تغییرات دمایی آن ها اندک است و حرارت کمی را از 
دست می دهند و در نتیجه عملیات ذخیره سازی با کمترین میزان 
تلفات انجام می شود. از طرفی پایین بودن هزینه های ساخت و 
ساز مربوط به سیستم فشرده سازی گاز از دیگر مزیت های این 
گودال هاست، ضمن این که دیواره های آن ها نیز به مهار فشار هوا 
کمک می کنند، به این صورت که اگر هوای محیط آرام باشد، در 
یک بطری 5 لیتری با 20 مگاپاسکال )یعنی 200 بار( فشرده 
می شود که انرژی ذخیره  شده 530 کیلوژول است. اگر این روند 
به  آرامی ادامه پیدا کند و گسترش هوا از فشار اولیه 20 مگاپاسکال 
به 100 کیلوپاسکال برسد )یعنی یک بطری کامال خالی تحت 

فشار محیط(، یک موتور هوای بسیار کارآمد می تواند این مقدار را 
به انرژی جنبشی تبدیل کند. در این فرایند دستیابی به بهره وری 
باالتر، به دلیل از دست دادن حرارات و بازیابی نشدن گرمای گاز 
داخلی، یک چالش فنی به شمار می رود. اگر بطری حاوی هوا به 
اندازه یک مگاپاسکال تهی شود، انرژی استخراج  شده حدود 300 

کیلوژول در محور موتور خواهد بود. 

نحوه کارکرد بطری های ذخیره سازی هوا 
بطری ها و ظرف های تقویت شده با الیاف را می توان با باتری های 
اسید سرب قابل شارژ مقایسه کرد. این باتری ها یک ولتاژ تقریبا 
ثابت را در مدت زمان خالی شدنشان تولید می کنند. از طرفی 
در سیستم ذخیره سازی هوای فشرده، فشار موجود در ظرف ها 
به طور مداوم کاهش می یابد و این یک چالش فنی در طراحی 
مخازن فشرده سازی است که قادر به حفظ بهره-وری باالست 
و باعث قدرت سازگاری طیف گسترده ای از فشارهای داخلی 
می شود. این هوای فشرده برای شتاب یا کاهش سرعت وسایل 

نقلیه و حمل و نقل نیز بسیار مفید است. 
با این اوصاف، مخزن های هوا مزایای بیشتری نسبت به باتری های 
سنتی دارند چراکه از عمر طوالنی تری برخوردارند و اسیدهای 
لیتیوم  از  که  باتری های جدیدتری  اگرچه  ندارند.  سمی هم 
سولفات آهن استفاده می کنند چنین مشکالتی ندارند اما بیش از 
حد گرم می شوند و بنابراین مخازن فشرده سازی نسبت به آن ها 
کارآمدتر هستند. در ضمن، با این که سیستم های هوای فشرده 
کم هزینه هستند، اما ظروف فشار پیشرفته آن ها که به منظور 

.توسعه و آزمایش به کار می روند، هزینه های باالیی دارند
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ه 
گ

ز چوب ها ناک ز سالن، به صندیل ها و ا�ی . به اطراف ا�ی ز را تغی�ی ده�ی ید مهه چ�ی ما �ب

واهد شد. به  ز ز مشلک حل �ز ید در اطراف ما عوض شود وگرنه ا�ی ز �ب کنید. مهه چ�ی

ام بدهید گوش ندهید چون واقعیت  ب
ز

ز اکر را ا� کسا�ز که یم گویند �ش �ز توانید ا�ی

ز است که مهه یم توانند ا�ی

کارآفرینی

م عیمل آن »ایکورنیا  « شناخته یم شود و �ز م »سنبل آ�ب ز گیاه مزامح به �ز ا�ی

م های دیگری مه دارد  ز گیاه �ز یه، ا�ی ز که در نیجر کراسیپس« است. جالب ا�ی

ز و افسانه های هکن آمیخته شده است ر�ی که �ب رخدادهای �ت
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کاهش تولید 
دی اکسید کربن

دیوار اکذ�ب که
ات یم دهد  ب

ز
میط زیست را �

 سعید پگاه
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ــک  ــیریوس« در ی ــرکت »س ــس ش ــوریس، رئی ــن س کوی
ســخنرانی تــد روشــی را پیشــنهاد می دهــد کــه بــا تغییــر 
در رونــد ســاخت دیوارهــای کاذب، تولیــد دی اکســید 
کربــن را بــه مقــدار قابل توجهــی کاهــش می دهــد و 
بــه صرفه جویــی در انــرژی و کاهــش اثــرات مخــرب ایــن 

ــود.  ــر می ش ــت منج ــط زیس ــر محی ــد ب فراین
ــه  ــت ب ــده اســت؟ وضعی ــوا آم ــی ســر آب و ه »چــه بالی
صــورت غیرقابــل بــاوری وخیــم اســت. تصــور عمومــی این 
اســت کــه ظــرف چنــد ســال قطــب شــمال بــه احتمــال 
زیــاد از بیــن مــی رود و ایــن خیلــی خیلــی خیلی ترســناک 
اســت. خــب مــا چــکار می توانیــم انجــام بدهیــم؟ هنگامــی 
کــه شــما بــه منابــع CO2 )دی اکســید کربــن( در دنیا نگاه 
ــید  ــد از دی اکس ــوید 52 درص ــه می ش ــد، متوج می کنی

کربــن تولیــد شــده بــه ســاختمان ها مربــوط 
اســت. جالــب این جاســت کــه فقــط 9 درصد 
از کل دی اکســید کربــن تولیــد شــده در دنیــا 
ــا  ــه خودروه ــت ک ــوط اس ــی مرب ــه آلودگ ب
ایجــاد می کننــد. و درســت بــه همیــن خاطر 
مــا بــه یــک سوشــی بار رفتیــم و آن جــا بــود 
ــه ذهنمــان رســید و آن  کــه ایــده بزرگــی ب
 )EcoRock(ــام اکــوراک ــه ن ــود ب چیــزی ب
ــم  ــه می توانی ــود ک ــن ب ــا ای ــه م ــده اولی . ای
تجربــه 115 ســاله ســاخت دیوارهــای کاذب 
گچــی را از نــو طراحــی و بازآفرینــی کنیــم. 
چیــزی کــه ســاالنه بــه تولیــد بیــش از 
ــر  ــان منج ــد CO2 در جه ــارد پون 20 میلی
می شــود. ایــده بزرگــی بــود. چــون مــا 
ــا 80  ــد را ت ــم تولی ــن حج ــتیم ای می خواس
ــا  ــن کار را دقیق ــم و ای ــش دهی ــد کاه درص

انجــام دادیــم. 
مــا تحقیقاتمان را در ســال 2006 آغاز کردیم 

و تصمیــم گرفتیــم از محتــوای بازیافتــی صنعت ســیمان و 
ــا 5 هــزار ترکیــب  ــا تقریب ــم. تیــم م ــوالد اســتفاده کنی ف
مختلــف را امتحــان کــرد تــا این کــه باالخــره موفــق شــویم 
بــه هدفمــان برســیم. همــه مــا خیلــی ســخت کار کردیــم 
ــدازی  و توانســتیم خــط تولیــد خودمــان را در چیــن راه ان
کنیــم. متاســفانه مــا تجهیــزات ایــن محصــول را در آمریکا 
ــدازی شــد  نمی ســازیم. خــط تولیــد مــا در تابســتان راه ان
و مــا دقیقــا از هیــچ شــروع کردیــم. در ایــن پــروژه یــک 
خــط تولیــد دیــوار کاذب کامــال جدیــد بــه وجــود آمــد که 
اصــال از گــچ اســتفاده نمی کــرد. ایــن خــط تولیــد کامــل 
ــان را در روز ســوم دســامبر ســال  ــن پنلم ــا اولی شــد و م
ــدازی ایــن خــط تولیــد تاثیــر  ــم. راه ان 2009 تولیــد کردی
بســیاری بــر شــرایط محیــط زیســت دارد. اولیــن قــرارداد 
مــا درســت چنــد هفتــه بعــد از ســاخت اولیــن پنــل امضــا 
شــد و مــا امیدواریــم کــه بتوانیــم محصولمــان را به سراســر 
دنیــا برســانیم. مــا تاکنــون موفــق شــده ایم مــدال طــالی 
رقابت هــای Cradle�to�Cradle را کــه از ســوی موسســه 
محصــوالت نــوآور Cradle�to�Cradle برگــزار می شــود 

بــه دســت بیاوریــم و نشــان محصــول ســبز را بــرای خلــق 
دوبــاره دیــوار کاذب از مجلــه Popular Science کســب 
ــه  ــک خان ــاخت ی ــا س ــر ب ــن گاز براب ــزار گال ــم. 8 ه کنی
ــن گاز  ــم ای ــوری از حج ــچ تص ــما هی ــاال ش ــت. احتم اس
نداریــد ولــی درســت مثــل ایــن اســت کــه 6 بــار دور دنیــا 

رانندگــی کنیــد! 
مــا بایــد همــه چیــز را تغییــر دهیــم. به اطــراف این ســالن، 
ــز  ــه چی ــد. هم ــگاه کنی ــا ن ــن چوب ه ــا و ای ــه صندلی ه ب
بایــد در اطــراف مــا عــوض شــود وگرنــه ایــن مشــکل حــل 
نخواهــد شــد. بــه کســانی کــه می گوینــد شــما نمی توانیــد 
ــت  ــد چــون واقعی ــد گــوش ندهی ــن کار را انجــام بدهی ای
ــم کاهــش  ــا می توانی ــد. م ــه می توانن ــه هم ــن اســت ک ای
ــا ایجــاد شــغل های ســبز جبــران کنیــم. مــا  مشــاغل را ب

چهــار کارخانــه داریــم و محصوالتمــان را در سراســر کشــور 
ــش  ــو پی ــه جل ــام ب ــرعت تم ــا س ــا ب ــم. م ــد می کنی تولی
 CO2 ــودرو ــون خ ــدازه 2/5 میلی ــه ان ــچ ب ــم. گ می روی
ــرای  ــد ب ــد. درســت اســت؟ شــما می خواهی ــد می کن تولی

تغییــر ایــن رونــد چــه کنیــد؟ 
بچه هــای مــن، ناتالــی و و دیویــد، امــروز این جــا هســتند. 
ــا ســال 2050 بچــه دار می شــوند و نوه هــای مــن  آن هــا ت
ــو همــه تالشــت  ــد »ت ــه پدربزرگشــان بگوین ــد ب می توانن
ــا تیمــی  ــه می توانســتی ب ــن کاری را ک ــردی و بهتری را ک
کــه داشــتی انجــام دادی.« امیــدوارم وقتــی شــما از ســالن 
ــد  ــش تولی ــرای کاه ــی ب ــال روش ــوید دنب ــارج می ش خ
ــر  ــید. و اگ ــد، باش ــه می توانی ــی ک ــر روش ــه ه ــن ب کرب
ــد، مــن را  ــن کار را انجــام دهی ــد ای ــد چطــور بای نمی دانی

پیــدا کنیــد چــون مــن بــه شــما کمــک خواهــم کــرد. 
و در آخــر بــه بیــل گیتــس می گویــم کــه می دانــم 
ــا  ــاید ت ــان، ش ــر بم ــردی. منتظ ــق ک ــدوز را خل ــو وین ت
ــق  ــدوزی خل ــوع وین ــا چــه ن ــه م ــی ک ــده ببین ســال آین

 می کنیــم.« 
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از علف هرز تا یک تجارت پرسود

چطور سنبل آ�ب از گیایه درد�ساز
یه تبدیل شد؟  ی�ز در نیجر ای اکرآفر به یک منبع همم �ب

 بهمن محمدی
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ــان  ــنبل آبی ممکـــن اســـت مثـــل خیلـــی از گیاهـ سـ
بی ضـــرر و زیبـــا بـــه نظـــر برســـد امـــا واقعیـــت ایـــن 
ـــزی تهاجمـــی  ـــرز آب ـــف ه ـــک عل ـــاه ی ـــن گی ـــه ای اســـت ک
ـــف  ـــث توق ـــد و باع ـــدود می کن ـــا را مس ـــه آبراه ه ـــت ک اس
ــره  ــی روزمـ ــالل در زندگـ ــری و اختـ ــارت، ماهیگیـ تجـ
ـــی  ـــا زندگ ـــیه رودخانه ه ـــه در حاش ـــود ک ـــی می  ش مردم
می  کننـــد. ایـــن مســـاله ســـال ها زندگـــی مـــردم را در 
ـــوی  ـــک بان ـــا ی ـــود ام ـــرده ب ـــج ک ـــه فل ـــی از نیجری بخش
کارآفریـــن بـــه نـــام Achenyo Idachaba بـــه ایـــن 
ـــه  ـــاد منطق ـــی از اقتص ـــه بخش ـــت داد ک ـــرز فرص ـــف ه عل
ـــد  ـــخنرانی های ت ـــی از س ـــرد. او در یک ـــت بگی ـــه دس را ب
ـــرای  ـــه ب ـــیری ک ـــد، از مس ـــزار ش ـــال برگ ـــه امس ـــه ژانوی ک
ـــود، ســـخن گفـــت. ـــرده ب ـــن تجـــارت طـــی ک ـــدازی ای راه ان

ـــه  ـــد؛ دهکـــده ای در کنـــار رودخان ـــو خـــوش آمدی ـــه بایِک »ب
در منطقـــه الگـــوس کـــه نمونـــه ای از دهکده هـــای 
ـــای  ـــت. آبراه ه ـــه اس ـــر نیجری ـــه در سراس ـــیه رودخان حاش
ایـــن دهکده هـــا بـــه علـــت وجـــود نوعـــی علـــف هـــرز 
ـــن  ـــه ای ـــردم ب ـــت م ـــاد و معیش ـــده و اقتص ـــوده ش ـــی آل آب
ـــی و  ـــل آب ـــری، حمـــل  و نق ـــل شـــده و ماهیگی ـــل مخت دلی
ـــن  ـــت. در ای ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــدت کاه ـــی به ش بازرگان
ـــان  ـــده و بچه هایش ـــوخ ش ـــی منس ـــرورش ماه ـــع پ جوام
ــه  ــه مدرسـ ــد بـ ــا نمی تواننـ ــی هفته هـ ــا و گاهـ روزهـ
ـــاه  ـــن گی ـــه ای ـــرد ک ـــرش را می ک ـــی فک ـــه کس ـــد. چ برون
بـــا برگ هـــای گـــرد، ســـاقه های آماســـیده و گل هـــای 
ــد باعـــث چنیـــن ویرانـــی   ــم نوازش بتوانـ بنفـــش چشـ

