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دانشگاه ملبورن

رهبری ناب با راه تویوتا



تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل یا گــوگل ادوردز ))Google AdWords یکی 
از مؤثرترین روش های دیجیتال مارکتینگ اســت. کاربرانی که شما 
را از طریق تبلیغات گوگل پیدا می کنند به احتمال زیاد به مشتریان 
شــما تبدیل می شوند. با تبلیغات کلیکی گوگل، به راحتی می توانید 
محصوالت خود را در معرض دید این افراد بگذارید؛ اما بدون داشتن 
تجربه و تخصص کافی، تبلیغات گوگل فقط اتالف هزینه است. اگر 
بخواهید تبلیغات گوگل شما مؤثر باشد با هزینه مناسب و به صرفه، 
قطعاً نیاز به یک تیم ماهر دارید. ســیگما می تواند در این زمینه به 
شــما کمک کند. با سپردن تبلیغات گوگل ادوردز خود به سیگما از 

امکانات و مزایای ما بهره مند شوید.

مزایای تبلیغات در گوگل

y  در ســایت تان،  ســئوی  روی  هزینــه  و  وقــت  صــرف  بــدون 
باشــید. گــوگل  اول  صفحــه  ممکــن،  زمــان  کوتاه تریــن 

y  تبلیــغ ســایت خــود را در گــوگل بــدون صــرف هزینــه ای نمایــش
ــما  ــایت ش ــک س ــتری روی لین ــه مش ــی ک ــا زمان ــد و تنه دهی

ــد. ــه آن را بپردازی ــرد، هزین ــک ک کلی
y  قرارگیــری ســایت تان در رتبــه اول جســتجوهای گــوگل بــا

احتســاب کمتریــن هزینــه و در کوتاه تریــن زمــان.
y  آگهــی شــما در قســمت بــاال یــا ســمت راســت صفحــه جســتجوی

گــوگل و کلیــه ســایت های مرتبــط بــا آگهــی شــما، نمایــش داده 
می شــود.

y  ــتجوی ــی جس ــات فارس ــما در صفح ــغ ش ــش تبلی ــکان نمای ام
ــران. ــل ای ــدگان داخ ــرای بینن ــوگل و ب گ

y  ــه ــد ک ــش درمی آین ــه نمای ــرای کســانی ب ــط ب ــا فق ــن آگهی ه ای
بــه دنبــال خدمــات و کاالهــای شــما هســتند.

y  ــما از ــات ش ــک روی تبلیغ ــه ازای کلی ــا ب ــات تنه ــه تبلیغ هزین
می گــردد. کســر  هزینه تــان 

y .سقف هزینه روزانه در این سرویس قابل کنترل می باشد
y  ــش داده ــا نمای ــات در آن ه ــه تبلیغ ــوری ک ــن کش ــکان تعیی ام

ــود دارد. ــود وج ش



y  امــکان تعییــن زبان هایــی کــه تبلیغــات بــرای آن هــا نمایــش داده
شــود وجــود دارد.

y  امــکان تعییــن ســاعاتی کــه تبلیغــات نمایــش داده شــوند وجــود
دارد.

y .امکان تعیین صفحه ای که بینندگان آن ها را رؤیت کنند
y  ،ــات مربوطــه ــه تبلیغ ــی ک ــش آگهــی از همــان زمان ــکان نمای ام

ســاخته شــود.

y .سهولت دستیابی به تعداد بیشتری از مخاطبان
y .امکان تعیین هزینه برای هر کلیک

چرا تبلیغات گوگل را با سیگما انجام دهیم

y  ــام ــر انج ــی لی ــد پول ــا واح ــیگما، ب ــوگل در س ــت گ ــارژ اکان ش
ــق  ــر آن تعل ــری ب ــات کمت ــورو مالی می شــود و برخــالف دالر و ی
ــات  ــای تبلیغ ــد هزینه ه ــیگما می توانی ــا س ــن ب ــرد؛ بنابرای می گی

ــد. ــود را کاهــش دهی ــوگل خ گ
y  .هزینــه هــر لیــر حوالــه تضمینــی بــر اســاس قیمــت روز می باشــد

منظــور از تضمینــی، ضمانــت بــالک نشــدن پــول می باشــد.

y  ــود و ــت می ش ــزی دریاف ــزدی ناچی ــت، کارم ــارژ اکان ــت ش باب
بــه درخواســت کاربــر مبنــی بــر زمــان مدیریــت اکانــت، هزینــه 

دریافــت می شــود.

سیگما به جز خدمات ادوردز خدمات دیگری نیز دارد که 
به صورت خالصه موارد زیر را می توان اشاره کرد:

y  ــای ــا cms ه ــده و ی ــی ش ــورت برنامه نویس ــایت به ص ــی س طراح

آمــاده مثــل ورد پــرس و ...
y  ــرای ــم ب ــه، ه ــی و پای ــئو داخل ــورت س ــم به ص ــایت ه ــئو س س

ــی ــئو خارج ــاژ و س ــا ریپورت ــار این ه ــاص و در کن ــات خ کلم
y برندینگ یک مجموعه و پرسنال برندینگ شخصی
y مشاوره و راهکارهای تبلیغاتی
y تولید محتوای مرتبط دیجیتالی با حوزه درخواستی
y افزایش مخاطب برای اپلیکیشن با نصب تضمینی اپلیکیشن
y تبلیغات بنری و ویدیویی در سایت های پرمخاطب ایرانی
y  ،تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی مثــل اینســتاگرام، فیس بــوک

تلگــرام و ...
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روزهای پرتالطم امروز نوید دهنده ایامی ســخت و 
نیازمند رفتار کارآفرینانه ای در تمامی سطوح کسب وکار 
است. فضای پیش آمده در حوزه اقتصادی از دید جوانان 
بســیار ناامیدکننده است و شاهد سیل مهاجرت برخی 
از جوانــان به کشــورهای خارجی، به امیــد آینده ای 
بهتر هســتیم. عدم اطالع دقیق از مشــکالت مهاجرت 
و همچنین عدم بررســی پتانســیل فضای کسب وکار 
کشور، این باور را در جوانان به وجود آورده که مهاجرت 
تنها گزینــه برای آینده ای بهتر اســت. نقد اصلی بنده 
در اینجا متوجه سیاســت گذاران عرصه آموزش کشور و 
همچنین بابت عدم توجه بــه آموزش صحیح و اصولی 
کارآفرینی است. مدرسان کارآفرینی نقش برجسته ای را 

در ایجــاد خودباوری میان جوانان و ایجاد آگاهی درباره 
پتانسیل کسب وکار در فضای کشور دارند، که می توانند 
زمینه ســاز اشتغال نخبگان در شــکاف های کسب وکار 
کشور شــوند. بنده به عنوان عضوی از مجموعه دانشگاه 
کارآفرین اعالم می کنم، که این مجموعه به صورت کامل 
و با تمام امکانات، آماده کمک به کســب وکارهای نوپا، 
اســتارت آپ ها، اسپین آف ها، شــرکت های دانش بنیان، 
پارک هــای علم و فنــاوری و هر جوان ایرانیســت که 
احســاس می کند، ایده ی برجسته ای به جهت تبدیل به 
محصول یا خدمت دارد، تا آینده ای درخشان برای ایران 

عزیز را بتواند ایجاد کند.

مقدمه سر دبیر

با احترام

دکتر امیررضا علیزاده مجد

سردبیر نشریه دانشگاه کارآفرین

دکتری تخصصی کارآفرینی – گرایش آموزش عالی

آباددست در دست هم دهیم به مهر                                              کنیــم  را  خویــش  میهن 



کارآفرینی در کشور استرالیا
Entrepreneurship in Australia
»یا راهی را خواهم یافت یا راهی را خواهم ساخت« 
                                                  )هانیبال(

وقتی در مورد استرالیا فکر می کنیم، تصاویر 
مختلفــی به ذهنمان می آید: ســواحل شــنی 
ســفید، کانگوروهــا و خانه  اپرای ســیدنی اما 
اســترالیا جدای از اینکه مرکز توریستی زیبایی 
است، باوجود جمعیت نسبتاً کمی که دارد )23 
میلیون نفر(، سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را 
دارا است و به سرعت به قطب نوآوری دنیا تبدیل 
می شود. چه عواملی باعث پیشرفت استرالیا در 

زمینه های تکنولوژی نوین شده است؟
اســترالیا تاریخچه  درخشــانی در نوآوری و 
خالقیت دارد و امروزه بســتری مناسب را برای 
گســترش ایده ها و فرصت ها فراهم نموده است. 
این کشــور در حال حاضــر در مرحله  گذر به 
ســر می برد و فضای اقتصــادی حاکم بر آن از 
نوآوری ها و برنامه های پیشرو استقبال می کند. 

