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به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فنـاوری

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری
از پارک علم و فناوری فارس

دکتــر رحیمــی شــعرباف معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ســفر بــه اســتان فــارس از پــارک علــم و
فنــاوری فــارس بازدیــد کــرد.
نشســت مشــترک بــا هیــات رئیســه پــارک ،بازدیــد از طرحهــای عمرانــی درحــال اجــرا ،بازدیــد از واحدهــای فنــاور منتخــب و
افتتــاح آزمایشــگاه تخصصــی بــا مدیریــت بخــش خصوصــی از برنامــه هــای بازدید معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم از پارک
علــم و فنــاوری فــارس بــود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد:
لزوم عزم جدی پارکهای علم و فناوری در راستای توسعه نهادهای فناوری استان
دکتــر غالمحســین رحیمــی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا ســفر بــه اســتان فــارس ،ضمــن
بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری ایــن اســتان اظهــار داشــت :پــارک علــم و فنــاوری اســتان بایــد بــرای توســعه نهادهــای فنــاوری
در اســتان ،عــزم جــدی داشــته باشــد.
دکتــر رحیمــی در نشســت مشــترک بــا هیــات رئیســه پــارک علــم و فنــاوری فارس بــر توســعه و توزیــع رســالت و ماموریــت پارک
در اســتان تاکیــد کــرد و گفــت :پــارک علــم و فنــاوری اســتان بایــد بــرای توســعه نهادهــای فنــاوری در اســتان ،عــزم جدی داشــته
باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه “پــارک علــم و فنــاوری فــارس از معــدود پارکهــای رشــدیافته در کشــور اســت” ،گفــت :دانشــگاهها بایــد
از ظرفیــت پارکهــای علــم و فنــاوری اســتانها اســتفاده کــرده و در مدیریــت مراکــز رشــد و پردیسهــای مشــترک بــا پــارک،
از تجربــه انباشــته پارکهــا اســتفاده کننــد.
ـش معطــوف بــه کاربــر ِد دانشــگاه بایــد در قــد و قامــت نهادهــای فناوری
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم افــزود :ســرری ِز دانـ ِ
همچــون پارکهــای علــم و فنــاوری ظاهــر شــود.
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سیاست ما حمایت از توسعه واحدهای فناور است
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه پــارک علــم و فنــاوری بــه اشــتغال دانشبنیــان و
دانشآموختــگان دانشــگاهی کمــک خواهــد کــرد ،گفــت :مســئله مــا ،کمبــود فضــا بــرای اشــتغال دانشآموختــگان دانشــگاهی
اســت تــا آنــان در مشــاغل متناســب بــا رشــته خــود مشــغول بـهکار شــوند البتــه ایــن امــر بــا همراهــی پارکهــا ،مراکــز رشــد و
پردیسهــای علــم و فنــاوری اســتانها محقــق خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :پارکهــا وابســتگی تشــکیالتی دارنــد و آن را وابســته بــه مســئوالن اســتانی ،معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری
و مدیــران اقتصــادی میدانیــم و وزارت علــوم نیــز زیرســاختها را فراهــم میکنــد.
دکتــر رحیمــی تاکیــد کــرد :معتقدیــم شــرکتهای دانشبنیــان بایــد در رشــتههای علــوم انســانی نیــز وارد میدان شــوند و نســبت
بــا گســترش علــوم انســانی اهتمــام ویــژهای داشــته باشــند .رســانهها نیــز بایســتی توجــه بــه علــوم پایــه و انســانی را از دانشــگاهها
مطالبــه کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تأکید کرد:
سوق یافتن روند رشد نظا م فناوری از حوزه آموزش به پژوهش و فناوری
دکتــر غالمحســین رحیمــی شــعرباف ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت :رونــد رشــد نظــام
فنــاوری از حــوزه آمــوزش بــه پژوهــش و فنــاوری کشــیده شــده اســت.
دکتــر رحیمــی در ســفر یـکروزه خــود بــه فــارس پــس از بازدیــد از مراکــز دانشــگاهی ،پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس و
شــرکتهای مســتقر در آن طــی گفتگــوی اختصاصــی باخبرنــگار شــبکه خبــر اظهــار داشــت :رونــد رشــد نظــام فنــاوری از حــوزه
آمــوزش بــه پژوهــش و فنــاوری کشــیده شــده اســت.
وی ادامــه داد :توســعه کمــی پژوهــش بــه حداکثر رســیده اســت
و از ایــن پــس بایــد بــه صــورت عمیــق در بخــش پژوهــش
ورود پیــدا کنیــم بــر همیــن اســاس بــرای توســعه میتوانیــم
بهتدریــج زیرســاختها را بــه حــوزه پژوهــش بهویــژه فنــاوری
و تحقیــق اختصــاص دهیــم.
وی بیــان کــرد :برخــی از شــرکتها نیــز مرحلــه نوپایــی را طــی
کردنــد و تولیــد هــم دارنــد ولــی بــازار آنهــا را نمیشناســد،
ایــن شــرکتها نیازمنــد معرفــی هســتند کــه بــا استقرارشــان
در پارکهــا میتوانیــم بــه آنهــا کمــک کنیــم تــا محصــول
خــود را بــه بــازار معرفــی کننــد.
دکتــر رحیمــی خاطرنشــان کــرد :دســته ســوم شــرکتهای
رشــد یافتــه هســتند کــه جــای آنهــا در پــارک نیســت و بایــد بــا در شــهرکهای صنعتــی مســتقر شــوند چــون ســازوکار مالــی
آنهــا متفــاوت خواهــد بــود و یــک بــازار بــزرگ خواهنــد داشــت البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه از تســهیالت پــارک برخــوردار
نباشــد ،واحــد تحقیــق و توســعه شــرکتهای رشــدیافته میتوانــد در پــارک مســتقر باشــد.
دکتــر ذوالقــدر ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری فــارس نیــز در ادامــه ایــن بازدید به معرفــی و ارائــه گــزارش مبســوطی از فعالیتهای
پــارک پرداخت.
وی پردیــس نــوآوری و فنــاوری شــیراز ،بــرج فنــاوری و مراکــز رشــد شهرســتان هــا را از جملــه پروژههــای توســعهای اخیــر ایــن
پــارک برشــمرد.
گفتنــی اســت معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری فــارس عــاوه بــر
افتتــاح آزمایشــگاه تخصصــی بــا مدیریــت بخــش خصوصــی در پــارک از پــروژه در حــال احــداث بــرج فنــاوری پــارک و تعــدادی از
واحدهــای فنــاور مســتقر بازدیــد و از نزدیــک بــا رونــد فعالیــت آنهــا آشــنا شــد.
نشســت مشــترک بــا هیــات رئیســه پــارک ،بازدیــد از طرحهــای عمرانــی درحــال اجــرا ،بازدیــد از واحدهــای فنــاور منتخــب و
افتتــاح آزمایشــگاه تخصصــی بــا مدیریــت بخــش خصوصــی از برنامــه هــای بازدید معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم از پارک
علــم و فنــاوری فــارس بــود.
شــایان ذکــر اســت در ایــن بازدیــد ،دکتــر قــادری نماینــده مــردم شهرســتان هــای شــیراز و زرقــان در مجلــس شــورای اســامی
نیــز دکتــر رحیمــی را همراهــی کردنــد.
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گزارش

خبرگزاري علم و فناوری گزارش می دهد؛
وقتی پارک علم و فناوری به مدد شرکتهای فناور میآید

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس گفــت : :براســاس آییــن نامــه مصــوب هیئــت امنــای پــارک هــای علــم و فنــاوری در
کل کشــور ،مــی توانیــم اراضــی تحــت مالکیــت در داخــل پــارک واقــع در شــهرک آریــن را در اختیــار شــرکت هــای فنــاور قــرار
دهیــم .
بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری از شــیراز ،بــرای کســب و کارهــای نوپــا ،شــرکت هایــی کــه تــوان مالــی باالیــی نداشــته اما
عــده ای جــوان بــا علــم و دانــش دور هــم جمــع شــده تــا رویــای خــود را در قالــب شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور بســازند،
داشــتن مکانــی مســتقل بــا کلیــه امکانــات و قســمت هــای مــورد نیــاز همچــون بخــش هــای کارگاهــی ،اداری و اســتراحتگاه
همچــون رویــا مــی مانــد و حــال اگــر نگاهــی بــه بــازار مســکن و زمیــن بیندازیــم ،ایــن رویــا دســت نایافتنــی تــر نیــز بــه نظــر می
رســد .
استقالل و استقرار شرکتهای فناور ممکن شد
دکتــر امیــن رضــا ذوالقــدر در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار خبرگــزاری علــم و فنــاوری در شــیراز بــا اشــاره بــه طــرح واگذاری
زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور اظهــار داشــت :براســاس آییــن نامــه مصــوب هیئــت امنــای پــارک هــای علــم و فنــاوری در کل
کشــور ،مــی توانیــم اراضــی تحــت مالکیــت در داخــل پــارک واقــع در شــهرک آریــن را در اختیــار شــرکت هــای فنــاور قــرار دهیم .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متــراژ زمیــن هــای واگــذاری از حداقــل  ۴۰۰متــر تــا حداکثــر  ۲هــزار متــر مــی باشــد ،تصریــح کــرد:
شــرکت هــای فنــاوری کــه امــکان دریافــت اراضــی را پیــدا مــی کننــد ،بســته بــه کاربــری و نیــازی کــه دارنــد ،ســاخت و ســاز الزم
را انجــام خواهنــد داد .
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگروه بــه نــام کارگــروه واگــذاری اراضــی متشــکل از معاونین
پــارک علــم و فنــاوری فــارس ،مدیــر موسســات ،روســای مراکــز رشــد ،رئیــس اداره عمــران و کارشــناس حقوقــی و کمیتــه ارزیابــی
و تعییــن صالحیــت عنــوان کــرد :در فــاز اول واگــذاری هــا بخشــی از اراضــی مشــخص شــده کــه بــرای انتخــاب شــرکت هــا شــیوه
نامــه واگــذاری زمیــن در کارگــروه تدویــن شــده و براســاس ارزیابــی کمیتــه ارزیابــی و تعییــن صالحیــت شــرکت هــا انتخــاب
خواهنــد شــد .
وی افــزود :آییــن نامــه هــا و دســتورالعمل هــای الزم آمــاده شــده ،کمیتــه هــا و کارگــروه هــا شــکل گرفتــه و همچنین زیرســاخت
هایــی همچــون تاسیســات آب و بــرق را نیــز در ایــن اراضــی فراهــم کــرده ایــم .
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه تــاش دارنــد تــا فراخــوان واگــذاری زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور تــا پایــان آبــان مــاه اعــام
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شــود ،اذعــان داشــت :پــس از اعــام فراخــوان در بــازه ای  ۱۰روزه شــرکت هــای فنــاور تقاضــای خــود را همــراه بــا مســتنداتی
همچــون حســن ســابقه مالــی شــرکت و داشــتن توانایــی مالــی بــرای انجــام ســاخت و ســاز ،متــراژ تقریبــی مــورد نیــاز ،امکانــات و
فضاهــای کارگاهــی و اداری کــه مــی خواهنــد داشــته باشــند را ارســال خواهنــد نمــود .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اراضــی بصــورت اجــاره  ۳۳ســاله بــه شــرکت هــای فنــاور داده شــده کــه قابــل تمدیــد نیــز مــی باشــد،
متذکــر شــد :هــر ســه ســال یکبــار مبلغــی جهــت اجــاره زمیــن واگــذار شــده تعییــن مــی شــود کــه شــرکت هــا بایــد نســبت بــه
پرداخــت آن اقــدام نماینــد .
دکتــر ذوالقــدر درخصــوص شــاخص هــای ارزیابــی بــرای اعطــای زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور گفــت :ســطح فنــاوری ،تعــداد
فنــاوری هــا تجــاری شــده ،فهــم بــازار در ســالهای گذشــته ،وضعیــت دانــش بنیــان بــودن ،توانایــی جــذب ســرمایه گــذار ،اعضــای
هیئــت مدیــره ،میانگیــن صــادرات ،فــروش و بحــث هــای مرتبــط جــز شــاخص هــای ارزیابــی مــا بــوده کــه هــر قســمت بــرای
خــود امتیــاز جداگانــه ای داشــته و در نهایــت براســاس امتیــازات کســب شــده ،اراضــی در اختیــار شــرکت هــای برتــر قــرار داده
مــی شــود .
وی بــا بیــان اینکــه طــرح واگــذاری زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور فرصتــی بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی باشــد تــا
بتواننــد مســتقر و مســتقل شــوند ،عنــوان کــرد :شــرکت هایــی کــه موفــق بــه کســب امتیــازات الزم مــی شــوند ۲ ،ســال زمــان
داشته تا ساخت و ساز را انجام دهند .
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس
درخصــوص وضعیــت دفاتــر شهرســتانی در
ایــن طــرح بیــان کــرد :طــرح واگــذاری
زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور در فاز
اول در شــهر شــیراز اجــرا مــی شــود
و طبــق صحبــت هایــی کــه داشــته
ایــم ،در فازهــای بعــدی ایــن طــرح را بــه
شهرســتان هــا نیــز تعمیــم خواهیــم داد .
اســتقبال شــرکت هــا از طــرح واگــذاری
زمیــن
روح اهلل علیــزاده ،مدیرعامــل شــرکتی نوپــا
بــا ابــراز خرســندی از طــرح واگــذاری
زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور بــه خبرنگار
خبرگــزاری علــم و فنــاوری گفــت :یکــی از
موضوعاتــی کــه بســیار ذهــن مــن و ســایر
دوســتان را در شــرکت درگیــر کــرده بــود،
بحــث مــکان فعالیــت شــرکت و هزینــه هــای ناشــی از آن بــوده اســت .
وی ادامــه داد :تمــام تالشــمان را بــرای داشــتن کلیــه معیارهــای الزم بــه کار خواهیــم گرفــت تــا امتیــازات مــورد نیــاز را کســب
کــرده و بتوانیــم مکانــی طبــق ســلیقه و نیــاز خــود بــرای شــرکتمان بســازیم .
تنــی چنــد از نماینــدگان شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان نیــز رضایــت خــود نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح را بــه خبرنــگار مــا
گفتــه و از مســئولین عــدم تبعیــض و دقــت نظــر در انتخــاب شــرکت هــا را خواســتار شــدند .
لزوم دقت در انتخاب شرکت ها برای دریافت زمین
در خــوب بــودن طــرح واگــذاری زمیــن بــه شــرکت هــای فنــاور کــه شــکی نیســت امــا بایــد تمــام تــاش مســئوالن مربوطــه بــه
کار گرفتــه شــود تــا بــا دقــت نظــر ویــژه ،رصــد کلیــه مســائل و عــدم تبعیــض و رانــت شــرکت هایــی کــه الیق و شایســته داشــتن
مکانــی بــرای خــود هســتند ،انتخــاب شــوند کــه قطــع بــه یقیــن مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری در اســتان فــارس چنیــن خواهد
کــرد .
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بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران از پارک علم و فناوری فارس
رئیس سازمان فناوری اطالعات کشور عنوان کرد؛
شــیراز؛ شــهری مناســب بــرای کســبوکارهای حــوزه آیتــی و آیســیتی /بــرای توســعه
نــوآوری نیازمنــد فرهنــگ متناســب بــا ایــن حــوزه هســتیم
بدکتــر ناظمــی معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران بــا ســفر بــه اســتان فــارس
از پــارک علــم و فنــاوری فــارس بازدیــد و ضمــن حضــور در نشســت مشــترک بــا فعــاالن اکوسیســتم نــوآوری اســتان فــارس از
نمایشــگاه دســتاوردهای واحدهــای فنــاور در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری فــارس بازدید
کر د .
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر امیــن رضــا ذوالقــدر ضمــن معرفــی دســتاوردهای پــارک بــا بیــان اینکــه بیــش از یــک چهــارم
شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری فــارس را شــرکت هــای حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تشــکیل میدهنــد افزود:
اســتان فــارس و شــهر شــیراز پتانســیل مناســبی در ایــن خصــوص دارد و امیدواریــم بــا افتتــاح بــرج فنــاوری بتوانیم میزبــان تعداد
بیشــتری از شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیان باشــیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات و رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات کشــور در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه در آمایشهــا ،اولویتهــای
کســب و کار مناســب در هــر شــهر بــا ویژگــی ســرزمینی را میســنجند ،گفــت :شــیراز بــه عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی بــرای
آیتــی و آیس ـیتی انتخــاب شــده اســت.
امیــر ناظمــی معــاون وزیــر ارتباطــات و رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات کشــور در جمــع کارآفرینــان و شــرکتهای نوپــای
پــارک علــم و فنــاوری فــارس بــا بیــان اینکــه اولیــن گــروه از آمایشهــای انجــام شــده در ایــران توســط طــرح ســتیان گفــت :در
آمایشهــا ،اولویتهــای کســب و کار مناســب در هــر شــهر بــا ویژگــی ســرزمینی را مــی ســنجند و شــیراز بــه عنــوان یکــی از
مراکــز اصلــی بــرای آیتــی و آیس ـیتی انتخــاب شــده اســت.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا شــیراز اینگونــه بــرای ایــن حــوزه شــناخته مــی شــود؟ افــزود :ورود بــه حوزههــای نــو نیازمنــد
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چهــار چــوب نــو اســت طــی بررسـیهایی کــه صــورت گرفتــه فــرض ایــن بــوده کــه شــیراز و فرهنگــی کــه وجــود دارد ،بیــش از
هــر مولفــه پذیــرش افــکار اســت و ســپری در مواجــه بــا فناوریهــای نــو ندارنــد.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات کشــور تصریــح کــرد :مــا بــرای توســعه نــوآوری شــاید به منابــع متعــددی مثــل مالــی و فناورانه
نیــاز داشــته باشــیم امــا نکتــه مهــم تــر فرهنــگ متــداول در منطقــه جغرافیــای اســت .مــا فقــط به ابــراز توســعه نیــاز نداریــم بلکه
فرهنــگ توســعه و خــوش آمــد گویــی بــه فناوری اسـت.
ناظمــی یکــی از نمونــه فرهنــگ توســعه را شــرکتهای موجــود در پــارک علــم و فنــاوری دانســت و تاکیــد کــرد :شــرکت هایــی
کــه در پــارک هــای علــم و فنــاوری وارد شــوند ،مبنــای خودشــان را بــر پیشــرفت مــی گذارنــد و امیــد دارنــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه خیلــی از اوقــات همیــن دغدغــه ذهنــی باعــث میشــود کــه انســان
منتقــد بــه وضــع امکانــات شــود و تبدیــل بــه معتــرض و روحیــه بــرای جنگیــدن دارد و تــاش مــی کنــد تــا ایــرادات را برطــرف
کند .
وی بــا بیــان اینکــه در کشــورهای توســعه یافتــه ،هــزاران نفــر از دانشــگاه اخــراج مــی شــوند و تعــدادی از آن هــا مــی توانــد بیــل
گیتــس باشــد و یــا مــی توانــد یکــی از توابــع در ایــن حــوزه باشــد ،اظهــار داشــت :در مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه در سِ ــیر
توســعه شــرکت هایــی کــه موفــق مــی شــوند یــا ایــده خــود را کامــل بــه شــرکت هــای بــزرگ بــه صــورت الیســنس می فروشــند
و شکســت نخــورده انــد.
بنــا بــه عقیــده ایــن مقــام مســئول در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بــه وفــور شــرکتهایی داریــم کــه ویژگــی هــای کــه
بــازار و دیجیــکاال را بازســازی مــی کننــد و ارائــه خدمــات میدهنــد امــا خیلــی از شــرکت هــای کــه بــه آن شکســت خــورده اطالق
مــی شــود ،محصــول خــود را کامــل بــه صــورت الیســنس فروختــه انــد لــذا موفــق تــر بــوده انــد.
معــاون وزیــر ارتباطــات افــزود :بــه نظــر میرســد کــه تعریــف شکســت را اشــتباه داریــم ،وقتــی رویــای اشــتباهی مــی فروشــیم
انســان هــا روی ایــده شــأن پافشــاری مــی کننــد و بــه نظــر مــی رســد ناشــی از نــوع نــگاه مــا بــه نــوآوری اســت.
بــه گفتــه ناظمــی ،هــر شــهری بــرای رشــتهای مناســب اســت و کســب و کار هــای نوپــا در محــل متناســب خــود بهتــر رشــد مــی
کننــد .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارزیابــی از خودمــان مــی توانــد مــا را بــه توســعه رســاند ،مــا باید چارچــوب فکــری را توســعه بدهیم
و نبایــد بــه رویاهایــی کــه ریشـههای مناســبی نــدارد ســرمایهگذاری کنیــم.
در پایــان جلســه ،شــرکتهای نوپــا و اســتارتاپی مشــکالت خــود را نظیــر ســاماندهی کسـبوکارهای نوپــا ،مشــکل منابــع انســانی،
بیمــه ،محدودیــت هــای مالیاتــی و ..را مطــرح کردند.
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اخبـار

خبـر تصویری

در راســتاي طــرح توســعه زيرســاختهاي پــارک علــم و فناوري
صــورت گرفت؛
نشســت مشــترک رئيــس پــارک و مديــران اداره کل راه و
شهرســازي اســتان فــارس

در راســتاي توســعه زيرســاختهاي پــارک در حمايــت از
واحدهــاي فنــاور و واگــذاري اراضــي بــه شــرکتهاي فنــاور و
دانشبنيــان نشســت مشــترکي بــا حضــور رئيــس پــارک علــم
و فنــاوري فــارس ،معــاون امــاک و حقوقــي ،روســاي اداره
واگــذاري اراضــي و فنــي اداره کل راه و شهرســازي اســتان فارس
برگــزار شــد.
دکتــر ذوالقــدر رئيــس پــارک علــم و فنــاوري فــارس در ابتــدا بــا
ارائــه گــزارش از وضعيــت پــارک در ســطح کشــور ،توســعه زيرســاختهاي فيزيکــي و تملکــي پــارک را از اولويتهــاي برنامــه هــاي
پيــش رو برشــمرد و اضافــه کــرد :در گام نخســت ،ســند مالکيــت اراضــي در تملــک پــارک بــه صــورت قانونــي صــادر شــده اســت.
دکتــر ذوالقــدر افــزود :آئيــن نامــه هــاي واگــذاري زميــن بــه واحدهــاي فنــاور تهيــه شــده اســت و مقدمــات توســعه زيرســاختي
تاسيســاتي نيــز در دســت اقــدام اســت تــا اراضــي مــورد نيــاز واحدهــاي فنــاور بــه متقاضيــان واگــذار شــود.
ذوالقــدر معــاون امــاک و حقوقــی راه و شهرســازی فــارس نيــز در ايــن نشســت بــا اشــاره بــه محدوديــت زمينهــاي فاقــد کاربــري
در ســطح شــيراز بيــان داشــت :بــا توجــه بــه اهميــت جايــگاه پــارک علــم و فنــاوري فــارس در توســعه دانــش و فنــاوري اســتان،
آمــاده همــکاري بــا ايــن مجموعه هســتيم.