ـــود؟! ـــع ش ـــن جوام ـــی در ای عظیم
ـــناخته  ـــی« ش ـــنبل آب ـــام »س ـــه ن ـــم ب ـــاه مزاح ـــن گی ای
می شـــود و نـــام علمـــی آن »ایکورنیـــا کراســـیپس« 
اســـت. جالـــب این کـــه در نیجریـــه، ایـــن گیـــاه 
نام هـــای دیگـــری هـــم دارد کـــه بـــا رخدادهـــای 
تاریخـــی و افســـانه های کهـــن آمیختـــه شـــده اســـت. 
 Babangida در بضـــی از مناطـــق، ایـــن گیـــاه را
می  نامنـــد کـــه آفریقایی هـــا بـــا شـــنیدنش یـــاد ارتـــش 
ـــت. در  ـــرس و محدودی ـــد و ت ـــی می افتن ـــای نظام و کودت
قســـمت هایی از نیجریـــه کـــه در دلتـــای نیجـــر واقـــع 
 Abiola .ــود ــده می شـ ــن گیاه Abiola نامیـ ــده، ایـ شـ
ـــای  ـــی آورد و امیده ـــان م ـــه یادم ـــو شـــده را ب ـــات لغ انتخاب
از دســـت رفتـــه  را. در جنـــوب غـــرب نیجریـــه ســـنبل 
آبی Gbe’borun خوانـــده می  شـــود کـــه بـــه معنـــای 
ــی  ــما وقتـ ــت و شـ ــایعه پراکن« و »خبرِکـــش« اسـ »شـ
بـــه شـــایعه پراکن ها فکـــر می کنیـــد، تولیـــد ســـریع و 
ـــز  ـــگاال نی ـــش ای ـــد. در بخ ـــان می  رس ـــه ذهنت ـــب ب تخری
ـــی  ـــه وقت ـــت ک ـــی Kp’iye Kp’oma اس ـــنبل آب ـــام س ن
ــود  ــی می  شـ ــان تداعـ ــرگ برای تـ ــنوید مـ آن را می شـ
ــادر و  ــرگ مـ ــود »مـ ــه واژه اش می  شـ ــه  واژه بـ و ترجمـ

کـــودک«. 
ـــنا  ـــاه آش ـــن گی ـــال 2009 با ای ـــخصا در س ـــن ش ـــود م خ
شـــدم؛ درســـت کمـــی بعـــد از آن کـــه از آمریـــکا بـــه نیجریـــه 
رفتـــم. از شـــغلم در یـــک کمپانـــی آمریکایـــی اســـتعفا داده 

ـــم.  ـــا کن ـــی ره ـــری در تاریک ـــودم تی ـــه ب ـــم گرفت و تصمی
ـــه در  ـــاد داشـــتم ک ـــی چـــون شـــدیدا اعتق ـــری در تاریک تی
ـــرای انجـــام دادن در حـــوزه  توســـعه   ـــادی ب ـــه کار زی نیجری
پایـــدار وجـــود دارد. پـــس در ســـال 2009 این جا بـــودم. 
ـــل  ـــومین پ ـــوس، س ـــال 2009 در الگ ـــر س ـــع اواخ در واق

ـــودم.  ـــه ب ـــی نیجری اصل
بـــه اطرافـــم نـــگاه کـــردم و از تصویـــری کـــه دیـــدم 
شـــوکه شـــدم؛ تصویـــری از قایق هـــای ماهیگیـــری 

ـــره  ـــی محاص ـــنبل آب ـــاه س ـــی از گی ـــر ضخیم ـــا قش ـــه ب ک
شـــده بودنـــد. چیـــزی کـــه دیـــدم برایـــم دردآور بـــود 
ــای  ــن ماهیگیرهـ ــردم ایـ ــر کـ ــودم فکـ ــا خـ ــون بـ چـ
ـــه  ـــد ب ـــا می  توانن ـــن محدودیت ه ـــا ای ـــور ب ـــاره، چط بیچ
ـــید  ـــرم رس ـــه فک ـــد ب ـــند. و بع ـــان برس ـــای روزانه ش کاره
ـــرد  ـــل ب ـــک راه ح ـــت؛ ی ـــم هس ـــری ه ـــا راه بهت ـــه حتم ک
- بـــرد کـــه هـــم بـــا تمیـــز کـــردن ایـــن علف هـــا از 
مســـیر رودخانـــه از محیـــط زیســـت حمایـــت کنـــد و 
ـــان  ـــه زندگیش ـــی ک ـــرای جوامع ـــه را ب ـــن منطق ـــم ای ه
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــی رودخان ـــل آلودگ ـــه دلی ـــه ب ـــش از هم بی
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ـــود  ـــه س ـــادی ب ـــر اقتص ـــده، از نظ ـــل ش ـــرز مخت ـــف ه عل
ـــن کار در  ـــه ای ـــه جرق ـــان لحظ ـــت در هم ـــاند. درس برس

ـــد.  ـــم زده ش ذهن
پـــس دســـت بـــه انجـــام یک ســـری مطالعـــات دربـــاره 
ـــن  ـــف زدم. از بی ـــن عل ـــودمند از ای ـــتفاده  س ـــای اس روش ه
همـــه روش هـــای موجـــود، یکی شـــان بیـــش از همـــه 
ـــی  ـــنبل آب ـــتفاده از س ـــرد و آن اس ـــب ک ـــن را جل ـــه م توج
ـــردم  ـــر ک ـــودم فک ـــا خ ـــود. ب ـــتی ب ـــع دس ـــوزه صنای در ح
ـــع  ـــق صنای ـــخصا عاش ـــن ش ـــی! م ـــده  خوب ـــب ای ـــه عج ک
دســـتی  هســـتم به خصـــوص صنایـــع دســـتی  کـــه دور 
ـــده  ـــن ای یـــک قصـــه بافتـــه می  شـــود. پـــس فکـــر کـــردم ای
ـــیه  ـــه در حاش ـــی ک ـــه جوامع ـــد در هم ـــی می توان به راحت
ـــه  ـــدون این ک ـــود؛ ب ـــاده ش ـــد، پی ـــکل گرفته ان ـــه ش رودخان
بـــه مهارت هـــای فنـــی خاصـــی نیـــاز داشـــته باشـــد. و 
ـــه  ـــزرگ« ب ـــل ب ـــک راه ح ـــا ی ـــاده ت ـــدم س ـــه ق ـــد »س بع

ـــید.  ـــم رس ذهن
قـــدم اول ایـــن بـــود کـــه بـــه درون آبراه هـــا برویـــم و 
ـــرای  ـــی الزم را ب ـــوری دسترس ـــی را درو و این ط ـــنبل آب س
ـــد  ـــدم دوم بای ـــم. در ق ـــاد کنی ـــه ایج ـــن منطق ـــردم ای م
ــم و در  ــک می  کردیـ ــی را خشـ ــنبل آبـ ــاقه های سـ سـ
ـــکل های  ـــه ش ـــاقه ها را ب ـــن س ـــد ای ـــه بای ـــومین مرحل س
ـــی  ـــش واقع ـــک چال ـــوم ی ـــدم س ـــم. ق ـــف می  بافتی مختل
ـــر  ـــوزه کامپیوت ـــم در ح ـــون تخصص ـــود چ ـــن ب ـــرای م ب
بـــود نـــه هنرهـــای ابتـــکاری و خالقانـــه. بنابرایـــن 
ـــم  ـــور می توان ـــم چط ـــا بفهم ـــردم ت ـــاز ک ـــم را آغ ماموریت

ـــوزم.  ـــن را بیام بافت
ـــابو،  ـــام س ـــه ن ـــه ای ب ـــه منطق ـــن را ب ـــت م ـــن ماموری ای
ـــابو  ـــاند. س ـــم، کش ـــی می کن ـــه االن در آن زندگ ـــی ک جای
یعنـــی »محلـــه  غریبه هـــا« و ســـاکنانش بیشـــتر مـــردم 
ــکم را  ــای خشـ ــا علف هـ ــن واقعـ ــتند. مـ ــمال هسـ شـ
دســـتم گرفتـــم و بـــا خـــودم بـــه ایـــن منطقـــه بـــردم. 
خانـــه بـــه خانـــه می  رفتـــم تـــا کســـی را پیـــدا کنـــم 
کـــه بـــه مـــن یـــاد بدهـــد چطـــور بایـــد ســـاقه های 
ـــرا  ـــا م ـــم. محلی ه ـــاب بباف ـــکل طن ـــه ش ـــی را ب ـــنبل آب س
ـــک  ـــا ی ـــد. ام ـــی کردن ـــی راهنمای ـــاالم یحی ـــه  م ـــه کلب ب
ـــی  ـــی انگلیس ـــاالم یحی ـــت؛ م ـــود داش ـــزرگ وج ـــکل ب مش

بلـــد نبـــود و مـــن هـــم زبـــان هائوســـا را نمی دانســـتم 
ـــا  ـــد ت ـــن آمدن ـــک م ـــه کم ـــک ب ـــه  کوچ ـــا بچ ـــی چندت ول
ـــن  ـــه ای ـــد. و ب ـــه کنن ـــم ترجم ـــی را برای ـــای یحی حرف ه
ـــاقه  ـــن س ـــیوه بافت ـــن ش ـــرای آموخت ـــن ب ـــفر م ـــب س ترتی
ســـنبل آبـــی و تبدیـــل آن بـــه طناب هـــای دراز شـــروع 

ـــد.  ش
ــزار  ــای دراز، ابـ ــن طناب هـ ــتن ایـ ــت داشـ ــا در دسـ بـ
ـــرم  ـــورد نظ ـــتی م ـــع دس ـــد صنای ـــا تولی ـــتم ت الزم را داش
را شـــروع کنـــم. و ایـــن آغـــاز همـــکاری  بـــا محلی هـــا 
ــا بـــا ســـبدباف هایی کـــه از نخـــل اســـتفاده  بـــود. مـ
ـــان  ـــورد نظرم ـــای م ـــا کااله ـــم ت ـــرف زدی ـــد، ح می  کردن
ـــن  ـــه م ـــن مرحل ـــه ای ـــیدن ب ـــا رس ـــم. ب ـــاب کنی را انتخ
ــا  ــش را بـ ــن دانـ ــم ایـ ــه می توانـ ــودم کـ ــن بـ مطمئـ
ـــا  ـــه آن ه ـــرم و ب ـــه بب ـــار رودخان ـــع کن ـــه جوام ـــودم ب خ
ـــود  ـــروزی و س ـــه به ـــان را ب ـــا بدبختی ش ـــم ت ـــک کن کم
تبدیـــل کننـــد بـــه ایـــن شـــکل کـــه ایـــن علف هـــا را 
ـــروش  ـــل ف ـــد کـــه قاب ـــا اجناســـی ببافن ـــا آن ه ـــد و ب بردارن

ـــند.  باش
ــه از  ــم کـ ــی داریـ ــا خودکارهایـ ــر مـ ــال حاضـ در حـ
ــایل روی میـــز،  ســـنبل آبـــی درســـت شـــده اند. وسـ
کیـــف دســـتی، جعبـــه  دســـتمال کاغـــذی و... داریـــم 
و این طـــوری بـــه جوامـــع حاشـــیه رودخانـــه کمـــک 
ــری  ــد دیگـ ــا دیـ ــی را بـ ــنبل آبـ ــه سـ ــم کـ کرده ایـ
ــادوام،  ــا، بـ ــاارزش، زیبـ ــی بـ ــی گیاهـ ــد؛ یعنـ ببیننـ
ــر  ــا تغییـ ــاوم. این طـــوری بـــود کـــه بـ محکـــم و مقـ
معیـــشت، نام هـــای ایـــن گیـــاه هـــم تغییـــر کـــرد و 
ــایعه پراکن بـــه Olusotan یـــا »قصه گـــو«  ــا از شـ مـ
و از کشـــنده  مـــادر و کـــودک بـــه »نـــان آور مـــادر و 

کـــودک« رســـیدیم. 
می خواهـــم صحبتـــم را بـــا نقل قولـــی از مایـــکل مارگولیـــس 
ـــاره   ـــد درب ـــر می خواهی ـــت: »اگ ـــه می  گف ـــم ک ـــام کن تم
ـــد  ـــوش دهی ـــش گ ـــه قصه های ـــد، ب ـــگ بیاموزی ـــک فرهن ی
ــد،  ــر دهیـ ــگ را تغییـ ــد یـــک فرهنـ ــر می خواهیـ و اگـ
ـــا  ـــو ت ـــا از ماکوک ـــس م ـــد.« پ ـــر دهی ـــش را تغیی قصه های
آبوبیـــری، ایـــوی، کولـــو، اواوا، اســـابا و... قصـــه را تغییـــر 

 ».ـــم دادی
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، اقتصادی و زیست مییط طرح افزایش  از فعالیت های ستاد یم توان به »توجیه ف�ز

ژی  کت های خدمات ا�ز اکرا�ی موتورخانه های موجود لک کشور« به وسیهل شبکه �ش

ژی و میط  زیست( اشاره کرد ینه سازی ا�ز )ی� از شبکه های ستاد �ب

، مه تکیه �ب مزیت های منطقه ای آمده  س�ی کرده ا�ی ای خودمان �ت در چ�ش اندازی که �ب

تل�ز  د ظرفیت های مز ز ز امللیل. استان �ی و مه نیازها و پتانسیل های صادرات میل و ب�ی

دارد

من های  ب
ز

ا�ز ا� یوم فدراسیون �ب ز مسپوز مهزمان �ب مرامس گشایش پنجم�ی

ید مسییع �ب حضور  وفسور مب جراحان مغز و اعصاب از تندیس �پ

ا�ی شد
ز
جسته عیمل حوزه مغز و اعصاب دنیا رو� صیت های �ب ز ش

�

هل  وی انسا�ز جوان از محب ای ن�ی یه های مناسب �ب ش�ی و �پ گر رویکردی حصیح داشته �ب ا

واهد بود،  ز ای کشور �ز ر مضاع�ز �ب ا �ب وی انسا�ز نه ت�ز ، ن�ی ی�ز را فرامه کن�ی زیست بوم اکرآفر