اقتصاد سنتی استرالیا، اقتصادی مبتنی بر تولید 
اســت و آینده  آن را تکنولوژی های ســطح باال 
تضمین می کنند، به ویژه اســترالیای جنوبی که 
مرکز جدید فناوری های پیشــگام و رو به رشد 

است. 
دولت این کشور اخیراً بودجه ای برای سرعت 
بخشــیدن به تغییر و تحوالت اقتصادی مدرن 
و خلــق فرصت های جدید کاری اختصاص داده 
اســت. رســیدن به این مرحله از اقتصاد باعث 
شده تفکرات نوآورانه و فعالیت های خالق هدف 
اول سرمایه گذاری های کالن این کشور باشند؛ 
چنانکه شــهر آدالید رهبر جهانی شرکت های 
تولیدی تخصصی نامیده می شود و مکانی است 

که شرایط مناسب رشد کسب وکارها و صنایع را 
فراهم می کند.

عوامــل مختلفــی همچــون: فردگرایــی، 
قومیت گرایی و نیز ماهیت گروه های مهاجر، در 
افزایش حال و هوای کارآفرینی در این کشــور 
ثبات  پارامترهای  بوده انــد. درعین حــال  مؤثر 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در استرالیا نیز 
انگیزه کافی جهت تشــویق مهاجرین به ایجاد 
کســب وکار بوده و منجر به رشد اقتصادی ملی 
گردیده اســت و هم زمان صنایع کوچک نیز از 
طرف دولــت موردحمایــت قرارگرفته اند. این 
حمایت ها شــامل: خدمات فنــاوری اطالعات، 
خدمات آموزشی و مشاوره ای، تسهیل در قوانین 
مرتبط و . . . بوده اســت که نهایتاً به توســعه 
صنایع خرد منجر شــده اســت. ریسک پذیری 

نویسنده: آزیتا جهانبخش 
پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی
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در مــدل مدیریت اســترالیایی جایــگاه باالیی 
داشــته که این امر به ایجاد زمینه مساعد برای 
کارآفرینی نسبت به کشورهای دیگر منجر شده 

است.
با توجه به سیاســت های دولت و نیز در نظر 
گرفتن اصل رقابت در این سیاســت گذاری ها، 
افزایش چشــمگیری در رشد شــرکت ها را به 
همراه داشــته و منجــر به تبدیل شــهروندان 
اســترالیایی به افرادی نوآور و کارآفرین شــده 
است. یادآوری می  شود تمامی این کوشش ها در 
حوزه کارآفرینی مبتنی بر ایجاد کسب وکارهای 

خرد بوده است. 
اســترالیا با برنامه ریزی های دقیق بلندمدت، 
در حال ســرمایه گذاری در فن آوری های هوش 
مصنوعی اســت و نخســتین منطقــه نیمکره  
جنوبی بوده که مجوز قانونی تســت خودروهای 
بدون راننده را صادر و مسیر ابداعات پویا، نوین 
و تحقیقات کاربردی جهانی را هموار کرده است.

ســیلیکون ولی، شــرکت ارتباطات راه دور 
Myriota  را به عنوان بهترین اســتارتاپ صنعتی 
و دومین شــرکت موفق جهــان در به کارگیری 
اینترنت معرفی کرده اســت. بعالوه استرالیا در 
زمینه تحقیقــات پزشــکی و بیوتکنولوژی هم 

پیشرفت های چشــمگیر و مؤثری داشته است. 
به عنوان مثــال، اخیراً دانشــگاه آدالید ســوزن 
هوشــمندی اختراع کرده که عمل های جراحی 
مغز و اعصاب را آسان تر و مطمئن تر می کند. این 
تکنولوژی حیرت انگیز به جراحان کمک می کند 
با واردکردن این ســوزن به مغز، رگ های خونی 
ضعیف را که پتانسیل خطردارند ببینند و بتوانند 

از خونریزی های مهلک مغزی جلوگیری کنند.
ازآنجاکه یــک نوآوری، مولــد نوآوری های 
بعدی است؛ سرمایه گذاری روی مراکز پشتیبانی 
از طرح های خالق، عملی ارزشمند و هوشمندانه 
اســت، دولت ایالتی اســترالیا با پیروی و الهام 
ابداعات ســیلیکون ولی، نخســتین منطقه   از 
تخصصــی نــوآوری را افتتاح کرده اســت. این 
منطقه کهTonsley   نــام دارد به منظور ترویج 
و پــرورش تفکرات و ایده های خالق و مبتکرانه 
تأســیس گردیده اســت. این ناحیه، شرکت ها، 
مؤسسات، استارتاپ های مدرن و کسب وکارهای 
رو به رشد را گرد هم آورده و آن ها را با محققان، 
پژوهشگران و شــتاب دهنده ها و صنایع باارزش 
زیر یک سقف قرار داده است که در چهار بخش 
اصلی که نشان دهنده  نقاط قوت اقتصاد استرالیا 
هســتند متمرکزشده است: دســتگاه ها و لوازم 
پزشــکی، فناوری های هوای پاک و انرژی های 

تجدید پذیر، نرم افزارها و شبیه سازی کامپیوتری 
و معادن و انرژی.

همچنین در حــوزه ســالمت و بیولوژی و 
داروســازی، بودجه به توســعه  مرکز تحقیقاتی 
جنوبــی  اســترالیای  ســالمت  و  بهداشــت 
)SAHMRI(، بیمارســتان ســلطنتی آدالید و 
مرکز نوآوری های پزشــکی دانشگاه استرالیای 
جنوبی اختصاص یافته است. با پایان این پروژه، 
پزشکی  منطقه  تخصصی  بزرگ ترین  اســترالیا 

نیمکره جنوبی را به دنیا معرفی خواهد کرد.
معموالً حمایــت دولت بــرای خلق فضای 
نوآوری امری ضروری است و خوشبختانه صنایع 
استرالیا از کمک های الزم مالی دولت بی نصیب 
نیســتند. اثــرات اقتصادی بخــش تحقیقات و 
صنایع رده بــاالی فنــاوری، از اولویت های اول 
دولت استرالیا است و برای اینکه صنایع بتوانند 
محصوالت و خدمات خود را در بازارهای جهانی 
عرضه کنند، دولت به خوبی بــا آن ها همکاری 
می کند. همین امر باعث شــده اســت استرالیا 
به عنوان مرکز نوآوری و کارآفرینی و کشــوری 
که فرصت های جدید شغلی بسیاری در اختیار 
متخصصــان و دانش آموختگان قرار می دهد، در 

جهان به شهرت برسد.
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حمایت هــای دولــت اســترالیا راه را برای 
آینده ای روشن تر هموار می کند. در سال 2016، 
دولت روی زیرساخت های آدالید سرمایه گذاری 
کرد تا این شهر به یکی از بزرگ ترین شهرهای 
صنعتی جهان بدل شــود. زیرساخت های جدید 
دیجیتــال، کمک خواهند کرد تا شــهر آدالید 
در خــط مقدم نوآوری، جذب کســب وکارهای 
جدید و کارآفرینان مســتعد باقی بماند و بتواند 
برنامه هــای کاربردی جدیــدی در زمینه های 
بیوتکنولوژی، تولید و عرضه پیشرفته خدمات را 
ارائه دهد. آدالید اولین برنامه های شتاب دهنده 
Techstars  را در منطقــه  اقیانــوس آرام ارائه 
کرده و فرصتی بی نظیر برای کارآفرینان بومی و 

غیربومی فراهم آورده است. 
اســترالیا در کنار حمایــت دولت و اینترنت 
پرســرعت، منابع بســیار دیگری هم در اختیار 
اندیشمندان و کارآفرینان نوآور قرار داده است، 
به ویــژه اســترالیای جنوبی که با اکوسیســتم 
کارآفرینی پویا و پربــازده، بیش از 100 برنامه 
حرفه ای را در دسترس کارآفرینان متقاضی قرار 

داده است.

