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شماره سی ویک /آبان1394
كارآفريني و كشش
در شماره قبل،كتابي با عنوان “كشش :چگونه هر شركتي ميتواند
به رشد انفجاري مخاطب برسد؟”معرفي شد كه در آن به طور خالصه
طيفي از فعاليتها براي جذب گسترده مخاطب(مشتري ،مصرفكننده)
مطرح گرديده بود .اين مسئله انگيزهاي براي پرداختن به موضوع

كارآفريني و كشش در يادداشت حاضر شد.

در حاليكه عبارت كشش به طور شاخص با مفاهيم اصطكاك،
لغزش و شرايط رانندگي پيوند ميخورد ،به طور روزافزون در
كارآفريني و چرخه سرمايهگذاري به كار ميرود.
از نظر شغلي اين عبارت در موضوع شركتهاي نوپا استفاده
ميشود و به توانايي يك شركت جديد در بهدست آوردن
بنياني در بازار مصرف و توسعه جريان درآمد ثابت و محكم
اشاره ميكند.
موفقيتهاي اوليه در جذب مصرف كننده و کسب درآمد لزوما
به اين معنا نيست كه كشش الزم به دست آمده است ،بنابراین
بايد كسب و كار و راهحلهايتان را در بازار مصرف خاصی
قرار دهيد تا به واسطه آن نه تنها بتوانيد ايجاد درآمد كنيد،
بلكه در رشد شركت ،ادامه کار و ابقاي آن توانا باشيد .بدست
آوردن كشش همچنين به پرداخت هزينهها براي ورود به بازار
و بازپرداخت بدهيهاي كوتاه مدت كمك خواهد كرد.
چالشها
چالش اساسي در ایجاد كشش شغلي اتخاذ راه حلهاي پيش
برنده و فروش منحصربفرد به مشتري هدف است .ممكن است
شما يك محصول يا خدمت كيفي داشته باشيد ،اما در هر
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صورت براي جذب مشتري ،آن محصول يا خدمت بايد تفاوت
و برتري محسوس را با آنچه در بازار هست ،نشان دهد.
مراحل ايجاد كشش
رشد دادن كسب و كار بدون توجه به بازار مانند رانندگي با دو
دست بر روي چشم ميماند.
براي مالك يك شركت مفهوم كشش در تضاد با اين مفهوم
است كه شما امروز نميدانيد فرداي مشاغل چه خواهد بود و
چه كاري بايد انجام شود؟ مراحل كشش شامل توانايي شما
در توسعه بودجه ،درآمد پروژه ،مشخص كردن تمام فرصتها
در بازارهاي احتمالي و توسعه يا پيشنهاد راه حلهاييست كه
نيازهاي مصرفكنندگان را برآورده ميكند .هم چنين عبارت
است از:
-1بسياري از مشاغل در اولين فعاليتهايشان شكست ميخوردند.
اين مسئله اغلب مربوط به كمبود برنامه كارآمد و عدم تمركز
در مراحل اوليه توسعه است .براي بدست آوردن کشش ،شما
احتياج به يك برنامه مناسب بازاريابي و كسب و كار داريد كه
ميگويد براي عرضه محصول و دستيابي به مصرف كنندگان
هدف چطور عمل كنيد.
-2بررسي آغازين و مستمر نقاط قوت ،ضعفها ،تهديدها و
فرصتهاي يك شركت كمك ميكند تا فعاالنه بر نيازهاي
دراز مدت و اهداف كوتاه مدت متمرکز شوید .اين امر به شما
در تعيين و تشخيص اينكه چه چيزي در كسب و كارتان خوب
كار مي كند و چه چيز نياز به ترميم دارد ،كمك مينمايد.
قدرت واقعي براي اخذ تصميمات آگاهانه زماني بدست
ميآيد كه ما دادههاي غني و با پشتوانه از بازار داشته باشيم.
كارآفرينان نيز ميدانند كه چطور تحليلهاي درست ،كسب و
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كار را رشد ميدهد.
-3اشكاالت كسب و كار را رفع نماييد و زمان تولید محصول و
يا ايجاد خدمت ،كارآمدي آن را اندازه بگيريد و از فرآيند درس
بگيريد و سعي كنيد تكرار اين اشكاالت را به حداقل برسانيد.
-4هم چنين نياز داريد كه به طور كارآمد مصرفكنندههايي را
كه در جستجوي محصوالت نوآورانه هستند ،حفظ كنيد .ايجاد
يك سابقه فروش دقيق راهکاری در این زمینه است .مزاياي
زير را دارد و به جذب سرمايه نيز كمك ميكند:
الف .دال بر برآورده ساختن نيازهاي مشتري است ،از این
طریق نشان دهيد كه کشش الزم براي كار را بوجود آوردهايد.
ب .اقناعكنندهترين شاهد براي نشان دادن ارزش سرمايهگذاري
در كسب و كار به واسطه ارائه فهرست درخواستهاست .البته
مهم فروش واقعي است و افزايش تعداد بازديد كننده سايت
شركت مهم نيست.
پ .اطمينان از وجود تناسب بين محصول و بازار .از آنجايي كه
ميتوانيد كسب و كارتان را اندازهگيري كنيد ،پس این امکان
را دارید که كشش بوجود بياوريد.
-5استفاده از تبليغات رايگان
-6توجه تام به پوشش رسانهاي
داليل عدم وجود كشش
داليل زيادي وجود دارد كه ممكن است كشش الزم وجود
نداشته باشد:
*مهمترين مسئله عدم آگاهي مشتري در باره محصول و
شركت است .اين روزها رقابت بسيار زياد شده است و رقابت
بودن در بازار به رقابت براي جلب مشتري تغيير ماهيت داده
است .اين امر به خصوص مربوط به شركتهايي است كه اين
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ضربالمثل قديمي را كنار گذاشتهاند :من محصول را توليد
كردهام ،پس مشتري آن حتما به سراغش ميآيد.
چون ممكن است مردم از محصول آگاه نباشند ،فكر كنند
آنچه هست نيازشان را برآورده نميسازد و يا قيمت باال مانع
توجه به آنشود.
*وقتي يك سرمايهگذار ميگويد شما بايد كشش بيشتري
بوجود بياوريد ،به اين خاطر است كه آنها هنوز نياز به متقاعد
شدن در باره رشد مشتريان دارند.
*كمبود بودجه و تأمين پراكنده آن ،همچنين مانع توانايي
يك شركت برای پیشرفت در این زمینه ميشود.
*عدم مشاهده رشد شايد به اين معنا باشد كه شما نياز به
سرمايهگذاري بيشتر در بازاريابي ،توجه به برخي از تحقيقات
بازار بينالمللي و يا بعضی از تحليلهاي رقابتي و بررسي
مستمر فعاليتهاي در دست انجام داريد.
در مجموع :
تمام كارآفرينان بايد از مفهوم كشش ،حضور مشتريهاي
مستمر ،يعني آنهايي كه براي استفاده دوباره از خدمات و
محصوالت مراجعه ميكنند و شركت را به دوستانشان معرفي
ميكنند ،آگاه باشند .اگر بتوانيد اين سطح از كشش را بدست
آوريد ،قدرتتان به طرز قابل توجهي به خصوص در جلسههاي
مذاكره براي سرمايهگذاري ثابت مي شود .همچنين امكانتان
را براي باال رفتن از نردبان ترقي نشان ميدهد .
سردبیر
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كارگاه آموزشي بين المللي كارآفرينی فناورانه