نشست هیات رئیسه وکارکنان
وگرامیداشت روزحافظ

افتخاری دیگرازواحدهای فناورپارک علم و فناوری فارس

شــرکت رادمــان صنعــت ،واحد نمونــه خدمات فنی و مهندســی
اســتان فارس
شــرکت رادمــان صنعــت از واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری فــارس موفــق بــه کســب
عنــوان واحــد نمونــه خدمــات فنــی و مهندســی اســتان فــارس
شــد .هــر ســاله و همزمــان بــا گرامیداشــت روز صنعــت در
شــهریور مــاه ،از فعالیــن اقتصــادی اســتان تقدیــر بــه عمــل می
آمــد کــه مراســم امســال بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــا
تاخیــر و بــه صــورت محــدود در تاریــخ ســه شــنبه  ۲۰آبــان ماه
در ســازمان صنعــت و معــدن اســتان فــارس برگــزار شــد.
برگزاری نشست مشترک باکارگزارفنبازاراستان فارس

نشســت مشــترک بــا کارگــزار فنبــازار اســتان فــارس بــا حضود
نمایندگانــی از کارگــزاری و رئیــس شــهرک صنایــع شــیمیایی و
تعــدادی از مدیــران عامــل واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک
برگــزار شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــا تالشــها و پیگیریهــای هیــات
رییســه پــارک ،کارگــزاری فــن بــازار بــه منظــور ارایــه خدمــات
بازاریابــی و جــذب ســرمایه گــذار در محــل پــارک مســتقر
خواهنــد بــود.
شــرکت هــای متقاضــی بازاریابــی محصــول و نیازمنــد ســرمایه
گــذار بــا ثبــت نــام در شــبکه فــن بــازارو یــا تمــاس بــا شــماره
هــای ذکــر شــده در پوســتر فــن بــازار امــکان اســتفاده از
خدمــات فــن بــازار را خواهنــد داشــت.
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اخبـار
فناورپارک علم و فناوري فارس،کارآفرين برترملي شد

امضاء تفاهم نامه شرکت نیرو صنعت عقیق و هلدینگ خلیج فارس

ســیزدهمین جشــنواره کارآفرینــان برتــر بــا هــدف شناســایی
کارآفرینــان در سراســر کشــور و انتخــاب برتریــن کارآفرینــان
و معرفــی آنــان بــه عنــوان الگوهــای برتــر بــه آحــاد جامعــه
خصوصــا جوانــان برگــزار شــد.
در ايــن مراســم کــه بــا حضــور معــاون اول رئيــس جمهــور،
وزيــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــي برگــزار شــد از کارآفرينــان
برتــر ملــي تقديــر شــد.
عبدالحســين شــرفي مديرعامــل شــرکت رادمــان صنعــت
از واحدهــاي فنــاور و دانشبنيــان مســتقر در پــارک علــم و
فنــاوري فــارس بــه عنــوان يکــي از منتخبيــن ايــن جشــنواره
مــورد تقديــر و تحســين قــرار گرفــت.
شــایان ذکــر اســت شــرکت رادمــان صنعــت در زمينــه طراحــي
و ســاخت تجهيــزات آزمايشــگاهي فعــال اســت.
بازدید معاون دادستان دادگستری فارس ازپارک علم و فناوری فارس

ابراهیــم ابراهیمــی ،معــاون دادســتان دادگســتری فــارس بــرای نخســتین بــار از پــارک علــم و فنــاوری فــارس بازدیــد و بــا فعــاالن
اســتارت آپ هــا ،مراکــز رشــد و شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان گفتگــو کــرد و از نزدیــک در جریــان دغدغــه هــا و مطالبــات
آنهــا قــرار گرفــت.
دکتــر امیــن رضــا ذوالقــدر رئیــس پــارک علــم و فنــاوری فارس
در ابتــدای ایــن نشســت بــا معرفــی پــارک علــم و فنــاوری بیان
داشــت :در حــال حاضــر شــرکتهایی فعــال در زمینــه تولیــد
تجهیــزات ایمنــی و امنیتــی خــودرو و نیــز نــرم افــزاری و هوش
مصنوعــی در پــارک حضــور دارنــد کــه مــی تواننــد در حــوزه
کاهــش وقــوع جــرم و پیشــگری از آن بــا مجموعــه دســتگاه
قضایــی همــکاری کننــد.
دکتــر رعنایــی معــاون پشــتیبانی پــارک نیــز در ایــن نشســت،
بــا اشــاره بــه انقــاب صنعتــی و اهمیــت توجــه بــه فناوریهــای
نویــن در حــوزه قضــای و انتظامــی ،خواســتار اعــام نیازهــای
فناورانــه دســتگاه قضــا بــه واحدهــای فنــاور و همچنیــن
اولویتبنــدی ایــن نیازهــا شــد.
دکتــر ابراهیمــی معــاون دادســتان دادگســتری فــارس نیــز اظهــار داشــت :پــارک علــم و فنــاوری فــارس را میتــوان نمونـهای از
شــهر هوشــمند و بــه عنــوان پایلــوت معرفــی کــرد کــه دادگســتری فــارس بــه منظــور تحقــق اهــداف علمــی همــکاری نزدیکــی با
ایــن مجموعــه خواهــد داشــت .وی افــزود انشــاءاهلل پــس از ایــن بازدیــد اتقاقــات خوبــی خواهــد افتــاد.
وی گفــت:در ایــن پــارک فعالیتهــای زیــادی در حوزههــای مختلــف دانــش بنیان شــامل پژوهشــی ،فرهنگــی ،تولیــدی و خدماتی
در حــال انجــام اســت کــه بــا پیشــرفت دانــش و تکنولــوژی شــاهد هســتیم کــه پارکهــای علــم و فنــاوری ،اســتارتاپ هــا و
شــرکتهای دانشبنیــان در حــال تبدیــلشــدن بــه ادبیــات نهادینـ ه شــده در کشــور هســتند و ســهم مؤثــری و تأثیرگــذاری را
بــر عهــده دارنــد.
معــاون دادســتان دادگســتری فــارس درپایــان پــس از آشــنایی بــا ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان فــارس گفــت :بــا
تکیــه بــر ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان فــارس مــی تــوان کارهــای مهمــی در جهــت اجــرای پــروژه هــای اثــر گــذار
در اســتان وکشوربرداشــت.
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امضــاء تفاهــم نامــه ســاخت کاترهــای پلیمــر ،بيــن شــرکت نیــرو صنعــت عقیــق مســتقر در پــارک علــم و فنــاوري فــارس و
هلدینــگ خلیــج فــارس (جهــت ســاخت کاترهــای پلیمــر مــورد نیــاز پتروشــیمی خوزســتان)
ـی
مديرعامــل شــرکت نیــرو صنعــت عقیــق گفــت :پــس از طــی تحقیقــات فــراوان ايــن شــرکت موفــق بــه کســب دانــش فنـ ِ
ســاخت کاترهــای پلیمــر بــا تکنولــوژی بــاالیِ ســاخت و مــورد
نیــاز صنایــع پتروشــیمی گردیــد.
مهنــدس مختــاري اظهــار داشــت :ایــن شــرکت تنهــا شــرکتی
اســت کــه توانســت بــرای اولیــن بــار ایــن تجهیــز مهــم را در
کشــور بومــی ســازی کــرده و تنهــا تولیــد کننــده آن در کشــور
مــی باشــد کــه پــس از تســت میدانــی بــه مــدت  ۳تــا  ۴ســال،
موفــق بــه تجــاری ســازی و ســاخت ایــن محصــول جهــت
پتروشــیمیهای مختلــف ،ازجملــه پتروشــیمیهای خوزســتان
و شــهید تندگویــان گردیــده اســت.
مديرعامــل شــرکت نيــرو صنعــت عقيــق افــزود :ايــن شــرکت
موفــق شــد در نمایشــگاه ســاخت داخــل صنعــت پتروشــیمی
کــه در جزيــره کيــش برگــزار شــد بــا هلدینــگ خلیــج فــارس
(جهــت ســاخت کاترهــای پلیمــر مــورد نیــاز پتروشــیمی
خوزســتان) تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کنــد.
شــايان ذکــر اســت کاترهــای پلیمــر جهت تولیــد گرانولهــای پلیمــری در انتهــای فرایند تولیــد محصــوالت در صنایع پتروشــیمی
کاربرد دارد.
موفقیت واحدهای فناورمستقردررویداد استارت آپی صنعت یار

چهارمیــن رویــداد اســتارتاپی اســتان فــارس کــه به همــت بنیاد
گمبــا کارگــزار رســمی فــن بــازار منطقــه ای اســتان فــارس و
همــکاری شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان فــارس برگزار
شــد دو تیــم از واحدهــای فنــاور مســتقر در پارک علــم وفناوری
فــارس موفــق بــه کســب رتبــه هــای اول و ســوم ایــن رویــداد
فناورانه شــدند.
شــرکت پــارس رومینــا بســپار بــا طــرح مســتربچ اکســا زیســت
تخریــب پذیــر موفــق بــه کســب رتبــه اول و شــرکت فــارس
طبیــب تکنولــوژی بــا طــرح دســتگاه تصفیــه و ضــد عفونــی
کننــده هــوا و نابــود کننــده ویــروس هــا و باکتــری هــا موفــق
بــه کســب رتبــه ســوم شــد.
شــایان ذکــر اســت هــر دو شــرکت از واحدهــای فنــاور مســتقر
در مرکــز رشــد نفــت ،گاز و پتروشــیمی در پــارک علــم و فناوری
فارس هســتند.

بازدید مدیران شرکت پاالیشگازپارسیان ازپارک علم و فناوری فارس

در ابتــدای نشســت مشــترک بــا مدیــران شــرکت پاالیــش گاز پارســیان ،دکتــر ذوالقــدر بــا معرفــی پــارک علــم و فنــاوری فــارس
بیــان کــرد کــه از ابتــدای شــکل گیــری ایــن پــارک بیــش از  ۱۱۰۰شــرکت در ایــن مجموعــه مــورد حمایــت قــرار گرفتــه انــد کــه
بخشــی از ایــن شــرکتها اکنــون در شــهرکهای صنعتــی فعالیــت دارنــد و در حــال حاضــر  ۳۴۷شــرکت در پــارک فــارس مســتقر
می باشــند.
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اخبـار
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری بــا اشــاره بــه رشــد روزافــزون تیــم هــای اســتارتاپی در دنیــا عامــل موفقیــت ایــن تیــم هــا را دانــش،
ایــده بدیــع ،تیــم فنــی توانمنــد و اراده قــوی دانســت و عنــوان کــرد مــا در پــارک فــارس شــرکتهای بســیار موفقــی داریــم کــه
بــا بســیاری از پتروشــیمی هــا و پاالیشــگاههای کشــور قــرارداد
دارنــد .ایشــان بــا اشــاره بــه شــبکه تعاملــی پارکهــای علــم و
فنــاوری کشــور بیــان کــرد هــر یــک از پارکهــای کشــور دارای
توانمنــدی هــای خــاص خــود مــی باشــند و بــا ارتباطــی کــه
بیــن پارکهــا وجود دارد شــرکتهای مســتقر مــی تواننــد نیازهای
فناورانــه پاالیشــگاهای کشــور را مرتفــع نماینــد.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک فــارس نیــز بــا ذکــر نمونــه
هایــی از شــرکت هــای موفــق در حــوزه کاتالیســت هــای پایــه
ای بیــان کــرد کشــور امــروزه در ایــن حــوزه گامهــای بلنــدی
برداشــته و دانــش فنــی آن بــا اعتمــاد بــه فــارغ التحصیــان
دانشــگاهی وجــود دارد .دکتــر ســاالری بــه نقــش فــن بــازار ملی
و منطقــه ای اشــاره نمــود و افــزود بــا تقویــت ایــن شــبکه بازاریابــی محصــوالت دانــش بنیــان مــی توانــد افزایــش یابــد.
دکتر ساالری از مدیران شرکت پاالیش گاز پارسیان تقاضا نمود نیازهای فناورانه خود را به پارک فارس اعالم نمایند.
مهنــدس علمــدار بابایــی مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش گاز پارســیان نیــز بــا اشــاره بــه لــزوم فرهنگ ســازی بــرای کارآفرینــی بیان
کــرد انتظــار اســت شــرکتهای توانمنــد پــارک نیازهــای اعــام شــده و پیــش بینــی نشــده کــه در آینــده ممکــن اســت ایجاد شــود
را بــا تعامــل نزدیــک بــا ایــن مجموعــه مرتفــع نماینــد .همچنیــن ایشــان تقاضــای مرکــز نــوآوری در مجــاورت پاالیشــگاه را مطرح
نمــود .در ادامــه دکتــر اســماعیلی از مدیــران شــرکت پاالیــش گاز پارســیان بــه نیازهــای ایــن مجموعــه در زمینــه کالیبراســیون
سیســتمهای اولتراســونیک ،آنالیزورهــای آزمایشــگاهی بــر خــط ،حــوزه ابــزار دقیــق و همچنیــن روغــن ترمینــول  ۶۶اشــاره نمود.
دکتــر کشــاورز مدیــر مرکــز رشــد نفــت ،گاز و پتروشــیمی پــارک فــارس بــا اشــاره بــه حضــور نزدیــک بــه  ۸۰شــرکت اســتارتاپی
و رشــد یافتــه در حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی در پــارک فــارس افــزود بــه عنــوان نمونــه شــرکت پتــرو پویــان جنــوب در حــوزه
باالدســت ،شــرکت امــواج آبــی و مــدار رایانــه در زمینــه کارت هــای الکترونیکــی فعــال هســتند و از بســیاری از پاالیشــگاهای گاز
تقاضــا دارند.
در پایــان بــر ادامــه همــکاری پــارک علــم و فنــاوری فــارس و شــرکت پاالیــش گاز پارســیان تاکیــد شــد و مقــرر گردیــد کــه تیــم
هــای تخصصــی پاالیشــگاه جهــت رفــع نیازمنــدی هــای مجموعــه از شــرکت هــای فنــاور مســتقر در پــارک بازدیــد نماینــد.
موفقیت واحدهای فناورمستقردرجشنوارهکسب وکارهای نوآفرین فارس

شــرکتهای بانــی زیســت بســپار هیلــدا و اســپاد ســپهر پارســه
از واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد کشــاورزی ،منابــع
طبیعــی و صنایــع تبدیلــی موفــق بــه کســب عنــوان تیمهــای
برتــر در جشــنواره کســب و کارهــای نوآفریــن فــارس شــدند.
ایــن رویــداد در راســتای رونــق کارآفرینــی و کمک به گســترش
و بهبــود اکوسیســتم اســتارتاپی و انتخــاب کســب و کار هــای
نــوآور و برتــر اســتان فــارس توســط مرکــز نــوآوری و کارآفرینی
دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد.
امتیــازات و جوایــز در نظــر گرفتــه شــده بــرای تیــم هــای برتربه
شــرح زیر اســت :
جایزه ویژه  ۱۰میلیون تومانی برای تیم های برتر
معرفی به صندوق نوآوری و شکوفایی
استقرار  ۵تیم برتر در پارک علم و فناوری فارس
تخفیفــات ویــژه خدمــات تجــاری ســازی دانشــگاه شــیراز بــرای
تیــم هــای منتخب
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محورهــای ایــن جشــنواره  :تجــارت الکترونیــک ،علــوم انســانی ،آمــوزش ،هــوش مصنوعــی ،فینتــک ،ســامت ،بــازی ســازی،
اینترنــت اشــیا ،بیوتکنولــوژی ،مکاترونیــک ،رباتیــک ،انــرژی ،نانــو ،کشــاورزی ،نفــت و گاز و مــواد نویــن و پیشــرفته بــود کــه طی ۲
مرحلــه داوری و برگــزاری یــک کارگاه ،منتخبیــن هــر بخــش معرفــی شــدند.
راهاندازی پلتفرم تجارت بینالمللی برای فروشکاالهای ایرانی درپارک علم و فناوری فارس

شــرکت پیــک فرزانــه پویــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری فــارس بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه
راهانــدازی پلتفــرم آنالیــن تجــارت بینالمللــی بــرای فــروش کاالهــای ایرانــی بــا نــام تجــاری «چیــگل» شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری فــارس و بــه نقــل از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،فرزانــه دانشــمند ،مدیرعامل
شــرکت پیــک فرزانــه پویــان در مــورد پلتفــرم آنالیــن تجــارت الکترونیــک بینالمللــی «چیــگل» گفــت :در ایــن بــازار اینترنتــی،
تولیــد کننــده و تامیــن کننــده کاالهــای ایرانــی تمامــی فرآیندهــای حمــل ،توزیــع داخلــی ،حمــل و نقــل بینالمللــی ،تامیــن
درگاههــای دریافــت ارزی ،بازپرداخــت ارزی و ریالــی و تمامــی فرآیندهــای لجســتیک در چرخــه فــروش خــرد و عمــده ایرانــی را به
چیــگل و شــرکای تجــاری آن واگــذار کردهانــد.
وی ادامــه داد :چیــگل ابــزار مدیریــت فــروش اینترنتــی خــرد و عمــده کاالهــای ایرانــی اســت .ایــن پلتفــرم بــا اتصــال بــه درگاه
دریافــت و پرداخــت ارزی( ۱۶ارز) و حمایــت از زبانهــای مختلــف زنــده دنیــا( ۲۰زیــان) در اختیــار تولیدکننــدگان کوچــک،
متوســط و بــزرگ بــرای جهانیســازی کاالی ایرانــی قــرار میگیــرد.
دانشــمند شــعار ایــن شــرکت را «کاالی ایرانــی بــرای ایرانــی و کاالی ایرانــی بــرای جهــان» عنــوان کــرد و گفــت :ایــن پلتفــرم ۶۰۰
کســب و کار مختلــف خانگــی و همچنیــن تولیدکننــدگان داخلــی را پوشــش میدهــد .مــا در حــوزه تولیــد هیــچ انحصــاری نداریم
و هــر نــوع کاالیــی کــه تولیــد میشــود را بعــد از پایــش و ارزیابــی بــه منظــور ســطحبندی محصــوالت در پلتفــرم بــرای فــروش
قــرار میدهیــم .ارزیابــی مــا بــرای کاالهــای حــوزه ســامت و بهداشــت بــه مجوزهــای ســختگیرانهتری احتیــاج دارد و کمتریــن
ســختگیری مــا در خصــوص صنایــع دســتی اســت کــه کمتریــن فرآینــد ارزیابــی را دارد.
وی مشــتریان خارجــی ایــن بــازار اینترنتــی را  ۳۰درصــد و از کشــورهایی نظیــر قطــر ،عمــان ،افغانســتان ،تایلنــد ،مالــزی و اندونزی
عنــوان کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه مشــتریان بینالمللــی نیــز میتواننــد از طریــق چیــگل محصــوالت ایرانــی را خریــداری
کننــد میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه در کشــور هیــچ رقیبــی بــرای چیــگل وجــود نــدارد زیــرا بــه عنــوان مثــال دیج ـیکاال تنهــا
مشــتری داخلــی دارد .بــرای ارائــه خدمــات لجســتیک و حمــل و نقــل از تمامــی روشهــا ماننــد ارســال بــا پیــک ،خــودرو یــا از
طریــق پســت اســتفاده میکنیــم.
مدیرعامــل شــرکت پیــک فرزانــه پویــان در مــورد تســهیالتی دریافتــی ایــن شــرکت از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی خاطرنشــان
کــرد :محصــول مــا بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری ،بالــغ و بــه مارکــت وارد شــده اســت .ســه میلیــارد تومــان تســهیالت نمونهســازی
از صنــدوق نــوآوری دریافــت کردیــم و در حــال حاضــر کمتــر از  ۹مــاه اســت کــه در مارکــت ورود کردهایــم و  ۴هــزار کاربــر۱۵ ،
هــزار قلــم کاالی ایرانــی و  ۱۷۰۰تامیــن کننــده داریــم .بــه غیــر از موبایــل و تبلــت باقــی محصــوالت ،کاالی ایرانــی هســتند.
دانشــمند بزرگتریــن برنامــه آتــی «چیــگل» را تمرکــز در مارکتینــگ بیــان کــرد و گفــت :مشــتریمداری در ســرلوحه کار مــا قــرار
دارد و تاکنــون هیــچ شــکایتی از کاربــران خــود نداشــتیم و رتبــه باالیــی در مشــتریمداری داریــم .بــا ایــن وجــود در نظــر داریــم
کــه تــا پایــان ســال جــاری پلتفــرم چیــگل را در یــک کشــور دیگــر نیــز راهانــدازی کنیــم .هــدف مــا از ایــن اقــدام صــادر کــردن
پلتفــرم بــه کشــورهای دیگــر و عرضــه محصــوالت ایرانــی بــه کشــورهای دیگر اســت .بــه جــرات در جهــان اولین پلتفرمی هســتیم
کــه کاالی ایرانــی را بــه جهــان عرضــه میکنیــم و کاربــران بینالمللــی کــه بــه دنبــال کاالی ایرانــی هســتند میتواننــد از طریــق
ایــن پلتفــرم خواســته خــود را بــرآورده کنند.