عرصه اســتارت  آپ  در اســترالیا، یک عرصه 
نوظهور به شــمار مــی رود و باوجود هزینه های 
نســبتاً بــاالی اســتارت آپ ها کــه بــه دلیل 
دستمزدهای باال در استرالیاست، این کشور در 
رابطه با شاخص کارآفرینی برای اتصال پذیری، 
زیرساخت و شفافیت شیوه های کسب وکار، رتبه 

باالیی کسب کرده است.
موفقیت در کســب وکارهای کوچک منوط 
بــه بهره بــرداری بهینــه از تحقیق و توســعه 
)R&D(، طراحــی، نوآوری و بهبود مســتمر 
محصول می باشــد. تغییر زیربنایی و ساختاری 
در این حوزه ها منجر به رشد اقتصادی در کشور 
استرالیا شده است. ارتقاء سطح بهره وری صنایع 
کوچک با تدارک فضای باثبات همراه با کارایی 
مطلوب، از اهداف دولت استرالیا می باشد. ارتقاء 
ســطح کمی و کیفی صنایع در این کشــور به 
مواردی چون رقابت پذیری درصحنه بین المللی، 
تــوان صــادرات،  ابتکار، خالقیــت و نوآوری و 
انطباق پذیری و انعطاف پذیری بر اساس شرایط 
متغیر جهانی بســتگی دارد. دولت استرالیا در 
راستای بازســازی صنایع موجود در این کشور، 
حمایت هــای متنوعــی را به اشــکال گوناگون 

 R&D انجام داده اســت و صنایعی که در حوزه
فعالیت مؤثر داشته باشند، 1۵% تخفیف مالیاتی 

دریافت می نمایند.
با توجه به اینکه اســترالیا کشوری ثروتمند 
و حاصلخیز می باشد، کســب وکارهای کوچک 
و  اختیاردارنــد  در  را  بیشــتری  فرصت هــای 
درعین حال مردم ساعات بیشتری کار می کنند 
که ایــن خود تغییــر در رفتارهــای اقتصادی 
و اجتماعــی را به دنبال خواهد داشــت. یکی 
از صنایــع توســعه یافته در اســترالیا، صنعت 
گردشگری می باشــد که زمینه مساعدی جهت 

سرمایه گذاری را فراهم نموده است.
دولــت بســته های کمــک مالــی، یارانه، 
اعطــای وام های بالعوض و غیــره را به صنایع 
و کســب وکارهای کوچک اختصــاص می دهد.  
این بســته های حمایتی نقش بسزایی در ایجاد 
انگیزه جهت توسعه کسب وکارهای فردی داشته 
است. اداره صنایع اســترالیا باانگیزه حمایت از 
اقتصادی  بنگاه های  و  کســب وکارهای کوچک 
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فعال در حوزه های صنعت، علم و گردشــگری 
ایجادشــده و هم اکنــون بیش از ۵00 بســته 
حمایتــی مالی و غیرمالی بــه کارآفرینان ارائه 
می نمایــد. خدمات این ســازمان شــامل: ارائه 
اطالعات، مشــاوره و نیز هدایــت متقاضیان در 

مسیر مطلوب، است. 
 ســازمان توسعه منطقه ای و ایالتی در ایالت 
نیوســالت ولز یک نهاد دولتی بــوده و به حفظ 
و بهبــود حــوزه تجارتی و بازرگانــی مناطقی 
مانند ســیدنی و نیوســات ولز کمک می نماید. 
از فعالیت هــای این نهاد می تــوان به مواردی 
نظیر: آموزش مهارت های اساسی، اعطای یارانه 
و اعطــای کمک هــای بالعوض جهــت جبران 
هزینه های دولت محلی اشاره نمود. این سازمان 
دارای بخش های گوناگونی همچون: بخش های 
بهداشت، صنایع  پزشــکی،  )گروه های  صنعتی 
علمی، بیوفنــاوری، دارویــی و . . .(، بازارهای 
بین المللــی شــامل: صــادرات به کشــورهای 
مختلفــی همچــون ژاپن، تایــوان، چین، کره، 
آفریقای جنوبــی، هند، خاورمیانه  هنگ کنگ، 

و آســیای جنوب شرقی و نیز سرمایه گذاری در 
آسیا، اروپا و آمریکا.

متولی حمایت از کسب وکارهای کوچک در 
 )VB( ایالت ویکتوریا سازمان ویکتوریا بیزینس

می باشد.
خدمات ارائه شــده در این ســازمان به طور 
اجمالی عبارت اند از: 1- حمایت از کسب وکارهای 
موجــود در ایالت ویکتوریــا  2- ارائه اطالعات 
صنعتی و تجاری  3- جذب سرمایه گذاری های 
جدید  4- کمک در بهینه ســازی شــرکت های 
مرتبط  ۵- حمایت از پروژه های سرمایه گذاری  

6- برقراری ارتباط با کارکنان.
دولت استرالیا حمایت های مؤثری در حوزه 
کارآفرینی و نیز ارتقاء روحیه اشتغال زایی انجام 
می دهد. در این راســتا دولت استرالیا با تقویت 
مؤلفه های حوزه کارآفرینــی، نهایتاً زمینه های 
اشــتغال- خالقیت و رفــاه عمومی جامعه را به 

ارمغان آورده است.

بزرگ ترین نهــاد آموزش دهنــده در حوزه 
مدیریت و کارآفرینی در کشور استرالیا، وزارت 
آموزش وپرورش فنی و حرفه ای می باشد که این 
ســازمان بر اســاس این موارد فعالیت می کند: 
1- اعطای گواهینامه به کارآموزان و مشــاورین 
بنگاه هــای کوچک  2- افزایــش ظرفیت ارائه 
دروس مدیریت و ارائه بسته های تشویقی برای 
ارتقاء کیفیت  3- برگزاری جلســات حضوری 
و ارائــه کمک های مالی  4- ارائه و اســتفاده از 
تجهیزات کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش 
و نیز استفاده از فناوری های مرتبط برای تبادل 

اطالعات در سطح سازمانی و فرا سازمانی.
در کشور اســترالیا فعالیت های خوداشتغالی 
صرفاً در اعطای یک وام خالصه نمی شود. افراد 
خوداشتغال هم در ابتدای فعالیت خود و هم تا 
یک ســال از شــروع کار خود از مشاوره رایگان 
بهره منــد می گردند. در این راســتا هزینه های 
این افراد و خانواده  هایشــان از یک تا سه سال 
از طرف دولت تأمین می شود و افراد مجربی نیز 
موارد مختلفی چــون: موارد مالیاتی، روش های 

بازاریابی و فروش را به آنان آموزش می دهند. 
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رهبری ناب با راه تویوتا

موضــوع رهبری، یکــی از بحث های جذاب 
مدیریتی اســت که نظریه های گوناگونی از زبان 
اندیشــمندان و متخصصان این حــوزه به حد 
کفایت بیان شــده اســت. من قصد ندارم که به 
تکــرار مکررات بپردازم، مقصود از نوشــتن این 
مبحــث، بازگو کــردن مبحثی اســت که برای 
خواننــدگان مفید و درعین حال جدید باشــد. 
رهبــری را با رویکرد نــاب )lean( و از دیدگاه 
شــرکت تویوتای ژاپــن )Toyota Way( بیان 
می کنــم. این جانب به دلیل اینکــه حدود 28 
سال در حوزه صنعت، بخصوص انرژی و خودرو 
فعالیت مدیریتی و اجرایی داشــته ام که حدوداً 
12 سال از این سابقه کار را در حوزه کسب وکار 
مرتبط با شــرکت تویوتا به دســت آورده ام، به 
تعریف و بیان موضوع رهبری از دیدگاه شرکت 

تویوتا می پردازم.
اولیــن موردی را که مــن به صورت عینی و 
عملی در خصوص رهبری نــاب از مدیر ژاپنی 
خود آقای ســاکاکی بــارا )Sakaki Bara( در 
مهر سال 1387 یاد گرفتم مربوط به دو دقیقه 
تأخیــری بود که راننده خودروی ما از پارکینگ 
فرودگاه طول کشید تا به مکانی برسد که من و 
مهمان ژاپنی ما در آن محل حضور داشت. برای 
این دو دقیقه تأخیر آقای ساکاکی بارا به حدی 
عصبانی شدند که حتی با صدای بلند فریاد زدند 
و گفتند: “ Two Minutes Muda” یا دو دقیقه 
اتالف اتفاق افتاده و چرا این طوری شده، من در 
دلــم گفتم که عموماً" این تأخیر در کشــور ما 
متأسفانه موضوع عادی به شمار می رود و چه بسا 
اینکه در بعضی موارد حتی فردی که مســئول 
هست تا یک نفر خارجی را از فرودگاه به هتلی 