كارگاه آموزشي بين المللي كارآفريني فناورانه در
تاريخ6-5آبان  1394در سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران برگزار شد.
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران()IROST
با همكاري مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه
 ، APCTTو مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري
اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند IORA-RCSTT
برگزار كننده اين كارگاه بودند.
هدف اصلي اين كارگاه آموزشي كمك به توسعه ظرفيت توليد
ملي در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه به وسيله ترويج و ارتقاي
دانش توسعه كارآفريني فناورانه و تبادل دانش ،تجربيات،
سياستهاي عملي و اجرايي كشورهاي متبوع و همچنين ارائه
بهترين عملكردها و يادگيري از نمونههاي موفق كارآفريني
فناورانه اعالم شده بود.
بر همين اساس شش نشست دو روزه با حضور اساتيد ايراني
و خارجي از كشورهاي فنالند ،كره جنوبي و تايلند و ارائه
سخنرانهايي در سه محور .1 :مفاهيم ،مدلها و شكلگيري
كارآفريني  .2زير ساختهاي توسعه كارآفريني فناورانه
 .3كارآفريني فناورانه در ايران برگزار گرديد .در ادامه به اختصار
موضوعات مطرح در برخي از سخنرانيها مرور ميشود.
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محور اول :مفاهيم ،مدلها و شكلگيري كارآفريني
يكي از سخنرانيها در اين بخش با عنوان “كارآفريني
فناورانه مؤلفه اصلي و خروجي نظام ملي نوآوري (”)NIS
توسط آقاي سرينيواسان ،هماهنگكننده برنامه علوم ،فناوري
و نوآوري مركز انتقال فناوري آسيا و اقيانوسيه ()APCTT
ارائه شد .وي گفت در دو دهه اخیر با پیشرفت زيستفناوري،
نانوفناوري و فناوری اطالعات ،نه تنها فرصتهایی برای
کارآفرینی به منظور رشد سازمانها به وجود آمد ،بلکه تأسیس
شرکتهای جدید را به همراه داشت .این فناوري سهگانه و
فناوريهای همگرا منجر به تولید محصوالت و خدمات جدید
شده است و انتظار ميرود افزایش زیاد درآمدهای فناوري و
علم باعث تقویت رشد اقتصادی کشورها شود .همزمان ،تأثیر
این فناوريها بر محیط از نظر علمی ثابت شده است .یک
موقعیت دیگر ،توسعه استانداردها و پروتکلهای ایمني است.
در پاسخ به توسعه این فناوريها و موقعیتهای پديد آمده
از آنها ،بسیاری از کشورها مفهوم نوآوری در فناوري را برای
توسعه اقتصادی ملی شناسایی کرده و به کار گرفتهاند .سخنران
جنبههای مختلف و مؤلفههای کلیدی سیستمهای ملی را مرور
کرد .بيان تفاوتهای کارآفرینی و کارآفرینی فناورانه ،ابعاد و
چالشهای مختلف پرورش و ارتقاي کارآفرینی فناورانه و حضور
آن به عنوان یک عنصر نظام ملی نوآوري(اصلیترین) و نقش
اساسي ديگر مفاهي ،اصول و نقش چارچوب سياستگذاري،
بهخصوص سرمايهگذاري دولتی در زيرساختها و تحول منابع
مالي فناوريهاي نوآورانه براي كارآفريني فناورانه ،از ديگر
بخشهاي اين سخنراني بود.
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سخنراني بعدي با عنوان “ ايجاد اكوسيستم نوآوري و
كارآفريني” از سوي دكتر ميتال ،مشاور و رئيس هيئت
توسعه ملي علوم و كارآفريني فناورانه ،دپارتمان علوم و
فناوري دولت هند ارائه شد و در آن خصوصیات متمایزکننده و
برجسته نوآوری و کارآفرینی فناورانه و تفاوت آن با کارآفرینی
معمول ،مطالعات موردی در رابطه با تأثير نوآوری و فناوري
بر تحریک کارآفرینی مورد بحث قرار گرفت .همچنین بر
مدلهای مختلفی که در سراسر دنیا به منظور ارتقاي نوآوری
در سازمانها انجام شده است ،تأکید گرديد و به  9sنوآوری
و اکوسیستم کارآفرین ی �searching,scouting,sustaining,seed
�ing&supporting, securing, scaling, systematising and show
 ,casingبه منظور ارتقاي نوآوری و اکوسیستم کارآفرینی در
زندگی واقعی و نقش بخش خصوصی و دولتي در زیرساخت
کارآفرینی فناوري اشاره شد .
سخنراني ديگر در اين بخش با عنوان “سياست دولت و
رشد كارآفريني فناورانه در كره جنوبي” توسط دكتر
استنيوس ،مديرعامل شركت  Reddalفنالند  /كره جنوبي به
ترتيب زير ارائه شد:
داستان رشد كره جنوبي كه به وسيله سرمايهگذاریهای كالن
در صنايع و تحقيق و توسعه محقق شد ،بسيار قابل توجه
است .در حقيقت ،در ميان كشورهاي آسيايي نرخ رشد كره
بسيار باال بوده است .تشابه بين فرصتهاي رشد آينده ايران
و زمان بعد از جنگ كره جنوبي بيانگر اين است كه چگونه
سياستها و برنامههایی كه با تأمل در كل نظام كسب و كار