17

اخبـار
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه
و پژوهشی استان فارس در
حوزه کرونا در پارک علم و فناوری
فارس برگزار شد.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری فــارس در حاشــیه نمایشــگاه
دســتاوردهای فناورانــه و پژوهشــی اســتان فارس در حــوزه کرونا
در پــارک علــم و فنــاوری فــارس بیــان داشــت :از ابتــدای شــیوع
ویــروس کرونــا تاکنــون  ۳۳شــرکت مســتقر در ایــن پــارک در
ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری و مقابلــه بــا آن فعالیــت داشــتهاند.
دکتــر امیــن رضــا ذوالقــدر افــزود :ایــن شــرکتها در ایــن مــدت
موفــق شــدند یــک یــا چنــد محصــول را تولیــد کننــد کــه البته
رونــد فعالیــت آنهــا نیــز بــر اســاس نیــاز روز جامعــه تعریــف
میشــد.
وی اضافــه کــرد :امــروز نیــز با مشــارکت کمیتــه علمــی کرونا در
فــارس شــاهد برپایــی نمایشــگاهی از دســتاوردهای ایــن اســتان
در حــوزه مقابلــه بــا کرونــا بــا حضــور شــرکتها و دانشــگاههای
مختلف هســتیم.
او اظهــار داشــت :ایــن نمایشــگاه شــامل تولیداتــی بــا فنــاوری
متوســط از جملــه ماســک و مــواد ضد عفونــی کننــده ،تولیداتی
در زمینــه فناوریهــای باالتــر شــامل کیتهــای تشــخیص کرونــا و همچنیــن در ســطوح باالتــر نیــز دســتگاههای تنفــس
مصنوعــی و تصفیــه هواســت.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری فــارس گفــت :ایــن تولیــدات توســط فــارغ التحصــان دانشــگاهی رقــم خــورده و نشــان میدهــد که
تحقیقــات دانشــگاهی و آموزشهایــی کــه در دانشــگاهها انجــام میشــود نتیجــه بخــش بــوده اســت.
دکتــر ذوالقــدر ادامــه داد :امــروز در تمــام پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور از جملــه فــارس ،شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه در
زمینههــای مختلــف حــوزه کرونــا فعــال هســتند و امیدواریــم کــه بــا حمایتهــای بیشــتری کــه توســط کمیتــه علمــی کرونــا
انجــام میشــود بتوانیــم در زمینــه پذیــرش چنیــن طر حهــا و تولیداتــی فعالیــت بیشــتری داشــته باشــیم.
رییــس دانشــگاه شــیراز و دبیــر کمیتــه علمــی کرونــا در اســتان
فــارس نیــز در ایــن آئیــن بیــان داشــت :بــا وجــود اینکــه
ویــروس کرونــا مســائل و مشــکالت بســیاری را بــرای جامعــه
ایجــاد کــرد امــا جوانــان مــا توانســتند در بخشهایــی از دل
همیــن تهدیدهــا ،فرصتهــای بســیاری را خلــق کننــد.
دکتــر نادگــران افــزود :در پــی تشــکیل ســتاد اســتانی کرونــا،
یــک کمیتــه علمــی نیــز ذیل آن تشــکیل شــد و توانســت ظرف
ایــن مــدت اقدامــات خوبــی را انجــام دهــد و امــروز نیــز شــاهد
برپایــی نمایشــگاهی از دســتاوردها و تولیــدات علمــی مرتبــط با
کرونــا بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری ایــن اســتان هســتیم.
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وی ادامــه داد :ایــن نمایشــگاه در حقیقــت ایــن فرصــت را فراهــم آورد کــه مجموعههــا و شــرکتها ،بخشهایــی از فعالیتهــای
پژوهشــی کــه در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا انجــام داده و یــا محصوالتــی کــه در ایــن زمینــه تولیــد کردهانــد را بــه نمایــش بگذارنــد.
او اظهــار داشــت :بــر همیــن اســاس و بــه دنبــال فراخــوان برگــزاری ایــن نمایشــگاه از ســوی کمیتــه علمی ســتاد اســتانی مدیریت
کرونــا ،طرحهــای زیــادی از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه نمایشــگاه ارســال شــد کــه از ایــن میــان  ۱۹۱طــرح را بــا همــکاری
داورانــی از سراســر کشــور انتخــاب کردیــم کــه تعــدادی در ایــن نمایشــگاه معرفــی میشــوند.
دکتــر نادگــران گفــت :تعــدادی از ایــن طرحهــا در دانشــگاههای اســتان فــارس در دســت انجــام اســت و بــرای برخــی نیــز در
تــاش هســتیم کــه حمایتهــای اعتبــاری جــذب کنیــم.
در ایــن نمایشــگاه ،تولیــدات و دســتاوردهای شــرکتها و دانشــگاههای مختلــف اســتان فــارس از جملــه دســتگاه ضــد عفونــی
کننــده هوشــمند ،ماســک پارچـهای ضــد ویــروس ،ســامانه کمــی ســازی بافــت آســیب دیده ریــه ،لــوازم و تجهیــزات آزمایشــگاهی
و بیمارســتانی پلیمــری و دســتگاه مولــد گاز ازون بــه نمایــش گذاشــته شــد.
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گـزارش

گـزارش
با تالش واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس صورت گرفت؛
بومیسازی  ۷۵درصد از فناوری شیرهای کنترلی در صنعت نفت
مدیرعامــل شــرکت رادمــان صنعــت گفــت :بــدون هیــچ حمایتــی  ۷۵درصــد از فنــاوری شــیرهای کنترلــی را بومیســازی کردیــم .در واقــع نــه تنهــا
حمایتــی از تولیــد تجهیــزات نفــت صــورت نگرفــت بلکــه چــوب الی چــرخ تولیدکننــده گذاشــتند.
بومیسازی  75درصد از فناوری شیرهای کنترلی بدون حمایت وزارت نفت
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،یکــی از طرحهــای بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت کــه در دولــت یازدهــم مطــرح شــد ،طرحــی بــا عنــوان
بومیســازی  ۱۰قلــم کاالی اســتراتژیک در صنعــت نفــت کــه بــا هــدف حمایــت از ســاخت داخــل و پوشــش خالءهــای تکنولوژیــک در حــوزه تجهیــزات
مــورد نیــاز صنعــت نفــت ،در ســال  ۹۳مطــرح گردیــد .ایــن  ۱۰قلــم کاالی اساســی شــامل تجهیــزات ســرچاهی و درون چاهــی ،پمپهــای مربــوط بــه
چــاه ،متههــای حفــاری ،شــیرهای کنترلــی ،انــواع لولههــا ،الکتروموتورهــا ،ماشــینهای دوار ،فوالدهــای آلیــاژی ،ابزارهــای اندازهگیــری و ســاخت پیــگ
هوشــمند بودند.
در ایــن بیــن هــر چنــد تصمیــم وزارت نفــت مبنــی بــر بومیســازی  ۱۰قلــم کاالی اساســی نفــت تصمیــم درســتی بــوده ،امــا عمــا در فضــای اجرایــی
اقــدام تاثیرگــذاری توســط ایــن وزارتخانــه بــرای همــراه کــردن دســتگاههای دولتــی بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی صنعــت نفــت انجام نشــده
اســت .یکــی از  ۱۰قلــم کاالی اساســی صنعــت نفــت شــیرهای کنترلــی اســت کــه در مصاحبــه بــا عبدالحســین شــرفی مدیرعامــل شــرکت رادمــان
صنعــت بــه عنــوان یکــی از شــرکتهای تولیدکننــده شــیر کنترلــی بــه بررســی چالشهــای موجــود در مســیر ســاخت داخــل شــیرهای کنترلــی و
میــزان موفقیــت در بومیســازی ایــن محصــول پرداختــه خواهــد شــد.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
دستاوردهای شرکت رادمان صنعت در بومیسازی تجهیزات صنعت نفت
فــارس :بــرای شــروع بحــث لطفــا توضیحــی دربــاره اقدامــات شــرکت رادمــان صنعــت بفرماییــد .اینکــه در چــه حوزههایی فعــال هســتید و چــه اقداماتی
را در دســتور کار قــرار دادید؟
شــرفی :یکــی از تولیــدات شــرکت رادمــان صنعــت ،تولیــد انــواع شــیربرقیها اســت کــه بــرای ســاخت آن هنــوز قســمتی از آن تکنولــوژی کاملــش را
بــه دســت نیاوردهایــم .قســمت عملگــر یــا اکچویتــور وارد میکنیــم ولــی قســمت بدنــه و اصلــی را اینجــا خودمــان میســازیم .کار اصلــی شــرکت مــا
مربــوط بــه پایلوتهــای نفــت و گاز اســت .روی ایــن پایلوتهــا انــواع تجهیــزات نصــب میشــود و یکــی از ایــن تجهیــزات ،انــواع شــیرهای کنترلــی
اســت .بــه واســطه اینکــه در تامیــن اینهــا دچــار مشــکل بودیــم ،تیــم تحقیــق و توســعه مــا به ایــن نتیجــه رســید کــه روی تولید شــیرهای کنترلــی کار
کنــد تــا ببینــم تــا چــه قســمتی را قــادر هســتیم خودمــان تولیــد کنیــم.
مــا از ســال  ۹۰کــه شــروع بــه کار کردیــم ،تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت از ســال  ۹۳بــه صــورت یــک واحــد مجــزا مشــغول بــه کار شــد .البتــه
ایــن تیــم روی تولیــد تجهیــزات دیگــری هــم کار کردنــد کــه یکــی از آنهــا شــیربرقیها بــود .در ایــن راســتا غیــر از شــیربرقی ،مــا تکنولــوژی انــواع
نمکزداییهــای نفــت خــام را کامــا بومــی کردیــم.
در صنعــت نفــت یکــی از اساس ـیترین واحدهــای فــرآورش نفــت خــام ،واحــد نمکزدایــی است
کــه مــا فنــاوری ســاخت ایــن تجهیــز را کامــا بومــی کردیــم و در حــال حاضــر
دســتگاههایش را میســازیم .ســاخت ایــن تجهیــز ســال  ۹۲بومــی شــد .االن هــم
بــا مناطــق نفتخیــز جنــوب و دانشــگاه شــیراز در حــال رایزنــی هســتیم ،تــا یــک
پایلــوت ســیار از نمکزدایــی از نفــت خــام را بــرای مناطــق نفتخیــز جنــوب
آمــاده کنیــم.
مجموعــه مــا از ایــن لحــاظ کــه
هــم تیــم فنــی ،تیــم ســاخت و
تیــم تحقیــق و توســعه داریــم،
یــک پکیــج کاملــی اســت .بنابرایــن
هــر سفارشــی بــه مــا داده شــود
ایــن امــکان وجــود دارد کــه مــا
بررســی توانمنــدی ســاختش را
انجــام داده و کار تولیــد را
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آغــاز کنیــم .همچنیــن مــا تکنولــوژی تولیــد باتریهــای نیکلزینــک و نیــکلروی را در ســال  ۹۰بومــی کردیــم و در اولیــن نمایشــگاه بومیســازی و
خودکفایــی صنعــت معــدن ،رتبــه برتــر صنایــع شــیمیایی را بــه دســت آوردیــم.
از دیگــر دانشهایــی کــه شــرکت رادمــان صنعــت آنهــا را بومــی کــرده اســت میتــوان بــه نمکزدایــی از نفــت خــام بــه روش اولتراســونیک اشــاره کــرد
کــه یــک روش نویــن بــرای نمکزدایــی از نفــت خــام اســت .نمونــه کار دیگــر مــا ایــن بــود کــه بــه واســطه تیــم مکانیکــی شــرکتمان توانســتیم در
بحــث تونــل بــاد و انــواع تجهیــزات دقیــق جانبــی بــا همــکاری مرکــز آیرودینامیــک غــرب ورود کنــد و یکــی از بهتریــن برندهایــی را تولیــد کنیــم کــه
در حــوزه تونلهــای بــاد کار میکننــد.
یکــی از مشــکالت فعلــی صنعــت نفــت کشــور ایــن اســت کــه بــه هــر دلیلــی بــه وندورهــای خارجــی وابســته اســت یعنــی شــرکتهای خارجــی از قبل
بــه صنعــت نفــت تجهیــز میدادنــد و االن هــم اگــر صنعــت نفــت نیــازی پیــدا کنــد ،بــه واســطه اینکــه تمــام واحــد را یــک شــرکت خارجــی نصــب
و راهانــدازی کــرده اســت ،دوبــاره رفرنــس بــه همــان ونــدور لیسـتها میدهنــد .اگــر شــما هــم در داخــل تجهیــزی تولیــد کنیــد حتمــا بایــد توســط
شــرکت خارجــی ایــن تجهیــز تاییــد شــود .یعنــی صرفــا نمیتوانیــد تجهیــزی بســازید و بگوییــد بــا توجــه بــه تســتهای اســتانداردی کــه وجــود دارد
مــن تســت کــردم و نتیجــه داده اســت پــس اســتفاده کنیــم.
 ۷۵درصد از فناوری ساخت شیرهای کنترلی بومیسازی شده است
فارس :برای تولید شیرهای کنترلی کدام قطعات را وارد میکنید؟
شــرفی :شــیرهای کنترلــی یــک اکچویتــور دارد کــه عملگــر شــیرکنترلی اســت و بــا الجیکــی کــه میگیــرد شــیر را بــاز و بســته میکنــد .تــا االن تمــام
بدنــه شــیرهای کنترلــی را توانســتهایم در داخــل بســازیم غیــر از پوزیشِ ـنِر و کیــت خاصــی کــه روی اکچویتــور ســوار میشــود و وظیف ـهاش ارســال
فرمــان بــه یــک قســمت عملگر اســت.
البتــه بــرای تولیــد همیــن کیــت هــم
تیــم الکترونیــک شــرکت مــا دارد کار
میکنــد.
فــارس :پــس دانــش فنــی الزم بــرای
ســاخت کیــت را نداریــد؟
شــرفی :بحــث دانــش فنــی نیســت .ما
از لحــاظ امکاناتــی کــه بــرای ســاخت
داریــم ،دچــار مشــکل هســتیم و بحث
دانــش آن مطــرح نیســت .یــک وقتــی
شــما میتوانیــد کیــت را پیادهســازی
کنیــد و حــاال کــه میخواهیــد
شــروع بــه ســاخت کنیــد ،یکســری
نیازمندیهــای قطعــهای داریــد کــه
ممکــن اســت آن قطعــات را پیــدا
نکنیــد .گاهــی اوقــات بحــث مزیــت
تولیــد مطــرح اســت .چــون تولیــد
آن تجهیــز بــه تکنولــوژی تولیــد
خاصــی احتیــاج دارد و از طرفــی نیــاز
بــه تولیــد حجــم زیــادی از آن هــم
نداریــم .البتــه آن کیــت شــیرکنترلی
هــم کــه مــا داریــم بــرای ســاختش
کار میکنیــم ،در صــورت ســاخت آن ،قیمــت آن ارزانتــر و در دســترستر خواهــد بــود ولــی نکتــه بــاال رو خدمتتــان عــرض کــردم کــه توجــه داشــته
باشــید بــازار و اقتصــاد بــرای تولیــد یــک محصــول خیلــی مهــم اســت.
فارس :برای تولید یا واردات این کیت شیرکنترلی با شرکت خارجی وارد تعامل شدهاید؟
شــرفی :بلــه در همیــن شــرایط تحریــم هــم شــما میتوانیــد قطعــه بیاوریــد امــا نکتــه ایــن اســت کــه هــم هزینــه شــما باالتــر مــیرود و هــم اینکــه بایــد
مســیرهایی را طــی کنیــد کــه کار را ســخت میکنــد .مثــا بــرای واردات ایــن محصــول بایــد دو یــا ســه دســت بچرخــد .یــا مثــا از دبــی لینکــی داشــته
باشــید کــه از آنجــا برایــت خریــد کننــد .مــا همیــن االن هــم از شــرکتهایی کــه مخصوصــا در آســیای شــرقی هســتند کمــک میگیریــم و خریــد
میکنیــم ولــی قطعــا شــرایط تحریــم روی آن اثــر میگــذارد .پــس دسترســی قطــع نشــده بلکــه ســخت شــده اســت.
فارس :آیا ساخت شیرهای کنترلی کمبودی در تجهیزات خط تولید داشتید؟ این تجهیزات را چگونه تامین کردهاید؟
شــرفی :االن شــرایط اقتصــادی کشــور ،شــرایط توســعهای نیســت .یعنــی مجموعههــای اقتصــادی خصوصــی االن بــه فکــر توســعه نیســتند بلکــه به فکر
بقــا هســتند .دو ســه ســالی هســت کــه اوضــاع اینگونــه شــده اســت .بنابرایــن اگــر مــا بخواهــم تجهیــزی را بســازیم از امکانــات وجــود اســتفاده میکنیم
و بررســی میکنیــم کــه آیــا بــا امکانــات موجــود شــرکت میتــوان ایــن محصــول را ســاخت یــا خیــر .اگــر بتوانــم بــرای تولیــد آن تجهیــز یــا محصــول
اقــدام میکنــم اگــر هــم نــه کــه هیچــی .مگــر اینکــه بــازار تجهیــزی آنقــدر خــوب باشــد کــه حاضــر شــوید در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری کنیــد .مــا
در بحــث شــیرهای کنترلــی مــا از تجهیزاتــی کــه موجــود داشــتیم اســتفاده کردیم.
مــا بحــث تولیــد شــیرکنترلی را از ســال  ۹۵کلیــد زدیــم و از ســال  ۹۵تــا االن تمــام قطعاتــش جــز آن کیــت خــاص را بومیســازی کردیــم .شــیرکنترلی
بدنــه فلــزی دارد و قطعــات داخلــی آن هــم مکانیــکال و الکتریــکال اســت .مــا غیــر از بدنــه اصلــی کــه در ایــران از قبــل قابلیــت ســاخت داشــته اســت،
قطعــات مکانیکالــش را خودمــان ســاختیم .قطعــات الکتریکالــش هــم کــه عــرض کــردم باقــی مانــده اســت .امــا نکتــه ایــن اســت کــه در دیگــر صنایــع
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بــه جــز صنعــت نفــت و گاز ،کــه تــا ایــن انــدازه نســبت بــه اســتانداردها حســاس نیســتند ما توانســتیم بــا آنهــا کار کنیــم مخصوصــا با بخــش خصوصی.
چــون هزینــه هــا در وزارت نفــت بــاال اســت و اگــر اشــتباهی صــورت بگیــرد خســارات زیــادی را بایــد تقبــل کنیــم .تقریبــا مــا  ۷۵درصــد از شــیرهای
کنترلــی را بومیســازی کردهایــم.
روایتی از برخورد وزارت نفتیها در مواجهه با محصول خارجی و تولید ساخت داخل
فــارس :آیــا نــگاه دولــت و وزارت نفــت بــه ســمت حمایــت از تولیــد داخــل بــوده اســت؟ در انعقــاد قــرارداد بــا تولیدکننــدگان داخلــی چگونــه عمل شــده
ا ست ؟
شــرفی :بــا وزارت نفــت تــا بــه االن قــراردادی نداشــتیم ،چــون تاییدیـهای بــه مــا ندادهانــد .مــدل قــراردادی وزارت نفــت و ســایر دســتگاههای دولتــی
ایــن اســت کــه اگــر شــما تجهیــزی داریــد میســازید و میخواهیــد تحویــل بدهیــد ،در قبــال پیــش پرداختــی کــه معمــوال بیشــتر از  ۲۵درصــد نیســت
مگــر شــرایط خــاص باشــد ،بایــد ضمانتنامــه بانکــی در قبــال قراردادتــان بدهیــد .در قبــال حســن انجــام کار هــم یعنــی وقتــی دســتگاه تحویــل داده
شــد ،دســتگاه بایــد تسـتهای مختلفــی را بگذرانــد تــا وزارت نفــت بــا شــما تســویه حســاب کنــد .در عیــن حــال شــما بایــد یــک ضمانــت حســن انجام
تعهــدات نــزد وزارت نفــت داشــته باشــید تــا اگــر اتفاقــی افتــاد ،آن ضمانتنامــه باعــث شــود شــما بــه ایــن امــور رســیدگی کنیــد.
مــا جلســهای بــا یکــی از زیرمجموعههــای وزارت نفــت داشــتیم ،مبحثــی غیــر از شــیرهای کنترلــی بــود .تفــاوت دیدگاهــی کــه بیــن نــگاه مدیــران
نفــت بــه تولیدکننــده داخلــی و تولیدکننــده خارجــی را اینگونــه عــرض میکنــم کــه ایــن طــوری اســت کــه وقتــی ســفارش خارجــی دارنــد پولــش را
نقــد و کامــل بــه حســاب آن شــرکت میریزنــد .طــرف خارجــی تجهیــز را هــر وقــت توانســت بــه اینهــا تحویــل میدهــد .هیــچ ضمانتنامـهای هــم از
خارجیهــا نمیگیرنــد .یعنــی اگــر جنــس خارجــی آمــد و بــه هــر دلیلــی مشــکل داشــت و عملکــردش ناقــص بــود ،چیــزی دســت وزارت نفــت گــرو
نیســت .امــا رفتــار وزارت نفــت در قبــال تولیدکننــده داخلــی ایــن گونــه اســت کــه زمانــی کــه مــن میخواســتم جنســی را بــه وزارت نفــت معرفــی کنم
بــه عنــوان یــک محصــول دانشبنیــان ،دوســتانی کــه در آن جلســه نشســته بودنــد بیانشــان ایــن بــود کــه اینکــه مــا داریــم از شــما جنــس میخریــم
بــرای شــما افتخــار محســوب میشــود .گفتیــم یعنــی چــی؟ گفتنــد یعنــی مــا پیــش پرداخــت نمیدهیــم و اگــر هــم بخواهیــم بدهیــم ضمانتنامــه
میدهیــم .بعــد پولــش هــم را حــاال ببینیــم کــی بشــود بدهیــم .مــا اعتــراض کردیــم کــه ایــن شــرایط عادالنــه نیســت در جــواب بــه مــا گفتنــد کــه
تــازه اینکــه مــا از محصــول شــما اســتفاده خواهیــم کــرد بــه نوعــی تبلیــغ بــرای شــما اســت .خــب ایــن چــه نگاهــی اســت کــه بــه تولیــد داخــل دارند؟
ایــن نــگاه ،نــگاه دالل پــرور اســت و نــگاه حمایــت از تولیدکننــده داخــل نیســت .وزارت نفــت حتــی بــرای تامیــن تجهیــزات خــود از تولیدکنندههــای
داخلــی اســتعالم نمیگیــرد کــه آیــا تــوان ســاخت داخلــی وجــود دارد یــا نــه و طبــق همــان لیسـتهای قدیمــی خــود بــرای تامیــن محصــوالت اقــدام
میکنــد .وزارت نفــت بــرای اســتفاده از ایــن تجهیــزات یکســری اســتانداردها تعییــن کــرده اســت کــه مــن تولیدکننــده موظــف هســتم آن اســتانداردها
را رعایــت کنــم تــا تجهیــزم تاییدیــه وزارت نفــت را بگیــرد ولــی هنــوز موفــق بــه ایــن کار نشــدم .گاهــی اوقــات شــما پروســهای را بایــد پیگیــریکنــی
و مثــا اخــذ مجــوز فــان آنقــدر از لحــاظ بروکراســی وقتگیــر اســت کــه بــه ســمت آن مشــتری نمیرویــد .مثــا در صنایــع دفــاع وقتــی جنســی را
میخواهیــد بدهیــد ،بــا نظــام بروکراتیــک و امنیتــی همــراه اســت کــه بایــد رعایــت شــود کــه بــرای تولیدکننــده صرفــه اقتصــادی نــدارد بــه این ســمت
ایــن مشــتری بــرود .بنابرایــن مــا چــون مشــتری خودمــان را داریــم کــه در حــال فــروش بــه او هســتیم و از طرفــی بــرای فــروش بــه وزارت نفــت بایــد
مجــوز الزم را از مســیرهای بروکراتیــک بگیریــم ،خیلــی دنبــال ایــن نبودیــم کــه حتمــا بــه وزارت نفــت هــم بفروشــیم .ولــی چــون وزارت نفــت بــه ایــن
کاال نیــاز دارنــد ،مــا داریــم پیگیــری میکنیــم تــا بتوانیــم مجــوز الزم را هــم بگیریــم.
نه تنها حمایتی از تولید تجهیزات نفت صورت نگرفت بلکه چوب الی چرخ تولیدکننده گذاشتند
فارس :از سال  ۹۵وزارت نفت از شما برای تولید و بومیسازی شیرهای کنترلی چه حمایتی کرده است؟
شــرفی :مــا در پــارک علــم و فنــاوری فــارس هســتیم و شــرکت مــا یــک شــرکت
دانــش بنیــان و تولیدکننــده اســت و از وزارت صمــت هــم مجــوز داریــم .بــا
ایــن وجــود هیــچ حمایتــی از ســمت دولــت بــه
تولیدکننــده نمـی