و یا محلی مشایعت کند اصاًل" نیامده باشد!
مدیــر ژاپنی ما حــدود 10 روزی مهمان ما 
در ایران بودند و جلسات و بازدیدهای متعددی 
را هــم از نمایندگی های تویوتا در تهران و یکی 
دو شــهر در شمال کشــور داشــتند. در تمام 
 Action( جلسات که به بررسی برنامه عملیاتی
Plan( واحد فنی تویوتــا در نمایندگی مرکزی 
در تهران داشتیم نکات بســیار ریز و دقیقی را 
بیان می کردند که تک تک آن نکته ها برگرفته از 
فرهنگ بسیار غنی و عمیق ژاپنی که ترکیبی از 
جسارت و شجاعت سامورایی و روحیه همکاری 

جمعی و بخشندگی کشاورزان برنج کار منبعث 
می شد. آقای ســاکاکی بارا با 60 سال سن که 
حدود 40 ســال از عمرش را در شرکت معظم 
تویوتا گذرانده بود باافتخــار از تجاربش در آن 
شرکت می گفت و مثل یک پدر دلسوز و مهربان 
آن قدر ســعی و تالش می کرد که مطمئن شود 
من و ســایر همکارانم منظــور و راهنمایی های 
ایشــان را به درســتی فهمیده و درک کرده ایم 
و پیگیــری فراوان و مســتمر می کرد که ما آن 
نکات گفته شده در جلسات را درست انجام داده 
باشیم. رفتار ایشــان توأم با مهربانی ولی دارای 
جدیت و ســخت گیرانه بیشتری بود و مثل یک 

معلم و مربی رفتار می کرد تا مثل یک مدیر.
در حدود یک ســال بعدازآن در سال 1388 
من به همراه چند نفر از نمایندگان برای بازدید 
بــه کارخانه بــزرگ تویوتا در شــهر آیچی یا 
تویاتا ســیتی در 30 کیلومتری شهر ناگویا در 
ژاپن رفتیم. در بازدیــد از کارخانه تولید تویوتا 
در ژاپن، آقای ســاکاکی بارا کــه آن موقع 61 
ســاله بود گفت: آقای محمودی یادتان هست 
پارســال در فرودگاه تهران بــه خاطر دو دقیقه 
تأخیر راننده تان چقدر شمارا دعوا کردم؟ گفتم 
بله یادم هســت. گفت با ساعتتان زمان بگیرید 
ببینید که ســر هر دو دقیقه یک اتومبیل تویوتا 
از انتهــای خط تولید بیرون میاید؛ یعنی هر دو 
دقیقه بین 20 تا ۵0 هزار دالر، دریکی از خطوط 
مونتــاژ و دریکی از کارخانه هــای تویوتا، ثروت 
تولید می شود تویوتا در سال حدود 10 میلیون 
خودرو تولید می کند که همگی باکیفیت بسیار 
عالی آن، قیمت مناسب و قیمت پایین قطعات 
یدکی آن در مقایســه با سایر برندها کم وبیش 

آشنا هستند.
تویوتا این روش تولید، فرهنگ و رهبری ناب 
خود را بیشتر مدیون آقای اوهنو )Ohno( هست 
که در سازمان بزرگ تویوتا رهبران بسیار عالی 
و بزرگی را تربیت کرد که هرکدام از آن ها منشأ 
خدمت بزرگی در صنعت خودرو بودند و موجب 
شدند که شــرکت تویوتا به سمت رهبری بازار 
خودرو در دنیا در ســال های اخیر علیرغم سه 
اتفاق بسیار بزرگ مانند رکود بزرگ سال 2008، 
فراخوان های بزرگ خودروها به خاطر نقص فنی 
و ســونامی بزرگ ژاپن در سال 200۹ حرکت 

نویسنده:دکتر صمد محمودی 
پژوهشگر حوزه مدیریت

کند. جالب است بدانیم که کشور ژاپن سومین 
اقتصاد بزرگ دنیا و بــا 4۹۵ هزار میلیارد دالر 
بعد از آمریکا و چین می باشــد. شرکت تویوتا با 
فروش و صادرات خودرو، قطعات و لوازم خودرو 
و سایر تجهیزات صنعتی در حدود 480 میلیارد 
دالر و با حدود 300 هزار پرســنل در کل دنیا 
از بســیاری از کشورهای نفت خیز هم درآمدش 

بیشتر هست.
تویوتا برای رهبری ناب، پنج اصل اساســی 
را به عنــوان هســته مرکــزی و دی.ان.ای ژن 
تویوتا معرفی کرده اســت که از آن ها به عنوان 
ارزش های شــمال حقیقــی )True North( نام 

می برد. این ارزش ها عبارت اند از:
1- احترام به انســانیت: بنــا بر توصیه آقای 
ســاکی چی تویودا پدر آقای کیچیــرو تویودا 
بنیان گذار تویوتا، اصل حقیقــی احترام در آن 
می باشــد که عــالوه بر ادای احترام به شــکل 
ظاهری آن، نیازهای مشــتریان به بهترین نحو 
ممکن، در زمان، مکان و مقدار مناسب باقیمت 
عادالنه رفع گردد و موجب رضایت آن ها شود و 

لبخند شادی بر لبان آن ها بنشاند.
2- چالش پذیری: چالش پذیری نیز از اصول 
اساسی رهبری ناب تویوتا بشمار می رود. تویوتا 
در ســال های اولیه کاری خود بــا چالش های 
بســیاری مانند کیفیت، مالی، بحران و شــوک 
نفتی ســال 1۹73 و بحران هــای بزرگ رکود 
2008 و... مواجهه شده و با درایت و پشتکار آن 
چالش ها را به فرصت های سازنده ای تبدیل کرد.

3- کایزن )بهبود مستمر(: بهبود مستمر نیز 
از اصول مهم رهبری ناب می باشــد. امروزه در 
دنیای رقابتی خوب بودن که وظیفه شــرکت ها 
اســت و بایستی که عالی باشــند و عالی عمل 
کنند. هرروز نســبت به روز قبل هرچند در حد 
کم بایســتی در انجام امور پیشــرفت و بهبود 
حاصل شود و این بهبود حفظ و نگهداری شود 

و روزبه روز بهتر شود.
4- کار تیمی: انجــام کار تیمی به قدری در 
فرهنگ ژاپنی مهم هســت کــه آن را به عنوان 
بازی، ســرگرمی و مســابقات برای کودکان در 
مهدکودک ها و مدارس طراحی و اجرا می کنند 
تا ژاپنی ها از همان دوران کودکی به ارزش های 
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واقعی و اصیل کار تیمــی در رهبری، مدیریت 
و اجــرا پــی ببرنــد و آن را به عنــوان یکی از 
مهارت های زندگی همیشه با خود تمرین کنند.