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به چالشهاي آن پي ميبريم ،ميتوانند به كارآفريني فناورانه
كمك كنند .به دست آوردن تعادل در نرخ رشد براي شركتها
بسيار مهم است و تجربه كره نشانگر خوبي براي مشكالت پيش
رو است .همانطورکه گفته شد كره جنوبي در دهههاي گذشته
سرمايهگذاري كالني در تحقيق و توسعه انجام داده است .به
غير از نتايج مثبت ،كره جنوبي در بسياري از فناوريهاي
صنعتي حرف اول را در دنيا ميزند.
البته مسير سياستهايي كه براي اين منظور انتخاب شد و
نظام كسب و كار حاصل آن بود ،اكنون با مشكالتي مواجه
است .در سال  2013سياستهاي رئيس جمهور تحت عنوان
اقتصاد خالق با تزريق سرمايه و فرهنگ و با هدف تقويت بهبود
سهم فناوري بنگاههاي كوچك و متوسط در نظام اقتصادي به
اجرا درآمد .با هجوم سرمايه دولت نظام كسب و كار خيلي
زود رشد كرد .اما هزينه كردن بودجه به شيوهاي كارآمد سؤال
مطرح اين سياست است.
تجربه نشان داده است چگونه سياستهاي اوليه دولت ،ملت را
در مسير توسعه قرار ميدهد .این درس براي ايران مفيد است
در صورتي كه هر چه زودتر به آن عمل كند.
نشست دوم ،با محوريت مبحث زيرساختها و مكانيزمهاي
پشتيباني كارآفريني فناورانه شامل سخنرانيهاي زير
ميشد:
“عناصر اصلي زيرساختها و مكانيزمهاي پشتيباني
براي كارآفريني فناورانه” عنوان سخنراني آقاي ساهيو
هماهنگ كننده برنامه هوشمندي تكنولوژيك  APCTTبود كه
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مسايل زير در آن مطرح گردید:
کارآفرینی فناورانه و مراکز رشد تجاری به عنوان عواملی که
نقش مهمی بر توسعه اقتصادی کشورها دارند ،بررسی میشوند.
در این فرآيند ،هدف از سیاستهای ملی ،ارتقاي کارآفرینی،
توسعه مهارتهای فني و ترويج فناوريهاي نوآورانه در کسب
و کارهای پایدار به منظور خلق ثروت و موقعیتهای شغلي
است .با شناسایی اهمیت کارآفرینی فناورانه ،سیاستگذاران
سراسر جهان رویکردها و مدلهای مختلفی از چارچوبهای
سیاستگذاری ،زیرساختها و سیستمهای حمایتی نهادی
را به کار برده و توسعه دادهاند .زیرساختهای اساسی و
مکانیزمهای پشتیبانی مهم و مورد نیاز برای توسعه یک برنامه
ملی قدرتمند و پویا در زمينه كارآفريني شامل چنين مواردي
است:
شوراهای نوآوری /سازمانها /منابع مالی ،پارکهای علم و
فناوری ،مراکز رشد کسب و کار فنآوری ،ظرفیتسازی (به
عنوان مثال آموزش کارآفرینانه ،دانش و توسعه مهارت)،
تشويق تجاریسازی تحقیقات ،همکاری دانشگاه و صنعت،
تسهیل  ،IPRنظارت و حمایت مالی (مانند سرمایهگذاری) از
شركتهاي نوپا ،و مشارکت استراتژیک و شبکهاي برای ترویج
ارتباط بین توسعهدهندگان فناوري ،مراکز رشد ،کارآفرینان و
سرمایهگذاران.
در ادامه سخنران به نمونههای موفق برای ترویج کارآفرینی
فناورانه و شركتهاي نوپا در کشورهای مختلف اشاره كرد كه
عبارتند از :برنامه فناوری صنعتی( TECHNOPOLIS ،اروپا).
( Innopolisکره جنوبی)؛ پارکهای علم و فناوری ،مراکز
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رشد با فناوري باال (چین ،کره).؛ پارکهای فناوری نرمافزاری
(( )STPIهند)؛ و دره سیلیکون ( .)USAروشهای نو و ابتکاری
از قبیل مدلهای مشارکت دولتی و خصوصی نیز در برخی از
کشورها به عنوان ابزار حمایتی و مکمل برای ترویج کارآفرینی
فناورانه و شركتهاي نوپا تجربه شدهاند .در این سخنراني
همچنين شناخت عناصر اصلي سیاستگذاريها ،زیرساختها
و مکانیزمهای پشتیبانی برای طراحی یک برنامه ملی مؤثر در
راستاي ترویج کارآفرینی و راهاندازی آن بر مبناي فناوري با
نمونههایی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد
بحث قرار گرفت.
سخنراني بعدي با عنوان “ مكانيزم پشتيباني دولت تايلند
از كارآفريني فناورانه ( ”)TBتوسط آقاي تاچيندا ،مديركل
پارك فناوري نرم افزار تايلند انجام شد و چنين مواردي در آن
مطرح گرديد:
تایلند کشوري با درآمد متوسط است و دولت تایلند قصد دارد
اين سطح درآمد را افزايش دهد .در دولت کنونی طرحهای
جدیدي به منظور ارتقاي پژوهش ،توسعه و نهادينه سازي
علوم ،فناوری و نوآوری توسعه یافتهاند .حداقل يازده سازمان
تحت نظر شش وزارتخانه با برنامههایی برای حمایت از
دانشجویان ،محققان ،شركتهاي نوپاي فناورانه ،شرکتهای
کوچک و متوسط و یا سازمانهای بزرگ در مراحل مختلف
وجود دارد .باید در مورد طرحهای موجود و جدید ،برنامهها و
مکانیزمهای حمایتی برای توسعه فناوری و کسب و کار بحث
شود و مطلوبيت آنها برای سازمانهای مختلف نشان داده شود.