شــود .مــا االن در نقطـهای هســتیم کــه نــه تنهــا حمایتــی از مــا صــورت نمیگیــرد بلکــه گاهــا دیــده شــده چــوب الی چــرخ تولیدکننــده هــم مــی
گذارنــد .مــن چنــد تــا مثــال بزنــم :مــا قانونــی داریــم بــه نــام قانــون حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور .ایــن قانــون یکســری آییننامههــای
اجرایــی دارد .متاســفانه در اجــرای ایــن آییننامههــا بــه شــدت ســلیقهای رفتــار میشــود؛ مثــا اداره بیمــه تامیــن اجتماعــی در یــک شهرســتان ایــن
آییننامــه را قبــول دارد و یکــی نــدارد .اگــر هــم شــما شــکایت کنــی فرقــی بــه حالــت نــدارد.
در ایــن قانــون تصریــح شــده اســت کــه شــرکتهایی کــه در پــارک علــم و فنــاوری هســتند اگــر تمــام فعالیتهــای آنهــا در داخــل ایــن پــارک تعریــف
شــود از مالیــات بــر عملکــرد معــاف هســتند ولــی متاســفانه ادارات دارایــی بــا ایــن موضــوع ســلیقهای برخــورد میکننــد .اداره یک شهرســتان قبــول دارد
یکــی نــدارد .چــون مــن از طــرف دبیــر شــرکتهای فــارس هســتم ایــن مشــکالت بــه مــن بیــان میشــود و متاســفانه دیدیــم کــه حمایتــی از ســمت
دولــت نمیشــود.
مثــال دیگــر اینکــه در تابســتان امســال بحثــی داشــتیم تحــت عنــوان رفــع تعهــد ارزی بــرای صادرکننــدگان ،کــه مــا دو ســال هــم صادرکننــده نمونــه
اســتان فــارس بودیــم .مــا مشــکلی کــه بــا بانــک مرکــزی داشــتیم ،بحــث برگشــت ارز بــود .به شــدت فشــار آوردنــد کــه ایــن تعهــد ارزی را انجــام دهید.
مــا زمانــی در ســال  ۹۶صادراتــی بــه عــراق داشــتیم کــه ایــن صــادرات معمــوال بــه صــورت ریالــی انجــام میشــد .چــون آن زمــان عــراق کشــور دوســت
و همســایه و حیــات خلــوت بــود ،خیلــی از صــادرات بــه صــورت ریالــی انجــام میشــد .یــا در جاهایــی صــادرات بــه عــراق معــاف از رفــع تعهــد ارزی
بــود .امســال فشــار ســنگین آوردنــد کــه اگــر رفــع تعهــد ارزی آنهــم در یــک مــدت کوتــاه انجــام ندهیــد ،در حــد دو ســه مــاه ،بانــک مرکــزی حســابتان
را میبنــدد و شــما را بــه دادگســتری میفرســتیم.
مــا جــزو تولیدکننــدگان کوچــک هســتیم ،صادرکننــدگان کالن همــه حقوقــی و دولتــی هســتند مثــل پتروشــیمیها و فوالدهــا .مــا همــه ایــن رفــع
تعهــد را انجــام دادیــم ولــی آن کالنهــا انجــام ندادنــد .جالبتــر اینکــه چــون آنهــا انجــام ندادنــد ،مــا بایــد ســامانه تجــارت را عــوض کنیــم ،مــدل کارت
بازرگانــی مــان عــوض شــود .همــه بگیــر و ببندهــا بــرای تولیدکننــده جــز اســت و تولیدکننــده دولتــی هــر کاری دلــش بخواهــد میکنــد و از همــه چیز
معــاف اســت .متاســفانه نــگاه مدیــران دولتــی بــه تولیدکننــده ،حمایتــی نیســت و گاهــا ایــن طــوری نــگاه میکننــد کــه دزد هســتند.
مدیــر میانــی اگــر بــرای واردات تجهیــزات اقــدام کنــد از یکســری رانتهــا بهرهمنــد میشــود .اگــر خریــد خارجــی انجــام دهــد ،بــرای تحویــل مســافرت
خارجــی مـیرود و هــزار امتیــاز دیگــر دارد .مخصوصــا در بخــش تــدارکات و کاالی نفــت ،متاســفانه ایــن مشــکل را زیــاد داریــم کــه بــه هــر بهانـهای
خریــد خارجــی را بــه خریــد داخلــی اولویــت میدهنــد .ســه مــاه قبــل یــک لیســت هفــت هــزار آیتمــی از ســمت شــرکت نفــت وگاز پــارس منتشــر
شــد کــه مــا ایــن تجهیــزات را نیــاز داریــم و هــر شــرکتی میتوانــد اینهــا را تولیــد کنــد ،بــه مــا اعــام کنــد .اتفاقــا شــیربرقی هــم جــز آنهــا بــود .مــا
اعــام کردیــم مــا ایــن اجنــاس را میتوانیــم تولیــد کنیــم .معلــوم شــد ایــن کال ایــن قضیــه ســرکاری بــوده اســت و آنهــا فقــط اســتعالمی کــرده بودنــد
تــا از لحــاظ مســیر قانونــی بــرای آنهــا مشــکلی پیــش نیایــد واال هیــچ خریــدی صــورت نگرفــت.
چگونه اجرای مناقصات در سامانه ستاد ایران دور زده میشود؟
فــارس :در مجموعههــای ذیــل وزارت نفــت بــرای خریدهــا تجهیــزات موردنیــاز مناقصــه برگــزار میشــود؟ آیــا در شــیوه برگــزاری مناقصــات امتیــازی
بــرای حمایــت از تولیــد داخــل در نظــر گرفتــه شــده اســت؟
شــرفی :مناقصــات معمــوال هزارتــا حفــره دارد کــه بــه راحتــی میتــوان آن را پیچانــد .یــک مثــال ســاده آن ارزیابــی کیفــی اســت .شــما اگــر در ارزیابــی
کیفــی قبــول نشــوید ،نمیتوانیــد جنــس بفروشــید حتــی اگــر همــه مدارکــت هــم کامــل شــود .اگــر ایــن هیئــت ارزیــاب کیفــی بــه هــر دلیلــی جنــس
شــما را تاییــد نکنــد و شــما امتیــاز نیاوریــد ،خودتــان را هــم بکشــید دیگــر نمیتوانیــد جنــس بفروشــید .مــن در مناقصــهای در شــرکت ملــی گاز بــودم
کــه پاکــت بــاز شــده ،مــن برنــده شــدم ولــی بعــد گفتنــد خــب صــورت جلســه میکنیــم ،فــرد دیگــری برنــده شــد ،بــه همیــن راحتــی.
االن تمــام مناقصــات در ســامانه ســتاد ایــران دارد برگــزار میشــود .ولــی ایــن ســامانه هــم بــاگ دارد .ایــراداش ایــن اســت کــه مثــا مــن جنســی را از
شــما میخواهــم بخــرم و از قبــل بــا شــما در ایــن بــاره حــرف زدهام و بســتهام و تنهــا بــه صــورت نمایشــی در ایــن ســامانه مناقصــه برگــزار میشــود.
مثــال دیگــری برایتــان بزنــم اینکــه مثــا مناقصــه در ســامانه ســتاد ایــران ســاعت  ۱۱شــب بارگــذاری شــده و ســاعت  ۱۲شــب مهلــت ارســال مدارکش
بــه اتمــام میرســد .یعنــی بــرای فرآینــد اجــرای مناقصــه و ارســال مــدارک تنهــا یــک ســاعت وقــت در نظــر گرفتــه میشــود و ایــن زمــان هــم در آخــر
شــب تعییــن میشــود کــه کســی متوجــه نشــود و فقــط از لحــاظ رعایــت قانــون ایــن مناقصــه را در ســامانه برگــزار میکننــد .بدیــن صــورت دو ســه
نفــر کــه خودشــان میشناســند ،بــه صــورت صــوری در مناقصــه شــرکت میکننــد کــه یکــی از آنهــا برنــده شــود.
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در دومیــن شــماره از بهارنارنــج

بــه ســراغ دکتــر رعنایــی ،معــاون

پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری
فــارس و عضــو هیئتعلمــی و دانشــیار

دانشــکده اقتصــاد ،مدیریــت و علــوم
اجتماعــی دانشــگاه شــیراز رفتیــم تــا

پرســش و پاســخی داشــته باشــیم
در ارتبــاط بــا موضــوع زنــان و اشــتغال

بــا ســام و عــرض ادب خدمــت شــما اســتاد بزرگــوار ،در ایــن مجــال بــه دنبــال پاســخ بــه ســواالتی در حــوزه بانــوان و اشــتغال هســتیم؛ شــاید بهتــر
باشــد ســوال آغازیــن را ایــن طــور مطــرح کنیــم:
.1آیــا در ارتبــاط بــا موضــوع حضــور زنــان در اجتمــاع و بحــث اشــتغال آنهــا ،ایــن گفتــه کفایــت میکنــد کــه صرفــا بگوییــم« :بـرای ایــن حضــور نبایــد منعی
وجــود داشــته باشــد» یــا اینکــه ایــن حضــور یــک ضــرورت اســت و بـرای ایــن ضــرورت بایــد برنامهریــزی کــرد؟ اگــر ضــرورت اســت ،چـرا؟

ایــن حضــور قطعــا یــک ضــرورت اســت؛ چراکــه اگــر مــا چنیــن نگاهــی را نداشــته باشــیم ،بــه منزلــه ایــن اســت کــه  50درصــد از تــوان و ظرفیــت
جامعــه را مســدود نگــه داشــتهایم و در آن وضعیــت کشــور بــرای رشــد و توســعه در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بایــد بــا نصــف ظرفیــت در
مقایســه بــا ســایر جوامــع همتــا پیــش بــرود کــه ایــن کار نــه عاقالنــهاســت و نــه امکانپذیــر؛ البتــه بایــد در همیــن آغــاز خاطــر نشــان کنم کــه موضوع
جایــگاه زنــان در اجتمــاع و اشــتغال آنهــا ،مختــص کشــور مــا نیســت و بــه یــک مبحــث عمومیتــر در ســطح بینالمللــی برمیگــردد .در ایــن حــوزه
شــما میتوانیــد یــک ســیر تاریخــی و تکوینــی را مشــاهده کنیــد کــه حاصــل تالشهــا و مبــارزات زنــان در قالــب نهضتهــای اجتماعــی اســت .تعــدادی
از زنــان پیشــگام در جوامــع مختلــف اعــم از جوامــع شــرقی و غربــی (و بیشــتر در جوامــع غربــی) ایــن جنبشهــای اجتماعــی را در راســتای تثبیــت و
تحکیــم و توســعه حقــوق زنــان ایجــاد کردهانــد .بخشــی از ایــن نهضتهــا بــرای احقــاق حقــوق زنــان و حداقــل موضــوع برابــری بــه لحــاظ حقوقــی در
قالــب جنبشهــای فمنیســتی مطــرح شــد؛ امــروزه نحلههــای متفــاوتِ جنبشهــای فمنیســتی ،دیدگاههــای متفاوتــی را نمایندگــی میکنــد.
نــگاه مــن بــه شــخصه ایــن اســت کــه بایــد از نــگاه جنســیتی خــارج شــویم؛ ولــی از آن طــرف تجربــه بینالمللــی بــه مــا میگویــد دنیــا هنــوز نتوانســته
بــر محدودیتهــای تحمیــل شــده بــر زنــان و نــگاه مردســاالرانه فائــق آیــد؛ از همیـنرو بــرای اینکــه بتوانــد بــر محدودیتهــای چندگانــه یــاد شــده غلبه
کنــد ،بــه ســمتی رفتــه اســت کــه تحــت عنــوان اقــدام مثبــت ( )Affirmative Actionو تبعیــض مثبــت ( )Positive Discriminationاز آن یــاد میشــود و بــه
ایــن صــورت اســت کــه ایــن جوامــع بــرای اینکــه یــک چتــر حمایتــی از موضوعــی کــه در نظــر دارنــد بــه وجــود بیاورنــد ،قوانیــن مربــوط بــه آن را در
نظــام قانونگــزاری خودشــان در دســتور کار قــرار میدهنــد و ســازمانها ،شــرکتها و نهادهایــی کــه در ســاختار حکومتــی هســتند ،موظــف هســتند
در چارچــوب ایــن قوانیــن ،آن حقــوق ویــژه را بــرای جامعــۀ مخاطــب در نظــر بگیرنــد و از ایــن طریــق یــک ســری الیههــای حفاظتــی را بــرای گــروه
موردنظــر ایجــاد میکننــد .آنهــا از ایــن طریــق بــرای کســانی کــه در اقلیــت هســتند ،آســیبدیده هســتند و یــا در حاشــیه هســتند ،حمایتهایــی
را بــه صــورت قانونــی و ســاختاری بــه وجــود میآورنــد؛ بــه همیــن دلیــل مثــا بــرای زنــان ،رنگینپوســتان ،معلــوالن و  ...یــک ســری حقــوق ویــژه
وجــود دارد؛ مثــا در بحــث اســتخدامها ،انتصابــات و ترکیــب جنســیتی مدیــران ،حتــی حقــوق و دســتمزدها ،از ناحیــه زنــان جنبشهایــی شــکل گرفت
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کــه منتــج بــه وضــع قوانیــن حمایتــی شــد؛ بــه طــوری کــه مقــرر شــد در انتصابــات مدیــران نســبت معینــی از ترکیــب جنســیتی رعایــت شــود یــا مثال
یکــی از ایــن مســائل در ســطح بینالمللــی ،متوســط پرداخــت بــه ازای هــر ســاعت کار بــرای زنــان و مــردان بــود کــه اختــاف معنــاداری داشــت و
طــوری شــد کــه مثــا در انتخــاب ریاســت جمهــوری آمریــکا در دو دوره قبــل ،یکــی از موضوعاتــی کــه اوبامــا روی آن مانــور مـیداد ،برابــری در پرداخت
دســتمزد بــه زنــان و مــردان بــود؛ ازهمیـنرو برابــری در فرصتهــای اســتخدامی ،برابــری در پرداختهــا ،برابــری در دسترســی بــه فرصتهــای رشــد
و منزلتهــای ســازمانی همــه و همــه در قوانینــی تحــت عنــوان اقــدام مثبــت یــا تبعیــض مثثبــت پیشبینــی شــد و ایــن موضــوع تقریبــا گســتردهای
اســت کــه در ســطح بینالمللــی مصــداق دارد.
.2در حال حاضر وضعیت زنان در این حوزه درکشور ما چگونه است؟ آیا در مقایسه با سایر جوامع وضعیت مطلوبی داریم؟ اگر نه ،چرا؟

اگــر بخواهیــم خالصــه کنیــم در یــک جملــه میشــود گفــت :علیرغــم شــعارهایی کــه در ایــن زمینــه مطــرح میکنیــم ،متاســفانه در کشــور مــا در
حــوزه عمــل ،هنــوز نــگاه مردســاالرانه حاکــم هســت .در کشــور مــا هرچنــد بــه لحــاظ نظــری و تئوریــک بحــث برابــری حقــوق مــورد تاکیــد اســت؛
امــا هنــوز بــه لحــاظ نــگاه حکومــت و ســاختار قانونگــزاری و قوانیــن ناظــر بــر ایــن موضــوع ،بــه نظــر میرســد محدودیتهایــی بیــش از ســایر جوامــع
همتــا بــرای زنــان وجــود داشــته باشــد کــه مانــع میشــود بــرای زن ایرانــی ،نقشــی متعــارف مشــابه ســایر جوامــع فراهم شــود و حتــی آنچــه درخصوص
اقــدام و تبعیــض مثبــت دربــاره ســایر جوامــع گفتــم ،در ایــران تحــت عنــوان یــک نهضــت عمومــی یــا جریــان غالــب شــکل نگرفتــه اســت .مــا بــرای
اینکــه ایــن موضوعــات را حــل کنیــم و بــر محدودیتهــای قانونــی از یــک طــرف و محدودیتهــای سیاســی و ایدئولوژیــک از طــرف دیگــر و مهمتــر از
همــه محدودیتهــای فرهنگـیای کــه جامعــه ایرانــی در نــگاه و نگــرش بــه زن دارد غلبــه کنیــم ،بــا چالشهــای
بســیار ســختی روب ـهرو هســتیم؛ شــاید یکــی از دالیــل ضعــف مــا در ایــن حــوزه ایــن باشــد کــه
هنــوز  NGOیــا نهادهــای مدنـیای کــه بــه زنــان و مســائل آنهــا نــگاه ویــژهای داشــته باشــد،
بــه صــورت قــوام یافتــه و محکــم در جامعــه ایرانــی شــکل نگرفتــه اســت و حکومــت هــم
مدافــع ایــن جریــان نیســت .در مناصــب قانونگــزاری مثــل مجلــس و امثــال آن هــم اگــر
زنانــی هســتند و فراکســیون زنانــی شــکل میگیــرد ،بــاز آن زنــان هــم بــه لحــاظ تفکــر و
نــوع نگــرش ،چنیــن دیدگاههایــی ندارنــد .اینهــا مســائل بنیادینــی هســت کــه در جامعــه
ایرانــی وجــود دارد و مانــع از ایــن میشــود کــه در ســاختارهای قانونــی و حکومتــی ،سیاســی،
و حتــی فرهنگــی ،تحولــی کــه مــورد نظــر اســت شــکل بگیــرد .از طــرف دیگــر تغییراتــی کــه
در ایــران بعــد از انقــاب رخ داد ،مــا را وادار بــه پذیــرش ایــن نکتــه میکنــد کــه در بحــث
فعالیــت اقتصــادی ،مرزبنــدی جنســیتی چنــدان حاکــم نیســت و امــروزه در شــرایطی قــرار
گرفتهایــم کــه حتــی در جوامــع ســنتی و روســتایی (حتــی شــهرهایی کــه نــگاه مذهبــی
و ســنتی پررنگــی دارنــد) ،پذیرفتهانــد کــه دیگــر مــرز جنســیتی را در بحــث
اشــتغال زنــان و ورود آنهــا بــه فعالیتهــای اقتصــادی تصــور نکننــد؛
در ایــن زمینــه مرزبنــدی جنســیتی کمکــم از بیــن رفتــه و در ایــن
خصــوص عالمــت ســوالی وجــود نــدارد؛ بــه طــوری کــه حتــی در
مشــاغلی کــه بــه صــورت ســنتی مردانــه بــوده ،شــما شــاهد ورود
زنــان هســتید؛ اعــم از رانندگــی و مــواردی از ایــن دســت کــه آن هــم
اگرچــه محــدود ،ولــی رو بــه رشــد اســت و در حــال تبدیــل شــدن
بــه یــک نــرم فرهنگــی اســت .بــه صــورت کلــی اگــر بخواهیــم
مشــکالت زنــان در ورود بــه اجتمــاع را دســتهبندی کنیــم ،بــا
ســه دســته از مشــکالت مواجــه هســتیم :دســته اول مشــکالتی
اســت کــه بــه خــود زن( ،ســوای مشــکالت محیطــی) برمیگــردد و
آن ،یــک ســری محدودیتهــای فیزیولوژیکــی اســت کــه زن را از
ورود بــه برخــی حوزههــا بازمـیدارد یــا مســائل شــخصیتی مثل
نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس کافــی در پذیــرش مســئولیتها و ...
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کــه بخشــی از اینهــا هــم برمیگــردد بــه همــان عقبــه و دیدگاههــای مردســاالرانه حاکــم کــه قبــا گفتــم .دســته دوم ایــن محدودیتهــا مربــوط بــه
خانــواده اســت و خــو ِد زن نقشــی در اعمــال ایــن محدودیتهــا نــدارد .محدودیتهــای خانــواده شــامل محدودیتهایــی اســت کــه از طــرف والدیــن،
همســر و فرزنــدان بــر زن بــار میشــود کــه ممکــن اســت در موقعیــت مشــابه بــر مــرد بــار نشــود؛ بنابرایــن انتظاراتــی کــه هنــوز در نــگاه ســنتی
درخصــوص مســئولیت کامــل خانـهداری ،تربیــت فرزنــد و امــور مربــوط بــه تدبیــر منــزل بــر عهــده زن اســت و بــر شــانههای زن ســنگینی میکنــد،
محدودیتــی میشــود تــا ایــن زن از رقابــت بــا همتایــان مــردش بــا مشــکالت بیشــتری دســت و پنجــه نــرم کنــد و اینجــا تحصیــات و فرهنــگ خانواده
در ضعیفتــر یــا شــدیدتر شــدن ایــن فشــارهای خانوادگــی تاثیــر دارد .دســته ســوم از ایــن محدودیتهــا در الیههــای باالتــر اســت کــه شــامل
محدودیتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و حقوقــی اســت .محدودیتهــای ایــن دســته اخیــر ،همــه زنهــای یــک جامعــه را در بــر میگیــرد .شــما
اگــر نــگاه سیاس ـتمداران و مدیــران ارشــد را واکاوی کنیــد ،میبینیــد کــه خیلیهــا هنــوز باورشــان ایــن اســت کــه مــردان بــه لحــاظ رســالتی کــه
در نــانآوری دارنــد ،بایــد نســبت بــه زنــان در اشــتغال اولویــت پیــدا کننــد؛ ازهمیـنرو میبینیــد کــه در بخــش عمــدهای از ســازمانها هنــوز نیروهــای
مــرد ،اولویــت اســتخدام دارنــد .ایــن دیــدگاه خاصــی اســت کــه هنــوز در گروههــای خاصــی از حاکمیــت و مدیــران ارشــد بخــش دولتــی و بــه تبــع آن
در ســاختارها ،سیســتمها و مقــررات داخلــی مــا وجــود دارد؛ ایــن مــورد مشــخصا در مشــاغل آزاد موضوعیــت نــدارد؛ امــا در فضــای کســب و کار هــم
موانــع دیگــری وجــود دارد کــه پیشــرفت زنــان را ُکنــد میکنــد؛ مثــا اگــر در شــرایط مســاوی یــک کســب و کار واحــد را در نظــر بگیریــم ،زن ایرانــی
در مقایســه بــا مــرد ایرانــی بــا موانــع و محدودیتهایــی روبـهرو اســت کــه شــرایط را بــرای موفقیــت و انجــام کســب و کار ســالم ناعادالنهتــر میکنــد
و همــه اینهــا باعــث ســختی کار بــرای یــک زن در رقابــت بــا مــردان میشــود؛ از مســئولیتهای خانوادگــی گرفتــه تــا بســتر فرهنگــی جامعــه.
البتــه بایــد گفــت نقــاط قوتــی هــم در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ بــه عنــوان مثــال زنــان از لحــاظ برخــورداری از آموزشهــای پایــه و عالــی توانســتهاند
توانمندیهایــی کســب کننــد و توانســتهاند شایســتگیهای الزم را پیــدا کننــد .جمعیــت ایــن زنــان توانمنــد و شایســته در جامعــه رو بــه رشــد اســت.
از طرفــی آگاهــی اجتماعــی ایــن زنــان و اطالعــات آنهــا دربــاره آنچــه فراتــر از مرزهــا اتفــاق میافتــد ،بیشــتر شــده اســت و ایــن ســطح انتظــارات را
در آنهــا بــاال بــرده اســت .امــروزه مــا تعــدادی از زنــان پیشــگام در ســازمانها و مناصــب ( کــه خیلــی کــم هســت ولــی وجــود دارد) و همچنیــن در
حــوزه کســب و کار و فعالیتهــای اقتصــادی میبینیــم کــه اینهــا الهامبخــش بدنــۀ وســیعتری هســتند .زنــان میتواننــد بــا دیــدن اینهــا الهــام
بگیرنــد و بــرای موفقیــت بیشــتر تــاش کننــد.