ساند فت و توسعه �ب وت یم تواند کشور را به پی�ش ، و تولید �ش ی�ز بلکه �ب اکرآفر

ز فناوری هست�ی و عالوه  کت صاحب ا�ی ست در میان 12 �ش ز کت �ز جزو بیست �ش

اد یک  ب یه و ا�ی به صادرات دانش ف�ز و مصول به کشورهای مالزی و نیجر ر ب
ت

�ب �

ز صادر کن�ی ز مصول دانش بنیان را به کره جنو�ب ن�ی کت در مالزی، موفق شد�ی ا�ی �ش

گزارش
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کمک به توسعه پایدار 
ژی و میط  زیست ینه سازی ا�ز  ستاد �ب

ز
معر�

 ملیکا حسینی
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آمـده  دسـت  بـه  تجربه هـای  بـا  اخیـر  سـال های  در 
معلـوم شـده اسـت کـه اگـر بخواهیـم در هر حـوزه ای به 
نتایـج مطلـوب دسـت پیـدا کنیـم، الزم اسـت بـه صورت 
تخصصـی و جدی بـر آن تمرکز کنیم. سـتادهای مختلف 
ذیـل معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری نیـز بـا 
همیـن هدف تاسـیس شـدند. بـا توجه به شـرایط اقلیمی 
از  بـزرگ، یکـی  و وضعیـت آلودگـی هـوا در شـهرهای 
مهم تریـن بخش هایـی کـه بـه کار علمـی جـدی نیازمند 

اسـت، بهینه سـازی انـرژی و محیط زیسـت اسـت. 
ماموریت های ستاد 

کمک به توسعه پایدار کشور با پشتیبانی از تامین، تعالی، 
منظور  به  کارآمد  انرژی  فناوری های  ترویج  و  توسعه 
بازده  )ارتقای  انرژی  بهینه  سازی  سهم  کردن  حداکثر 
طریق  کشور از  انرژی  تامین  سبد  در  انرژی(  کارایی  و 
ذي نفعان  توان  افزایی  برای  تالش  و  هم افزایی  هماهنگی، 
و  انرژی  بهینه سازی  در حوزه  نوآوری  نظام  ساماندهی  و 
مسائل زیست محیطی مرتبط با انرژی، ماموریت ستادهای 
مرتبط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. 
تعریف  ماموریت  این  پیگیری  برای  مختلفی  بخش های 

شده که به شرح زیر است: 

۱- سـاماندهی نظـام نـوآوری در زمینـه بهینـه-
 سـازی انـرژی و محیـط  زیسـت 

1-1- تقویـت ارتبـاط میـان طرف هـای عرضـه )دانـش(، 
هماهنگـی  بـا  )کاربـرد(  تقاضـا  و  )فنـاوری(  واسـط 
دسـتگاه های اجرایـی و بخش ـهای عمومـی و خصوصـی 

ذي نفـع 
2-1- بسترسـازی بـرای ایجـاد شـبکه دانشـگاه ها، مراکز 
پژوهشـی و متخصصـان بـه منظـور اجـرای فعالیت هـای 

عرضه  طـرف 
3-1- ارزیابـی الزامـات دانـش فنی و فناوری بهینه سـازی 
انـرژی و محیط  زیسـت در راسـتای توسـعه پایـدار کشـور 

در سـطوح ملی و اسـتانی 
و  فنـی  نـوآوری،  علمـی،  ظرفیت هـای  توسـعه   -1-4
تحلیلـی در سـطوح ملـی، اسـتانی و محلـی در زمینـه 

زیسـت  محیـط   و  انـرژی  بهینه سـازی 
5-1- تدویـن یـا بازنگـری سـند ملی و نقشـه  راه توسـعه 
فناوری هـای کارآمـد بهینه سـازی انـرژی و محیط زیسـت 
بر اسـاس اسـناد باالدسـتی مرتبـط از جمله نقشـه  جامع 
علمـی کشـور و طـرح جامـع انـرژی و نظـارت بـر اجرای 
آن از طریـق شـبکه های دانـش و فنـاوری )دانش بنیـان( 
بـا همکاری دسـتگاه های اجرایـی و بخش هـای عمومی و 

خصوصـی در بخـش انـرژی و محیط  زیسـت 
توسـعه  اولویت بنـدی  و  شـاخص ها  تعییـن   -1-6
فناوري هـای کارآمـد بـرای بهینه سـازی انـرژی و محیـط 
  زیسـت بـا همـکاری دسـتگاه های اجرایـی و بخش هـای 

و خصوصـی  عمومـی 
7-1- شناسـایی خألهای آموزشـی، تحقیقاتی، تعامالتی، 

کارآمـد  فنـاوری  توسـعه  بـرای  زیرسـاختی  و  ارتباطـی 
انـرژی در چارچـوب ماموریـت سـتاد و نظارت بـر اجرای 

برنامـه تدویـن شـده در ایـن رابطه 
و  جـذب  مکانیزم هـای  ایجـاد  بـرای  بسترسـازی   -1-8
توسـعه ایـده، دانش فنـی و فناوری های کارآمـد و نوین و 

کمـک بـه تکمیـل زنجیـره عرضـه و تقاضا 
9-1- کمـک بـه کاهـش مخاطـرات اقتصـادی نـوآوری و 

توسـعه فنـاوری نویـن و صیانـت از مالکیـت فکـری 
موفـق  تجربه هـاي  ارائـه  و  اطالع رسـاني   -1-10
فناوري هـاي نویـن در حوزه بهینه سـازی انـرژی و محیط 

 زیسـت 
فناوری هـاي  کارکـرد  آزمـون  بـرای  بسترسـازی   -1-11
و  بـازار  بـه  ورود  مرحلـه  در  زیسـت محیطي  و  کارآمـد 

فنـاوري  نفـوذ  مرحلـه  شـکل گیري 

2- حمایـت از توسـعه و ترویج بهینه سـازی انرژی 
و محیط  زیسـت 

گسـترش  راه  سـر  بـر  موجـود  موانـع  شناسـایی   -2-1
و  محیـط  زیسـت  و  انـرژی  بهینه سـازی  فناوري هـای 
تدویـن راهکارهـای رفع موانع بـا هماهنگی دسـتگاه های 
اجرایـی و ذي نفـع در امـر بهینه سـازی انـرژی و محیـط 

یست   ز
2-2- همـکاری علمـی و فنـی بـا دبیرخانه شـورای عالی 
انـرژی کشـور و دیگر نهادهای فرابخشـی مرتبـط با حوزه 

انـرژی و محیط  زیسـت 
3-2- حمایـت از شـکل گیری بازار رقابتـی خدمات انرژی، 
فنـاوری و دانش فنی بهینه سـازی انرژی و محیط  زیسـت 
4-2- کمـک بـه هماهنگی سیاسـت های عرضه و تقاضای 

حوزه بهینه سـازی انرژی و محیط  زیسـت 
5-2- هماهنگـی و حمایـت از ذي نفعـان و شـبکه ها در 
شناسـایی منابـع بین المللـی و تـالش در جهـت جـذب 
و تخصیـص بهینـه ایـن منابـع و همچنیـن مشـارکت در 
تالش هـای بین المللـی برای بهینه سـازی انـرژی و محیط 
 زیسـت در ابعاد ملی و جهانی در راسـتای ماموریت سـتاد 
6-2- حمایت از شـبکه های بهینه سـازی انـرژی و محیط 
 زیسـت در بهره منـدی از منابـع و مکانیزم هـای مالـی و 

سـرمایه گذاری مناسـب و تـالش بـرای رفـع موانع 
7-2- ایجـاد شـبکه اطالعـات انرژی با همـکاری نهادهای 
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تولیدکننـده آمـار و اطالعـات و تسـهیل دسترسـی بـه 
انرژی  اطالعـات 

8-2- کمـک بـه نهادینه سـازی و توسـعه مدیریـت دانش 
بـا همکاری دسـتگاه های اجرایـی و بخش هـای عمومی و 

انرژی  خصوصی بخـش 

3- حمایت از شـبکه  شـرکت های خدمات انرژی و 
دانشگاه ها  و  دانش ـبنیان 

کارآمـد  فنـاوری  توسـعه  شـبکه های  از  حمایـت   -3-1
و  زیسـت  محیـط   و  انـرژی  بهینه سـازی  نویـن  و 
آزمایشـگاه هاي مرجـع مـورد نیـاز و کمـک بـه توسـعه 

فنـاوری  اسـتاندارد  ارتقـای  و  بومـی  اسـتاندارد 
بـه توسـعه شـبکه شـرکت ها و نهادهـای  2-3- کمـک 
مردم نهـاد خدمات انرژی، دانش ـبنیان و مراکز دانشـگاهی 

پژوهشی  و 
3-3- نظارت بر اجرای نقشـه  راه توسـعه فنـاوری کارآمد 
بهینه سـازی انـرژی و محیـط  زیسـت از طریـق شـبکه-

هـای دانـش و فناوری با همـکاری دسـتگاه های اجرایی و 
بخش هـای عمومـی و خصوصـی در بخـش انرژی 

4- مشـارکت در تالش های بین  المللـی فناورمحور 
برای بهینه سـازی انـرژی و محیط  زیسـت در ابعاد 

ملـی و جهانی 
1-4- توسـعه همکاري هـای علمـی و فنـی بین المللـی در 

حـوزه بهینه سـازی انـرژی و محیط  زیسـت 
بین المللـی  فناورانـه  همکاري هـای  از  حمایـت   -4-2

دانش بنیـان  شـرکت های 
3-4- تسـهیل مشـارکت شـرکت های دانش ـبنیان، مراکـز 
پژوهشـی و دانشـگاه ها در پروژه هـای بین المللـی بهینـه-

سـازی انـرژی و محیط  زیسـت 
بـا  مرتبـط  بین المللـی  اختـراع  ثبـت  از  4-4- حمایـت 
فناوري هـای نویـن بهینه سـازی انـرژی و محیـط  زیسـت 
5-4- تسـهیل عرضـه محصـوالت فناورانـه شـرکت های 
دانش ـبنیان فعـال در زمینـه بهینه سـازی انـرژی و محیط 

 زیسـت در سـطح بین المللـی 
جـذب  فرصت هـاي  اطالع رسـاني  و  شناسـایي   -4-6
تسـهیالت بین المللـي براي حمایـت از اولویت هاي سـتاد 
و تبعـات بین المللـي آن در حـوزه انرژی و محیط  زیسـت 

برنامه های ستاد 
سـتاد بهینه سـازی انرژی و محیط  زیست چندین برنامه کلی 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف و ماموریت هـای تعریف شـده دارد 
کـه ایـن برنامه ها عبارتنـد از: ایجـاد مرکز حمایـت از نوآوری 
و توسـعه فنـاوری، تدوین سـند راهبردی بهینه سـازی انرژی 
و محیـط  زیسـت، توسـعه شـبکه های تخصصی دانشـگاه ها، 
انـرژی، توسـعه بـازار  شـرکت های دانش بنیـان و خدمـات 
دانـش و فنـاوری در زمینـه بهینه سـازی انـرژی و محیـط  
زیسـت، ارزیابی پتانسیل بهینه سـازی انرژی و محیط  زیست 
از طریق شـبکه دانشـگاه ها در اسـتان ها، پشـتیبانی از ایده ها 

و طرح هـای بهینه سـازی انـرژی و محیـط  زیسـت، حمایـت 
از شـرکت های دانش بنیـان بـرای توسـعه فنـاوری در حـوزه 

بهینه سـازی انـرژی و محیط  زیسـت. 
فنـی،  »توجیـه  بـه  می تـوان  سـتاد  فعالیت هـای  از 
کارایـی  افزایـش  طـرح  زیسـت محیطی  و  اقتصـادی 
موتورخانه هـای موجـود کل کشـور« بـه وسـیله شـبکه 
شـرکت های خدمـات انـرژی )یکـی از شـبکه های سـتاد 
بهینه سـازی انـرژی و محیط  زیسـت( اشـاره کرد. سـابقه 
ایـن کار بـه سـال 89 برمی گـردد. در ایـن سـال، با طرح 
هدفمنـدی یارانه هـا و پـس از آن با تصویـب قانون اصالح 
الگـوی مصـرف، بحـث کاهـش مصـرف حامل هـای انرژی 
جدی تـر شـد و توجیـه فنی، اقتصـادی و زیسـت محیطی 
طـرح افزایـش کارایـی موتورخانه هـای موجود کل کشـور 
در جلسـه شـورای اقتصاد مـورد تایید قـرار گرفت. اکنون 
اجـرای ایـن طـرح در 500 هـزار موتورخانـه واحدهـای 
مسـکونی و 100 هـزار موتورخانـه  واحدهـای تجـاری و 
اداری در دسـتور کار شـرکت بهینه سـازی مصرف سوخت 
قـرار گرفتـه اسـت. در همیـن راسـتا معاونـت علمـی و 
منظـور  بـه  کـه  شـد  بـرآن  ریاسـت جمهوری  فنـاوری 
فراهـم کـردن بررسـی زیرسـاخت های الزم و چالش هـای 
احتمالـی طـرح مذکـور، پـروژه ای را بـا عنـوان بررسـی و 
ارزیابـی چالش هـای اجـرای طـرح مذکـور در 200 واحد 
نمونـه موتورخانـه اداری و مسـکونی در شـهر تهـران اجرا 

 . کند
بر این اسـاس، سـتاد بهینه سـازی انرژی و محیط زیسـت 
در دی مـاه 93 همایشـی را در ایـن خصـوص برگـزار کرد 
و از واحدهـای درگیـر چـون شـرکت بهینه سـازی مصرف 
سـوخت، انجمـن شـرکت های خدمـات انـرژی، سـازمان 
بهـره وری انـرژی ایـران، شـرکت ملـی گاز ایـران، وزارت 
نیـرو، انجمـن احتـراق ایـران، سـازمان حفاظـت محیـط  
زیسـت، بانک هـا و بیمه هـا دعـوت کـرد کـه نظـرات و 
دیدگاه هـای خـود را در ایـن همایش بیان کننـد. با توجه 
بـه سـابقه اجـرای ایـن راهکارها در شـرکت بهینه سـازی 
مصـرف سـوخت و شـرکت ملـی گاز ایران، کنسرسـیومی 
»بهینه سـازان  »به رشـد«،  شـرکت    چهـار  از  متشـکل 
»مهرافـروز  و  انـرژی«  »پیشـران  تاسیسـات«،  صنعـت 
قریـن« در اردیبهشـت سـال 94 تشـکیل شـد تـا طـرح 
پایلـوت را در 200 واحـد نمونه اجرا کننـد. همچنین قرار 
بـر ایـن شـد همزمان وضعیـت عملکـرد موتورخانـه مورد 