تح
وزارت علوم ،قیقات و فناوری

علم صن
سازمان ژپوهشاهی ی و عتی اریان
دفتر توسعه كارآفرينی دااگشنهاه

در اين روند ،شركتهاي نوپاي فناوري تایلند در میان نسل
جدید ،مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان به جایگزین
اشتغال تبدیل شده است .شرکتهای خصوصی به سرعت
در حال رشد میباشد .مکانیزمهای مختلف و پشتیبانیهای
ارائه شده توسط سازمانهای دولتی برای حمایت و ترویج
شركتهاي فناوري جدید در مراحل مختلف چرخه کسب و
کار وجود دارد؛ از جمله توسعه چشمانداز شركتهای نوپا در
تایلند و نشان دادن یک نماي کلی از کشورهای همسایه در
حوزه شركتهاي فناورانه
اولين مطالعه موردي توسط دكتر استنيوس با عنوان
“درسهايي از ساختار حمايتي براي راهاندازی مشترک
شركتهاي صنعتي -دانشگاهي در فنالند” ارائه شد.
موضوع اين سخنراني بررسي عملكرد و ويژگيهاي عمومي
سرمايهگذاري مخاطرهآميز و سهام خصوصي صنعتي در فنالند
و مراحل توسعه آن از “موج اول” در اوايل دهه  1990تا
امروز بود .اين صنعت در طول دهه گذشته رشدي پيوسته
داشته و مشاركت دولت در بازار سرمايهگذاري مخاطره آميز
سهام خصوصي باالترين رتبه را در جهان دارد .در حقيقت
كمكهاي مالي و وامهاي تحقيق و توسعه و سرمايهگذاري
بخش دولتي تبديل به بخش قابل توجهي از تأمين مالي
براي رشد شركتهاي فنالندي شده و در عين حال اين فرايند
تبديل به يك اكوسيستم پيچيده گرديده است .زيرا با وجود
سادگي ،فنالند هنوز داراي ساختار پيچيده حمايت دولتي
براي سرمايهگذاري مخاطره آميز سهام خصوصي است.
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اين تناقض ،يك خالء عملكرد اكوسيستمي بين سرمايهگذاري
مخاطرهآميز اخير و مراحل قبلي بوجود آورده و بر توسعه رشد
شركتهاي موفق تأثير گذاشته است.
آنچه مهم است آينده رشد صنعت سرمايهگذاري مخاطرهآميز
بخش خصوصي ،تشابه آن با وضعیت ايران و درسهاي فراواني
است كه ميتواند از عملكرد بخش عمومي فنالند بياموزد.
دومين مطالعه موردي نشست با عنوان“ مراكز رشد كسب و
كار در پارك فناوري نرمافزار تايلند” توسط آقاي تاچيندا
ارائه شد و طي آن به نمونههایی از شركتهاي نوپا و رشد
آن در تايلند اشاره شد و هدف ،بيان نحوه اعمال نفوذ آنها
در استفاده از مکانیزم و حمایتهای ارائه شده توسط دولت
ذكر گردید .اینها موارد مختلفی از قبیل کسب و کارهایی در
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ،فناوری سبز و فناوري
پزشکی هستند .شناخت و بررسي اين نمونهها باعث دسترسی
به مکانیزم حمایتهای دولت و ايجاد تغييرات در کسب و
کار آنان ميشود .در اين سخنراني همچنين در باره عمليات
پارك فناوري نرمافزار تایلند و اینکه چگونه باعث رشد نوآوری،
تقويت و تأثيرگذاري شركتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
گرديد ،بحث شد.
در دومين روز نشست ،بر اساس سومين محور كارگاه
آموزشي يعني كارآفريني فناورانه در ايران سخنرانيهاي
ذيل ارائه گرديد:
“به سوي يك اقتصاد كارآفرينانه” عنوان سخنرانی خانم
دكتر پريسا رياحي از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بود و
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اين نكات مطرح شد:
در عصر دانش و نوآوری ،کارآفرینی ،محرک اصلی اقتصاد
است .کشورها تالش میکنند تا فعالیتهای کارآفرینی را برای
اطمینان از دستیابی به رشد پایدار و فراگیر ،کار مناسب و
معقول و باال بردن استانداردهای زندگی برانگیزانند .دولتها
نقشی حیاتی در گذار به اقتصاد دانش بنيان و کارآفرینی بر
مبناي توسعه و اجرای سیاستهای مناسب دارند .این نقش
به ویژه در کشورهايی که یک اقتصاد نیمه دولتی و در نتیجه
بخش خصوصی ضعیفتری (مانند ایران) دارند ،پررنگتر
است .رد پای سیاستهای کارآفرینی را میتوان در برنامههای
دولتی ايران در اواخر دهه  90دید .سؤال در مورد سیاست،
روندها و چالشهای کارآفرینی در ایران اين است :آیا ما در
مسیري مستقیم به سمت اقتصاد کارآفرینانه و دانشبنیان در
حرکت هستیم؟ مطالعه رفتار دولت ضرورتي برای اطمینان از
جهتگیری صحیح و یا احتمال تغییر مسیر است .با پیگیری
تصمیمات سیاستگذاران ایرانی در برنامههای توسعه ملی،
روشهاي مختلفي در مفهوم کارآفرینی شناسایی شده است
که سیاستهای متفاوتی را مطرح میکنند .این روشها مکمل
و منتهی به سمت یک اقتصاد موفق هستند .ضمنا برخی از
تغییرات در دیدگاه سیاستگذاران برای تغییر جهت به سمت
اقتصاد کارآفرینانه مورد نیاز است.
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وزارت علوم ،قیقات و فناوری
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پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ارائه شد و هدف آن بيان افکار
و ایدههای ضروری کارآفرینی ،فرایند کارآفرینی و چگونگی
تبدیل شدن به یک کارآفرین و تأثير به اشتراکگذاری تجارب
و زندگی حرفهای یک کارآفرین ،چالشها و موفقیتهای او
در طول ساليان ذكر شد .پس از آن تجربه شخصی در مورد
تجارب کارآفرینی و کار گروهی در دانشگاه و چالشهاي آن
مطرح گرديد .سخنران تجارب کار حرفهای خود را به عنوان
یک کارآفرین با ذكر موارد زير مطرح كرد:
ارائه آمار و اطالعات از رشد و توسعه در کسب و کار دانشبنيان
با فناوری باال ،روشهای به کار گرفته شده در شركت برای به
کارگیری مهندسی فناوري پيشرفته ،استراتژیهای مدیریت
یک شرکت با پنجاه کارمند جوان و چگونگی رسیدن به
“جایزه کارآفرین برتر” .