ســریعتری هــم هســت؟ آمــوزش و پــرورش در ایــن زمینــه خیلــی موثــر اســت؛ امــا همــه چیــز را بــه صــورت کامــل حــل نمیکنــد؛ عــاوه بــر آن ،از
آنجایــی کــه محصــول و نتیجــه حاصــل از کار آمــوزش و پــرورش ،فراینــدی زمانبــر اســت ،نمیشــود فقــط بــه آن متکــی بــود .جوامــع پیشــرو منتظــر
نمیماننــد کــه آمــوزش و پــرورش  20ســال زمــان ســپری کنــد تــا نســلی را آمــوزش دهــد و تربیــت کنــد .در واقــع اینجــا رهبــران و الگــوی ذهنــی
ی در تســهیل کــردن ایــن فراینــد دارنــد .شــاید بخشــی از ایــن تغییــرات نیــاز
آنهاســت کــه مســیر حرکــت جامعــه را تعییــن میکنــد و نقــش کلیــد 
بــه بازنگــری در قانــون داشــته باشــد و بخشــی نیــاز بــه آمــوزش و فرهنگســازی؛ طبیعتــا در ایــن مســیر نقــش نهادهــای مدنــی NGO ،و امثــال اینهــا
هــم میتوانــد پررنــگ باشــد .حــاال نیــاز نیســت حتمــا همــه تشــکلها بــه معنــای یــک نهــاد حقوقــی حتمــا در وزارت کشــور یــا اســتانداری ثبت شــود؛
اگــر دغدغـهای در ایــن حــوزه باشــد ،میشــود در قالــب انجمنهــا و تشــکلهای غیــر رســمی ایــن مســیر را پــی گرفــت؛ هرچنــد اگــر واقعــا تجربــه
موفقــی باشــد ،میشــود آن را قانونمنــد هــم کــرد .آن را ثبــت هــم کــرد و آن را اشــاعه هــم داد .ولــی در قــدم اول بایــد خانمهایــی بــه عنــوان پیشــگام
در ایــن زمینــه حاضــر باشــند کــه دغدغههایشــان را مطــرح و پیگیــری کننــد.
بلــه ،قطعــا حضــور بانــوان پیشــگام ،بــرای هــر حرکتــی در ایــن حــوزه ضــروری اســت .ممنــون از توضیحــات شــما و ســپاس بابــت وقتــی کــه در اختیــار
ما گذاشــتید.

فروغافشـون
مشاوراموربانوان

.3آیــا غــرب در ایــن زمینــه میتوانــد بـرای مــا الگــوی موفقــی باشــد یــا بـرای گریــز از التقــاط بهتــر اســت زنــان ایرانــی بـرای احقــاق حقوقشــان مســیری
خــاص خودشــان بســازند؟

بعضیهــا هــر نــوع فکــری کــه از جامعــه دیگــری بیایــد و بــا دیــدگاه ایدئولوژیکــی مــا مخلــوط شــود را التقــاط مینامنــد و از تــرس اینکــه برچســب
التقاطــی بــر آنهــا زده شــود ،ســراغ دســتاوردهایی کــه بســا دیگرانــی زودتــر از مــا بــه آن رســیدهاند ،نمیرونــد .مــن ایــن دیــدگاه را قبــول نــدارم .یــک
ســری دســتاوردها در تجربــه کالن اجتماعــی وجــود دارد کــه تجربــه بشــری بــه صــورت عــام اســت و در همــه جوامــع از جملــه ایــران نیــز میتوانــد
موضوعیــت داشــته باشــد .امــروزه غــرب در تجربــه ســازمانی و اجتماعــی خــود ،دســتاوردهایی دارد کــه میتوانــد مــورد اســتفاده مــا هــم قــرار بگیــرد یــا
مثــا راجــع بــه حقــوق کار بــرای بانــوان بــه حــدی از بلــوغ رســیده اســت کــه مــا میتوانیــم بخــش مهمــی از ایــن دســتاوردها را ببینیــم؛ مثــل بحــث
پیشبینــی مرخصــی بــرای دوره تولــد نــوزاد و شــیردهی .ببینیــد کــه آنهــا حتــی ایــن رســالت را فقــط بــرای زن قائــل نیســتند و همسرانشــان را نیــز
شــامل ایــن موضــوع کردهانــد؛ چــون مــرد را هــم مکلــف میداننــد کــه در ایــن فراینــد تولــد تــا تربیــت نقشــش را ایفــا کنــد .پــس میبینیــد خیلــی از
دســتاوردهای  50یــا  70ســاله اخیــر غــرب در حــوزه زنــان ،مبتالبــه زن ایرانــی نیــز هســت؛ مــا میتوانیــم تجربههــای مثبــت و منفــی آنهــا را ببینیــم
و راهــکار متناســب بــا خودمــان را داشــته باشــیم .ایــن الزامــا معنایــش التقــاط نیســت.

نشستهیاترئیسه

با بانوان شاغل و
کارآفرین

.4پــس خالصــه ایــن میشــود کــه حضــور زنــان ضــرورت اســت؛ در غــرب حرکتهایــی شــکل گرفتــه و قوانینــی در راســتای احقــاق حقــوق زنــان وضــع
شــده اســت و ایــن حرکتهــا همچنــان ادامــه دارد .در ایـران هــم حرکتهایــی شــکل گرفتــه ،امــا متاســفانه مــا همچنــان عقــب هســتیم.

حــاال بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر ایــن مشــکالت و محدودیتهــا در بســتر فرهنــگ اســت کــه تعریــف میشــود؛ (از اعتمــاد بــه نفــس پاییــن زنهــا کــه
بخــش عظیــم آن در فرهنــگ مردســاالرانه ســنتی شــکل گرفتــه اســت تــا محدودیتهــای خانوادگــی و سیاسـیاجتماعی و نداشــتن نــگاه درســت بــه
زنهــا و ندانســتن حقــوق و توانمندیهایشــان) شــما چــه راهــکار یــا راهکارهایــی بــرای حضــور مطلــوب زنــان در جامعــه ایرانــی پیشــنهاد میدهیــد.
بــرای ایــن تغییــر چــه بایــد کــرد؟ آیــا بایــد منتظــر مانــد تــا آمــوزش و پــرورش نســلی تربیــت کنــد کــه از آغــاز نگاهــش جنســیتزده نباشــد یــا راهکار
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معرفـیکتــــاب

حمایت بانوان کارآفرین از یکدیگر

جملــه مشــهوری هســت کــه میگویــد :کتــاب ،غــذای روح اســت؛ «جــان شــیفته» در شــما ِر برترینهایــی بــود کــه روحــم را بهرهمنــد کــرد .در وصــف
ایــن کتــاب ،بســیار میتــوان نوشــت؛ داســتان ایــن کتــاب ،داســتان زندگــی زنــی فرانســوی اســت بــه نــام آنــت؛ امــا اگــر بخواهــم تنهــا چهــار جلــوۀ
زیبــای آن را شــرح دهــم ،چنیــن مینویســم:
.1روح آزاد :جــان شــیفته داســتان روح آزادیســت کــه هیــچ جبــری قــادر بــه محبــوس کــردن آن نیســت .روحــی کــه در گــذر زمــان چنــان بالنــده و
وســیع میشــود کــه میتوانــد جلوههــای متکثــر خوبــی را در زیــر چتــر خــود گــرد آورد؛ جانــی آزاد  ،جانــی شــاد و جانــی زاینــده ،حاصــل آن جانــی
اســت کــه شــیفتهاش مینامیــم .جانــی شــیفتۀ زندگــی« :مــن هیــچ چیــز را فــدا نکــردهام .زندگــی را در آغــوش میفشــارم .ارزش آن را میدانــم و
میدانــم چــه بهایــی بــرای آن پرداختـهام .زنــده بــاد زندگــی!» (روالن)20 :1379 ،
.2عشــقی فراگیــر :عشــق بــه زندگــی و بــه انســانها ،واضحتریــن و زیباتریــن جلــوهای بــود کــه از ایــن کتــاب دیــدم .عشــق آنــت بــه پــدرش رایــول،
بــه خواهــرش ســیلوی ،عشــق بــه فرزنــدش مــارک ،عشــق او بــه معشــوقهایش روژه ،فیلیــپ و ژولیــن و حتــی عشــقش بــه دوســتانش برونــو ،فرانتــس
و ژرمــن ،حکایــت از وســعت قلــب آنــت دارد .قلــب بزرگــی کــه میتوانــد افــراد بســیاری را ،نــه از حیــث تعــداد کــه از حیــث نــوع در خــود جــا دهــد؛
آن هــم نــه آنگونــه کــه خــود میخواهــد تفسیرشــان کنــد؛ بلکــه آنگونــه کــه هســتند؛ بــا احترامــی تمــام قــد بــه فردیتشــان و بــاز هــم نــه از آن نــوع
کــه خــودش مخلوطــی بشــود از آنچــه دیگــران میخواهنــد؛ بلکــه بــا حفــظ تمامیــت خــود و فردیــت خــود« :خــوب بچههــای مــن ...قضــاوت نکنیــد.
مــا حــق قضــاوت نداریــم .هــر کــدام از مــا بــرای خــودش شــادیها ،رنجهــا ،دیوانگیهــا و عاقلیهایــی دارد .هرکســی بــا ِر خــودش .ایــن بــه خــودش
مربــوط اســت؛ نــه بــه کــس دیگــر .دیگــران از ســرک کشــیدن بــه آن ممنوعانــد .اگــر کســانی کــه مــا دوســت میداریــم رنــج بردهانــد ،مرتکــب اشــتباه
شــدهاند ،بــر ماســت کــه بــاز بیشــتر بــر آنهــا دل بســوزانیم و دوستشــان داشــته باشــیم( ».همــان)1634 :
.3شــخصیتی پایــدار :شــاید بتــوان گفــت پایــداری در مبــارزه بــا موانــع ،بیــش از هــر ویژگــی دیگــری بــه زندگــی آنــت معنــا میدهــد؛ تســلی م ناپذیــری
از بارزتریــن ویژگیهــای آنــت اســت و همیــن موضــوع بــه زندگـیاش عمــق داده اســت .آنــت ،الگویــی فانتــزی نیســت .الگویــی واقعــی و ملمــوس اســت؛
بــه قــول عزیــزی ،او از آنهــا نیســت کــه در کافــه بنشــیند و حیــن نوشــیدن قهــوه نطــق کنــد و از رنجهــای دیگــران بگویــد .او بــا مشــکالت پنجــه در
پنجــه مــی شــود و بــر آنهــا غلبــه میکنــد .از فقــر و بیــکاری گرفتــه تــا آوارگــی و عشــق؛ همــه را بــه عینــه لمــس و بــا رضایــت وخرســندی از آنهــا عبور
میکنــد« :جــز بــه بهــای آزمونهــا و برخــورد بــا موانــع نیســت کــه جنــس آدمــی ،از نرینــه و مادینــه ،پیشــروی میکنــد( «.همــان.)10 :
.4آرمانخواهــی :آنــت ،سرزمینیســت کــه میتــوان بــرای آن ،تعبیــر ســرزمین موعــود را بــه کار بــرد؛ البتــه نــه از نوعــی کــه ریمونــت خلــق کــرد؛
بلکــه از نوعــی کــه رومــن روالن خلــق میکنــد؛ ســرزمین آرمانــی؛ ســرزمینی کــه در آن حتــی دشــمن پشــت خاکریــز هــم میتوانــد دوســت باشــد و
شایســتۀ عشــق ورزیــدن .ســرزمینی کــه در آن هــر کســی زندگـیاش
را خــودش و تاکیــد میکنــم فقــط خــودش معنــا میکنــد و در عیــن
حــال بــرای معناهــای متفــاوت زندگــی دیگــران ،احترامــی تمــام قــد
قائــل اســت .آنــت ،ایــن ســرزمین آرمانــی را بــه بهــای ســرمایۀ عمرش
بــه انســانها هدیــه میدهــد« :جــان شــیفته ،آنــت ،و جوجههایــش
ماننــد ققنــوس وقــف آتــش بودنــد .آفریــن بــر آتــش بــاد اگــر از
خاکسترشــان ،همچنانکــه از خاکســتر ققنــوس ،بشــریتی واالتــر زاده
شــود ( ».همــان)172 :
آنــت ،ایــن رودخانــۀ خروشــان هنــوز هــم پیشــتازانه جلوتــر از زمــان
در حرکــت اســت و ایــن پیشــگامی تــا زمــان تحقــق جامعــۀ آرمانــی،
ادامــه خواهــد داشــت.

از وقتــی کــه اســتارتاپ خــودم را شــروع کــردم و بــه خانــواده بــزرگ پــارک علــم و فنــاوری فــارس ملحــق شــدم ،در بیــن نامهــا
و نشــانهها بــه دنبــال یافتــن خانمهایــی بــودم کــه پرچـمدار تجــارت خودشــان باشــند .احســاس تنهایــی داشــتم ،قــرن بیســت و
یکــم و بــاز هــم شــنیدن همــان داســتان تکــراری تفاوتهــا :مردانــه و زنانــه ....
مــن در ایــن جس ـتوجوها بــه دنبــال گمشــدۀ خــود میگشــتم و بــرای هــم ذات پنــداری و چــه کســی بهتــر از یــک بانــوی
ـکن دیگــر میتوانــد همصحبــت یــک فنجــان چایمــان باشــد؛ امــا یافتههــای مــن کمتــر از ســطح توقــع و انتظاراتــم بــود.
تابوشـ ِ
طبــق بررسـیهای انجــام شــده 54 ،درصــد از دانشــجویان کشــور را دختــران تشــکیل میدهنــد؛ بســیار عالــی؛ آمــاری کــه نشــان
میدهــد تــا اینجــا همســکوی آقایانیــم؛ امــا رتبــۀ کشــورمان در کارآفرینــی زنــان از  58کشــور  54اســت( .منبــع خبرگــزاری ایرنــا
و ایلنا)
یعنی سهم بانوان در بازار کار از  20درصد نیز کمتر است.
هــدف مــن از ایــن مطالــب ،رقابــت بــا آقایــان و گرفتــن حــق و حقــوق و هیــچ مطالبــهای نیســت .بــه شــخصه هیــچ اعتقــادی بــه
دلســوزی و اخــذ امتیــازات مــازاد بــه خاطــر زن بــودن نــدارم .دنیــای تجــارت فردیــت ،جنســیت ،رنــگ و نــژاد نمیشناســد .همــۀ
مــا شــانه بــه شــانه در کنــار هــم گام برمیداریــم؛ چــرا کــه وجــه تمایــز پیــروزی در عالــم تجــارت ،بــا کالم تجــارت ســخن گفتــن
اســت؛ امــا در اینجــا میخواهــم دوســتانه و در گوشــی بگویــم :مــا از حقمــان عقبتریــم؛ حقــی کــه خودمــان از خودمــان دریــغ
کردهایــم و جســارت و حمایتــی کــه خودمــان از خودمــان دریــغ میکنیــم .در ایــن بــازۀ محــدود اگــر خودمــان هــوای یکدیگــر
را نداشــته باشــیم ،از حــال و روز کسـبوکار هــم خبــر نداشــته باشــیم بــه نظــر شــما عاقبــت همیــن بازمانــدگان چــه خواهد شــد؟
نمیدانیــد وقتــی خبــر موفقیــت هــر کــدام از بانــوان همــکار را میشــنوم چقــدر مشــعوف میشــوم و بــه خــود امیــدوار .وجــود و
حضــور تــک تــک شــما بــرای مــن روشــنی بخــش و الهــام بخــش خواهــد بــود .هــر گاه میبینــم کــه کشــتی کسـبوکار یــک بانو
بــه مقصــد نرســیده و خســته و رنجــور و تنهــا ،مجبــور بــه تــرک ســکان شــده اســت ،انــرژی و تــوان مــن نیــز کاســته میشــود.
گــروه بانــوان کارآفریــن پــارک فضــای دلچســپ و فرصــت مغتنمــی اســت بــرای اینکــه از حــال بیزینــس همدیگــر خبــر داشــته
باشــیم؛ تجربیــات خــود را بــه اشــتراک بگذاریــم و جایــی کــه یــک دســتمان صــدا نمیدهــد،
همصــدا شــویم .اگــر راههــای رفتــه و نرســیده و همچنیــن رفتههــا و رســیدههایمان را
بــا هــم بــه اشــتراک بگذاریــم ،هــر کداممــان کــه موفــق شــویم پلــی خواهیــم بــود بــرای
موفقیــت دیگــری .اگــر بــه جــای تجربــه مجــدد ،تجربیــات خــود را بازگــو کنیــم ،از هــم بهتر
یــاد خواهیــم گرفــت و ســریعتر بــه مقصــد خواهیــم رســید .اگــر بانــوان کارآفریــن تعامــل و
حمایــت بیشــتری نســبت بــه یکدیگــر داشــته باشــند ،عــاوه بــر تقویــت پایههــای
کس ـبوکار خــود ،زمینــه را بــرای ورود بانــوان جــوان دیگــر فراهــم میکننــد؛
چــرا کــه حــل مســئلهای کــه بــاور داشــته باشــیم قبــا نیــز حــل شــده اســت،
محتملتــر و آســانتر اســت و طــی کــردن راهــی کــه بدانیــم قبــل از مــا
پیمــوده شــده اســت ،هموارتــر خواهــد بــود.
از این فرصت ،بیشتر بهره ببریم؛ اینجا متعلق به همۀ ماست.