۵- گنچی گنبوتســو )برو با چشم خودتان 
ببینید(: یکی از اصــول مهم دیگر رهبری ناب 
تویوتا، گنچی گنبوتسو می باشد. موضوع گنچی 
گنبوتسو به قدری اهمیت دارد که در آموزش های 
تویوتا برای دیگر کشورها آن را به عنوان یکی از 
ارکان اصلــی رهبری ناب معرفی می کنند. چند 
لحظــه به این فکر کنیم که اگــر مدیر یا رهبر 
خیلی از موارد را با چشــم خود مشــاهده کند 
تــا چه اندازه در قضاوت ها و نگرش های خود به 

حقیقت نزدیک تر می شود.
ایــن پنج اصل فوق به عنــوان الماس درونی 
سبک رهبری ناب تویوتا، راهنما و معیار حرکت 
رهبر به سمت جلو می باشد. برای تربیت رهبران 
جدید در تویوتا، این پنج اصل بیان شده به عنوان 
شــاخص همــواره در ذهن همه افراد هســت 
و درواقــع بــا رعایت این اصول و خودســازی، 
تربیت دیگران، حمایت از کایزن روزانه و ایجاد 
چشــم انداز و تنظیم اهداف بــه رهبری ناب در 

تویوتا دست پیدا می کنند.
الــف- خودســازی یا تربیت خویشــتن: در 
تویوتا خودسازی خیلی موردتوجه هست و افراد 
همواره و همیشه در حال آموزش و تربیت خود 
هستند. آموزش های فنی و تخصصی مربوط به 
کار و حرفــه خود تا مهارت های عمومی زندگی 
از مواردی هست که افراد همواره و در تمام عمر 

خود در حال انجام دادن آن هستند.
ب- تربیــت دیگــران: در تویوتــا آموزش 
دیگران، تحت نظارت افراد باتجربه تر همیشه در 

حال انجام هست. آموزش در تویوتا الیه به الیه 
و به صورت چرخه ای می باشد. این سبک آموزش 

در زبان ژاپنی 
به نام شــو – ها –ری )Shu-Ha-Ri( است. 
این ســه واژه مربوط به ســه مرحله یادگیری 
توســط کارآموز یا شــاگرد و مداخله و نظارت 
مستقیم اســتاد یا مربی می باشــد. در مرحله 
شــو)Shu(، کارآموز یا شاگرد دقیقاً باید تمامی 
قواعد و رفتارهای کار استانداردشده را با نظارت 
کامل استاد یاد بگیرد و فقط به صورت تقلیدی 
و بدون حق سؤال و جوابی آن قدر تکرار کند تا 
ملکه ذهن اش شــود و استاد نیز نظارت دقیق 
دارد تا شــاگرد را از شکست خوردن در کارش 
محافظت کند. درواقع معنی تحت الفظی شو به 
معنای محافظت می باشد. مرحله اول از چرخه 
آموزشی شو- ها- ری دقیقاً " به سبک استاد-

شاگردی هست.
بعدازاینکه اســتاد مطمئن شد که شاگردش 
کار استانداردشــده را به طور کامل ازنظر تئوری 
و عملی یاد گرفته و به آن مســلط شــده است 
)این مرحله بسته به استعداد و ظرفیت شاگرد و 
روابط اســتاد – شاگردی متغیر هست و بعضاً " 
ممکن هست تا چند سال طول بکشد( به شاگرد 
مقداری آزادی عمل می دهد که کارهایش را در 
چارچوب همان کار استاندارد ولی با آزادی عمل 
بیشتر و با خالقیت های خود انجام بدهد در این 
مقطع، شــاگرد وارد مرحله ها )Ha( شده است. 
استاد گهگاه به شاگردش سر می زند و کارش را 
کنترل می کند. در مرحله ها )Ha( شاگرد کم کم 
و به مرور، تجربــه و روایت ذهنی خود را از کار 
با خالقیت و نوآوری اش بهبود می دهد و به یک 

فرد ماهر و باتجربه تبدیل می شود.

بعــد از طــی دو مرحله فوق، شــاگرد وارد 
مرحله ری )Ri( می شود. در این مرحله قواعد و 
رفتارها آن چنان در وجود شاگرد کامل شده اند 
کــه او آن ها را بدون فکر کردن اجرا می کند در 
این مرحله شاگرد خود به درجه استادی رسیده 
است و با ترکیب نبوغ و خالقیت های هر فرد در 
این چرخه، آموزش همیشــه غنی تر و عمیق تر 
می شــود و این ســبک آموزش که بسیار پویا و 
دینامیک هست در تمامی طول عمر افراد تکرار 
و تکرار می شــود. فقط همین ســبک آموزش 
می تواند محل تحقیق و پژوهش های بســیاری 

باشد.
پ-حمایت از کایــزن روزانه: کایزن به زبان 
ژاپنی یعنی بهبود مستمر می باشد. در فرهنگ 
ژاپن و بخصــوص در تویوتا، چیزی به نام کامل 
بودن و شــدن وجود ندارد آن هــا معتقدند که 
همواره امــکان بهبود در همه چیــز، محصول، 
خدمت، رفتار و...وجود دارد و آن ها باید روزانه و 

پیوسته در حال بهتر شدن باشند.
ت-ایجاد چشم انداز و تنظیم اهداف: به قول 
جــول بارکر متخصص آینده نگری، چشــم انداز 
بدون عمل، یک رؤیا بیش نیســت و عمل بدون 

چشم انداز فقط وقت تلف کردن است.
انشــاء ا... در فرصت های آتی و نوشتارهای 
بعدی، می توان موارد ذکرشده را از زوایا و ابعاد 
مختلف بررســی کرد. خواننــدگان عزیز برای 
مطالب بیشتر می توانند به کتاب " رهبری ناب 
با راه تویوتا " نوشته دکتر الیکر و مهندس گری 
کانویس ترجمه این جانب و انتشــارات دانشگاه 

کارآفرین مراجعه کنند.
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مسیر تولید موتورهای دیزلی را هموار کنیم/ تاکسی های بین شهری، دیزلی شوند

صنعت خودرو ایران در حال عبور از شــرایط 
دوران تحریم اســت و توانسته 6 ماهه دوم سال 
با افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید نسبت 
به ســال قبل، پنجره ای نو به تولید و اشتغال در 
کشــور باز کند؛ زیرا در مســیر داخلی سازی و 
به کارگیری توان داخلی در حوزه قطعه ســازی، 
بســیاری از نیازهای خودروســازان تأمین شده 
اســت. در این فضا یکی از محورهایی که شاید 
کمتر موردتوجه قرار دارد، استفاده از خودروهای 
دیزلی اســت. خودروهایی که به دالیل مختلف 
می توانند بخشی از بار ناوگان حمل ونقل عمومی 

سبک را بر دوش بکشند.
اســتفاده از تکنولوژی دیزلی در خودروهای 
ســواری از ابتدای دهــه ۵0 میالدی که رنگ و 
بوی جدی تری به خود گرفت اما به دلیل سطح 
پایین تکنولوژی این موتورها و آالیندگی باالیی 
آن هــا در دهه 70 میالدی با ســختگیری های 
بسیاری روبه رو شد؛ اما رشد سطح تکنولوژی این 
موتورها در دوران بعدی باعث شد خودروسازان 
اروپایی در دهه ۹0 تقریباً هر محصول جدیدی 
که به بازار معرفــی می کنند، یک یا چند نمونه 

دیزلی نیز در سبد فروش وجود داشته باشد.
این روند تــا اواخر دهه ۹0 میــالدی ادامه 
داشــت و با ورود به دهــه اول قرن 21، تحقیق 

و توســعه موتورهــای دیزلــی در دســتور کار 
خودروســازان بزرگ جهان به خصوص اروپاییان 
قرار گرفت. ازاین رو موتورهایی با مصرف سوخت 
بسیار پایین، گشتاور باال و اسب های بخار، بیشتر 
تولید شــد. در حدی که بسیاری از شرکت های 
تاکسی رانی در اروپا رو به استفاده از خودروهای 
دیزلی آوردند؛ زیرا قیمت سوخت پایین تر و البته 
گشتاور باالی این خودروها در ترددهای شهری 
و حتی برون شــهری باعث شــده بود استهالک 
خودروها کاهش پیدا کند. به طور مثال مرسدس 
بنز به عنوان یکی از پیشگامان توسعه موتورهای 
دیزلی ســواری در جهــان، از دهه ۵0 میالدی 
محصــوالت مختلفی را بــه تکنولوژی دیزلی به 
بازار ارائه کرده اســت و حتی در ســال 201۹ 
یکی از پرفروش ترین محصوالت خود یعنی مدل 

CLA را نیز با موتور دیزلی روانه بازار کرد.