“كارآفريني فناورانه در شركتهاي دانشبنيان ايراني”
عنوان سخنراني دكتر كامبيز طالبي ،عضو هيئت علمي
دانشگاه تهران در محور سوم بود .اين سخنراني به چنين
مواردي پرداخت:
ایران یک استراتژی توسعه اتکاء به خود را با موفقیت دنبال کرده
است و با وجود منابع نفت و گاز طبیعی فراوان ،با محدودیت
واردات مواجه نیست .ایران امروز ،کشوری با درآمد متوسط و در
حال توسعه با پایههای صنعتی قابل توجه و زیرساختهای علم
“كارآفريني ،رويهاي براي يادگيري” یکی از سخنرانیها و فناوری توسعه یافته و منابع انسانی مناسب است .ایران تعداد
در محور سوم بود كه توسط مهندس محمد همتي ،مدير عامل قابل توجهي کارآفرین تحصیلکرده در حوزه علوم مهندسی
شركت سرو هيدروليك پويا ،مستقر در مركز رشد سازمان دارد و در منطقه خاور میانه ،تنها دانشكده کارآفرینی (دانشگاه
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تهران) را داراست .بنابراین کارآفرینی فناوری مسئله بسیار
مهمی در زمینه توسعه اقتصادی در ایران است .کارآفرینی
فناورانه ( )TEآخرین مسئله در حوزه کارآفرینی و دانش است.
 TEروند شناسایی فرصتهای فناورانه و کاربرد نوآوریهای
علمی و فنی به منظور ایجاد ارزش فناوری نوآورانه است .وي
همچنين در مورد اهمیت حمایت از برنامههای سیاستگذاری
از منظر توسعه کارآفرینی فناورانه در ایران صحبت نمود.

تحقیق و توسعه رویکردی
جهانی برای انعطاف پذیر
کردن بنگاههای اقتصادی
در بازار رقابتی است.
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تقسيم كار هدفمند يكي از عوامل مؤثر در
موفقيت شركتهاي دانش بنيان است
معرفي شركتهاي دانش بنيان
در مصاحبه با آقاي مهندس مهدي حياتي
بنیانذار و رئیس هیئت مدیره شركت نيل افشان توس
جناب آقاي مهندس حياتي لطفا از سابقه تحصيلي و
شغلي خودتان به عنوان رئیس هیأت مدیره شركت و
فعاليتهاي مديرعامل شركت براي خوانندگان نشريه
بگوييد.
خانم دكتر فاطمه جمیلی مدیرعامل شركت ،دانشجوي دكتراي
مهندسی نساجی هستند كه به عنوان مدرس دانشگاه نيز
مشغول فعاليت ميباشند و سابقه مسئوليت كنترل كيفيت و
مديريت مهندسي صنعتي در كارخانههاي مختلف و عضويت
در اتاق تعاون،كميتهها و انجمنهاي حوزه علمي خود را دارند.
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وزارت علوم ،قیقات و فناوری
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آزاد اسالمی قوچان و یزد براي ارائه پایاننامه كارشناسي ارشد
لطفا فعاليتهاي شركت را معرفي نماييد.
شرکت تعاونی دانش بنیان نیل افشان توس در سال  1389در زمینه تولید بررسی اثر مواد نانوکلی روی محصوالت چوب
در استان خراسان ،شهرستان مشهد و در پارک علم و پالست داشته است.
فناوری خراسان تأسیس گردید و در حال حاضر در شهرک
صنعتی چناران با اشتغالزایی هفتاد نفر به صورت مستقیم مشتريان شركت چه طيفي را تشكيل ميدهند؟
و غیرمستقیم با تولید انواع محصوالت نانوچوب پالست در صنعت کامپوزيتهاي چوب پالستيک يک صنعت جديد
عرصه مسکن توانسته است نماهای بیرونی ساختمان ،انواع است و با توجه به فعاليت بسيار محدود ساير شرکتها در
کفپوشهای بیرونی و مبلمان شهری را ارائه نماید .اين زمينه کامپوزيتهاي الياف طبيعي-پليمر در سطح کشور
مجموعه در سال  1393تبدیل به یک شرکت دانش بنیان و خاورميانه ميتوان به نوآوري جديدي در بخش مصالح
ساختماني ،خودروسازي ،ساخت وسايل ورزشي ،کشتي
گردید.
سازي ،هواپيماسازي ،مبلمان ،وسايل اداري و منزل و  ...با در
نظر گرفتن مسائل مربوط به بازيافت و مسائل زيست محيطي
سرمايهگذاري شركت به چه ترتيب بوده است؟
سرمایهگذاری شخصی بود و سپس از تسهیالت بانک کشاورزی اميدوار بود و از آنجايي که سالمت محيط زيست از اهميت
ويژهاي در توليد مواد و محصوالت جديد برخوردار است ،امروزه
استفاده شد.
فلسفه برنامهريزي براي بازيافت در بيشتر مواد و توليدات مورد
مشكالت پيش روي شركت در زمان شكلگيري توجه قرار گرفته است.
فعاليتها و امكانات و فرصتهاي موجود براي آغاز كار
چه مواردي بودند؟
ناشناخته بودن محصول در بازار و مسئله بازاريابي از مشكالت
اساسي بود ،اما حمایت پارک علم و فناوری مشهد در راه
تحقق طرح يكي از حمايتهاي اصلي محسوب ميشد.