روالن ،رومــن ،)1379( ،جــان شــیفته ،ترجمــه م.الف.بــه آذیــن ،چ ،10
تهــران :دوســتان.
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فصل مشترک

شماره 1

انســانها در تولدشــان اختیــاری ندارنــد .هیچکــس نمیتوانــد تاریــخ و مــکان تولــدش را انتخــاب کنــد .گزینشــی در کار نیســت؛
ـل بــه دنیــا آمــدن و نــه در نــوع و ماهیـ ِ
ـت بــودن .مــا هیــچ نقشــی در تعییــن جنســیتمان نداریــم .رنــگ پوســتمان
نــه در اصـ ِ
در اختیــار مــا نیســت .توانمندیهــا و محدودیتهــای ژنتیکــی مــا ،خــارج از چارچــوب اختیــارات و انتخابهــای مــا هســتند.
زمانــی نیــز خواهیــم ُمــرد؛ امــا چــه هنــگام؟ نمیدانیــم .بــه چــه شــکل؟ بــاز هــم نمیدانیــم .مــا کنترلــی بــر شــما ِر
ســالهای عمرمــان نداریــم10 .ســال؟ 50ســال؟ 100ســال؟ ...هیــچ کــس نمیدانــد؛ امــا بــدون هیــچ تردیــدی،
همــه میدانیــم کــه روزی خواهیــم ُمــرد و ایــن «مــرگ» ،حتمیتریــن چیــزی اســت کــه از آن بــا خبریــم.
بیــن ایــن تولــد و مــرگ اجبــاری ،هنگامـهای اســت کــه نامــش زندگــی اســت؛ اینجــا تنهــا جایی اســت کــه انســان « َمجــال» دارد؛
مجالــی بــرای «انتخــاب کــردن» ،مجالــی بــرای «شــدن» .ممکــن اســت نــوع و شــرایط بــودن ،انتخابهــا را محــدود کنــد؛ امــا بــاز
هــم ایــن مــا هســتیم کــه انتخــاب میکنیــم ایــن نــو ِع خــاص از بــودن را چگونــه زیســت کنیــم .انســان ،در انتخــاب کنشهــا و
واکنشهــا مختــار اســت و میتوانــد دســت بــه انتخــاب بزنــد؛ پــس بــه «اراده» او بســتگی دارد کــه در «موقعیــت» متوقــف شــود یا
از آن گــذر کنــد و اینکــه طبــق عــادات و کلیشـهها زیســت کنــد یــا فراتــر از عــادات ،بــرای زندگـیاش معنای شــخصی خلــق کند.
امــروز شــاید «بــودن و نبودن» مســأله نباشــد؛ مســئله امروز شــاید این اســت« :بودن و شــدن» .ایــن «شــدن» تابــع «اراده» و اراده،
متاثــر از آگاهــی اســت« .آگاه بــودن» شــرط نخسـ ِ
من فردی و رســیدن به مــایِ جمعی با پذیرش «فردیت» اســت.
ـت خارج شــدن از ِ
رســیدن بــه آگاهــی حقیقــی ،منوط به این اســت کــه از عادتها و کلیشـههای ذهنی و آموزههای رســمی فراتر رویــم و بدون تعصب
بیندیشــنم؛ ایــن اندیشــیدن ،مــا را بــر فصــل مشــترک زندگــی انســانها آگاه میکنــد؛ فصل مشــترکی که نامــش «تنهایی» اســت.
بــه آغــا ِز انســان بیندیشــیم؛ بــه نــوزادی کــه تــازه متولــد شــده اســت .ن ُــه مــاه خلســه و خاموشــی در فضایــی پــر رمــز
و راز ،حافظــهاش را از هرآنچــه بــود یــا نبــود ،خالــی کــرده اســت و اکنــون ،رهاشــده در دنیایــی کــه از آن هیــچ نمیدانــد؛
دنیایــی کــه برایــش بســیار غریــب اســت و افــرادی کــه بــس غریبتــر .لحظــۀ پُروحشــتی اســت؛ نــه درکــی از دنیــای جدیــد

تنهاتریــن تنهاســت؛ نــه اختیــاری بــر
دارد و نــه زبانــی بــرای تکلــم و تمنــا .ایــن معصــو ِم کوچــک ،در ایــن لحظــۀ آغــاز،
ِ
نیازهایــش دارد و نــه توانــی بــرای رفــع ایــن نیازهــا .بــدون شــک ،او بــرای زنــده مانــدن کــه اولیــن میــل فطــری بشــر
اســت بــه یــک «پنــاه» نیــاز دارد و بــه زودی درمییابــد کــه ایــن پنــاه ،یــک «بزرگتــر» اســت .بزرگتــری کــه بــه او آب
و غــذا دهــد .بزرگتــری کــه از او محافظــت کنــد .بزرگتــری کــه حتــی مســئولیت قضــای حاجتــش را عهــدهدار شــود.
و امــا نــوزاد ...ایــن تنهــای رهاشــده در دنیــای غریــب ،چگونــه میتوانــد بزرگتــر را بــه انجــام اموراتــش وادار کنــد؟ اینجاســت
کــه بــه قــدرت معصومیــت پــی میبریــم .نــوزاد بــرای رفــع ابتداییتریــن نیــازش (نیــاز بــه زنــده مانــدن) ،بــه بزرگتــر نیــاز
ش م ـیرود ،مطمئنتــر میشــود کــه بــرای زنــده مانــدن بایــد از بزرگتــر تبعیــت کنــد و هــر چــه ســاختار
دارد؛ هرچــه پی ـ 
مغــزیاش کاملتــر میشــود ،عقلــش بیــش از پیــش بــر ایــن تبعیــت صحــه میگــذارد .بزرگتــر اســت کــه بــه کــودک هشــدار
ِ
ـی اشــیاء تیــز ،ایــن گفتــه را تاییــد میکنــد.
میدهــد بــه اشــیاء تیــز و برنــده دســت نزنــد و عقــل کــودک بعــد از
ادراک ّبرندگـ ِ
ِ
ادراک ســوزانندگی توســط آتــش ،ایــن توصیــه را پذیــرا میشــود.
بزرگتــر توصیــه میکنــد بــه پرهیــز از آتــش و عقــل ،بعــد از
در واقــع عقــل ،یــک گام واپستــر از گفتــار بز رگتــر در حرکــت اســت و ایــن اطمینــان بــه بزرگتــر اســت کــه بــرای کــودک
ـتی ایــن گفتــار و صحــت ایــن اطمینــان ،بارهــا و بارهــا بــه کــودک ثابــت شــده اســت .مهــم نیســت
پیشــتازی میکنــد .درسـ ِ
ایــن کــودک در شــرق آســیا زندگــی کنــد یــا در غــرب اروپــا؛ مهــم ایــن اســت کــه کــودکان در هــر کجــای دنیــا کــه باشــند،
مســیر گفتــار بزرگتــر باشــد ،بــه تاییــد عقــل میرســد و
درمییابنــد گزارههــای رفتاریشــان مادامــی کــه در
دریافـ ِ
چیــز اســت :صحــه گذاشــتن بــر گفتــار بزرگتــر
ـت کــودکان از ایــن همــه تکــرار و تاییــد ،یــک
خــاص نیســت؛ ایــن وحــدت عملکــرد،
و تبعیــت از آن .ایــن رویــه ،مختــص کودکی
جهــان اســت؛ امــا نتیجــۀ ایــن رویکــرد
قانونــی نانوشــته در میــان تمامــی کــودکان
کــه از «بزرگتــ ِر شــخصی» نشــات
واحــد ،وحــدت نیســت ،کثرتــی اســت
بــه هــم شــبیه هســتند .آنهــا یــک
میگیــرد؛ در واقــع کــودکان خیلــی
دارنــد؛ پــر انرژیانــد .کمتــر فکــر
نــوع واحدنــد؛ تقریبــا عالیــق یکســان
صــورت هــم بــه پیــش میتازنــد تــا
میکننــد و بیشــتر عمــل .بــه همیــن
کــه کــودک ،پوســت کودکــیاش را
هنگامــۀ بلــوغ .بلــوغ آن جایــی اســت
یکبــاره نیســت؛ تدریجــی اما قطعی اســت؛
میانــدازد تــا بــزرگ شــود .پوســت انداختنــی کــه
کــه چطــور خــودش در آینــده بــه یــک بزرگتــر
از آغــا ِز ایــن تدریــج تــا پایانــش ،کــودک میآمــوزد
بزرگتــر شــخصی خــودش را دارد .یکــی از ایــن
تبدیــل شــود .امــا بزرگترهــا کثیرنــد و هــر کودکی،
بزرگترهــا ،فیلســوفی اســت در غــرب اروپــا کــه در اندیشــۀ احیــای خِ ردگرایــی یونــان باســتان اســت و دیگــری ،برهمنــی اســت در
شــرق آســیا کــه ایمــان دارد روحــش در زایــش بعــدی بــه روح ُکل میپیونــدد .بزرگتـ ِر یکــی معتقــد اســت بــا قتــل عــام عــدهای
از همنوعانــش بــه بهشــت بریــن میرســد و بزرگتــر آن دیگــری ،بهشــت را بــه ســخره گرفتــه اســت .کــودکان تنهــا یــک رویکــرد
دارنــد :تبعیــت از بزرگتــر؛ امــا راه و مســیر متفــاوت میشــود؛ زیــرا بزرگت ـ ِر هــر کــس متفــاوت از دیگــری اســت .بزرگترهــا،
ـی بشــر ،همیــن جاســت .افــرادی کــه از یــک نوعانــد،
ـی اجتماعـ ِ
راه را بــه رنــگ خــو ِد شخصیِشــان درآوردهانــد .نقطــۀ آغــا ِز تنهایـ ِ
رویکــردی کــه واحــد اســت و مســیرها و مقصدهایــی کــه بســیارند و ایــن وارونگــی ،بزرگتریــن اشــتباه بشــر اســت؛ شــاید اگــر در
ـش رو را فراتــر از اندیشـههای بزرگتــر
هنگامــۀ بلــوغ ،تابلــوی ایســتی میگذاشــتیم ،اشــتراکات و راههــای رفتــه را واکاوی و راه پیـ ِ
و آموزههــای رســمی آگاهانــه انتخــاب میکردیــم ،ایــن حجــم از تنهایــی پیــش رو نبــود .در هنگامــۀ بلــوغ ،همــان جایــی کــه
آگاهــی در حــال شــکل گرفتــن اســت ،اگــر فــرد ،شــناخت درســتی از انســان بــه مثابــه یــک نــوع نداشــته باشــد و اشــتراکات ایــن
نــوع را ادراک نکنــد ،اگــر بــه آغــاز تنهــای همــه انســانها و ســیر بلوغشــان ،بــه درســتی نیندیشــد ،اگر آگاهـیاش بــدون «تعصب»
شــکل نگیــرد و اگــر از حجــم ناآگاه ـیاش در برابــر دانســتههایش آگاه نشــود ،در مســیر «تنهاتــر شــدن» و «تنهــا گذاشــتن»
زدن جزماندیشــی باشــد
پیــش رفتــه اســت؛ قضــاوت میکنــد و قضــاوت میشــود .شــاید اینجــا مجالــی خــوش بــرای ریش ـه ِ
فروغافشـون
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قــرار هســت در هــر فصــل از بهارنارنــج بــا یکــی از خانمهــای موفــق کارآفریــن مصاحبــه کنیــم و
تجربیاتشــان را بــرای شــما بــه اشــتراک بگذاریــم .بــرای شــروع و بــرای ایــن شــماره ،مصاحبـهای
داشــتیم بــا ســرکار خانــم دانشــمند کــه از برتریــن کارآفرینــان پــارک علم و فنــاوری فارس هســتند؛
درود بر شما خانم دانشمند عزیز ،لطفا خودتان را به صورت کامل معرفی بفرمایید.

فرزانه دانشمند هستم؛ مدیرعامل شرکت مکانبازار چهارسوی پویان با نام تجاری چیگل ۴۶ .ساله و ساکن شیراز.

چند سال هست که کسب و کار خودتان را دارید؟

 ۱۲سال

آیا آغاز فعالیت شما در پارک شروع شد؟ چه طور شد که با پارک آشنا شدید؟

بلــه ،مــن در ســال  ۱۳۸۸در ســازمان مدیریــت صنعتــی فعالیــت داشــتم .آنجــا و از طریــق ســازمان بــا موضــوع شــکلگیری
پارکهــای علــم و فنــاوری آشــنا شــدم و همــان زمــان تصمیــم گرفتــم کــه کســب و کار خــودم را راهانــدازی کنــم .اردیبهشــت 88
بــود کــه بــا عنــوان هســته پیــک فرزانــه پویــان در پــارک فــارس پذیــرش شــدیم.

از شروع کسب و کارتان بگویید .چه شد که به این حوزه ورود کردین؟

مــن در رشــته مهندســی نرمافــزار درس خوانــده بــودم و قبــل از اینکــه کســب و کار خــودم را شــروع کنــم ،هــم در دوران
دانشــجویی و هــم بعــد از فارغالتحصیلــی (ســال  )۱۳۷۶کار میکــردم .ســالهای  ۱۳۸۳تــا  ۱۳۸۸در ســازمان مدیریــت صنعتــی
مشــغول بــه کار شــدم؛ در آن محیــط بــود کــه بــا فضــای مدیریــت و توســعه کســب و کار آشــنا شــدم .در آن ســالها در حــوزه
معمــاری ســازمانی فنــاوری اطالعــات و برنامهریــزی اســتراتژیک فنــاوری اطالعــات در ســازمان مدیریتــی صنعتــی ،در بخــش
مشــاوره ،بــا اســاتید بزرگــی کار کــردم .آنجــا بــود کــه بــا فراگیــری گســترده کاربــرد علــوم نرمافــزار در مدیریــت کســب و کار
آشــنا شــدم و همــان زمــان بــود کــه در چندیــن پــروژه در صنایــع مختلفــی در ایــران و خــارج از ایــران همــکاری کــردم .جرقــه
ایجــاد کســب و کار مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در همــان ســالها درون مــن شــکل گرفــت و دیگــر تمــام رویــای مــن ،راهانــدازی
کســب و کاری در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــود تــا اینکــه در اردیبهشــت  ۱۳۸۸بــه عنــوان یــک هســته پژوهشــی و
پــس از طــی مرحلــه داوری و ارزیابــی شــورای پــارک در خــرداد  ۱۳۸۸بــا تاســیس شــرکت پیــک فرزانــه پویــان ،بــه عنــوان یکــی
از اولیــن اســتارتاپهای جــدی شــیراز در حــوزه کســب و کارهــای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ،فعالیــت خــود را آغــاز کــردم.
گفتیــد رشــته تحصیلــی شــما مهندســی نرماف ـزار بــوده و کســب و کارتــان هــم در همــان حــوزۀ تخصصتــان اســت .فکــر میکنیــد ایــن تناســب رشــته
تحصیلــی بــا کســب و کارتــان چقــدر در موفقیــت شــما موثــر بــوده اســت؟

البتــه مــن در رشــته مهندســی نرمافــزار در ایــران فارغالتحصیــل شــدم و ســپس در فاصلــه ســالهای  ۱۳۹۰تــا  ۱۳۹۲بــه صــورت
نیمــه حضــوری در دانشــگاه گلوبــال نکســت ( )Global Nextفــوق لیســانس مدیریــت کســب و کار خوانــدم .ایــن دانشــگاه در کشــور
ســنگاپور ،جــزو برتریــن دانشــگاههای جهــان در حــوزه علــوم مدیریــت و هــدف اصلـیاش ،تریبــت کارآفرینــان بــزرگ اســت .تحصیل
در ایــن دانشــگاه و موفقیــت در رشــته تحصیلــی فــوق ،قطعـاً در در رویکــرد صحیــح مــن بــه کارآفرینــی و موفقیــت و جایــگاه امــروز
مــن بســیار موثــر بــوده اســت .خاطــرم هســت در ایــن دانشــگاه ،همزمــان  ۳۰۰۰مدیریت از کشــور هنــد بــرای تحصیل و آماده شــدن
بــرای مدیریــت بنگاههــای خصوصــی بــزرگ هنــد ،تحصیــل میکردنــد .از ایــران فقــط مــن بــودم و یــک آقــازاده (از بــردن نام ایشــان
معــذورم) کــه ایشــان بــه دلیــل اینکــه تحصیــل در ایــن دانشــگاه نیــاز بــه تــاش و مطالعــه بســیار زیــاد داشــت ،نیمــه راه رهــا کرد!
فکر میکنید چه ویژگیهای شخصیتی در شما باعث شده امروز به عنوان بانوی کارآفرین موفق شناخته شوید؟

مهمتریــن ویژگیهایــی کــه میتوانــم نــام ببــرم ایــن اســت :ایســتادگی و پایـداری و عدم یــاس و ناامیــدی با وجــود مشــکالت و چالشهای
فـراوان ،افــق دیــد وســیع ،نــگاه بــه هــدف بلنــد و آینــده .من بــا مــادرم زندگی میکنــم .خاطرم هســت یــک روز که بســیار خســته و ناامید
بــودم .بــه منــزل آمــدم .مــادرم کــه همیشــه بزرگتریــن پشــتیبان من بــوده و هســت ،گفت همیــن امــروز یــک برنامــه تلویزیونــی در مورد
کارآفرینــی در زمینــه فناوریهــای پیشــرفته پخــش شــده اســت و تاکیــد میکــرد کــه در حــوزه فناوریهــای پیشــرفته ،کارآفرینــان بایــد
صبــور باشــند؛ ممکــن اســت بیــن  ۵تــا  10ســال تــاش و مداومــت بخواهــد تا کســب و کارشــان به نقطه مطلــوب برســد؛ پس پایـداری و
ایســتادگی ،تنهــا راه اســت .ایــن ســخن مــادر ،همیشــه در گــوش مــن مانــد و تا امــروز راهگشــای من بــوده اســت :صبر و پایـداری.
آیا در این مسیر تنها بودید یا حامی داشتید؟

پــس از مــادر کــه حامــی معنــوی مــن بــوده و هســت ،بزرگتریــن حامــی مــن ،بــرادر و شــریک تجــاریام ،آقــای مهنــدس پــورداد
دانشــمند اســت کــه از بــدو تاســیس شــرکت تــا بــه امــروز ،همــواره در حــوزه تحقیــق و توســعه محصــول ،نقــش کلیدی داشــتهاند
و در واقــع بــدون حضــور ایشــان ،رســیدن بــه ایــن نقطــه میســر نبــود .پــس از ایشــان از ســال  ۱۳۹۴تــا  ۱۳۹۸جنــاب آقــای
مهنــدس عباســی از مهندســین توانمنــد در حــوزه نرمافــزار از مهمتریــن شــرکای تجــاری و حامیــان بودهانــد.
آیا موانعی بر سر راه داشتید که صرف جنسیت (زن بودن) ،سر راه شما قرار گرفته باشند؟

بــه طــور کلــی خیــر .شــاید مهمتریــن مانــع آن هــم در شــروع و ابتــدا ،مذاکــره بنــده بــه عنــوان یــک زن بــا ســرمایهگزاران مــرد
در بــازار ســنتی بــود .بــه هــر ترتیــب نــگاه آنهــا بــه زن ،ســنتیتر اســت و اینکــه یــک زن بتوانــد در حــوزهای آن هــم فنــاوری،
کارآفرینــی کنــد ،بــرای ایشــان باورپذیــریاش کمتــر اســت؛ امــا ایــن موضــوع نیــز بــه مــرور زمــان کــم رنــگ گردیــد و امــروزه
میــزان آگاهــی بســیار ارتقــا یافتــه اســت.
بــه صــورت کلــی در ایــن مســیر پــر فـراز و نشــیبی کــه طــی کردیــد ،زن بــودن بـرای شــما امتیــاز بــود یــا نقطــه ضعــف؟ یــا اینکــه معتقــد هســتید جنســیت
در پیشــبرد کســب و کار تاثیــری نــدارد؟

صادقانــه بگویــم در خصــوص کســب و کار خــودم در ایــران ،جنســیت در کســب و کار مــن بــه هیــچ عنــوان تاثیــر نداشــته اســت؛
حتــی میتوانــم بگویــم مــن همیشــه احتــرام و تحســین و تشــویق را از جامعــه ،خصوصـاً آقایــان دریافــت داشــتهام .بــه عقیــده من
فضــا و اکوسیســتم کشــور مــا بــرای کارآفرینــی بانــوان ،هیــچ محدودیتــی نــدارد و بــاور بنــده بــه عنــوان یــک خانــم ایــن
اســت کــه ایــن منــش و ســبک و رفتــار خــود مــا بــه عنــوان یــک زن کارآفریــن اســت کــه میتوانــد بســیار
تعیینکننــده باشــد.
بــه کســانی که تصمیــم دارنــد وارد حوزه کســب و کار شــوند ،چــه توصیهای
میکنیــد؟

• مطالعــه و شــناخت خودشــان ،ظرفیتهایشــان و میــزان
بردبــاری و صبوریشــان در حــوزه کارآفرینــی؛
• مطالعه بازار و مشخص کردن هدف؛
• اهمیــت دادن بــه نظامهــای مالیمدیریتــی و منابــع انســانی از همــان
ابتــدای شــکلدهی کســب و کار؛
• تشکیل تیم منسجم مدیریت و راهبردی (مالی -فنی -تجاری).

و یک توصیه صرفا به زنانی که میخواهند به این حوزه ورود کنند؟

بــرای زنــان ،مســئولیت چنــد برابــر اســت .ایجــاد تــوازن بین زندگی شــخصی
و مســئولیتهای خانوادگــی بــرای زنــان کارآفریــن یکــی از شــاخصهای
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کلیــدی موفقیــت اســت.
شــما مســیری را پشــت ســر گذاشــتهاید کــه ممکــن اســت خیلیهــا در نقطــه شــروع آن باشــند؛ یــک تجربــه یــا یــک توصیــه نــاب کــه فکــر میکنیــد
میتوانــد بــه ایــن اف ـراد کمــک کنــد؟

مهمترین پیام من این است که محصولتان را برای جهان توسعه دهید .جهانی فکر کنید و محلی عمل نمایید.

از برنامه بلند مدتتان بگویید؟ دوست دارید به کجا برسید؟

مــن در حــال توســعه کســب و کارم در فضــای بینالمللــی و صــادرات فنــاوری توســعه یافتــه هســتم .در ســال  ۱۴۰۰برنامــۀ جــدی
اســتقرار فنــاوری (پلتفــرم چیــگل) در دو نقطــه از دنیــا را داریــم .در ایــن خصــوص بســیار مصمــم و بــا برنامــه هســتیم و انشــاءاهلل
تــا پایــان ســال  ۱۳۹۹اولیــن کشــور نهایــی میشــود .مهمتریــن هــدف مــن بــرای کســب و کارم ،جهانــی ســاختن چیــگل اســت.

طبیعت برفی پارک علم و فناوری فارس

زمستان1393

به نظر شما شکل گرفتن حلقهای از بانوان کارآفرین ،چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری میتواند مفید باشه یا نه؟

قطعــا ایجــاد یــک انجمــن و تشــکل بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش ،کمــک کــردن بــه یکدیگــر و حتــی انجــام حمایتهــای
مالــی و غیــر مالــی بانــوان از یکدیگــر ،بســیار میتوانــد مهــم و موثــر باشــد .در همیــن خصــوص ،بنــده بــا حمایــت معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،فعالیتــی را آغــاز کــردهام کــه انشــاءاهلل نتایــج آن اطالعرســانی خواهــد شــد.

اگرصحبتی ،درخواستی ،پیشنهادی داریدکه میخواهید با مسئولین پارک به اشتراک بگذارید ،بفرمایید.

از مدیریــت محتــرم پــارک علــم و فنــاوری فــارس درخواســت دارم در حــوزه توســعه فرصتهــای ســرمایهگذاری در اســتارتاپها،
ســه اقــدام جــدی را در دســتور کار قــرار دهنــد:

• اول ایجــاد صنــدوق ســرمایهگذاری ریس ـکپذیر یــا بهبــود رویکــرد صنــدوق پژوهــش و فنــاوری فــارس کــه عم ـ ً
ا بــا داشــتن حمایتهــای صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه اســتارتاپها ،قدمــی جــدی بــر نداشــته اســت.
• دوم برگــزاری رخدادهــای جــذب ســرمایه از طریــق حضــور ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی اعــم از تجــار و کارآفرینــان قدیمــی و صاحب نام اســتان (ســرمایهگذاران
فرشــته) در پــارک علــم و فنــاوری فارس.
• ســوم اینکــه بــه عقیــده بنــده ،ضــروری اســت واحــد بازاریابــی و روابــط بینالملــل پــارک علــم و فنــاوری ،رویکــردی جدیــد و متفــاوت نســبت بــه معرفــی
شــرکتهای مســتقر در پــارک و ظرفیتهــای آنهــا اتخــاذ کننــد .فعالیتهــای روابــط عمومــی ضمــن آنکــه بســیار خــوب و ارزشــمند اســت ،امــا بــه تنهایــی کافــی
نیســت .لــذا بــه عقیــده بنــده اگــر بیــن ســه رکــن بازاریابــی ،روابــط بیــن الملــل و روابــط عمومــی پــارک ،همافزایــی و همــکاری بهتــری شــکل گیــرد ،میتوانــد تاثیــر
بســیار بهتــری در رونــد معرفــی توانمندیهــای شــرکتهای پــارک داشــته باشــد.