از طرفی همان طور که اشاره شد، موتورهای 
دیزلی به دلیل ذات ســوخت دیزل )گازوئیل(، 
نسبت به بنزین از ارزش حرارتی )مقدار گرمای 
آزادشــده در اثــر احتراق واحد جــرم( باالتری 
برخوردار است. به این ترتیب در زمان احتراق، در 
موتورهای دیزلی قدرت بیشتری تولید می شود 
و دلیل استفاده از این نوع موتور در خودروهای 
سنگین نیز دقیقاً همین قدرت )گشتاور( بیشتر 

است. درنتیجه اســتفاده از موتورهای دیزلی در 
خودروهای اروپایی و آمریکایی در طی سال های 
اخیر با رشــد چشم گیری روبه رو بوده است. این 
مهم به خصــوص در کشــورهای اروپایی که از 
اساساً مردمی با فرهنگ اقتصادی دارند، بیشتر 

از دیگر کشورها قابل مشاهده است.
 اما در ایران، موتورهای دیزلی در خودروهای 
ســواری غریبه نیســتند. آشــنایی اغلب مردم 
بــا خودروهای ســواری دیزلی بــه دهه 40 و 
30 شمســی و مرســدس بنزهای مدل دیزلی 
بازمی گردد. حتــی در دورانی، مدل های پونتون 
ایــن خودروهــا در دهــه 40 و ۵0 بــه دلیل 
اســتهالک پایین، قیمت مناســب ســوخت و 
قدرت کافی در جاده های شــمالی کشور اقدام 
به جابجایی مسافران می کردند که امروز یکی از 

نوستالژی های جوانان آن دوران است.
ازایــن رو بــه نظر می رســد جای اســتفاده 
از موتورهــای دیزلــی در نــاوگان حمل ونقل 
عمومی ســبک بین جاده ای خالی مانده اســت 
و این پتانســیلی تازه برای کار، تولید و اشتغال 
اســت. جالب آن کــه ایران خــودرو در چند ماه 
اخیر توانســته فعالیت های بســیاری در حوزه 
تولید موتورهای دیزلی داشــته باشــد و این به 
آن معناســت که می تــوان در صورت توفیق در 
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تولید این موتورها در کشور، با استفاده از آن در 
پلتفرم های داخلی، ســرانه مصرف بنزین را نیز 
کاهش داد. این در شرایطی است که باید بدانید 
تولید بنزین به عنوان یک فرآورده نفتی، پروسه 
گران تری نسبت به گازوئیل دارد. درنتیجه ازنظر 

اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.
مقایسه موتور بنزینی و دیزلی

یــک موتور دیزلــی 2 لیتری بــا معیارهای 
جهانی می تواند تا 400 نیوتن متر گشتاور تولید 
کند و حدود 1۹0 اسب بخار نیز نیرو در اختیار 
راننــده بگــذارد. درحالی که حــدود 30 درصد 
مصرف ســوخت کم تر و ارزان تر نسبت به نمونه 
بنزینی با همین حجم موتور دارد. البته این همه 
ماجرا نیســت زیــرا موتورهای دیزلی نســبت 
به نمونه هــای بنزینی ازنظــر آالیندگی نیز در 
شــرایط بهتری قرار دارند و سازندگان می توانند 
بهتر آالینده های ایــن موتورها را کنترل کنند. 
با همه این احوال، متأســفانه هنوز هم در ایران 
مقاومت هایی از ســوی سازمان های مختلف در 
برابر استفاده از موتورهای دیزلی در خودروهای 

سواری وجود دارد.
افرایش خودروهای در حــال تردد در ایران 
و درنتیجه افزایش مصرف ســوخت در سال های 
اخیــر ازجمله دالیلی بود کــه دولت مجبور به 
اصالح نرخ بنزین و حرکت به ســمت رســیدن 
به قیمت فوب منطقــه خلیج فارس گرفت؛ زیرا 
هرسال بیش از 12 هزار میلیارد تومان از بودجه 

کشــور صرف یارانــه بنزین می شــد. همچنین 
ظرفیت های تولید سوخت گازوئیل در کشور در 
ســال های اخیر به گونه ایی پیش رفته است که 
بیش از مصرف روزانه این سوخت تولید می شود. 
به شــکلی که امروز در کشــور به صورت روزانه 
تا ۵0 میلیــون لیتر گازوئیل مصرف می شــود 
اما تولید روزانه کشــور 11۵ میلیون لیتر است. 
درنتیجه ایــران نه تنها نیازی به واردات گازوئیل 
ندارد که باید به دنبال بازارهای جدید صادراتی 

نیز باشد!
نکته دیگر در خصوص موتورهای دیزلی، عمر 
مفید باالی این موتورهاســت. به شکلی که عمر 
مفید یک موتور دیزلــی به دلیل مقاومت باالی 
قطعات موتور و متریال باکیفیت، به طور متوسط 

یک برابر یک موتور بنزینی است.
مهندس پاشا شــهبازی فارغ التحصیل رشته 
مهندســی تکنولوژی مکانیک از میالن در این 
خصــوص می گوید: مــردم اروپا ذاتــاً مردمی 
اقتصادی هستند درنتیجه استفاده از خودرو هم 
برای آن هــا در درجه اول با نگاه اقتصادی انجام 
می شــود. به همین دلیل است که در سال های 
اخیر می توانید شــاهد رشــد چشــم گیر تولید 
 )Crossover Over( خودروهــای کــراس اوور
کم مصرف با موتورهای کم حجم و توربوشــارژر 
باشــیم. درواقع این خودروها همان استیشــن 
واگن های دو دهه گذشته هستند که در سیمایی 
نو ظهور کرده اند؛ اما این بار با موتورهای کم حجم 

و کم مصرف بنزینی یا دیزلی.

وی می افزاید: هزینه ســوخت در ایران هنوز 
هم نسبت به دیگر نقاط دنیا پایین است؛ اما روند 
رســاندن این قیمت به قیمت ســوخت منطقه، 
روندی است که باعث می شود امروز کشور هر چه 
بیشتر به خودروهای دیزلی نیاز داشته باشد. ما 
به طور متوسط و طبق آماری که در حدود 3 سال 
قبل منتشر شده است در کشور دست کم حدود 
۵0 هزار خودروی ســواری مسافربر بین شهری 
داریم که بخشی از آن ها خصوصی هستند. کافی 
اســت پیمایش این خودروها را محاسبه کنید و 
ببینید که دولت چقدر برای مصرف بنزین آن ها 
در ســال یارانه می دهد؟ درحالی که می توان با 
اســتفاده از موتورهای دیزلی در این خودروها، 
مصرف سوخت و هزینه نگهداری خودرو را برای 

راننده و دولت کاهش داد.
شــهبازی ادامه می دهد: تازه این همه ماجرا 
نیســت زیرا ما چند صد هزار دســتگاه وانت یا 
پیکاپ نیز در کشور داریم که به دلیل حمل بار و 
در کل شرایط فنی مصرف سوخت باالیی دارند. 
حتی می توان با اســتفاده از یــک موتور دیزلی 
باکیفیت و پرتوان، بســیاری دیگر از خودروهای 
ون را نیــز در مســیر اســتفاده از موتورهای با 
ســوخت ارزان تر قرار داد. هرچند برخالف ایران 
در سراسر دنیا اســتفاده از این موتورها مرسوم 
است اما در ایران هنوز موانعی در راه مسیر تولید 
موتورهای دیزلی قرار دارد که شــخصاً دلیل آن 

را نمی دانم!
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همیشــه و همه جا به کســانی که خوب فکر 
می کنند، نیاز داریم. شــخصی که چگونگی یک 
کار را می داند، تنها یک شــغل خواهد داشت اما 
کسی که "چرایی" آن را می داند، همیشه رئیس 

او خواهد بود.
همیشه کسانی که خوب فکر می کنند مشکالت 

را به راحتی می توانند حل کنند.
آن ها همیشه ایده هایی دارند که می تواند یک 
سازمان را تشــکیل دهد یا متحول سازد، چنین 

افرادی همواره به آینده بهتر امید دارند.
آن ها هیچ گاه تحت سلطه ی افرادی که سعی 
دارند با فریب و ظلم از انسان ها سو استفاده کنند، 

قرار نمی گیرند.
"آدولف هیتلر "، دیکتاتور نازی ها، گفته است: 
"حاکمان چقدر خوش شانس هستند که مردم 

فکر نمی کنند."

کسانی که خوب فکر می کنند می توانند حاکم 
خود باشــند و قوانین خود را اجرا کنند، حتی اگر 
تحت فشار حاکمان ستمگر یا شرایط سخت قرار 

گیرند. به طور خالصه باید گفت:
کسانی که درست فکر می کنند، افراد موفقی هستند.

چرا باید شیوه تفکرتان را تغییر دهید؟ 
ارزش خوب فکر کردن را به ســختی می توان 
دریافت. خوب فکر کردن مزایای بســیاری برای 
ما به ارمغان می آورد: ایجاد درآمد، حل مشکالت، 

خلق فرصت ها . 
خوب فکر کردن ازنظر شــخصی یا حرفه ای، 
شــمارا به منطقــی باالتر ارتقا می دهــد. درواقع 

می تواند زندگی شمارا تغییر دهد. 