بنده هم دانش آموخته رشته علوم اليافشيمي نساجي در
مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه صنعتي اصفهان هستم
و عالوه بر مديريت چندين كارخانه در سالهاي گذشته و
عضويت مستمر در كميتههاي مرتبط با حوزه علمي خود ،در
ارتباط شركت با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخلي و
ابتدا به عنوان بنيانگذار و اكنون به عنوان رئيس هيئ
خارجي چگونه است؟
ت مديره شركت نيل افشان توس مشغول فعاليت میباشم.
شركت ارتباط خوبی با پارک علم و فناوری مشهد و دانشگاه
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میزان تقاضا در بازار:
 صنايع خودروسازي :در حال حاضر شرکتهاي ايران خودروو سايپا فعاليت گستردهاي را براي استفاده از اين محصوالت
آغاز کردهاند.
 صنايع هواپيما سازي  :شرکت هواپيمايي فجر در صدداستفاده از اين کامپوزيتها ميباشد.
 صنايع ساختماني  :جهت ساختمانهاي پيش ساخته ،در وپنجره و بعضي قطعات مورد استفاده در ساختمانها همچون
دستگيرههاي در ،کليد و پريز برق و  .....با توجه به رشد
ساختمانسازي در ايران و کمبود مصالح ساختماني
 صنايع ساخت وسايل و لوازم ورزشي صنايع کابينت سازي و دکوراسيون و فراوردههاي صفحهايجايگزين مناسب و ارزان قيمتي براي MDFمحسوب ميشود.
 صنايع مبلمان و لوازم اداري با جايگزين مناسب و ارزانقيمت تر نسبت به شيت هاي پالستيکي ،چوبي و غيره
 صنايع توليد محصوالت پالستيکي راه آهن ،واگن سازي ،پل سازي و غيرهبراي بازاريابي نيز اقدامات زير صورت گرفته است :با توجه به
قيمت باالي محصوالت پتروشيمي در سطح دنيا و قابليت باالي
محصول ما در رقابت با توليدکنندگان خارجي ،فعاليتهايي
براي شناخت بازارهاي خارجي انجام شده است .همچنين
از نمايشگاهها مانند نمايشگاههاي چوب ،صنايع شيميايي-
سلولزي دبي جهت صادرات با توجه به در دسترس بودن آنها
استفاده كردهايم.
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سازمان ژپوهشاهی ی و عتی اریان
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تعاونی برتر سال /93
رقباي داخلي و خارجي شركت كدامند؟
رقیب اصلی ما شرکتهای واردکننده چوبهای ترمووود عوامل مؤثر در پيشرفت و موفقيت شركت را چه ميدانيد؟
فنالند و آلمان میباشند که اخیرا در نماهای ساختمان کاربرد پشتکار مداوم در بازاریابی و تقسیم کار تیمی هدفمند و
دارد .قیمت باال (سه برابر محصول ما)و نیاز به نگهداری بعدی استفاده از نیروی انسانی کارآمد
از نقاط ضعف آنها است.
برنامه آينده شركت چيست؟
توسعه محصوالت چوب پالستهای چند الیه و گسترش تنوع
آيا شركت صادرات محصول هم دارد؟
با توجه به کاربرد فراوان این محصوالت در تمام صنایع محصوالت و تولید خانههای پیش ساخته بدون سازه
زیربنایی مانند ساختمان و صنعت ،قابلیت صادرات به اکثر
کشورهای در حال توسعه را دارد .از طرفی همانطور كه ذكر مشكالت كار در اين مرحله چيست؟
شد به دلیل قیمت تمام شده پایین این مواد و دانش فنی عدم حمایت کافی از طرف شهرداریها در خرید این محصوالت
مناسب آن قابلیت رقابت حتی با کشور چین را دارد .هم اکنون برای مبلمان شهری
در کشورهای عراق ( کردستان عراق) و ترکمنستان نمایندگی
آيا موردي هست كه بخواهيد آن را ذكر كنيد؟
فروش دایر نمودهایم.
شركت براي نشر فعاليتها ،اقدامات زير را نيز انجام داده است:
اختراعات ثبت شده در زمينه فعاليتها چه مواردي -1ارائه مقاله در دومين همايش ملي فناوريهاي نوين ساختمان
(مشهد  -آذر )90با عنوان :جايگاه و کاربرد کامپوزيت چوب
است؟
ثبت اختراع نانو کامپوزیتهای چوب پالست در دست انجام پالستيک در صنعت ساختمان
-2شرکت در نمايشگاههاي تخصصي ساختمان ،پژوهش،
است
فناوريهاي نوين ساختمان ،درب و پنجره ،ايران پالست و
کارآفرينان برتر
تاكنون چه تقديرهايي از شركت صورت گرفته است؟
اين شركت داراي مجوز فناورانه ايزو  9001 :2008مي باشدو -3ارائه سمينار” کاربردهاي چوب پالست “ در دانشگاه آزاد
اسالمي قوچان
به ترتيب زير مورد تقدير قرار گرفته است:
* با سپاس از شما به خاطر وقتي كه به اين مصاحبه
برگزیده جشنواره علم تا عمل/
اختصاص داديد.
تعاونی برتر استان سال /91
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کارآفرینی در مدیریت /مؤلفان مجید سلوکی ،جمشید
علیدادیان .تهران :پيام كوثر1394 ،