آیــا در اکوسیســتم پارکهــای علــم و فنــاوری (بــا شــعار تبدیــل علــم بــه ثــروت و رشــد کســب و کارهــای نوپــا) ضعفــی میبینیــد کــه ب ـرای آن راهــکار
داشــته باشــید.

آنچــه بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه پارکهــای علــم و فنــاوری ،برنامــه مــدون و مشــخصی بــرای شــتابدهی و رشــد
اســتارتاپهای مســتقر ندارنــد .ایــن ضعــف بــه موضــوع عــدم وجــود شــتابندهندههای حرف ـهای و مجــرب بــرای راهنمایــی و
هدایــت صحیــح اســتارتاپهای ایرانــی برمیگــردد .در ایــن خصــوص نیــز بنــده برنامــه جــدی بــرای بهبــود اکوسیســتم دارم کــه
انشــاءاهلل بــه زودی خبرهایــی در ایــن خصــوص خواهیــم داشــت.
اگه خاطرهای دارید که میخواهید با ما به اشتراک بگذارید؟

زیباتریــن خاطــر مــن در پــارک ،مراســم افتتاحیــه چیــگل بــود .آن روز همــکاری بســیار زیبــا و همافزایــی بیــن تیمهــای کاری
در مجموعــه مــا و مســئولین در پــارک علــم و فنــاوری شــکل گرفــت .آن روز یکــی از زیباتریــن روزهــای کاری مــن بــود و انعــکاس
اخبــار آن روز در خبرگزاریهــای مهــم کشــور .ارائــه تصویــری زیبــا از اکوسیســتم پــارک و شــرکت مــا ،غــرور آفریــن بــود.

حرف آخر؟

ت کارآفرینــان فقــط و فقــط بــه
ســخن نهایــی مــن بــا همکارانــم در پــارک علــم و فنــاوری اســت کــه میخواهــم بگویــم موفقیـ 
خودشــان بســتگی دارد .عواملــی ماننــد ارتباطهــای سیاســی و یــا برخــورداری از حمایتهــای ویــژه و رانتــی و سیاســی شــاید
یــک موفقیــت مقطعــی و حبابــی ایجــاد کنــد؛ ولــی قطعــا دوامــی نــدارد .با دیــدن ناکامــی خودمــان و موفقیــت دیگران به ســرعت
ن را آزرده خاطــر میکنــد؛ البتــه در نهایــت فــرد بیتفــاوت میشــود و روی
برچســب نزنیــم .شــنیدن ایــن صحبتهــا ،انســا 
هدفــش تمرکــز میکنــد .بــه هــر حــال بایــد یــاد بگیریــم کــه شکسـتها و ناکامیهایمــان ،بــا زدن برچسـبهای نادرســت بــه
دیگــران ،بــه موفقیــت تبدیــل نمیشــود .تنهــا راه موفقیــت ،تــاش و پشــتکار و نظــم و برنامهریــزی اســت.

درود بر شما و با آرزوی موفقیت روزافزون
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چگونه یک کارمند بد می تواند کل تیم را تباه کند.
مقدمه مترجم:
نیــروی انســانی اصلــی تریــن ســرمایه هــر شــرکتی بــه ویــژه شــزکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور اســت .در ایــن مقالــه کــه ترجمه
ایــی از نتیجــه پژوهــش هــای آقــای اســتفان دیمــوک دانشــیار دانشــکده بازرگانــی نانیانــگ در دانشــگاه فنــی نانیانــگ ســنگاپور
و آقــای ویلیــام ســی گرکــن اســتادیار کالــج گتــن دانشــگاه تجــارت و اقتصــاد کنتاکــی ] [1اســت ،نشــان خواهیــم داد کــه چگونــه
ســوء رفتــار یکــی از کارکنــان مــی توانــد عملکــرد شــرکت و ســازمان را بــا چالــش روبــرو کنــد.
خالصه پژوهش:
بر اساس یک مثل معروف ،یک سیب بد می تواند یک جعبه سیب را خراب کند .کارمندان هم همینطورند.
تحقیقــات مــا دربــاره ی مســری بــودن تقلــب و فریبــکاری در میــان کارمنــدان ،نشــان مــی دهد کــه حتی صــادق تریــن کارمندان
شــما ،اگــر در کنــار یــک فــرد غیرصــادق کار کننــد ،احتمــاال مرتکــب ســوء رفتــار خواهنــد شــد و بــا آنکــه بــا نگاهــی خوشــبینانه،
مــی تــوان اینطــور تصــور کــرد کــه کارمنــدان صــادق ،کارمنــدان غیرصــادق را بــه انتخــاب هــای بهتــر ترغیــب مــی کننــد ،امــا در
واقعیــت ،اغلــب اینگونــه نیســت .بــه نظــر مــی رســد کــه در میــان همــکاران ،یادگیــری رفتــار بــد آســان تــر از رفتــار خوب اســت.
مدیــران بایــد توجــه داشــته باشــند کــه هزینــه هــای تحمیــل شــده از ســوی یــک کارمنــد مســئله ســاز ،فراتــر از اثــرات مســتقیم
اقدامــات آن کارمنــد اســت؛ رفتارهــای بــد یــک کارمنــد ،از طریــق تاثیرگــذاری هــای همکارانــه بــه رفتارهــای ســایر کارمنــدان
ســرایت مــی کنــد .اگــر ایــن تاثیــرات ســرایت کننــده دســت کــم گرفتــه شــوند ،تعــداد معــدودی از کارمنــدان آســیب زننــده ،می
تواننــد یــک فرهنــگ شــرکتی ســالم را آلــوده کننــد.
تاریــخ و رویدادهــای اخیــر ،مملــو از نمونــه هــای شــیوع ســوء رفتــار در بیــن همــکاران اســت :کارگــزاران رهــن کــه باعــث بحــران
هــای مالــی شــدند؛ دالالن بــورس در بازارهــای ســیاه ماننــد اســراتون اکمونــت؛ و فــروش لــوازم جانبــی توســط فروشــندگان در ول
فارگــو .
مــا در پژوهــش خــود ،در پــی فهمیــدن ایــن موضــوع بودیــم کــه رفتــار بــد مســری ،چگونــه اســت .بــه ایــن منظــور ،مــا بــا تمرکــز
بــر ادغــام هــای میــان شــرکت هــای مشــاوره ی مالــی کــه هــر یــک چندیــن شــعبه دارنــد ،اثــرات همکارانــه در ســوءرفتارهای

مشــاوران مالــی را بررســی کردیــم .در ایــن ادغــام هــا ،مشــاوران مالــی بــا همــکاران جدیــد از یکــی از شــعبه هــای شــرکت دیگــر
مالقــات کــرده و آنهــا را ایــده هــا و رفتارهــای جدیــدی مواجــه مــی کننــد.
مــا بــا اســتفاده از پرونــده هــای بایگانــی شــده ی دقیــق و منظــم از مشــاوران مالــی ،یــک مجموعــه داده گســترده گــردآوری
کردیــم .مــا ســوءرفتار را بــه مثابــه ی شــکایات مشــتری کــه مشــاور مالــی ،بــرای حــل و فصــل آن حداقــل  10هــزار دالر پرداخــت
کــرده یــا یــک رای داوری را از دســت داده اســت ،تعریــف کردیــم .مــا زمــان هایــی کــه از هــر مشــاور مالــی و همچنیــن همــکاران
آن مشــاور شــکایت شــده بــود را بررســی کردیــم.
مــا دريافتيــم كــه مشــاوران مالــي ،در صــورت مالقــات بــا یــک همــکار جدیــد دارای ســابقه ی ســوءرفتار ،بــه احتمال  %37بیشــتر
مرتكــب ســوء رفتــار مــي شــوند .ایــن نتیجــه ،بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه ســوءرفتار ،دارای ضریــب اجتماعــی  1/59اســت؛ و
بــدان معناســت کــه هــر مــورد ســوء رفتــار ،به طــور متوســط منجــر بــه  0/59مــورد ســوءرفتار اضافــی از طریــق تاثیــرات همکارانه
مــی شــود.
بــا ایــن حــال ،بررســی رفتارهــای مشــابه در میــان همــکاران ،دلیــل رخ دادن ایــن تشــابه را توضیــح نمــی دهــد .ممکــن اســت
همــکاران بــه دلیــل تاثیــرات همکارانــه کــه در آن ،کارمنــدان رفتارهــا یــا هنجارهــای اجتماعــی را از یکدیگــر یاد می گیرند ،شــبیه
بــه هــم رفتــار کننــد؛ امــا رفتارهــای مشــابه مــی تواننــد بــه دلیــل اینکــه همــکاران انگیــزه هــای مشــابهی دارنــد ،یــا بــه دلیــل
تمایــات طبیعــی اشــخاص بــه گرفتــن تصمیمــات مشــابه در کار بــا یکدیگــر ،رخ دهنــد.
مــا در پژوهــش خــود ،بــه دنبــال فهمیــدن ایــن موضــوع بودیــم کــه تاثیــرات همکارانــه ،چــه نقشــی در شــیوع ســوءرفتار دارنــد.
مــا مشــاوران مالــی در شــعبه هــای مختلــف یــک شــرکت را مقایســه کردیــم؛ زیــرا ایــن کار بــه مــا امــکان مــی داد تــا تاثیــر
ســاختار انگیزشــی را کــه همــه مشــاوران در شــرکت بــا آن مواجــه بودنــد ،کنتــرل کنیــم .مــا همچنیــن بــر تغییــرات اعمــال شــده
در همــکاران توســط ادغــام کننــدگان تمرکــز کردیــم؛ زیــرا ایــن کار بــه مــا امــکان مــی داد تــا تاثیر مشــاورانی کــه همکارانشــان را
خــود انتخــاب مــی کننــد ،حــذف کنیــم .در نتیجــه ،مــا توانســتیم تاثیــرات همکارانــه را از هــم تفکیــک کنیــم.
مــا همچنیــن آزمــون هایــی را انجــام دادیــم کــه تنهــا شــامل مشــاورانی بودنــد کــه در هنــگام ادغــام ،سرپرســتان خــود را تغییــر
ندادنــد؛ ایــن کار بــه مــا امــکان مــی داد تــا تمــام تغییــرات رفتــاری را بــه اثــرات همکارانــه از همکارانــی بــا رتبه ی یکســان نســبت
دهیــم .مــا در ایــن نمونــه ی محــدود ،شــواهدی قــوی از تاثیــرات همکارانــه ،درســت ماننــد آنچــه کــه در نمونــه اصلــی پیــدا کــرده
بودیــم ،یافتیــم .ایــن نتایــج نشــان مــی دهنــد کــه رفتــار کارکنــان ،مســتقل از هرگونــه تاثیرگــذاری از ســوی مدیــران ،تحــت تاثیر
اقدامــات همکاران اســت.
مطالعــات قبلــی نشــان مــی دهنــد کــه تاثیــرات همکارانــه ،در میــان افــرادی کــه از یــک قومیت مشــترک هســتند ،قوی تر اســت.
بــر همیــن اســاس ،مــا بــا اســتفاده از عامــل قومیــت مشــاور ،نشــان مــی دهیــم کــه تاثیــرات همکارانــه در بــروز ســوءرفتار ،در بین
مشــاورانی کــه از یــک قومیــت مشــترک هســتند ،قــوی تــر اســت .اگــر مشــاور بــا همــكار جدیــدی كــه دارای ســابقه ی ســوءرفتار
اســت و قومیــت مشــترکی بــا مشــاور دارد ،مالقــات کنــد ،ایــن اثــر مســری تقریبــا دو برابــر بیشــتر اســت .بنابرایــن ،افراد شــبیه به
هــم ،کــه احتمــاال تعامــات بیشــتری بــا هــم دارنــد ،تاثیــرات قــوی تــری بــر رفتارهــای یکدیگــر مــی گذارند.
درک ایــن موضــوع کــه چــرا همــکاران دربــاره ی اینکــه مرتکــب ســوءرفتار شــوند یــا خیــر ،انتخــاب هــای مشــابهی دارنــد،
مــی توانــد مدیــران را در پیشــگیری از بــروز ســوءرفتار راهنمایــی کنــد .بــا توجــه بــه ماهیــت ســوءرفتار ،دانــش و هنجارهــای
اجتماعــی مربــوط بــه آن بایــد از طریــق کانــال هــای غیررســمی نظیــر تعامــات اجتماعــی منتقــل شــود .بــه طــور کلــی ،درک
چرایــی رفتــار مشــابه همــکاران ،در پــی بــردن بــه چگونگــی ایجــاد فرهنــگ ســازمانی و نحــوه ی شــکل دهــی آن توســط مدیران،
تاثیــر بســزایی دارد.
منبع:
[1] Stephen Dimmock and William C. Gerken, «Research: How One Bad Employee Can
Corrupt a Whole Team», Harvard Business Review, March 2018 ,05.
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يــا صفحــات فتــو ولتائيــك بــكار رود.
ســبزپوش كــردن بــام نيازمنــد گياهانــي اســت كــه بــه دقــت انتخــاب شــدهاند تــا در برابــر محيــط خشــن و بيــروح محيــط پشــت بــام در شــرايط
كمآبــي و بــي آبــي ،عوامــل اقليمــي و ...مقاومــت كننــد
ساختمان سبز و شهرپایدار
امــروزه بــه دلیــل متراکــم ســازی و افزایــش ارزش زمیــن کالن شــهرها ،شــاهد کاهــش چشــمگیر ســرانه فضــای ســبز و پوشــش گیاهــی در فضاهــای
شــهری و مشــکالت زیســت محیطــی ناشــی از آن هســتیم .کــه ایــن امــر عــاوه براینکــه انســان را از ارتبــاط بــا طبیعــت و زیبایــی هــای آن بــاز داشــته
اســت ،باعــث ایجــاد مشــکالت اساســی زیســت محیطــی همچــون گــرم شــدن زمیــن ،آلودگــی هــوا ،مصــرف بــی رویــه انــرژی،و هزینــه هــای بــاالی
ناشــی از آن شــده اســت .بدیــن ترتیــب در کشــورهای اروپایــی شــاهد رویکــردی فرآگیــر در بــاغ ســازی عمودیهســتیم .در ایــن بیــن دیــوار ســبز یکــی
از مولفــه هــای ســاختمان ســازی ســبز اســت کــه در محیــط داخلــی و خارجــی ســاختمان کاربــرد دارد .
بــر اســاس تحقیقــات منتشــر شــده در مجلــه علمــی ســاینس ،مناطــق شــهری بــه طــور قابلتوجهــی از مناطــق روســتایی گرمتــر هســتند .ایــن
افزایــش دمــا تاثیــر منفــی بــر ســامت عمومــی جامعــه و کیفیــت زندگــی در شــهرها دارد .از افزایــش تقاضــای انــرژی در تابســتان تــا آلودگــی هــوا،
دیوارهــای ســبز زنــده بــه جبــران ایــن مشــکالت بــا فراهــم کــردن ســایه از تاثیــرات نــور مســتقیم خورشــید کمــک میکننــد .هــم چنیــن بــر خــاف
آجــر و یــا بتــن ،ســطوح گیاهــی انــرژی خورشــیدی را ذخیــره نمیکننــد ،بلکــه بازتــاب دهنــده آن هســتند.دیوارههای داخلــی و خارجــی بــه طــور
فعــال بــه خنــک کــردن هــوا در تابســتان توســط فرآینــدی بــه نــام تبخیــر – تعــرق کمــک میکننــد و نیــاز بــه خنــک کــردن ســاختمان را کاهــش
میدهنــد .بــه طــور مثــال نتایــج حاصــل از تحقیقــات بــر روی ســاختمانهای ســبز در شــهرهایی مثــل هنگکنــگ منجــر بــه کاهــش درجــه
درجــه ســانتیگراد گردیــده اســت همچنیــن ایــن پانلهــا ،ســاختمان را عایــق میکننــد و هزینههــای انــرژی را
حــرارت تــا 10
ســاختمان در زمســتان نیــز کاهــش میدهنــد .امــا مزایــای دیوارههــای ســبز محــدود بــه کاهــش دمــا
بــرای گــرم کــردن
مقایســه آالیندههــای بیــن دو ســاختمان بــا مصالــح معمــول و ســاختمان ســبز ،نمــای ســبز آالینــده
نمیشــود در
میــزان  20درصــد کاهــش داده اســت .
هــا را بــه
 ------ایجــاد جــداره هــای ســبز(بام ســبز ،نمــای ســبز،دیواره ســبز شــهری) و در نهایــتدســتیابی بــه ســاختمان ســبز ،اساســی تریــن روش پایــدار ســاختن شــهرها و یکــی
از راه حلهــای مــدرن بــرای رفــع مشــکالت زیســتی کالن شــهرها ،بخصــوص کاهــش
آلودگــی هــوا میباشــد .جدارههــای ســبز عملکــرد فــوق العــادهای در جهــت کاهــش
مصــرف انــرژی و افزایــش عمــر ســاختمانها دارنــد .بهرهگیــری از سیســتم هــای
کاشــت عمــودی گیاهــان کــه بــه عناویــن مختلــف ازجملــه بــاغ عمــودی ،دیــوار
ســبز  ،دیــوار زنــده و ..کــه در سراســر دنیــا نــام گذاری شــده انــد  ،در ســطح کالن
و در مقیــاس شــهری موجــب کاهــش چشــم گیــر مصــرف انــرژی ،تعدیــل دمــا،
کاهــش اثــرات جزیــره گرمایــی شــهری و زیبایــی کالبــد شــهر میگــردد.

دیوار سبز (نمای سبز)
واژه ديــوار ســبز يــا بــاغ هــاي عمــودي ،يــك واژه جهانــي اســت كــه يــك سيســتم پوششــي زنــده بــا فوايــدي ماننــد بــام هــاي ســبز را شــامل ميشــود.
دیوارهــای ســبز مبتنــی بــر شــرایط ممکــن اســت در محیــط داخــل یــا خــارج از ســاختمان نصــب گــردد .هــم چنیــن تکنیکهــا و روشهــای مختلفــی
بــه منظــور فضاســازی محوطــه داخلــی یــا نمــای بیرونــی ســاختمان ایجــاد کــرد و گياهــان مناســب بــراي ايــن كار شــامل دامنــه وســيعي از گياهــان
هميشــگي و ســاليانه و گوناگــون اســت .ديــوار ســبز فنــاوري نوينــي اســت كــه امــروز جايــگاه خــود را بــه آرامــي در كالن شــهرهاي جهــان پيــدا كــرده
ا ست .
دیوارهــای ســبز همچنیــن بــه نامهــای دیوارهــای زنــده ،دیوارهــای زیســتی ،باغهــای عمــودی یــا بطــور علمــی ( VCWVدیوارهــای پیچیــده گیاهــی
عمــودی) نامیــده میشــوند .ديوارههــاي ســبز ،در بهبــود كيفيــت ســاختمانها بســیار تاثيرگذارنــد؛ چــرا كــه بــه عنــوان عايــق صوتــي و عايــق حرارتــي
عمــل ميكننــد .ديــواره هــاي ســبز ،عــاوه بــر تاميــن نيازهــاي زيباشناســي معمــاري ،پاســخگوي ضرورتهايــي همچــون :عايقســازي طبيعي ســاختمان
(حرارتــي ،رطوبتــي و صوتــي ،ايجــاد ســطوح چش ـمنواز در نمــاي بنــا ،تلفيــق ســاختار مصنــوع بــا طبيعت،كمــك بــه كاهــش آلودگيهــاي جــوي و
افزايــش نســبت اكســيژن هــوا و غيــره نيــز اســت .در نهایــت منجــر بــه پايــداري شــهرها میگــردد.
.نتيجه گيري
همــه ايــن سیســتم هــا جهــت برقــراري چنديــن اصــل از جملــه حفــظ انــرژي ،هماهنگــي بــا محيــط و اقليــم ،كاهــش اســتفاده از منابــع و نيز بــرآوردن
نيازهــاي ساكنينشــهرها بــه جهــت دســتیابی بــه شــهر پایــدار مــي باشــد .در ايــن مقالــه بــه معرفــی بخــش هــای تشــکیل دهنــده ســاختمان ســبز و
چگونگــی كاهــش مصــرف انــرژي از طريــق اســتفاده از پوشــش گياهــي در ســاختمانها مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت ،ايــن نتيجــه حاصــل شــده كه
معمــاري ســبز يكــي از راهكارهــاي نويــن جهــت كاهــش آلودگــي هــوا ،افزايــش ســرانهي فضاهــاي ســبز شــهري  ،صرفــه جويي اقتصــادي ،عايــق صوتي
و عايــق حرارتــي و ســبك جديــدي در معمــاري پايــدار اســت.
ديوارهــاي ســبز،بام ســبز و نمــای ســبز ابزارهــاي كليــدي در معمــاري پايــدار بشــمار ميرونــد و در ســال هــاي آتــي بــه يــك قالــب بــا اهميــت فزاينــده
در شــهرهاي مــا تبديــل خواهنــد شــد .بهــره گيــري از طبیعــت بــا بــاه کارگیــری ديوارهــاي ســبز بــراي ســامت طوالنــي مــدت جوامــع بشــري امــري
حياتــي اســت .ايــن سيســتمها مــي تواننــد اثــرات بســياري از معضــات توســعه شــهري را كاهــش داده و در عيــن حــال فوايــد اقتصــادي را از طريــق
كاهــش هزينــه هــاي گوناگــون مرتبــط بــا ســاختمان و رشــد صنعــت ســاختمان در مقیــاس کالن فراهــم مــي نماينــد .