برای آنکه شیوه تفکرتان تغییر یابد ، باید چند 
نکته را در نظر بگیرید: 

1-تغییر شیوه تفکر ، خودبه خود نیست. 

متأســفانه تفکر به خودی خود تغییــر نمی کند. 
این طور نیست که ایده های خوب ، به طور خودکار 
حرکت کنند و به سراغ آدم ها بیایند. برای دستیابی 
به ایده خوب باید دنبال آن بگردید. اگر می خواهید 
فردی باشید که درست فکر می کند، باید بر روی 

این موضوع کارکنید. 
مطمئن باشــید هرگاه به شــیوه درست تفکر 
دست یافتید، ایده های خوب به سوی شما خواهند 
آمد. درواقع ایده های خوبی که می توانید در هرلحظه 
داشته باشید ، اساساً به میزان تفکر درستی بستگی 

دارد که در حال حاضر می توانید انجام دهید. 
2- تغییر شیوه تفکر ، دشوار است. 

وقتی می شــنوید که کســی می گوید: "اآلن 
دقیقاً این باال ، در ســرم است" ،  باید تصور کنید 
که احتماالً به جای فکر درباره شوره سرش حرف 
می زند! تنها کســانی تصــور می کنند فکر کردن 
راحت اســت که معموالً فکر نمی کنند. "آلبرت 
انیشــتین" فیزیکدان برنده جایزه نوبل و یکی از 

بزرگ ترین متفکران جهان می گوید: 
فکر کردن کار سختی است ، به همین دلیل 
افراد کمی پیدا می شوند که انجامش می دهند.

فکر کردن به راســتی دشوار اســت ، انسان ها 
تالش می کنند از هر چیزی استفاده کنند تا فرآیند 

فکر کردن خود را سریع تر پیش ببرند. 
3-تغییر شیوه تفکر ، ارزش سرمایه گذاری را دارد.

"ناپلئون هیل" ، نویســنده معروف می گوید: 
"گنجی که در تفکرات انسانی نهفته است ، بسیار 

بیشــتر از آن چیزی اســت که در دل زمین قرار 
دارد".

وقتی زمان صرف می کنید تا بیاموزید چگونه 
شیوه ی تفکرتان را تغییر دهید و بهتر فکر کنید، 
درواقــع ، روی خودتان ســرمایه گذاری کرده اید 
. معادن طال روزی به پایان می رســند، بازارهای 
سرمایه سقوط می کنند ، سرمایه گذاری در امالک 
دچار رکود می شود ، اما ذهن بشر ، با توانایی تفکر 
درست ، مانند معدن الماســی است که هیچ گاه 
پایــان نمی پذیرد و بدون هیچ هزینه ای به شــما 
منفعت می رساند ، بنابراین نمی توان بر آن قیمت 

گذاشت. 
چگونه بهتر فکر کنیم؟

خود را مقید به دریافت ورودی خوب کنید.. 1
باکســانی کــه خــوب فکــر می کننــد، معاشــرت . 2

. کنید
برای خوب فکر کردن دست به کار شوید.. 3
فکرهای خوب خود را عملی کنید.. 4
باانگیــزه ای کــه داریــد فکرهــای خــوب دیگری . ۵

ــق کنید. خل
این فرآیند را تکرار کنید.. 6

یک ایده ی خوب ، به تنهایی نمی تواند زندگی 
خوبی را برای شما رقم بزند. کسانی که تنها یک 
فکر خوب دارنــد و تالش می کنند آن را در تمام 
زندگی حرفه ای خود به کارگیرند، درنهایت چیزی 
دستشان را نمی گیرد و کامیاب نخواهند بود. آن ها 
مانند ســتارگانی که نمی توانند بیــش از یک بار 
بدرخشند، نویسندگانی که نمی توانند بیش از یک 
کتاب بنویسند، سخنرانانی که نمی توانند بیش از 
یک جمله بگویند و مخترعانــی که فقط یک بار 
و تنها یک چیز خاص  اختــراع کردند، تمام وقت 
خود را صرف چانه زدن برای حفظ یا ارتقای تنها 
ایده شان هدر می دهند. موفقیت، از آن کسانی است 
کــه کوهی از معدن طال دارنــد و به طور مداوم از 
آن طال استخراج می کنند، نه کسانی که یک تکه 
فلز می یابند و پنجاه سال از عمرشان را با آن سر 
می کنند. برای این که معدنی از طال داشته باشید، 
باید فرایند تفکر درست را به طور مداوم تکرار کنید. 
به برنامه ی روزانه تان دقت کنید ، چه زمان هایی 

را می توانید به طور منظم ، برای فکر کردن 
اختصاص دهید؟!

افراد موفق چگونه فکر می کنند؟

نویسنده: نرگس سقازاده 
 پژوهشگر حوزه مدیریت
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جبران کسری بودجه در شرایط تحریم

ســقف بودجه کشــور در ســال 13۹۹ مبلغ 
1۹880 هزار میلیارد ریال اســت. 74.6 درصد از 
این  بودجه به شرکت های دولتی و بقیه آن مربوط 
به بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی 
دولت در الیحه بودجه سال 13۹۹ بیش از ۵630 
هزار میلیارد ریال است که 8۵.۹ درصد آن منابع 

عمومی و بقیه آن از منابع اختصاصی است.
بدیهی اســت شــکاف میان منابع و مصارف 
بودجه نشان دهنده وجود کسری می باشد. در سال 
۹۹ حدود 1060 هزار میلیارد ریال کسری پیش 
بینی می شود.  در ادبیات بودجه  نویسی ، ناکافی 
بــودن درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه های 
عمومی دولت را کســری تراز عملیاتی می نامند 
کــه از محل واگذاری دارایی های مالی یا واگذاری 

دارایی های سرمایه ای تأمین می شود.
در شرایط کنونی کشور، کاهش صادرات نفت 
از مقدار 200 هزار بشــکه در روز  که ناشــی از 
میــزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش صادرات 
نفت خام را بــه حدود 10.۵ میلیارد دالر محدود 
می ســازد. درنتیجه مالیات ها و انتشار اوراق مالی 
راه های دیگر تأمین هزینه های دولت ها و انتشــار 
اوراق مالی 440 هزار میلیارد ریال است و این گونه 
پیش بینی می شود که انتشار این اوراق گام بزرگی 
جهت مهار و کنترل تورم ناشی از کسری بودجه 

بوده و نقدینگی سرگردان را نیز کنترل می کند.
همچنیــن در گزارش های ســازمان برنامه به 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اشاره شده است. 

تا جایی که درآمدهای مالیاتی با احتساب مالیات 
ارزش افزوده با 2۵ درصد رشــد نســبت به سال 

جاری در نظر گرفته شده است.
آمار و ارقام فوق الذکر نشان می دهد که در دوران 
حاضر )تحریم و کاهش شدید درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت( سیاست انقباضی مالی تنها راه گذر 
از کسری بودجه پیش رو خواهد بود. یکی از نقاط 
قوت بودجه سال 13۹۹، انتشار اوراق مالی است. 
این اوراق نقدینگی را از دست مردم خارج و موجب 
انتقال منابع از مردم بــه دولت خواهد بود. تأثیر 
کوتاه مدت انتشــار این اوراق، کاهش نقدینگی در 
دست مردم و درنتیجه کاهش تقاضا برای کاالها و 
خدمات مصرفی کم دوام و بادوام و کاهش تمایل 
به ســوداگری )سفته بازی( بخصوص در بازار ارز و 
طال بوده و ازاین رو نقش مهمی در کنترل قیمت ها 

بازی می کند.
انتشار اوراق مالی در بلندمدت موجب تغییر در 
میل نهایی به مصرف )MPC( و تمایل بیشــتر به 

پس انداز در مردم می شود.
این اوراق معموالً برای تأمین مالی پروژه های 
عمرانی منتشر می شود. پروژه های عمرانی دولت 
عمدتاً درزمینه طرح های زیربنایی اســت که در 
کوتاه مدت ایجاد اشتغال کرده و باعث رشد طبقه 
متوســط در کشور می شــود. ویژگی سهم طبقه 
متوسط، نوع مصرف این طبقه است. معموالً این 
قشر متوســط هر جامعه است که الگوی مصرف 
را تشــکیل می دهد. مصرف این طبقــه غالباً از 

نویسنده:دکتر معصومه شجاعی 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

کاالهای داخلی بوده و درنتیجه بازار تولید و فروش 
محصوالت داخلی را گســترش می دهد. افزایش 
مصرف در این طبقــه از طریق ضریب فزاینده بر 
ســایر اجزا تقاضا تأثیر گذاشته و نهایتاً به افزایش 
تولید و درآمد ملی و رشد اقتصادی منجر می شود.