کارآفرینی سازمانی :از نظریه تا عمل /تالیف محمود
احمدپورداریانی ،آصف کریمی .تهران :دانشگاه تهران ،موسسه
تحلیلی بر کسب و کار فروشگاههای زنجیرهایی در انتشارات1394،
ایران و آیندهنگری در این حوزه /مؤلفان تیمور رحمتی،
محمدرضا خرمی ،حیدر امیران .تهران :اميران1394 ،
کارآفرینی و جنسیت در نظام آموزش و پرورش /پژوهش

و نگارش محبوبهسادات بهار .تهران :منشور صلح1394 ،
گرایش به کارآفرینی استراتژی ورود اثربخش سازمانها
راهنمای مدیریت مزرعه کارآفرینی :کارآفرینی در بخش به فرآیند کارآفرینی/حسن عباسزاده ؛ با مقدمه سیدمهدی
کشاورزی /نویسنده دیوید کاهان؛ مترجمان محمدمهدی الوانی .تهران :گهواره كتابيران1394 ،
مردانشاهی ،ایوب حیدرزاده .ساري :آواي مسيح.1394 ،
مديريت كارآفريني /مؤلف محمد ملك پور .تهران :راز نهان،
1394
سالم دوست من ! به دنیای کارآفرینی خوش آمدی/
نویسندگان کامبیز طالبی ،نورالهدی ساداتاسدی .تهران :مقدمهای برای کارآفرینی دانش/حجتاهلل مرادیپردنجانی
اكسير باران1394 ،
 ،محمد اسماعیلیفارسانی  ،فرحناز امینیناغانی .فرخ شهر:
علوم و فنون کارآفرینی :همراه با پیوستها /مؤلفان فرهاد جهان بين1394 ،
خسروانی ،حامد صفاری ،علی معصومیانکلشتری؛ [ویراستار مهارتهای فردی برای کارآفرینان/نویسنده ملیسا
سیدصاحب ساداتحسینی] .تهران :پيام رسان1394 ،
کنتراراس ؛ مترجمان فردین شورج [...و دیگران] .اصفهان:
علم آفرين1394 ،
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کارآفـرین شویم /گردآورنده ریحانه گودرزی .اراك :جهاد
دانشگاهي ،سازمان انتشارات ،واحد استان مركزي1394 ،
نقش و جایگاه کامپیوتر در کارآفرینی /مولف عبداله
رضائی .آمل :وارش وا1394 ،
کارآفرینی آموزشی و مشکالت آن /طیبه رضائی ،محمود هشت راز نظامیان برای سرمایهگذاری و کارآفرینی/
حاجحسینی .تهران :نشر تي آرا1394 ،
رابرت کیوساکی؛ مترجم فرزانه نوری .تهران :طاهريان1394 ،

معرفي کتب التین

What You Really Need to Lead: The Power of Thinking and Acting Like an Owner / Robert Steven Kaplan/2015. Publisher: Harvard Business Review Press
ISBN: 9781633690554.
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َ
با انواع
مختلف رهبراني كه به فكر بهبود كارآيي و ساختن استراتژي و توسعه پايدار :يك شيوه مجدانه و توأم با
موفقيتآميزتر سازمانهايشان هستند ،ارائه مينماید ،سؤاالت بصيرت براي پايدار سازي محيط زيست براي كسب و كار
كاوشگرانه ميپرسد ،تمريناتي را مطرح و دنبال كردن مراحلي
را كه به توسعه مهارتها كمك خواهد كرد ،پيشنهاد میدهد و كسب و كار و پايداري محيط زيست به طور طبيعي هم راستا
توصيه ميكند عادات جديدي را ايجاد نموده و براي دستيابي نيستند .كسب و كار راه بهدست آوردن درآمد است .پايداري در
به پتانسيل رهبري اقدام كنيد.
باره حمايت از سياره و شيوه زندگي در آن است .كسب و كار در
در معرفي كتاب آمده است اين مجموعه به شما كمك خواهد هر ماه يا هر فصل ارزيابي ميشود .تغييرات جوي ،قطع درختان
كرد تا قابلیتتان را با گسترش قدرت تفكر و عمل نمودن مانند جنگلي و كاهش در تغييرات جوي طي دههها و قرنها اتفاق
يك مالك در راستای رهبري توسعه دهيد.
ميافتد .كسب و كار در باره افزايش سود ساالنه است .پايداري
نيازمند هزينههاي كوتاه مدت در تأمين يك سود دراز مدت
است .پر كردن شكاف بین اين دو موضوع دشوار است.
كتاب حاضر خوانندگان را تشويق ميكند فراتر از عادات حركت
نموده و به طور مصصم به طرفداران كسب و كار بپيوندند و با
واقع نگری و تشخيص پيچيدگيهاي مسايل در دست انجام در
زمينه كسب و كار انتخابهای استراتژیک داشته باشند .كتاب
آثار برخي از متفكران دانشگاهي را با نمونههاي عملي بخشهاي
كسب و كار مقايسه نموده و يك نقشه راه در باره درگير شدن
با موضوع ،نه در نجات سياره ،بلكه در برآورده كردن رسالت
و مسئوليت دراز مدت سهامداران و ديگر ذينفعان ،پيشنهاد
مينمايد.