پایـش آنالیـن قـرار گیرد. 
بـه طـور کلـی، حاصـل تالش هـای سـتادهای زیرمجموعـه 
معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در سـال گذشـته 
تعریـف حدود 825 طرح توسـعه فناوری و تجاری سـازی در 
حوزه هـای مرتبـط با اولویت های نقشـه جامع علمی کشـور 
بـوده که عمدتـا طرح هـای تحقیقاتی و پژوهشـی به صورت 
بـا  تجاری سـازی  طرح هـای  و  بالعـوض(  )کمـک  گرنـت 
اسـتفاده از مدل تسـهیالت مـورد حمایت قـرار گرفته اند. در 
این میان، سـهم سـتاد بهینه سـازی انرژی و محیط  زیسـت 

 .13 طـرح بوده اسـت
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بحران قیمت گذاری
و مالکیت معنوی

یوش پور�اجیان گفت وگو �ب دار
د ز رک عمل و فناوری �ی رئیس �پ

 نیاز مشرقی



دانش بنیان  شماره پنجم  اردیبهشت ماه 1395

۱۱6

ـــزد  ـــاوری ی ـــم و فن ـــارک عل ـــرکت در پ ـــد ش  چن
ـــتند؟  ـــال هس فع

بـــر اســـاس آخریـــن گزارش هـــا، در حـــال حاضـــر 781 
ـــتقرند.  ـــزد مس ـــاوری ی ـــم و فن ـــارک عل ـــرکت در پ ش

 چـــه تعـــداد از ایـــن شـــرکت ها وارد مرحلـــه 
شـــده اند؟  تجاری ســـازی 

ـــد  ـــال رش ـــد، در ح ـــته پیش رش ـــه دس ـــه س ـــرکت ها ب ش
ـــه  ـــا ک ـــرکت های نوپ ـــوند. ش ـــیم می ش ـــدیافته تقس و رش
ــد  ــز پیش  رشـ ــتند، در مرکـ ــرکت هسـ ــا 82 شـ مجموعـ
ـــز  ـــد در مرک ـــال رش ـــرکت در ح ـــده اند. 67 ش ـــتقر ش مس
رشـــد فعالیـــت می کننـــد و 38 شـــرکت کـــه از مرحلـــه 
ــام  ــه نـ ــاختمان هایی بـ ــد، در سـ ــور کرده انـ ــد عبـ رشـ

ســـاختمان »چنـــد مســـتاجره« اســـتقرار یافته انـــد. 

ـــی  ـــه زمینه های ـــتر در چ ـــرکت ها بیش ـــن ش  ای
ـــد؟  ـــت می کنن فعالی

عمـــده شـــرکت های مـــا - اعـــم از پیش رشـــد، در حـــال 
ـــد  ـــی تی کار می کنن ـــوزه آی س ـــدیافته - در ح ـــد و رش رش
کـــه در مجمـــوع حـــدود 74 درصـــد شـــرکت ها را 
تشـــکیل می دهنـــد. حـــدود 51 درصـــد نیـــز در بخـــش 
بیوتکنولـــوژی و مهندســـی پزشـــکی کار می کننـــد و 
ــکل از  ــرم متشـ ــای نـ ــوزه فناوری هـ ــد در حـ 01 درصـ
ـــت  ـــد. فعالی ـــت دارن ـــر فعالی ـــوم انســـانی و هن ـــت، عل مدیری
ـــط  ـــتان مرتب ـــیل های اس ـــا پتانس ـــز ب ـــرکت ها نی ـــر ش دیگ
اســـت و در همیـــن راســـتا شـــرکت هایی در زمینه هـــای 
ـــه کار  ـــاز ب ـــاجی آغ ـــرامیک و نس ـــی و س ـــو، کاش ـــواد ن م

کرده انـــد. 

 نکتـــه ای کـــه همـــواره دربـــاره شـــرکت های 
دانش بنیـــان اســـتان های مختلـــف مطـــرح 
می شـــود، ایـــن اســـت کـــه ایـــن اســـتان ها در 
ـــعی  ـــه و س ـــود توج ـــای خ ـــه نیازه ـــه اول ب درج
ــان،  ــه توانمندی هایشـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ کننـ
مشـــکالت را در خـــود اســـتان ها حـــل کننـــد. 
شـــما چقـــدر بـــه ایـــن هـــدف رســـیده اید؟ 

ترســـیم  خودمـــان  بـــرای  کـــه  چشـــم اندازی  در 
کرده ایـــم، هـــم تکیـــه بـــر مزیت هـــای منطقـــه ای 
آمـــده و هـــم نیازهـــا و پتانســـیل های صـــادرات ملـــی و 
بین المللـــی. اســـتان یـــزد ظرفیت هـــای مختلفـــی دارد. 
مثـــال مـــا نشـــان داده ایـــم کـــه در حـــوزه آی ســـی تی 
ــن  ــب ایـ ــم قطـ ــتیم و می توانیـ ــد هسـ ــیار توانمنـ بسـ
ـــز خـــود  ـــز تمرک ـــزد نی ـــی دانشـــگاه ی ـــت باشـــیم. حت صنع
ـــی  ـــاله یک ـــن مس ـــت. ای ـــته اس ـــوزه گذاش ـــن ح ـــر ای را ب
از پتانســـیل های ماســـت کـــه بـــه آن توجـــه داریـــم. از 
ـــی  ـــزد در صنعت های ـــتان ی ـــته اس ـــر، از گذش ـــوی دیگ س
ماننـــد فـــوالد و کاشی ســـازی فعـــال بـــوده و درصـــدد 
ــه  ــان بـ ــرکت های دانش بنیـ ــیله شـ ــه وسـ ــتیم بـ هسـ
ـــا مشـــکل جـــدی  ـــم. ام ـــع کمـــک کنی ـــن صنای ـــای ای ارتق

چه کسی بهتر از کسی که با تعداد 
زیادی از شرکت های دانش بنیان سر 
و کار دارد و از نزدیک با فعالیت های 
آن ها آشناست، می تواند از مصائب و 
مشکالت آن ها سخن بگوید؟ روسای 
پارک های علم و فناوری کسانی هستند 
که می توانند نگاه کلی تر و دقیق تری 
به این موضوع داشته باشند و شنیدن 
مشکالت از زاویه دید آن ها کمک زیادی 
به رفع موانع موجود می کند. داریوش 
پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری 
یزد، در گفت وگو با مجله دانش بنیان 
یکی از بزرگ ترین مصائب شرکت های 
دانش بنیان را بحث مالکیت معنوی 
می داند که شرکت ها را وادار می کند 
خود به کار تولید وارد شوند؛ چیزی که 
مطلوب پارک های علم و فناوری نیست. 
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ـــزد - و کل کشـــور - بحـــران آب اســـت. متناظـــر  اســـتان ی
بـــا ایـــن نیـــاز و بحـــران، مرکـــز توســـعه فناوری هـــای 
آب را تاســـیس کردیـــم تـــا روی ایـــن موضـــوع تمرکـــز 
ــاد  ــرکت هایی را ایجـ ــود شـ ــور می شـ ــه چطـ ــد کـ کنـ
کـــرد یـــا از شـــرکت های حاضـــر بـــه نحـــوی اســـتفاده 
کـــرد کـــه بـــه کاهـــش مصـــرف آب و بهینه ســـازی آن 
کمـــک شـــود. در ایـــن مـــورد بـــا ســـتاد آب و محیـــط 
 زیســـت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری 
نیـــز همـــکاری می کنیـــم. در ایـــن زمینـــه طرح هایـــی 
را ارائـــه کرده ایـــم و قـــرار اســـت فعالیت هایمـــان را 
ـــا  ـــت، ب ـــتاد آب و محیط زیس ـــز س ـــه ج ـــم. ب ـــعه دهی توس
ـــتاد  ـــی س ـــم: یک ـــکاری می کنی ـــز هم ـــر نی ـــتاد دیگ دو س
فناوری هـــای نـــرم و هویت ســـاز کـــه بـــا آن تفاهم نامـــه 
ســـه جانبه امضـــا کرده ایـــم و دیگـــری ســـتاد هوافضـــا 
کـــه قـــرار اســـت در حـــوزه هوایـــی فعالیت هـــای 
ـــعه  ـــروه توس ـــل کارگ ـــد. در اص ـــام ده ـــخص تری انج مش
تجهیـــزات فرودگاهـــی بـــه صـــورت پایلـــوت در پـــارک 
علـــم و فنـــاوری اســـتان یـــزد مســـتقر شـــده اســـت. عمدتـــا 
ـــی تی  ـــوزه آی س ـــه ح ـــز ب ـــروه نی ـــن کارگ ـــای ای فعالیت ه
ـــز  ـــزد نی ـــتان ی ـــیل های اس ـــا پتانس ـــه ب ـــت ک ـــوط اس مرب
ـــت  ـــروه اســـتانی فعالی ـــن کارگ ـــرار اســـت ای ـــق دارد. ق تطاب
شـــرکت های مـــا را بـــه ســـمت تجهیـــزات فرودگاهـــی 
ـــم  ـــی را داری ـــن توانای ـــم ای ـــو ه ـــوزه نان ـــد. در ح ـــوق ده س
کـــه کارهـــای خوبـــی انجـــام دهیـــم. پیشـــنهادهایی از 
ـــتور کار  ـــال در دس ـــه امس ـــته ایم ک ـــت داش ـــمت معاون س
ـــده  ـــام ش ـــم انج ـــی آن ه ـــای ابتدای ـــه و کاره ـــرار گرفت ق

ـــت.  اس
ــرکت های  ــت شـ ــه فعالیـ ــما کـ ــد شـ  از دیـ
ـــکالتی  ـــه مش ـــد، چ ـــر داری ـــر نظ ـــف را زی مختل
دانش بنیـــان  شـــرکت های  پـــای  پیـــش 

اســـت؟ 
ـــا  ـــت ام ـــاد اس ـــوع و زی ـــش متن ـــر بخ ـــکالت در ه مش
اگـــر بخواهـــم بـــه صـــورت مشـــخص اشـــاره کنـــم، 
چنـــد مانـــع اصلـــی پیـــش روی ایـــن شرکت هاســـت. 
اولیـــن مشـــکل صیانـــت از مالکیـــت معنـــوی اســـت. 
در ایـــن خصـــوص بایـــد کار جـــدی صـــورت بگیـــرد 
زیـــرا ایـــده و فکـــر محصـــول فیزیکـــی نیســـت کـــه 
بشـــود بـــه شـــیوه های مرســـوم از آن صیانـــت کـــرد. 
بـــه دلیـــل مشـــکالتی در زمینـــه صیانـــت از مالکیـــت 
معنـــوی اســـت کـــه برخـــی شـــرکت ها از همـــکاری 
ـــالش  ـــم ت ـــده ای ه ـــد. ع ـــه دارن ـــدگان واهم ـــا تولیدکنن ب
ــوند در  ــد شـ ــه تولیـ ــان وارد مرحلـ ــد خودشـ می کننـ
حالـــی  کـــه ایـــن مطلـــوب مـــا نیســـت و ماموریـــت 
ـــد  ـــه تولی ـــت ن ـــوژی اس ـــعه تکنول ـــرکت ها توس ـــن ش ای
ـــاور  ـــرکت های فن ـــود، ش ـــل ش ـــاله ح ـــن مس ـــر ای آن. اگ
می تواننـــد بـــدون دغدغـــه محصـــول فکـــری خـــود را 

ـــد.  ـــه کنن ـــازار عرض ـــه ب ب
مشـــکل بعـــدی بـــه بـــازار فنـــاوری و تکنولـــوژی 
برمی گـــردد. خوشـــبختانه پـــارک علـــم و فنـــاوری یـــزد 

ــی  ــازار ملـ ــری فن بـ ــه مجـ ــت کـ ــی اسـ ــن پارکـ اولیـ
شـــده. بقیـــه پارک هـــا از طریـــق شـــهرک های صنعتـــی 
ـــه  ـــی ک ـــا تفاهم ـــا ب ـــا م ـــد ام ـــدام می کردن ـــرفته اق پیش
ـــن کار را انجـــام  ـــس داشـــتیم، توانســـتیم ای ـــارک پردی ـــا پ ب
ـــازار  ـــدوارم. در ب ـــیار امی ـــه آن بس ـــه نتیج ـــن ب ـــم و م دهی
فنـــاوری نکتـــه مهـــم عنصـــر قیمت گـــذاری و ارزش گـــذاری 
واقعـــی روی تکنولـــوژی اســـت. بایـــد مرجعـــی وجـــود داشـــته 
ـــن  ـــد ای ـــد و بتوان ـــوژی را درک کن ـــه ارزش تکنول ـــد ک باش
ـــدار و  ـــد خری ـــی بای ـــد. از طرف ـــام ده ـــذاری را انج قیمت گ
ـــند.  ـــته باش ـــاد داش ـــع اعتم ـــن مرج ـــه ای ـــز ب ـــنده نی فروش
ـــال در  ـــم. مث ـــزی نداری ـــن چی ـــر چنی ـــال حاض ـــا در ح م

حـــوزه فـــروش فرمـــول دارویـــی ارزش گـــذاری وجـــود نـــدارد. 
ـــد  ـــا بای ـــد ی ـــد فرصـــت را از دســـت بدهن ـــا بای ـــرکت ها ی ش
خودشـــان وارد حـــوزه تولیـــد شـــوند و همان طـــور کـــه 
ـــد  ـــرم بای ـــه نظ ـــن ب ـــت. بنابرای ـــا نیس ـــوب م ـــم، مطل گفت
ـــد  ـــط باش ـــن مرتب ـــت ها و قوانی ـــدی روی سیاس ـــز ج تمرک