مفهوم ساختمان سبز
در زمــان حاضــر ،واژه ســبز بــه عنــوان يــك موضــوع جالــب ،در كانــون
توجــه معمــاران و شهرســازان معاصــر قــرار گرفتــه اســت .امــا ســاختمان
ســبز چيســت؟ انجمــن ســاختمان ســبز ایــاالت متحــده (، )LEED
ســاختمان ســبز را اينگونــه تعريــف ميكند:فراينــدي در جهــت افزايــش
كيفيــت ســاختمان كــه در آن ،ســاختمانها و مــكان قرارگيــري آنهــا از
آب ،انــرژي و مصالــح اســتفاده ميكننــد و تأثيــرات منفــي ســاختمان را
روي ســامت انســان و محيــط ،از طريــق مــكان يابــي بهتــر ،طراحــي،
ســاخت ،اجــرا و نگهــداري چرخــه زندگــي كامــل يــك ســاختمان
كاهــش ميدهنــد؛ بنابرايــن ســاختمان ســبز نــه تنهــا بــه محيــط
زيســت آســيب نميرســاند ،بلكــه بــه گونــه مثبتــي در اكوسيســتم
مشــاركت مينمايــد و حتــي ممكــن اســت بــه درمــان اثــرات
ناشــي از منظرهــاي آســيب رســان كمــك نمايــد .
بام سبز
يــك بــام ســبز ،بامــي اســت كــه مقــدار يــا تمامــي
آن بــا پوشــش گياهــي و خــاك ،يــا بــا محيــط
كشــت روينــده ،پوشــانيده ميشــود .لفــظ
بــام ســبز همچنيــن مــي توانــد بــراي
بامهايــي كــه مفاهيــم ســبز را مــد نظــر
قــرار ميدهنــد ،نظيــر پانلهاي خورشــيدي
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در ایــن شــماره از فصــل نامــه در خدمــت یکــی دیگــر از کارآفریــن برتــر در حــوزه الکترونیــک کشــور هســتیم .جنــاب آقــای دکتــر

علیرضــا کریمــی مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیــان مــدار رایانــه پویــا ،ایشــان متولــد ســال  1352در تهـران مــی باشــند .مقطــع
دبیرســتان خــود را در دبیرســتان نمونــه اندیشــه ســپری کــرده انــد و ســپس لیســانس و فــوق لیســانس خود را در رشــته مهندســی

بــرق فــارغ التحصیــل شــدند .پــس از گرفتــن مــدرک دکتـرا خــود ازســال  1385بــه عنــوان هیــات علمــی تمــام وقــت دانشــگاه

آزاد شــیراز در آمدنــد .از ســال  1389شــرکت مــدار رایانــه پویــا را تاســیس کردنــد وبــه طــور جــدی وارد بحــث طراحــی کارت هــای

الکترونیکــی شــدند .در اوایــل کار بــا مشــکالت فراوانــی از لحــاظ ورود بــه بــازار هــا ،عــدم اطمینــان به شــرکت هــای ایرانی مخصوصا
در حــوزه کاری ایــن شــرکت کــه یکــی از حــوزه بــا تکنولــوژی بــاال هســت رو بــه رو بــوده انــد امــا امــروز ایــن شــرکت بــا  50محصــول

دانــش بنیــان کــه  35محصــول آن در معاونــت علمــی ریاســت جمهمــوری ثبــت شــده و  15محصــول آن درصــف ارزیابــی دانــش

بنیــان هســت و در صنایــع نفــت ،گاز  ،پتروشــیمی و نیــروگاه هــا در حــال خدمــت رســانی اســت.

قطعــا مــن بــه نظــرم مــی آیــد کــه علمــی کــه نتوانــد مشــکلی را از شــما حــل کنــد بایــد در

ســودمند بــودن آن علــم انســان شــک کنــد و همــان طورکــه بســیاری از بــزرگان مــا چــون

ســعدی گفتــه انــد علــم چنــدان کــه خوانــی چــون عمــل در تــو نیســت نادانــی و واقعــا بایــد

ِ
باکارآفرینان
گفتگو

دنبــال ایــن باشــیم کــه هــم آمــوزش دانشــگاهی مــا و هــم کســانی کــه فــارغ التحصیــل مــی
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شــوند بــه صــورت عملــی کار کننــد و اگــر ایــن بســتر فراهــم شــود که فــارغ التحصیــان در رشــته¬های متفــاوت صــورت عملــی و تحقیقاتــی کار کنندو

بتوانــد مشــکلی کوچــک از جامعــه را حــل کننــد بســیار ارزشــمند خواهــد بــود.

وجه تمایز خودتان با افرادی که در حوزه کاری شما هستند چی می بینید؟

وجــه تمایــز مــا ازلحــاظ نــوع کارمــون مــا اســتاندارد هــای خیلــی باالیــی اســت کــه مــا توانســتیم در فرآینــد کار بــه آنهــا دســت پیــدا کنیــم ما بــا بهینه

کــردن روش هــای تعمیــرات و نگهــداری باعــث افزایــش عمــر مفیــد دســتگاه¬ها و همچنیــن راندمــان دســتگاه هاشــون را بــاال بردیــم  ،مــا در ابتــدا یک

نمونــه مهندســی از کارت هــای الکترونیکــی مــی ســازیم و تاییدیــه کار فرمــا را مــی گیریــم و در مرحلــه بعــدی بــه تولیــد صنعتــی برســد کــه در مرحلــه

صنعتــی اســتاندارد هــا خیلــی مهــم هســتند تمــام طراحــی هــای مــدار چاپــی هــا و قســمت¬های مکانیکــی بــرد و الکترونیکــی بــرد در شــرکت انجــام

از چه سالی شروع به کار کردید؟

مــی شــود و محصــوالت مــا باالتریــن اســتاندارد هــای موجــود در دنیــای صنعــت الکترونیــک را دارا می باشــند .

شــروع کار از اینجــا شــروع شــد کــه مــن چــون هیــات علمــی دانشــگاه بــودم و هــر تــرم بایــد بــرای تعــداد زیــادی از

شــاهد شــکاف عمیــق بیــن علــم و صنعــت شــدم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم از پتانســیل دانشــجویی کارشناســی

ارشــد ،دکتــرا ،و حتــی مقطــع لیســانس در راســتای نیــاز هــای مملکــت اســتفاده بکنیــم اولیــن پــروژه هــا بــرای

شــرکت ملــی گاز ایــران در عســلویه انجــام دادیــم و مــا بــا انجــام بهینــه ســازی¬های کــه انجــام دادیــم کارت هــای

الکترونیکــی مــا از نمونه¬هــای خارجــی هــم بهتــر شــدند چــون مــا بــا کاربــر هــا در تمــاس بودیــم و مشــکالت کارت هــای

manualهــا و دســتورات کالیبراســیون و نقشــه هــای فنــی کــه بــه آنهــا مــی دادیــم باعــث شــد رغبــت شــرکت هــای داخلــی بــه خرید

از شــرکت مــا بیشــتر از شــرکت هــای خارجــی باشــد و چرخــه کار مــا شــکل گرفــت و امســال دهمیــن ســال هســت کــه مــا در پــارک

حضــور داریــم دو دهــه تجربــه پشــت ایــن کار اســت و پــروژه هــا و رضایــت مندی¬هــای کارفرمایــان از کار هــای مــا گــواه این قضیه هســت.

در واقع شما یک ارتباط بین علم وصنعت را برقرار کرده اید؟
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الکترونیکــی را می-فهمیدیــم و درنســخه هــای جدیــدی کــه تولیــد مــی کردیــم ایــن مشــکالت را حــل مــی کردیــم بــه خاطــر
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دانشــجوهایم پــروژه و کارآمــوزی و همچنیــن پایــان نامــه تعریــف مــی کــردم و در همان ســال¬های اول تدریســم

وجــه تمایــز دیگــر مــی توانــد بــه جــو حاکــم بــر شــرکتمان گفــت مــن اینجــا حــدودا  20نفــر پرســنل دارم فــارغ التحصیــان مقاطــع لیســانس و فــوق

لیســانس و دکتــرا هســتند ولــی همشــون دانشــجویان خــودم بودنــد رابطــه مــا رابطــه ای دوســتانه اســت و رابطــه ای اســت کــه ابتــدای آن براســاس
اســتاد و شــاگردی اســت و بعــدش بــه یــک رابطــه همــکاری رســیده مــا درک متقابلــی از همدیگــر داریــم و ایــن باعــث شــده جــو شــرکت یــک جــو

پویــا و دوســت داشــتنی باشــد بچــه هــای مــا از بــودن در محیــط شــرکت خســته نمــی شــوند .

چگونه خال های که در این حوزه بود را شناسایی کردید؟ این ایده چگونه به ذهن شما آمد؟

ایــن ایــده از گفتــم مــن یــک مقطعــی کــه در شــرکت نفــت کار مــی کــردم آنجــا می¬دیــدم کــه ایــن کارت هــا خیلــی گــران قیمــت هســتند و ســاالنه

هزینــه هــای خیلــی زیــادی از کشــور خــارج مــی شــود وچــون کشــور دانــش فنــی ایــن کارت هــا را نداشــت پــس از خریــدن کارت هــا از شــرکت¬های
خارجــی و پــس از مدتــی کــه اینهــا کار می¬کردنــد فــرض کنیــد بعــد از یــک ســال یــک المــان خیلــی کوچــک ایــن کارت هــا معیــوب مــی شــود شــما

مجبــور بودیــد کل ایــن کارت را بزاریــد کنــار ولــی وقتــی دانــش فنــی ایــن کار را داشــته باشــید مــی توانــی حتــی آن کارت را تعمیــر کنیــد مــا در واقــع

پلنــی کــه در ذهنمــان بــود و جذابیتــی کــه بــرای کار فرمــا هــا ایجــاد می¬کردیــم ایــن بــود کــه هزینــه هــای تولیــد را کاهــش بدهیــم اوایــل دوســتان
بــه اینکــه مــا حتــی اینهــا را بســازیم هــم رضایــت نمــی دادنــد و فکــر مــی کردنــد مــا اگــر بســازیم شــاید اســتاندارد هــا را رعایــت نکنیــم بــه خاطــر

همیــن مــا بــا بحــث تعمیــرات وارد شــدیم و وقتــی دیدنــد بــا انجــام تعمیــرات هزینــه هــای آنهــا بســیار کاهــش پیــدا کــرد و مــا کاری کــه کردیــم بــا
تعمیــر ایــن کارت هــا آنهــا را بــه چرخــه تولیــد برگردانیــدم و ایــن باعــث شــد یــک اعتمــادی ایجــاد بشــود و بعــد از آن در واقــع ســاخت کارت هــای

الکترونیکــی پیــش کشــیدیم و وقتــی نمونــه هــای اولیــه کارت هــای مــا مــی رفــت هیــچ کــس بــاور نمــی کــرد کــه اینهــا در ایــران ســاخته شــده همین
االن هــم مــا پــروژه هــای داریــم کــه وقتــی کارفرمــا الزم داشــته باشــد بــرای کســانی کــه قــرار داد بــا مــا داشــته باشــند بازدیــد در طــول پــروژه براشــون

بزاریــم کــه بیاینــد همــه مراحــل مربــوط بــه پــروژه خودشــان را از صفــر تــا صــد در شــرکت خودمــون انجــام مــی شــود و هــر مرحلــه بخواهنــد مــی
تواننــد بیاینــد بازدیــد کنند

از ابتدای کار چقدر از لحاظ مالی حمایت شدید؟

تقریبــا مــی تــوان گفــت هیچــی ،مــا هیــچ گونــه حمایــت مالــی نشــدیم تــا حــدودا می¬تــوان گفــت در 2-1ســال اخیــر شــاید کل وام هــای هــم کــه

مــا توانســتیم بگیریــم خیلــی وام هــای زیــادی نیســت .ببینیــد خیلــی امکانــات بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی دهنــد و مــی شــود دنبال آنهــا رفت
یکــی اینکــه بوراکســی زیــادی دارد و فرآینــد آن طــول مــی کشــد و دوم اینکــه ضمانت¬هــای زیــادی از شــما مــی خواهنــد و پروســه ای زمــان بــر و

فرسایشــی دارد مــی خواهــم بــه شــما بگویــم حــرف بــا عمــل فاصلــه اش خیلــی زیــاد هســت مطمنــا قوانیــن خیلــی خوبی هســت اما همــه نمــی توانند

از ایــن قوانیــن اســتفاده کننــد و ایــن قوانیــن بــه نظــر مــی رســد بــرای برخــی از افــراد ســهل الوصــول تــر هســت و بــرای همــه یکســان اجــرا نمی شــود.

معموال چه مشکالت و موانع مهمی در حرفه شما وجود دارد؟

مــا دوتــا مشــکل عمــده داریــم یکــی اینکــه چــون شــرکت مــا از تکنولــوژی بــاالی برخــوردار اســت جهــت تامیــن مــواد اولیــه مــورد اســتفاده مــا کــه
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عمدتــا وارداتــی هســتند بــا موانعــی ماننــد تحریم هــا ،نوســانات ارز ،مشــکالتی نقــل و انتقال

پــول و عــدم ثبــات بــازار روبــه رو هســتیم از ســوی دیگــر بعضــی از ایــن قطعــات الکترونیکی
کاربــرد هــای مشــابه بــا صنایــع نظامــی دارنــد و اجــازه ورود آن را بــه ایــران نمی¬دهنــد

ِ
باکارآفرینان
گفتگو

االن گســترش شــرکت منــوط بــه مــوارد بســیاری هســت یــک اینکــه خــود شــرکت بایــد
بــه یــک بلــوغ تکنولوژیــک برســد و در یــک ســطح از تکنولــوژی کــه قــرار گرفــت و در آن

پارکعلموفناوریفارس

تکنولــوژی بــه بلــوغ رســید بــه ســمت تکنولــوژی هــای جدیــد خیــز بــردارد آن را گســترش

تــر شــدن زمــان اجــرای پــروژه هــا یــا تغییــر نقشــه هــا مــی شــود مثــا یــک  icرا بــه مــا نمــی دهنــد و مــا مجبوریــم آن قســمت را بــه شــکل دیگــری

کارهــای بــا تکنولــوژی باالیــی هســت و دســتگاه هــای کــه در فرآینــد ســاخت ،ما اســتفاده می

عمــده دیگــری کــه مــا داریــم در واقــع بحــث صــادرات هســت مــا االن محصوالتــی را کــه تولیــد کرده¬ایــم علــی رغــم اینکــه تمــام اســتاندارد¬ها و

امــکان توســعه کار بــرای مــا خیلــی مهیــا نیســت امــا ناامیــد نیســتیم و یکســری برنامــه هــای

بنابرایــن یکــی از چالــش هــای مــا بحــث تامیــن مــواد اولیــه اســت کــه گاهــا باعــث طوالنــی

طراحــی کنیــم و از یــک  icدیگــری اســتفاده کنیــم اینهــا یــک مقــداری هزینــه هــا را بــاال مــی بــرد و مشــکالتی را در کار ما ایجــاد می کند یک مشــکل
کیفیــت هــای جهانــی را دارد امــکان فــروش آن¬هــا را در بازار¬هــای جهانــی نداریــم .

دهــد متاســفانه یکــی از مشــکالت بخــش مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه کار مــا جــز
کنیــم وارداتــی هســتند وبــا توجــه بــه کاهــش بســیار زیــاد ارزش پــول ملــی در شــرایط االن
زیربنایــی داریــم عــدم ثبــات بــازار شــاید کمــی رونــد مــا را کنــد تــر کــرده باشــد ولی انشــااهلل

بــا توجــه بــه اینکــه شــما در ابتــدا در یکــی از دســتگاه هــای دولتــی مشــغول بــه کار بودیــد چــی شــد کــه کار آفرینــی را بــا همه

در آینــده نزدیــک توســعه کار هــم خواهیــم داشــت

عمــده ی انگیــزه مــن بــرای تاســیس شــرکت و رفتــن در حــوزه کار آفرینــی دانشــجوهایم بودنــد دانشــجو هــای کــه علــی رغــم تــاش هــای بســیار و

مــی کنیــد؟

خودشــون پــول دربیاوردنــد خیلــی از اینهــا بــه مشــاغلی روی مــی آوردنــد کــه هیــچ ســنخیتی بــا تحصیــل آنهــا نداشــت وقتی مــن متوجه ایــن موضوع

دارد محیــط بســیار خوبــی هســت وهــم بــه لحــاظ امنیتــی و زحمتــی کــه همــکاران بخــش حراســت مــی کشــند و امنیــت بســیار خوبــی را در پــارک

چالــش هــای کــه در آن وجــود دارد بــه کار کارمنــدی ترجیــح دادید؟

کســب نمــرات عالــی در درس هــای کــه مــن بــه آنهــا داده بــودم بعــد از فــارغ التحصیلــی بــه ایــن نتیجــه مــی رســیدند کــه اینهــا نمــی تواننــد از رشــته
مــی شــدم کــه دانشــجویان بعــد از آن همــه زحمــت نتوانســته انــدکاری در راســتای مهــارت هــای فنــی و مهندســی خودشــان ایجــاد بــه دســت بیاورنــد

خیلــی ناراحــت مــی شــدم ایــن یکــی از انگیــزه هــای شــخصی و خیلــی قــوی مــن بــود .

نقــش پــارک علــم وفنــاوری فــارس در توســعه و رشــد شــرکت چگونــه ارزیابــی

پــارک علــم و فنــاوری از ایــن جهــت کــه امکاناتــی ماننــد کارگاه هــا  ،ســالن کنفرانــس ،بوفــه ،رســتوران و همیــن طــور فضــای ســبز بســیار زیبــای کــه

برقــرار مــی کننــد .

یــک نکتــه خیلــی مثبــت پــارک مدیریــت آن و همکارانــی هســتند کــه بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه شــرکت هــا در چارچــوب امکاناتــی کــه بــرای آنهــا

مــن کال کارم را از زیرزمیــن خانــه پــدرم شــروع کــردم و هنــوز هســت و تمــام آن چیــز هــا را نگــه داشــته ام بــرای اینکــه روزی یــادم نــرود کــه از کجــا

محیــا شــده ســرویس دهــی مــی کننــدو تعامــل خیلــی خوبــی دارنــد و مهــم تریــن عامــل دیگــر بحــث معافیــت هــای هســت کــه بــا توجــه بــه نــوع

فعالیــت هســتند را دعــوت بــه کارکــردم و تیــم خــود را تشــکیل دادم بعــد از یــک ســال مــا یــک مــکان گرفتیــم و در ســال دوم بــه پــارک علــم وفناوری

چه پیشنهادی برای افراد تازه کار که دوست دارند به عنوان یک کارآفرین مطرح شوند دارید؟

دانشــجوهایم و مهــم تــر از همــه اینکــه بتوانیــم یــک مشــکلی از مشــکالت مملکــت را حــل کنیــم .

کــه خدایــی نکــرده در شــروع کار شکســت نخورنــد شکســت هــای کــه در شــروع کار باشــد ممکــن در واقــع مســیر زندگــی را عــوض بکنــد بنابرایــن

شــروع کــرده ام مــا فضــای خیلــی کوچکــی داشــتیم ویــک کامپیوتــر بعــد از  3-2مــاه دو تــا از دانشــجو هایــم را کــه االن هنــوز هــم در شــرکت در حــال
فــارس آمدیــم .امــا در کل انگیــزه اصلــی مــن ایــن بــود کــه دانــش تئــوری موجــود در ایــران را بــه عمــل برســانم هــم بــرای شــخص خــودم هــم بــرای

شما چگونه فرصت ها را شناسایی کردید و در واقع بخش بازاریابی شما به چه نحوی کار می کند ؟

پــروژه هــا پــارک مــی توانــد معافیــت هــای مالیاتــی را بــه شــرکت هــا بدهــد .

کار آفریــن بــودن نیــاز بــه چنــد تــا پارامتــر دارد اول اینکــه در حــوزه ای کــه مــی خواهنــد وارد بشــوند اطالعــات تئــوری و عملــی جامعی داشــته باشــند

خیلــی مهــم اســت کــه روی انتخــاب حــوزه کاری خودشــون هــم از لحــاظ تئــوری و هــم از لحــاظ عملــی مســلط باشــند

اوایــل خیلــی مشــکل داشــتیم همــه کار هــای اولیــه کــه مــی گرفتیــم بــا ســفر هــای متــداول مــن بــه صنایــع و شــرکت هــای مرتبــط بــرای گرفتــن

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه توکلشــان بــه خــدا باشــد و ایــن خیلــی مهــم هســت بــرای اینکــه شــما فکــر کنیــد هــر اتفاقــی گذراســت و کســی کــه

توجــه بــه تعــداد نفراتمــان و امکاناتمــون و اینکــه مــی خواهیــم کار را خــوب ارائــه بدهیــم نمــی خواهیــم حجــم کار بــه گونــه ای باشــد کــه از کیفیــت

را طراحــی مــی کننــد ولــی واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه اتفاقاتــی کــه در مســیر عمــل مــی افتــد بــا اتفاقاتــی کــه شــما از ابتــدا پیــش بینــی کــرده

پــروژه هــا بــود ولــی امــروزه شــرکت در صنایــع مرتبــط شــناخته شــده هســت و مــا بیــن پــروژه هــا انتخــاب مــی کنیــم مثــا  10تــا کار مــی آیــد مــا بــا
کار مــا زده شــود برخــی را انتخــاب مــی کنیــم و عمومــا کار هــای را انتخــاب مــی کنیــم کــه در آنهــا خالقیتــی و نــوآوری جدیــدی هــم بــرای خودمــون

داشــته باشــد محصولــی باشــد کــه بتوانــد بــه تعــداد بیشــتری در بــازار ارائــه شــود.
قصد توسعه شرکت را ندارید؟

مــی خواهــد کارافریــن باشــد بایــد دیــد دراز مــدت داشــته باشــد همــه کســانی کــه مــی خواهنــد کار افریــن بشــوند در ابتــدای کار مــی روند و یــک پلنی

بودیــد خیلــی متفــاوت هســت بنابرایــن بایــد خیلــی آمــاده باشــید بــرای اینکــه ایــن چالــش هــای کــه در طــول مســیر ممکــن اســت بــرای شــما پیــش
بیایــد بتوانیــد آنهــا را حــل کنیــد امــا وقتــی چالــش هــا را حــل مــی کنیــد بســیار لــذت بخــش هســت.کال افــرادی کــه بــه دنبــال خدمــت رســانی بــه
دیگــران هســتند و افــرادی کــه ســعه صــدر داشــته باشــند و خیلــی زود از میــدان بــه در نرونــد و ادم هــای کــه انعطــاف پذیــری زیــادی داشــته باشــند

بتواننــد راهــکار هــا و راه حــل هایشــان را عــوض کننــد اینهــا بــرای حــوزه کارافرینــی مناســب هســتند و وقتــی وارد ایــن حــوزه بشــوند بایــد بــه خــدا
تــوکل کننــد کــه بتواننــد موفــق بشــوند .

ِ
باکارآفرینان
گفتگو
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