آنچه كه شما واقعا براي رهبری نياز داريد :قدرت تفكر و
عمل مانند يك مالك
چه نکاتی شخصيت يك رهبر را شكل ميدهد؟ آيا واقعا ميتوان
هدايت كردن را آموخت؟ ممكن است شما باور داشته باشيد كه
رهبري ذاتي است نه ايجاد شدني .شايد فكر كنيد كه بايد يك
شغل مهم داشته باشيد تا بتوانبد رهبر و هدايتكننده شويد.
رهبري يكي از جنبههاي مهم اجتماع ماست .هنوز اختالف نظرها
و تشتت آراي زيادي در باره معناي رهبري و اينكه آيا واقعا ميتوان
آن را ياد گرفت ،وجود دارد.
نويسنده كتاب میگوید رهبري مشخصهای نيست كه فرد داشته
باشد و یا بالعکس .رهبري يك مقصد يا موجوديت نيست ،بلكه
بحث بيشتر در باره كاري است كه صورت ميپذيرد و با ذهنيت
مالكيت شروع ميشود .از نظر نويسنده يادگيري اين مبحث ،سه
اصل اساسي زير را درگير مي كند :فكر كردن مانند يك مالك،
تمايل به عمل كردن بر اساس باورها و تمركز شديد براي افزودن
ارزش به ديگران
او با تأكيد اين نكته را مطرح مينمايد كه سازمانهاي بزرگ با
حضور افرادی ساخته ميشوند كه فكر نموده و با ذهنيت مالكيت
بر كار عمل مينمايند .او معتقد است كه رهبري فقط يك نقش
ذخيره شده براي آنهايیست كه برداشتها و موقعيتهاي درست
قدرت را دنبال ميكنند .امروزه رهبري براي هر كدام از ما قابل
دسترس است و نايل شدن به آن نيازمند فرايندي از كار سخت،
Strategy and Sustainability: A Hard-Nosed and Clearتمايل به پرسيدن سؤال و پذيرا بودن يادگيري است.
Eyed Approach to Environmental Sustainability For
هدف اين كتاب رفع ابهام در مفهوم رهبري و طرح يك برنامه
Business/ Michael Rosenberg/ 2015. Publisher: Palويژه است كه خواننده را در بدست آوردن مهارتهاي رهبري
تقويت خواهد كرد .نويسنده مواردی را از تجربيات خودش در كار
grave Macmillan. ISBN: 9781137501738
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The Power of Failure: Succeeding in the Age of Innovation / Fran Tarkenton/2015. Publisher: Regnery Publishing/ ISBN: 9781621574033
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Disrupt You!: Master Personal Transformation, Seize
Opportunity, and Thrive in the Era of Endless Innovation/ Jay Samit/ 2015. Publisher: Flatiron Books . ISBn:
9781250059376

متفاوت ساختن شما! :ارتقای موقعیت شخصی برای
قدرت شكست :موفقيت در عصر نوآوري
نويسنده اين كتاب با ارائه مثالهايي از زندگي واقعي نشان ميدهد رسيدن به فرصتها و رشد در عصر نوآوريهای بي پايان
كه چرا اكثر كارآفرينان موفق حتي با تشويق ،انعطافپذيري ،در روزگار كسب و كار بي ثبات امروزي ،سازگاري و خالقيت از هر
هوشمندي و روحيه رقابتي اغلب در مراحلي شكست خوردهاند تا دورهاي مهمتر است .ديگر نميشود يك مجموعه از مهارتهاي
شغلي را ياد بگيريد و كار كنيد و از نردبان ترقي باال برويد .چون
به موفقيت نهايي برسند.
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در همان موقع كارآفرينان با ايدههاي بزرگ براي محصوالت يا
فناوريهاي جديد كه ميتواند دنيا را تغيير دهد ،اغلب براي
جلب توجه شركتهاي سرمايه گذاري و مراكز رشد چالش دارند.
تأمین بودجه مورد نياز براي تأسيس يك شركت ميتواند به نظر
غير ممكن بيايد و رهبران شغلي آينده بايد تغييرات را در ايجاد
فرصت براي رضايت شخصي و موفقيت حرفهاي پيش بيني كنند.
در اين كتاب نويسنده كه متخصص رسانههاي ديجيتالي است و
شركتهاي متعددي را راهاندازي كرده است ،روش منحصربفردي
را كه خود در ايجاد بازارهاي جديد و گسترش كسب و كار بكار
برده ،توصيف ميكند.
او که خود در حوزه تجارت الكترونيكي ،رسانههاي اجتماعي،
صنعت موبايل و نرمافزار فعالیت میکند ،در اين كتاب نشان
ميدهد كه چطور استراتژيهاي ويژه باعث شكوفايي شركتها
میشود و براي كمك به هر فردي در انجام كار و دستيابي به
موفقيت بدون نياز به سرمايهگذاري بيروني بكار میرود.
نويسنده با به اشتراك گذاشتن مطالبي از تجربيات خود و ديگر
نوآوران ،نشان ميدهد كه چگونه تغيير شخصي ميتواند جوايز
حرفهاي و كارآفرينانه را درو كند .كتاب يك راهكار واضح و محكم
براي افرادي است كه ميخواهند شيوههاي معمول را تغيير دهند،
كساني كه ايدههاي بزرگ دارند اما نميدانند چگونه آن را عملي
نمایند .همچنين براي اشخاصي است كه نگران هماهنگ نبودن
با تغييرات فناورانه هستند .اين مجموعه از مكانيسم تغيير براي
اشخاص و مشاغل ابهامزدايي ميكند.