ـــود.  ـــل ش ـــل و فص ـــوع ح ـــن موض ـــا ای ت
موضـــوع بعـــدی بـــه قوانیـــن حمایتـــی و شـــفاف 
ــر  ــای دکتـ ــا پیگیری هـ ــردد. بـ ــا برمی گـ ــودن آن هـ نبـ
صاحبـــکار، آیین نامـــه اجرایـــی حمایـــت از شـــرکت های 
ـــوص  ـــا به خص ـــد م ـــت. تاکی ـــده اس ـــالغ ش ـــان اب دانش بنی
روی مـــاده 9 ایـــن آیین نامـــه اســـت کـــه بـــه مســـائل 
گمـــرک، بیمـــه و مالیـــات شـــرکت ها می پـــردازد. امـــا 
ـــن  ـــه از ای ـــی ک ـــیرهای مختلف ـــل تفس ـــه دلی ـــان ب همچن
هســـتیم.  مشـــکل  دچـــار  می شـــود،  آیین نامه هـــا 
ـــروری  ـــری ض ـــازی ام ـــمت شفاف س ـــن قس ـــن در ای بنابرای
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چنــد ســالی اســت کــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری بــر اســتفاده از نخبــگان و اســتعدادهای 
برتــر ایرانــی مقیــم خــارج تاکیــد ویــژه دارد؛ افــرادی کــه 
ــیار  ــای بس ــا هزینه ه ــرای آن ه ــته ب ــال های گذش در س
ــور  ــور حض ــف در کش ــل مختل ــه دالی ــروز ب ــده و ام ش
ــور  ــانی، پروفس ــرمایه های انس ــن س ــی از ای ــد. یک ندارن
ــز و  ــان مغ ــان جراح ــه در می ــت ک ــمیعی اس ــد س مجی
اعصــاب شــهرتی جهانــی دارد. معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت دکتــر ســورنا ســتاری در زمینه هــای  بــه 
مختلــف بــه همــکاری بــا ایــن چهــره جهانــی پرداختــه 
و ایــن ارتبــاط ســبب شــده اســت کشــور ایــران بتوانــد 
میزبانــی پنجمیــن ســمپوزیوم جهانــی انجمن هــای 
جراحــان مغــز و اعصــاب را عهــده دار شــود؛ ســمپوزیومی 
کــه در آن جراحانــی از بیــش از 90 کشــور جهــان 

ــد.  ــدا کردن حضــور پی
ــدی از  ــاوری و بهره من ــی فن دیپلماس

ــگان  ــدی نخب توانمن
سـورنا سـتاری معاون علمی و فنـاوری رئیس جمهوری در 
مراسـم گشـایش پنجمین سـمپوزیوم فدراسـیون جهانی 
انجمن هـای جراحـان مغـز و اعصـاب کـه بـا حضـور وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت، وزیر علـوم و فناوری، شـهردار 
تهـران، رئیس جمهـوری صربسـتان و نخسـت وزیر ایالـت 
نیدرزاکسـن آلمـان انجام شـد، ضمـن قدردانـی از تمامی 
دسـت اندرکاران ایـن گردهمایـی، از تـالش جـدی دولت 
بـرای افزایـش توانمنـدی ایـران در حـوزه مغـز و اعصاب 
یـاد کـرد و افـزود: دولـت دهـم بـه طـور جـدی موضـوع 
توانمنـدی در حـوزه مغـز اعصـاب و شـناختی را دنبـال 
می کنـد و برنامه هـای جـدی در ایـن حـوزه را در دسـتور 

کار خـود قرار داده اسـت. 
وی بـا ابراز خرسـندی از راه انـدازی مرکـز بین المللی مغز 
و اعصـاب در آینـده ای نزدیـک در شـهر تهـران با حمایت 
شـهرداری، بر توانمندی کشـورمان در حوزه مغز و اعصاب 
تاکیـد کـرد و گفـت: شـاید ایـران را از طریق رسـانه ها به 
عنوان کشـوری توانمنـد در علوم و فناوری های هسـته ای 
بشناسـند اما این کشـور بـا تکیه بـر اقتصـاد دانش بنیان، 
ضمـن پیشـرفت در عرصه هـای گوناگـون علـم و فناوری، 
بـا تکیـه بـر توانمنـدی نیـروی انسـانی تـالش می کند به 
پیشـرفت جـدی دسـت یابـد. کشـوری کـه هزاران سـال 
سـابقه تمدنـی، تجـارت و بـه ویـژه کارآفرینـی دارد بایـد 
در کنـار تمامـی ایـن توانمندی هـا توجـه ویـژه و خـاص 
بـه مهم تریـن مزیـت خـود یعنـی نیـروی انسـانی خالق، 

جـوان و کارآمدش داشـته باشـد. 
او در ادامـه گفـت: دلیلـی کـه توانسـته اسـت ایـن طیف 
گسـترده از دانشـمندان حـوزه مغـز و اعصاب کشـورهای 
علمـی  شـخصیت  بیـاورد  هـم  گـرد  را  دنیـا  گوناگـون 
پروفسـور سـمیعی اسـت نـه توانمنـدی مالـی یـا منابـع 
زیرزمینـی کـه ایـن امـر نشـان دهنده توانایـی بـاالی علم 
در حـوزه دیپلماسـی و تعامـل بین المللـی اسـت. اسـاس 

دیپلماسـی فنـاوری بهره منـدی از توانمنـدی نخبـگان و 
اسـتعدادهایی اسـت کـه هزینه هـای بسـیاری از کشـور 
صـرف تربیـت آن ها شـده و هر کـدام به تنهایـی می توانند 

بخـش مهمـی از مشـکالت کشـور را رفـع کننـد. 
دکتر سـتاری همچنین از راه اندازی نخسـتین آزمایشـگاه 
پژوهشـی در حوزه مغز و اعصاب و شـناختی در دانشـگاه 
کـه  آزمایشـگاهی  داد؛  خبـر  آینـده  مـاه  دو  در  تهـران 
می توانـد پایـه بسـیار خوبی بـرای پژوهش هـای کاربردی 
در ایـران و تعامـل فعـاالن مغـز و اعصابـی و شـناختی 

کشـورمان بـا دیگر کشـورها باشـد. 
ــان  ــته ترین متخصص ــخنرانی برجس س

در ســمپوزیوم جهانــی
پروفسـور مجیـد سـمیعی، رئیـس پنجمیـن سـمپوزیوم 
جهانـی انجمن هـای جراحـان مغـز و اعصـاب، در مراسـم 
افتتاحیـه ایـن رویـداد ضمـن تشـکر از معاونـت علمـی 
و فنـاوری رئیـس جمهـوری بـرای حمایـت ویـژه از ایـن 
سـمپوزیوم و ابـراز خرسـندی از حضور مهمانان برجسـته 
خارجـی گفـت: مهمانـان تقریبـا از تمامی نقـاط دنیا و از 
قاره هـای آسـیا، افریقـا، اروپـا، امریـکای شـمالی و التین 
سـفیرانی حضـور دارنـد و باعـث افتخـار بنـده اسـت کـه 
متخصصـان برجسـته حـوزه مغـز و اعصـاب بیـش از 90 
کشـور در بزرگ تریـن رویـداد علمـی حضور دارنـد. اغلب 
متخصصـان برجسـته حاضـر در ایـن سـمپوزیوم از قـاره 

هسـتند.  افریقا 
وی بـه نقـش مهـم فدراسـیون جهانـی مغـز و اعصـاب 
اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از نکته هـای مهـم پیشـرفت 
گسـترده  فعالیت هـای  اعصـاب  و  مغـز  جراحـی  حـوزه 
ایـن فدراسـیون اسـت که همـه اعضـای هیات مدیـره آن 
در ایـن رویـداد علمـی حضـور دارنـد. دو سـال پیش این 
فدراسـیون جهانـی تصمیـم به برگـزاری این رویـداد مهم 
علمـی در کشـور ایـران گرفـت و مسـئولیت برگـزاری آن 

بـر عهـده بنده گذاشـته شـد. 
ایـن  در  گرفتـه  صـورت  برنامه ریزی هـای  دربـاره  او 
بـرای  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای  گفـت:  سـمپوزیوم 
سـخنرانی های علمـی ایـن رویـداد مهـم از سـوی انجمن 
تـا  شـده  انجـام  اعصـاب  و  مغـز  جراحـان  متخصصـان 
برجسـته ترین متخصصـان بتوانند در بازه زمانی مشـخص 

بـه سـخنرانی بپردازنـد. 
سـمیعی در پایـان از تالش هـای بی وقفـه تیـم اجرایـی 
معاونـت علمـی و فنـاوری بـه دبیـری علیرضـا دلیـری و 
علـی جعفـری رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و 
همچنیـن از حضـور مقامـات کشـورهای مختلـف تشـکر 

 . د کر
او نوبـت بـه پروفسـور حمیـد رحمـت، رئیـس  از  پـس 
انجمـن مغـز و اعصـاب ایران، رسـید تا درباره ایـن رویداد 
گفـت:  پروفسـور رحمـت  کنـد.  بیـان  را  نکاتـی  علمـی 
ریشـه ایـن علـم در ایـران بـه 65 سـال پیـش برمی گردد 
و بسـیاری از افـراد فعـال و توانمنـد بـه ایـران آمدند و در 
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این جـا تحصیـل کردنـد. ایـن مسـاله باعث جریان سـازی 
شـاخه مغـز و اعصـاب در کشـورمان شـده اسـت. ایـن 
جریان سـازی نیـز شـکل گیری حرکت رقابتـی در ایران را 
در پـی داشـته اسـت بـه گونـه ای که همـه گروه ها سـعی 
می کننـد بهتریـن عملکـرد را در راسـتای ارتقـای فناوری 
روز دنیا داشـته باشـند. اکنون، پس از گذشـت ده سـال، 
موفـق بـه راه انـدازی انجمـن مغـز و اعصـاب در ایـران بـا 

عضویـت بیسـت نفـر شـده ایم. 
رحمـت تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر پرچمـداران ایـن 
انجمن هـا بایـد ابزارهای خـود را به گونه ای بـه کار گیرند 
کـه امکانـات در کشـور فـوران کنـد و از شـکل گیری این 

رویداد بسـیار خوشـحالم. 
پروفسـور محمد قدسـی، دبیر علمی پنجمین سـمپوزیوم 
آییـن  در  نیـز  اعصـاب،  و  مغـز  انجمن هـای  جراحـان 
گشایش سـمپوزیوم گفـت: اقداماتـی کـه در ایـن چنـد 
و  مغـز  جراحـان  جهانـی  کنگـره  برگـزاری  بـرای  روز 
اعصـاب انجـام شـد حاصـل تـالش افـراد زیـادی اسـت. 
ایـن سـمپوزیوم به مـدت 6 روز بـا سـخنرانی 350 چهره 
برجسـته ایـن حـوزه علمی برگـزار خواهد شـد. همچنین 
بیش از 100 پوسـتر و 9 کنفرانس علمی خواهیم داشـت 
کـه بـرای متخصصـان جوان جالـب خواهد بود. بـه عالوه، 
کارگاه هـای آموزشـی صبـح و بعـد از ظهر در سـالن هایی 
کـه بـا نام متخصصـان ایرانـی نام گـذاری شـده اند، برگزار 

می شـوند. 
از  جهانــی  فدراســیون  حمایــت 

ایرانــی  متخصصــان 
پروفسـور یانگ تایم تو، رئیس فدراسـیون جهانی انجمن های 
مغز و اعصاب، در این مراسـم از دانشمندانی که در بخش مغز 
و اعصـاب فعالیـت می کنند، قدردانی کرد و گفت: فدراسـیون 
جهانـی جراحـان مغـز و اعصـاب )WSN( همـواره از ایران و 
متخصصیـن ایرانی حمایت خواهـد کـرد و امیدواریم بتوانیم 
در ایـن کنگـره تبـادالت خوبـی داشـته باشـیم تـا نیازهـای 
پزشـکی بشـر را رفع کنیم. این سـمپوزیوم یکی از مهم ترین 

رویدادهـای سـال خواهـد بـود و باید توجه داشـت کـه دولت 
ایـران سـخاوتمندانه هزینه هـای آن را به عهده گرفته اسـت. 
ایـن افتخار بزرگی اسـت که مـا همزمان با افتتـاح مرکز مغز 
و اعصـاب ایـران در این جـا حضـور داریـم و مایل به تشـکر از 
دکتر سـمیعی هسـتم. زمان آن رسیده اسـت که همه جهان 

گام بزرگـی را در جهـت این اقدام بـزرگ بردارند. 
وی بـه زمـان ریاسـت پروفسـور سـمیعی نیـز بـر ایـن 
فدراسـیون اشـاره کـرد و گفـت: حـدود 10 سـال پیـش 
رئیـس فدراسـیون گام هـای خوبـی برداشـت کـه از آن 
جملـه می تـوان به سـاخته شـدن مرکـز مغـز و اعصـاب 

هانوفـر و پـس از آن مرکـز پکـن اشـاره کـرد. 
نیـز  صربسـتان،  رئیس جمهـوری  نیکولیـچ،  تومیسـالو 
بـا اشـاره بـه توجـه جـدی کشـورش بـه جراحـی مغـز و 
اعصـاب اظهـار کـرد: از زمان تاسـیس فدراسـیون جهانی 
 1955 سـال  در  اعصـاب  و  مغـز  جراحـان  انجمن هـای 
صربسـتان بـه پیشـرفت ایـن فدراسـیون کمـک شـایانی 
کـرد. ابتـدا از طریـق یوگسـالوی و پـس از آن از طریـق 
انجمـن جراحـان مغـز و اعصاب صربسـتان. از ایـن رو بعد 
از گذشـت شـش دهه تاسـیس فدراسـیون جهانـی مغز و 
اعصاب، صربسـتان در توسـعه این فدراسـیون که فعالیت 
آن تاثیـر مهـم و حیاتی در حفظ سـالمت جهانی داشـته، 

همـکاری کرده اسـت. 
برگــزاری ایــن رویــداد در تهــران در تاریخ 

ــد ثبت خواهد ش
جهـان  در  اینکـه  بیـان  بـا  صربسـتان  رییس جمهـوری 
مـدرن امـروز تنهـا بـه وسـیله مشـارکت و همکاری هـای 
امـکان  شـخصی  منفعت طلبی هـای  از  فـارغ  و  مسـتمر 
پیشـرفت وجـود دارد، گفـت: مـا زیـر چتـر فدراسـیون 
جهانـی انجمن هـای جراحـان مغـز و اعصـاب گـرد هـم 
راحتـی  بـه  می تواننـد  جراحـان  رو،  ایـن  از  و  آمده ایـم 
نظریه هـای پزشـکی و کاربـردی، دانـش و تجربیـات خود 

را بـه یک دیگـر انتقـال دهنـد. 
ــاون  ــتاری مع ــر س ــر از دکت ــا تقدی ــچ ب تومیســالو نیکولی
ــرای فراهــم آوردن  ــاوری رییــس جمهــوری ب علمــی و فن
شــرایط برگــزاری پنجمیــن ســمپوزیوم فدراســیون جهانی 
انجمن هــای جراحــان مغــز و اعصــاب در ایــران ادامــه داد: 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه چنیــن کنفرانســی کــه مــا  ب
امــروز در آن حضــور داریــم، از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
اســت؛ نــه فقــط بــرای جامعــه جهانــی بلکــه بــرای تک تک 
کشــورها. دانشــمندان و متخصصــان مغــز و اعصــاب فرصت 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــای علم ــق انجمن ه ــه از طری ــد ک یافته ان
خــود بــا دیگــر کشــورها ارتبــاط برقــرار کننــد تــا از ایــن 
ــود  ــات خ ــد و تحقیق ــه دســت بیاورن ــد ب ــش جدی راه دان
و  نوآوری هــا  این کــه  مهم تــر  و  ببخشــند  بهبــود  را 
دســتاوردهای جدیــد را بــه همــکاران خــود و دانشــجویان و 
ســایر مــردم منتقــل می کننــد. در چنیــن شــرایطی اســت 
ــف شــکوفا می شــوند  ــا در کشــورهای مختل ــه انجمن ه ک
و بــه تبــع آن، تمامــی دنیــا بــه موفقیــت خواهــد رســید. 
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وی در ادامـه به برگزاری پنجمین سـمپوزیوم فدراسـیون 
جهانـی انجمن هـای جراحـان مغـز و اعصـاب در ایـران 
اشـاره کـرد و گفـت: برگـزاری ایـن رویـداد در تهـران، 
پایتخـت جمهوری اسـالمی ایـران، در تاریـخ ثبت خواهد 
شـد. البتـه ایـن موضـوع یـک دلیل مهـم هـم دارد و آن، 
و چندرشـته ای  یـک  درجـه  بین المللـی،  مرکـز  افتتـاح 
مغـز و اعصـاب تهـران اسـت کـه در حوزه هـای مختلـف 
تحقیقاتـی بـا تجهیـزات فنـی و هنرمندانه سـاخته شـده 
حضـور  بـا  مرکـز  ایـن  این کـه  همـه  از  مهم تـر  اسـت. 
کارکنـان بین المللی که از دانشـمندان برجسـته تشـکیل 

شـده اند، فعالیـت خواهـد کـرد. 
سـمپوزیوم  پنجمیـن  گشـایش  مراسـم  بـا  همزمـان 
فدراسـیون جهانـی انجمن هـای جراحان مغـز و اعصاب از 
تندیس پروفسـور مجید سـمیعی با حضور شـخصیت های 
برجسـته علمـی حـوزه مغـز و اعصـاب دنیا رونمایی شـد. 
پروفسـور مجید سـمیعی پس از رونمایـی از تندیس خود 
گفـت: از رونمایی این تندیس بسـیار شـگفت زده شـدم و 
در ایـن لحظـه نمی توانـم احسـاس واقعـی خـود را بیـان 
کنـم و بگویـم چـه احساسـی دارم. من تمـام زندگی خود 
را در جهـت توسـعه و پیشـرفت علـوم و انسـانیت، نه تنها 
در ایـران بلکـه در آلمـان، صرف کردم. در سـال های اخیر 
نیـز می تـوان بـه کشـور چین اشـاره کرد کـه در آن بیش 
از یـک میلیـارد جمعیـت حضـور دارد و حدود صـد نفر از 

آن هـا همکاران من هسـتند. 
وی بـا بیـان این کـه هـدف من این اسـت که بتوانـم باقی 
عمـر خـود را بـرای حمایـت از قـاره و ملـت افریقـا صرف 
کنـم، گفـت: همـه ما مسـئول افـراد باهوش و تیزهوشـی 
هسـتیم کـه در ایـن قـاره بـه حمایـت نیـاز دارنـد تا بـا 
پشـتیبانی و حمایـت، زمینـه را بـرای رشـد آن هـا فراهم 
اسـت  توانسـته  تهـران  دانشـگاه  کنیـم؛ همان طـور کـه 
بیـش از 10 دانشـجوی قـاره افریقـا را بورسـیه کنـد و در 
ادامـه نیـز برنامه هـای دیگری بـرای آن ها در نظـر داریم. 
عرضــه  و  تخصصــی  کارگاه هــای 

پزشــکی محصــوالت 
در روز دوم برگزاری پنجمین سـمپوزیوم فدراسـیون جهانی 
انجمن هـای جراحان مغز و اعصـاب کارگاه هایی با محورهای 
متفاوت برگزار شـد. »ناحیه سـالر« به ریاسـت اس. فلوریان 
اهـل رمانـی و صمدیان از ایران، »فسـای خلفی« به ریاسـت 
ای. ژرینـا از کشـور چک و تهامی از ایـران، »تومورهای بطن 
و جراحـی مغـز و اعصـاب کـودکان« بـه ریاسـت آر. فالبوچ 
و مشـهدی نژاد از ایـران، »سـتون فقـرات« بـه ریاسـت ام. 
ماسـینی از کشـور برزیل و حق نگهدار از ایران، »آسـیب های 
مغـزی پـس از سـانحه« بـه ریاسـت ای. پوتاپوف از روسـیه 
ریاسـت  بـه   »1 »عصب شناسـی  ایـران،  از  یوسـف زاده  و 
ماتیـاس از آلمـان و صحرائیـان از ایران، »عصب شناسـی 2« 
بـه ریاسـت تریپاتـی از هندوسـتان و سـلطان زاده از ایـران، 
»نورومانیتورینـگ و نوروتروما« به ریاسـت محمدی از آلمان 
و صادقـی از ایـران، »علـوم اعصـاب ملکولی« به سرپرسـتی 

»چشم پزشـکی  ایـران،  از  حاجی قاسـم  و  آلمـان  از  والتـر 
عصبـی و گوش شناسـی عصبـی« بـه سرپرسـتی لنـارز از 
آلمان و دانشـی از ایران، »نسـل های عصبی – سـلول تراپی« 
به سرپرسـتی هاسـترت - تالی از آلمان و سـلیمانی از ایران 
و »موضوع هـای گوناگـون« بـه سرپرسـتی ان. کونووالوف از 
روسـیه و محمدی از ایـران کارگاه های تخصصی حوزه علوم 

اعصـاب بودند. 

ــز  ــمپوزیوم، نی ــن س ــی ای ــر اجرای ــری، دبی ــا دلی علیرض
ــگاهی  ــت: نمایش ــداد گف ــن روی ــزاری ای ــیه برگ در حاش
و  داخلــی  شــرکت های  دانش بنیــان  محصــوالت  از 
ــود در  ــدی خ ــوالت تولی ــه محص ــرای عرض ــی ب خارج
ــمپوزیوم،  ــزاری س ــل برگ ــاالس، مح ــپیناس پ ــل اس هت
ــن  ــه در ای ــت. 45 غرف ــده اس ــا ش ــدت 6 روز برپ ــه م ب
غرفــه   6 کــه  اســت  شــده  پیش بینــی  نمایشــگاه 
بــه شــرکت های خارجــی و بقیــه بــه شــرکت های 
ایــن  در  دارنــد.  اختصــاص  داخلــی  دانش بنیــان 
غرفه هــا برخــی از محصــوالت و مجموعــه خدمــات 
مرتبــط بــا ســتادهای توســعه فنــاوری - از جملــه ســتاد 
ــعه  ــتاد توس ــادی، س ــلول های بنی ــاوری س ــعه فن توس
زیســت فناوری، ســتاد توســعه نانــو و ســتاد توســعه 
ــای  ــا ظرفیت ه ــود ت ــه می ش ــی - عرض ــان داروی گیاه
علمــی شــرکت های ایرانــی بــه کشــورهای خارجــی 
معرفــی شــوند. بعضــی از انجمن هــای ایرانــی مرتبــط بــا 
ایــن رویــداد بــزرگ علمــی نیــز در ایــن نمایشــگاه دفاتــر 
ــی  ــاخت های تخصص ــا زیرس ــد ت ــال کرده ان ــود را فع خ

ــد.  ــریح کنن ــان تش ــرای مهمان ــورمان را ب در کش
محصــوالت  نمایشــگاه  برگــزاری  از  هــدف  دلیــری 
ــان  ــی شــرکت های تولیــدی دانش بنی ــان را معرف دانش بنی
ــان کــرد و  ــرای صــادرات محصــوالت آن هــا بی و تعامــل ب
ادامــه داد: همچنیــن در تالش هســتیم کیفیــت محصوالت 
ایرانــی را در مقایســه بــا کیفیــت محصــوالت خارجــی مورد 
ارزیابــی قــرار دهیــم. در ایــن نمایشــگاه شــرکت های 
دانش بنیــان مطــرح داخلــی و خارجــی، از جملــه فیلیپــس 

 .ــد و زیمنــس، حضــور دارن
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چهارمیـــن نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاه 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــت معاون ـــه هم ـــران ب ـــاخت ای س
ریاســـت جمهوری 5 تـــا 8 اردیبهشـــت ســـال جـــاری 
ــان داخلـــی ایـــن  ــور شـــرکت های دانش بنیـ ــا حضـ بـ
ـــد.  ـــزار ش ـــران برگ ـــی ته ـــگاه بین الملل ـــوزه در نمایش ح
ـــری  ـــن نمایشـــگاه اســـحاق جهانگی در آییـــن گشـــایش ای
ــر  ــادی وزیـ ــد فرهـ ــور، محمـ ــاون اول رئیس جمهـ معـ
ـــاوری و ســـید حســـن قاضـــی زاده  ـــات و فن ـــوم، تحقیق عل
ـــکی  ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــر بهداش ـــمی وزی هاش

ـــتند.  ـــور داش حض
ـــم  ـــری در مراس ـــحاق جهانگی ـــر اس دکت
افتتـــاح ایـــن نمایشـــگاه گفـــت: در 
بازدیـــد از ایـــن نمایشـــگاه شـــاهد 
دســـتاوردها  توجـــه  قابـــل  رشـــد 
ــرور  ــار و غـ ــث افتخـ ــه باعـ ــودم کـ بـ
اســـت. ما مکلـــف بـــه توســـعه ایـــران 
هســـتیم و بایـــد بـــرای پیشـــرفت 
در  کنیـــم.  برنامه ریـــزی  کشـــور 
ــعه  ــالک توسـ ــته مـ ــال های گذشـ سـ
و پیشـــرفت، توســـعه صنایـــع بـــزرگ 
ـــی  ـــود و هنگام ـــوالد ب ـــت ف ـــر صنع نظی
ثـــروت  و  دارایی هـــا  دربـــاره  کـــه 
می شـــد،  صحبـــت  کشـــور  یـــک 
ــت و گاز  ــر نفـ ــی نظیـ ــع طبیعـ منابـ
مدنظـــر قـــرار می گرفـــت. امـــا امـــروز 
ـــورهای  ـــی کش ـــروت و دارای ـــی از ث وقت
پیشـــرفته مثـــال زده می شـــود، دیگـــر 
ــه  ــی پرداختـ ــای فیزیکـ ــه دارایی هـ بـ

ـــتند  ـــه هس ـــش و اندیش ـــان دان ـــه صاحب ـــود بلک نمی ش
کـــه بـــا اســـتفاده از خالقیـــت خـــود ارزش افـــزوده و 

ثـــروت تولیـــد می کننـــد. 
ـــعه  ـــه توس ـــه ب ـــزود: توج ـــه اف ـــری در ادام ـــر جهانگی دکت
علـــم و فنـــاوری مدتـــی اســـت کـــه در ایـــران نیـــز 
ـــن  ـــی ای ـــت. بان ـــده اس ـــل ش ـــان تبدی ـــک گفتم ـــه ی ب
ـــد کـــه ایـــن موضـــوع  مســـاله مقـــام معظـــم رهبـــری بودن
ـــم  ـــعه عل ـــه توس ـــد ک ـــازی کردن ـــور گفتمان س را در کش
و فنـــاوری زیربنـــای هـــر توســـعه ای خواهـــد بـــود و 
توســـعه ای می توانـــد پایـــدار باشـــد کـــه متکـــی بـــر 
ــران در مقطـــع فعلـــی از  ــاوری اســـت. ایـ علـــم و فنـ
کشـــورهای پیشـــرفته بســـیار فاصلـــه گرفتـــه اســـت. 
ــی  ــگاه اصلـ ــه جایـ ــت بـ ــرای بازگشـ ــم بـ ــاز داریـ نیـ
ـــش  ـــاوری بی ـــم و فن ـــرفت عل ـــه پیش ـــورمان در عرص کش
از پیـــش بـــه نخبـــگان و دانشـــمندان کشـــور توجـــه 

کنیـــم و آن هـــا را مـــورد حمایـــت قـــرار دهیـــم. 
در  دانشـــگاه ها  نقـــش  رئیس جمهـــور  اول  معـــاون 
نیـــل بـــه ایـــن مقصـــود را پررنـــگ دانســـت و گفـــت: 
دانشـــگاه ها بایـــد در کشـــور محتـــرم شـــمرده شـــوند 
ـــش  ـــد نق ـــا بتوانن ـــند ت ـــوردار باش ـــات الزم برخ و از امکان

خـــود را به درســـتی ایفـــا کننـــد. 

ـــی  ـــاد مقاومت ـــای اقتص ـــه رویکرده ـــری ب ـــر جهانگی دکت
ــاد  ــرد اقتصـ ــج رویکـ ــزود: در پنـ ــرد و افـ ــاره کـ اشـ
ـــت ها  ـــن سیاس ـــی ای ـــای اصل ـــز در بنده ـــی و نی مقاومت
ـــت  ـــده اس ـــد ش ـــان تاکی ـــاد دانش بنی ـــوع اقتص ـــر موض ب
ــه  ــد کـ ــن باشـ ــد ایـ ــا بایـ ــی مـ ــری اصلـ و جهت گیـ
دانـــش حـــرف اصلـــی را در اقتصـــاد کشـــور بزنـــد. در 
ـــکا  ـــور را از ات ـــاد کش ـــم اقتص ـــه بتوانی ـــرای این ک ـــل ب اص
ـــبی  ـــن مناس ـــد جایگزی ـــیم، بای ـــی بخش ـــت رهای ـــه نف ب
بـــرای آن پیـــدا کنیـــم. در جهت گیری هایـــی کـــه در 

ـــچ  ـــت هی ـــده اس ـــد ش ـــر آن تاکی ـــی ب ـــاد مقاومت اقتص
جایگزینـــی مناســـب تر از دانـــش، فکـــر و اندیشـــه 

ـــدارد.  ـــود ن ـــور وج ـــرده کش ـــان تحصیلک جوان
ــزارش  ــه گـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــاون اول رئیس جمهـ معـ
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور مبنـــی 
ــل  ــداد فارغ التحصیـ ــر تعـ ــران از نظـ ــه ایـ ــر این کـ بـ
ـــرار دارد،  ـــا ق ـــم دنی ـــگاه پنج ـــی در جای ـــته مهندس رش
ـــانی  ـــروی انس ـــداد نی ـــن تع ـــود ای ـــا وج ـــرد: ب ـــان ک بی
تحصیلکـــرده و مولـــد، قـــادر خواهیـــم بـــود اقتصـــاد 

ــازیم.  ــق سـ ــور محقـ ــان را در کشـ دانش بنیـ
همایشـــی  بـــه  اشـــاره  بـــا  جهانگیـــری  دکتـــر 
ــاد  ــرد اقتصـ ــا رویکـ ــت بـ ــرا در وزارت نفـ ــه اخیـ کـ
مقاومتـــی برگـــزار شـــد،  گفـــت: در ایـــن نمایشـــگاه 
قراردادهـــا و توافقنامه هایـــی از ســـوی وزارت نفـــت 
بـــا دانشـــگاه های معتبـــر کشـــور بـــه امضـــا رســـید 
ـــع  ـــان مناب ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از ه ـــد بی ـــرر ش و مق
ــش و  ــا دانـ ــرد تـ ــرار گیـ ــگاه ها قـ ــار دانشـ در اختیـ
ـــوان  ـــا ت ـــور ب ـــت کش ـــت نف ـــاز صنع ـــورد نی ـــاوری م فن
ـــای  ـــی از برنامه ه ـــن یک ـــود. همچنی ـــد ش ـــی تولی داخل
دولـــت ســـرمایه گذاری ســـاالنه 200 میلیـــارد دالر در 
ـــاب  ـــوع ایج ـــن موض ـــت و ای ـــور اس ـــت کش ـــت نف صنع



دانش بنیان  شماره پنجم  اردیبهشت ماه 1395

۱24

می کنـــد کـــه در توســـعه صنعـــت نفـــت از دانـــش و 
ــم.  ــتفاده کنیـ ــای روز اسـ فناوری هـ

ــه در  ــف از این کـ ــراز تاسـ ــا ابـ ــری بـ ــر جهانگیـ دکتـ
ســـال های گذشـــته بـــه تجهیـــزات مـــورد نیـــاز 
ــت:  ــت، گفـ ــده اسـ ــه نشـ ــور توجـ ــگاه های کشـ دانشـ
به شـــدت  دانشـــگاه ها  آزمایشـــگاهی  تجهیـــزات 
ــگاه  ــن نمایشـ ــدوارم ایـ ــده اســـت و امیـ ــوده شـ فرسـ
ظرفیـــت آن را داشـــته باشـــد کـــه بتوانـــد نیازهـــای 
دانشـــگاه های کشـــور را تامیـــن کنـــد تـــا رونـــد 
تحقیقـــات و پژوهش هـــای دانشـــگاهی بـــه شـــکل 
ــرف کاالی  ــه مصـ ــد. البتـ ــدا کنـ ــه پیـ ــی ادامـ مطلوبـ
تولیـــد داخلـــی بایـــد بـــه فرهنـــگ عمومـــی جامعـــه 
بایـــد  تبدیـــل شـــود و رســـانه ها و شـــخصیت ها 
وظیفـــه خـــود بداننـــد کـــه ایـــن فرهنـــگ را تقویـــت 

کننـــد. 
معـــاون اول رئیس جمهـــور یکـــی از سیاســـت های 
ــد  ــت از تولیـ ــال 95 را حمایـ ــت در سـ ــی دولـ قطعـ
داخلـــی عنـــوان کـــرد و گفـــت: بـــرای این کـــه 
بتوانیـــم بـــرای جوانـــان تحصیلکـــرده کشـــور شـــغل 
ـــم  ـــش دهی ـــردم را افزای ـــاه م ـــطح رف ـــم و س ـــم کنی فراه
ـــتیم و  ـــد هس ـــاالی 5 درص ـــادی ب ـــد اقتص ـــد رش نیازمن
ـــی اســـت.  ـــق تولیـــد داخل ـــن رشـــد، رون الزمـــه تحقـــق ای
بنابرایـــن بایـــد نظـــام تعرفـــه ای مناســـب در حمایـــت 
از تولیـــد داخلـــی ایجـــاد کنیـــم و البتـــه الزم اســـت 

حقـــوق مصرف کننـــدگان نیـــز رعایـــت شـــود. 
ـــا  ـــزوم مبـــارزه ب ـــر ل ـــا تاکیـــد ب ـــان ب وی همچنیـــن در پای
قاچـــاق کاال در جهـــت حمایـــت از تولیـــد داخلـــی گفـــت: 
امســـال بایـــد ســـختگیرانه تر از ســـال های گذشـــته از 
ـــوان  ـــچ عن ـــه هی ـــه ب ـــم ک ـــی بخواهی ـــای دولت بخش ه
ــی  ــابه داخلـ ــه مشـ ــه نمونـ ــی کـ ــای خارجـ از کاالهـ

ـــد.  ـــتفاده نکنن ـــود دارد، اس ـــور وج ـــا در کش آن ه
ـــور،  ـــاون اول رئیس جمه ـــت مع ـــت اس ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــن نمایشـــگاه  ـــن مراســـم، چهارمی پیـــش از حضـــور در ای
ــران را  ــاخت ایـ ــگاهی سـ ــواد آزمایشـ ــزات و مـ تجهیـ
ــا،  ــی غرفه هـ ــد از برخـ ــن بازدیـ ــرد و ضمـ ــاح کـ افتتـ
در جریـــان آخریـــن دســـتاوردها و توانمندی هـــای 

ـــت.  ـــرار گرف ـــور ق ـــی کش داخل
ـــروت و  ـــه ث ـــش و اندیش ـــان دان صاحب

ـــتند ـــور هس ـــی کش دارای
دکتـــر ســـورنا ســـتاری مهم تریـــن رســـالت نمایشـــگاه 
تجهیـــزات ســـاخت ایـــران را ایجـــاد بـــازار مناســـب 
ــزود:  ــت و افـ ــان دانسـ ــرکت های دانش بنیـ ــرای شـ بـ
ـــدی را در  ـــود کـــه مـــدل جدی ـــن ب ـــا ای ـــدا هـــدف م از ابت
ـــف  ـــان تعری ـــرکت های دانش بنی ـــرای ش ـــازار ب ـــعه ب توس
ـــم.  ـــق بودی ـــن عرصـــه موف ـــه خوشـــبختانه در ای ـــم ک کنی
ایـــن مـــدل موفـــق می توانـــد در دیگـــر حوزه هـــا، از 
جملـــه عرصـــه تجهیـــزات دانش بنیـــان پزشـــکی، 
ـــزار  ـــه برگ ـــگاهی ک ـــتین نمایش ـــود. در نخس ـــتفاده ش اس

شـــد تعـــداد محـــدودی از تجهیـــزات و دســـتگاه های 
ـــن دوره  ـــا در چهارمی ـــتند، ام ـــور داش ـــگاهی حض آزمایش
ــی از  ــترده و قابل توجهـ ــف گسـ ــور طیـ ــاهد حضـ شـ
محصـــوالت دانش بنیـــان بـــا فنـــاوری بـــاال هســـتیم 
بـــه  طـــوری کـــه یارانـــه محصـــوالت ســـطح چهـــارم 
عرضـــه شـــده در نمایشـــگاه ســـال های قبـــل حـــذف 

ـــد.  ش
ـــعه  ـــه توس ـــاره ب ـــا اش ـــگان، ب ـــی نخب ـــاد مل ـــس بنی رئی
اقتصـــاد دانش بنیـــان در ســـال های اخیـــر، پایـــه 
ــوان  ــانی جـ ــروی انسـ ــاد را نیـ ــن اقتصـ ــی ایـ اساسـ
ــرمایه  ــوان یـــک سـ ــه عنـ ــورمان بـ و متخصـــص کشـ
منحصـــر بـــه  فـــرد دانســـت و افـــزود: از آغـــاز دولـــت 
دکتـــر روحانـــی ایـــن نـــگاه، یعنـــی توســـعه اقتصـــاد 
اســـت؛  قرارگرفتـــه  توجـــه  مـــورد  دانش بنیـــان، 
اقتصـــادی کـــه پایـــه توســـعه آن توجـــه بـــه نیـــروی 
ـــا  ـــوان نه تنه ـــانی ج ـــروی انس ـــت. نی ـــوان اس ـــانی ج انس
ـــاز  ـــن و زمینه س ـــه کارآفری ـــت بلک ـــور نیس ـــکل کش مش
ـــته  ـــح داش ـــردی صحی ـــر رویک ـــت. اگ ـــروت اس ـــد ث تولی
باشـــیم و پایه هـــای مناســـب بـــرای نیـــروی انســـانی 
ــم  ــی را فراهـ ــت بوم کارآفرینـ ــه زیسـ ــوان از جملـ جـ
ـــرای  ـــی ب ـــار مضاعف ـــا ب ـــانی نه تنه ـــروی انس ـــم، نی کنی
ـــد  ـــی، و تولی ـــا کارآفرین ـــه ب ـــود، بلک ـــد ب ـــور نخواه کش
ثـــروت می توانـــد کشـــور را بـــه پیشـــرفت و توســـعه 

برســـاند. 
از  ریاســـت جمهوری  فنـــاوری  و  علمـــی  معـــاون 
ــمت  ــه سـ ــرد بـ ــر رویکـ ــگاه ها و تغییـ ــت دانشـ حرکـ
ایجـــاد زیســـت بوم کارآفرینـــی ابـــراز خرســـندی 
ـــیاری  ـــد بس ـــه در کالب ـــدی ک ـــت: روح جدی ـــرد و گف ک
از دانشـــگاه ها دمیـــده شـــده اســـت و دانشـــجویان را 
بـــه ســـمت کارآفرینـــی هدایـــت می کنـــد، بایـــد بـــه 
تمامـــی دانشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی کشـــور رســـوخ 

پیـــدا کنـــد. 
دکتـــر ســـتاری بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه بایـــد 
اساســـی ترین هـــدف تولیـــد نیـــروی علمـــی ثـــروت و 
ـــزاری  ـــا برگ ـــرد: ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــد، اب ـــی باش کارآفرین
ـــی از شـــرکت ها،  ـــدد قابل توجه دوره پنجـــم نمایشـــگاه ع
ـــد  ـــی کشـــور، صـــادرات خواهن ـــاز داخل ـــن نی ضمـــن تامی
ـــادرات  ـــت از ص ـــدی، حمای ـــن در گام بع ـــت. بنابرای داش
صنعتـــی در دســـتور کار قـــرار خواهـــد گرفـــت کـــه 
کریـــدور صـــادرات محصـــوالت دانش بنیـــان معاونـــت 
ـــول،  ـــت محص ـــت، ثب ـــت پتن ـــت از ثب ـــا حمای ـــی ب علم
بـــا  تعامـــل  زمینه ســـازی  و  اســـتانداردها  اخـــذ 
شـــرکت های خارجـــی تـــالش می کنـــد ایـــن هـــدف 

را تحقـــق ببخشـــد. 
ایـــن نمایشـــگاه نشـــانه بـــارز 

ــت  ــاوری اسـ خودبـ
محمـــد فرهـــادی وزیـــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری 
نمایشـــگاه  چهارمیـــن  گشـــایش  آییـــن  در  نیـــز 
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تجهیـــزات آزمایشـــگاهی ســـاخت ایـــران گفـــت: ایـــن 
ـــدی در  ـــاوری و توانمن ـــارزی از خودب ـــانه ب ـــگاه نش نمایش
ـــی  ـــز علم ـــاز مراک ـــورد نی ـــه م ـــوالت فناوران ـــد محص تولی
ـــد  ـــاهد رش ـــال ش ـــر س ـــه ه و پژوهشـــی کشـــور اســـت ک

و شـــکوفایی بیـــش  از پیـــش آن هســـتیم. 
ــاوران  ــت فنـ ــدی و ظرفیـ ــه توانمنـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــی  ــی و پژوهشـ ــز علمـ ــاز مراکـ ــع نیـ ــور در رفـ کشـ
ــزار  ــش از 10 هـ ــت: بیـ ــک گفـ ــدات های تـ ــا تولیـ بـ
ـــده  ـــه  ش ـــگاه ارائ ـــن نمایش ـــان در ای ـــول دانش بنی محص
ـــرار  ـــی ق ـــی و پژوهش ـــز علم ـــتقبال مراک ـــورد اس ـــه م ک
ـــد،  ـــز، ضمـــن بازدی ـــن مراک ـــه اســـت. بســـیاری از ای گرفت
بـــا شـــرکت ها قـــرارداد بســـته و ایـــن محصـــوالت را 
خریـــداری کرده انـــد. الزم اســـت ایـــن تعامـــل مثبـــت 
ـــرکت های  ـــا ش ـــی ب ـــز پژوهش ـــگاه ها و مراک ـــان دانش می
حاضـــر در نمایشـــگاه در طـــول ســـال نیـــز ادامـــه داشـــته 
باشـــد. بـــر ایـــن اســـاس صحبت هایـــی بـــا معاونـــت 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری صـــورت گرفتـــه 
و بنـــا شـــده، عـــالوه بـــر دوره برگـــزاری نمایشـــگاه، 
ـــته  ـــکان را داش ـــن ام ـــی ای ـــز پژوهش ـــگاه ها و مراک دانش
ــرکت ها  ــا شـ ــز بـ ــال نیـ ــول سـ ــه در طـ ــند کـ باشـ

ـــد.  ـــد کنن ـــرارداد منعق ق
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــاوری بـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــر علـ وزیـ
موافقـــت و تصویـــب تخصیـــص اعتبـــار بـــه منظـــور 
تامیـــن تجهیـــزات آزمایشـــگاهی مـــورد نیـــاز مراکـــز 
ـــا  ـــرد ب ـــدواری ک ـــراز امی ـــور اب ـــی کش ـــی و پژوهش علم
تامیـــن اعتبـــار ایـــن موضـــوع در بودجـــه ســـال 95، 

دانشـــگاه ها و مراکـــز علمـــی و پژوهشـــی بتواننـــد 
ــد و  ــام دهنـ ــود را انجـ ــاز خـ ــورد نیـ ــای مـ خریدهـ
ـــا  ـــور ب ـــزی کش ـــگاه مرک ـــزات 120 آزمایش ـــن تجهی تامی

ــد.  ــق یابـ ــدون تحقـ ــزی مـ برنامه ریـ
فرهـــادی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود بیـــش از 38 پـــارک 
ــد و  ــا در رشـ ــن پارک هـ ــش ایـ ــاوری نقـ ــم و فنـ علـ
ــی  ــم ارزیابـ ــان را مهـ ــرکت های دانش بنیـ ــعه شـ توسـ
ـــه  ـــهیالتی ک ـــط و تس ـــبختانه ضواب ـــزود: خوش ـــرد و اف ک
می توانـــد بـــه شـــرکت ها در رشـــد و توســـعه فنـــاوری 
ـــد  ـــک کن ـــرفته کم ـــوالت پیش ـــد محص ـــت تولی و در نهای
ـــدی  ـــت ج ـــا حرک ـــم ب ـــت. امیدواری ـــش اس ـــه افزای رو ب
ـــت  ـــه دس ـــور ب ـــای کش ـــده نیازه ـــیر، عم ـــن مس در همی
ـــورها  ـــر کش ـــا دیگ ـــارکت ب ـــا مش ـــا ب ـــی ی ـــاوران داخل فن

ـــود.  ـــرف ش برط
ــه در  ــگاه کـ ــار دانشـ ــم از چهـ ــن مراسـ ــه ایـ در ادامـ
ــی از  ــای قابل توجهـ ــگاه خریدهـ ــین نمایشـ دوره پیشـ
ـــش  ـــرکت دان ـــه ش ـــن س ـــتند و همچنی ـــگاه داش نمایش
ـــد،  ـــرده بودن ـــه ک ـــی ارائ ـــوالت باکیفیت ـــه محص ـــان ک بنی
قدردانـــی شـــد. دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف، دانشـــگاه 
ــگاه  ــان و دانشـ ــی اصفهـ ــگاه صنعتـ ــر، دانشـ امیرکبیـ
ـــوان  ـــه عن ـــگان ب ـــد خوراس ـــان واح ـــالمی اصفه آزاد اس
دانشـــگاه های منتخـــب و شـــرکت های طیـــف گســـتر 
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــش فج ـــش پژوه ـــش و دان ـــراز، آرا پژوه ف
شـــرکت های دانش بنیـــان برگزیـــده ســـومین دوره 
نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی ســـاخت 

 .ایـــران مـــورد تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد
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ـــزات  ـــگاه تجهی ـــن دوره نمایش ـــن چهارمی ـــس چهارمی رئی
ـــت  ـــاره کیفی ـــران درب ـــاخت ای ـــگاهی س ـــواد آزمایش و م
تجهیـــزات ارائـــه شـــده در ایـــن نمایشـــگاه گفـــت: در 
ـــه  ـــوالت فناوران ـــتقبال از محص ـــده اس ـــته عم ـــال گذش س
ــه  ــا از سـ ــروش آن هـ ــگاه و فـ ــن نمایشـ ــر در ایـ حاضـ
ــاوری صـــورت گرفـــت و امســـال  ســـطح نخســـت فنـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــاوری و ب ـــعه فن ـــش توس ـــدف افزای ـــا ه ب
ـــطح  ـــوالت س ـــه ای محص ـــت یاران ـــتریان، حمای ـــاز مش نی

ـــد.  ـــال نش ـــارم اعم چه
شـــیخ زین الدیـــن در ادامـــه افـــزود: در نمایشـــگاه 
امســـال بیـــش از 330 فنـــاور و شـــرکت دانش بنیـــان و 
ـــاوری  ـــه فن ـــطوح چهارگان ـــول از س ـــدل محص ـــزار م 9 ه
حضـــور داشـــتند. همچنیـــن 12 محصـــول از ســـطح یـــک 
ـــل 6  ـــدگان حداق ـــد. نماین ـــه ش ـــار ارائ ـــتین ب ـــرای نخس ب
ـــه  ـــد ک ـــد کردن ـــگاه بازدی ـــن نمایش ـــی از ای ـــور خارج کش

ـــد.  ـــایه بودن ـــالمی و همس ـــورهای اس ـــب از کش اغل
ــزات و  ــگاه تجهیـ ــس چهارمین نمایشـ ــه رئیـ ــه گفتـ بـ
ـــگاه  ـــار دانش ـــران، از چه ـــاخت ای ـــگاهي س ـــواد آزمایش م
برتـــر بـــر اســـاس حضـــور فعـــال و میـــزان خریـــد از 
نمایشـــگاه و  ســـه شـــرکت برتـــر بـــر مبنـــای تـــالش 
ـــت و  ـــه باکیفی ـــه محصـــوالت فناوران ـــه در ارائ بیشـــتری ک
ـــه  ـــر ب ـــته اند، تقدی ـــروش داش ـــس از ف ـــات پ ـــه خدم ارائ

عمـــل آمـــد و مـــورد حمایـــت قـــرار گرفتنـــد. 
ــاوری  ــی و فنـ ــاون علمـ ــاور معـ ــی، مشـ ــز کرمـ پرویـ
کمیتـــه  و  فرهنگســـازی  دبیـــر  و  رئیس جمهـــور 
و  تجهیـــزات  نمایشـــگاه  چهارمیـــن  اطالع رســـانی 
ـــراز  ـــن اب ـــز ضم ـــران نی ـــاخت ای ـــگاهي س ـــواد آزمایش م
ـــور  ـــاوری کش ـــی و فن ـــه علم ـــه جامع ـــندی از توج خرس
ــی  ــدی صادراتـ ــت: توانمنـ ــگاه گفـ ــن نمایشـ ــه ایـ بـ
ــگاه  ــر در ایـــن نمایشـ ــان حاضـ شـــرکت های دانش بنیـ
نشـــان دهنده قـــدرت فناورانـــه و بلـــوغ تجهیزاتـــی 
کشـــورمان بـــود کـــه نیازمنـــد حمایـــت و توجـــه 
ـــا  ـــک تقاض ـــازی و تحری ـــت. بازارس ـــه اس ـــر جامع جدی ت
ــدی و  ــه توانمنـ ــه بـ ــتای توجـ ــازی در راسـ و  فرهنگسـ
ــوالت  ــد محصـ ــی در تولیـ ــرکت های ایرانـ ــت شـ ظرفیـ
ـــن  ـــزاری ای ـــی برگ ـــداف اصل ـــرفته از اه ـــک و پیش های ت
ـــی  ـــه ط ـــت ک ـــی اس ـــت علم ـــوی معاون ـــگاه از س نمایش
ــته  ــر از گذشـ ــر و جدی تـ ــزاری بهتـ ــار دوره برگـ چهـ

پیگیـــری شـــده اســـت.  
ــا  ــوان تنهـ ــه عنـ ــگاه بـ ــن نمایشـ ــزود:  ایـ ــی افـ کرمـ
ـــی  ـــای تبلیغات ـــه دور از فض ـــل و ب ـــه در عم ـــدادی ک روی
ــد،  ــت می کنـ ــورمان حمایـ ــاخت کشـ ــدات سـ از تولیـ
ــاوری و  ــی و فنـ ــه علمـ ــگاه جامعـ ــت نـ ــته اسـ توانسـ
ـــد.  ـــه کن ـــه خـــود متوج ـــور جـــدی ب ـــه ط دانشـــگاهی را ب
محصـــول  صـــادرات  توانمنـــدی 
ـــه  ـــاف ب ـــوزه نانوالی ـــان در ح دانش بنی

کـــره  جنوبـــی 
دکتـــر ســـورنا ســـتاری، معـــاون علمـــی و فنـــاوری 

شـــرکت های  از  یکـــی  کارگاه  در  رئیس جمهـــور، 
دانش بنیـــان موفـــق بـــا اشـــاره بـــه اســـتقبال 
ــه  ــران بـ ــاخت ایـ ــگاه سـ ــورها از نمایشـ ــر کشـ دیگـ
تدویـــن برنامه هـــای راهبـــردی بـــرای صـــادرات 

دیگـــر محصـــوالت ارائـــه شـــده در ایـــن نمایشـــگاه 
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــی  اشـ ــورهای خارجـ ــه کشـ بـ
یکـــی از چالش هـــای جـــدی در حـــوزه برجـــام ایـــن 
بـــود کـــه بـــا شکســـته شـــدن تحریم هـــا و هجـــوم 
فنـــاوری ممکـــن اســـت شـــرکت های داخلـــی دچـــار 
مشـــکل شـــوند. امـــا شـــرکت های دانش بنیانـــی 
کـــه بـــه ایـــن ســـطح از توانمنـــدی و فنـــاوری 
رســـیده اند، می تواننـــد به راحتـــی بـــه مســـیر خـــود 
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ادامـــه دهنـــد و در عیـــن رقابت پذیـــری، بـــه دیگـــر 
کشـــورها صـــادرات نیـــز داشـــته باشـــند. تســـهیالت 
مناســـبی بـــرای صـــادرات محصـــوالت شـــرکت های 
ــت  ــادرات معاونـ ــدور صـ ــوی کریـ ــان از سـ دانش بنیـ
علمـــی و فنـــاوری ارائـــه شـــده اســـت کـــه یکـــی از 
دســـتاوردهای آن فراهـــم شـــدن زمینـــه تعامـــل بـــا 
ــوالت  ــادرات محصـ ــرای صـ ــی بـ ــورهای خارجـ کشـ

دانش بنیـــان اســـت. 
ــوآوری و  ــدوق نـ ــای صنـ ــت امنـ ــس هیئـ ــب رئیـ نایـ
ـــاوران  ـــان فن ـــش بنی ـــرکت دان ـــت ش ـــکوفایی از موفقی ش
نانـــو مقیـــاس، در صـــدور دانـــش فنـــی و محصـــول 
دانـــش بنیـــان بـــه کشـــور کـــره جنوبـــی ابـــراز 
ــی از  ــبختانه جمعـ ــزود: خوشـ ــرد و افـ ــندی کـ خرسـ
ـــت  ـــا خالقی ـــران ب ـــگاه ته ـــی دانش ـــات علم ـــای هی اعض
ـــاوری  ـــه ســـطحی از فن ـــی ب ـــدی علم ـــر توانمن ـــه ب و تکی
ـــی  ـــره جنوب ـــه ک ـــدند ب ـــق ش ـــه موف ـــد ک ـــت یافتن دس

صـــادرات داشـــته باشـــند.
ـــاوران  ـــرکت فن ـــره ش ـــس هیات مدی ـــدی، رئی ـــا فری رض
نانـــو مقیـــاس، یکـــی از شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــاره  ـــران، درب ـــن نمایشـــگاه ســـاخت ای حاضـــر در چهارمی
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــاف ب ـــد نانوالی ـــتگاه تولی ـــادرات دس ص
ــره  ــه کـ ــرکت بـ ــن شـ ــدی ایـ ــتگاه های تولیـ از دسـ
ــده ایم  ــق شـ ــر موفـ ــال حاضـ ــت: در حـ ــی گفـ جنوبـ
عـــالوه بـــر صـــادرات ایـــن محصـــول، دانـــش فنـــی 
تولیـــد را بـــا ارزش افـــزوده ای بالـــغ بـــر ســـه برابـــر 

قیمـــت داخلـــی بـــه فـــروش برســـانیم. 
ـــول  ـــن محص ـــراوان ای ـــای ف ـــه کاربرده ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــم  ـــد عل ـــوزه در تولی ـــن ح ـــت ای ـــه اهمی ـــان، ب دانش بنی
ـــه  ـــوزه ب ـــن ح ـــی ای ـــاالت علم ـــزود: مق ـــرد و اف ـــاره ک اش
ـــوری  ـــه ط ـــت ب ـــش اس ـــال افزای ـــزون در ح ـــور روزاف ط
کـــه در میـــان حجـــم انبـــوه تولیـــد مقـــاالت علمـــی 
ـــه  ـــدات را ب ـــن تولی ـــتم از ای ـــهم یک بیس ـــورمان س کش

ـــت.   ـــاص داده اس ـــود اختص خ
ـــان  ـــت در می ـــرکت نخس ـــت ش ـــزو بیس ـــه داد: ج او ادام
ـــالوه  ـــتیم و ع ـــاوری هس ـــن فن ـــب ای ـــرکت صاح 12 ش
بـــر تجربـــه صـــادرات دانـــش فنـــی و محصـــول بـــه 
ـــرکت  ـــک ش ـــاد ی ـــه و ایج ـــزی و نیجری ـــورهای مال کش
ـــان  ـــول دانش بنی ـــن محص ـــدیم ای ـــق ش ـــزی، موف در مال

ـــم.  ـــادر کنی ـــز ص ـــی نی ـــره جنوب ـــه ک را ب
ـــران،  ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــو هیات علم عض
ــذار حمایـــت معاونـــت  ــه نقـــش اثرگـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــان  ـــوالت دانش بنی ـــد محص ـــاوری در تولی ـــی و فن علم
از ایـــن دســـت، گفـــت: بـــدون تردیـــد حمایت هـــای 
و  ریاســـت جمهوری  فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت 
برگـــزاری نمایشـــگاه تجهیـــزات ســـاخت ایـــران 
در عرضـــه  ایـــن شـــرکت  موفقیـــت  زمینه ســـاز 
محصـــوالت رقابت پذیـــر و صـــدور آن بـــه کشـــورهای 
خارجـــی بـــوده اســـت بـــه طـــوری کـــه عـــالوه بـــر 

 .ــم ــادر می کنیـ ــی صـ ــش فنـ ــول، دانـ محصـ
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کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارتبــاط 
دارنــد و دانشــجویان، محققیــن، اســاتید، فنــاوران و شــرکت های دانش بنیــان 

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

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



دانش بنیان  شماره پنجم  اردیبهشت ماه 1395

۱3۱