پــس می توان با اصــالح ســاختار مالیاتی و 
جهت دهــی مالیات ها به محــدود کردن مصرف 
کاالهای لوکس و همچنین تشــویق های مالیاتی 
در راستای تولید کاالهای نرمال و ضروری مبتنی 
بــر صنایع داخلی از یک ســو تولید را به ســمت 
مزیت های داخلی ســوق داد و از ســوی دیگر با 
انتشار اوراق مالی، نقدینگی سرگردان را به سمت 
رشــد اقتصادی از طریق افزایــش تقاضای کل، 

هدایت کرد.
در پایــان این گونــه به نظر می رســد که اگر 
سیاست مالی مناسب جهت جبران کسری بودجه 
اتخاذ گــردد، تهدید تحریم هــای نفتی می تواند 
به فرصتی برای جذب نقدینگی های ســرگردان 
به ســوی تولید و اشــتغال باالتر و کاهش فاصله 
طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در کشور تبدیل شود 
و ایــن امر تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با انضباط 
و ساماندهی مالیاتی بخصوص در بخش هایی که 

تاکنون بیشترین فرار مالیاتی را داشته اند.
منبع: الیحه بودجه سال 13۹۹

گزارش ســخنگوی بودجه دولت، خبرگزاری 
تسنیم – مرکز پژوهش های مجلس
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 مقدمه
یکــی از مهم ترین موضوعاتی کــه در ارتباط با 
کارآفرینــی و به طــور خاص گروه هــای کاری 
مطرح است، خالقیت و پیامدهای آن در محیط 
کار است. براســاس یکی از نظریه های اساسی 
کارکرد گروه، ســینرژی  خالقیت، مهم تریــن 
یــا هم افزایی خالق اســت که بــر مبنای آن، 
فعالیت های خالقانه فــردی در یک تیم کاری، 
برهم اثــر گذاشــته و نوعی هم افزایی شــکل 
می گیرد. محققین و دانشمندان حوزه مدیریت 
و نــوآوری، مطالعات متعــددی در این زمینه 
انجام داده اند که تمامی آن ها، بر این پرســش 
کلیــدی و تا حدی گمراه کننده متمرکز اســت 
کــه در تیم های متعهد بــه خالقیت و نوآوری، 
کدام بخــش از نتایج و خروجی هــا، مبتنی بر 
خالقیت های تیمی است؟ درواقع، صاحب نظران 
بین خالقیت فردی و خالقیت تیمی، نوعی تمایز 
قائل هستند که می تواند پایه و اساس برخی از 
مطالعات نظری و تجربی را شــکل دهد. در این 
نوشــتار، به ارتباط بیــن خالقیت های فردی و 
خالقیت تیمی پرداخته و بررســی خواهیم کرد 
که در هر یک از سطوح یادشده، چه فاکتورهای 

محتوایی، می توانند اثرگذار باشند.

خالقیت هــای فــردی و گروهــی؛ نظریــات 
ــی ــای علم و تئوری ه

امروزه بســیاری از ســازمان ها و شــرکت های 
پیشرو، با تغییر در ســاختارهای اجرایی خود، 

به سوی سیستم های کاری مبتنی بر کار گروهی 
حرکت نموده انــد تا بتوانند واکنش مناســبی 
بــه روند فزاینده نــوآوری و تغییر مداوم فضای 
کسب وکار نشان دهند. این سازمان ها، نه تنها بر 
خالقیت های فردی به عنوان یک فاکتور کلیدی 
ارتقاء نــوآوری می نگرند، بلکه به ایجاد تیم های 
خالق و نوآور، برای بهبود نتایج نوآورانه نیز توجه 
ویژه ای دارند. نکته ای که باید به آن توجه داشت 
این اســت که ویژگی ها و کارکردهای خالقیت 
تیمــی، با خالقیت فردی کارکنان متفاوت بوده 
و از همین رو، نوع حمایت ســازمانی از تیم های 

خالق نیز باید متناسب با این تفاوت ها باشد.

نقش عوامل فردی در عملکرد تیم
یکــی از جنبه های کمتر توجه شــده درزمینه 
ارتباطــات تیمی و خالقیت هــای فردی، رابطه 
بین عملکرد تیمی و سهم های فردی و تأثیر آن 
بر عملکرد تیمی اســت. البته این امر آن چنان 
تعجب آور نیســت، چراکه این رابطه، به ماهیت 
کار گروهی وابســته بوده و یافته های مربوط به 
یک تیم کاری خــاص را، نمی توان به تیم های 

دیگر تعمیم داد.
در حالت کلی، می توان نوعی تقســیم بندی 
بین وظایــف و کارکردهای فــردی در گروه ها 
داشــت که اثــرات آن، بر عملکــرد تیم کاماًل 
متفاوت خواهد بود. برای مثال، تصور نمایید که 
وظایف تیم، به صورت ترکیبی و کاماًل وابسته به 
هم تعریف شوند. »Additive Task«، به این نوع 

از وظایف شــغلی اشاره دارد که موجب می شود 
تا عملکرد تیمی، از طریق یک تابع ترکیبی و از 

مجموع عملکردهای فردی تعیین شود.
عــالوه بــر ســاختار وظیفــه ای گروه های 
کاری، ترکیب اعضای تیــم، اعم از خصوصیات 
روان شناختی و توانمندی های آن ها نیز می تواند 
بر رابطه بین مشــارکت های فــردی و عملکرد 
تیمی تأثیرات بسیار زیادی بگذارد. یک مفهوم 
کامــاًل نوظهور در ایــن ارتبــاط، »کارآفرینی 
تیمی« اســت که ویژگی های اعضای گروه را با 
توجه به قابلیت های مرتبط با کارآفرینی، مورد 
بررســی و ارزیابی قرار می دهند. در کارآفرینی 
تیمی، تعیین می شــود که چگونه فرد می تواند 
به طور مثبت با دیگر اعضای تیم همکاری داشته 
باشد. گفتنی اســت، باوجود مطالعات بسیار در 
این زمینه و تمرکز بسیاری از شرکت های بزرگ 
فناور بر توســعه خالقیت های تیمی، هیچ روش 
تجربی فراگیر و موردقبول برای ارتباط مؤثر بین 
مؤلفه های کار تیمی )دانش، مهارت و نگرش( و 

عملکرد تیم، تاکنون معرفی نشده است.

شــش کاله تفکر؛ ابــزاری کارا بــرای خالقیت 
گروهی

ادوارد دوبونــو در کتــاب »شــش کاله تفکر«، 
یک تکنیک جالب بــرای بروز خالقیت گروهی 
و بهبــود خروجی های نوآورانــه یک تیم کاری 
ارائه نموده است. تمثیل شش کاله معرفی شده، 
به افــراد می آموزد که چگونه به افکار خود نظم 
دهند، بر مبنای یک تفکر خالق، به ایده پردازی 
و ایجاد راهکارهای جدیــد بپردازند و درنهایت 
طی یک فرآیند هماهنگ و معقول، در خصوص 
طبقه بندی و اولویت بندی ایده ها، تصمیم گیری 
نمایند. کاله های تفکر، دارای شش رنگ مختلف 

هستند که عبارت اند از:
1. کاله  سفید: با این کاله تفکر، تمرکز شما 
بر روی داده های موجود اســت. به اطالعاتی که 
دارید دقــت می کنید؛ آن هــا را تجزیه وتحلیل 

می نمایید و از آن ها درس می گیرید.
2. کاله قرمــز: بــا گذاشــتن کاله قرمز بر 
ســر، شما با استفاده از شــهود، واکنش غریزی 

 خالقیت تیمی و ارتباط آن با خالقیت فردی

سکویی برای توسعه ارتباطات و همکاری های پیوسته کارآفرینان

نویسنده: سیده غزل معصومی  
پژوهشگر حوزه بازاریابی محصوالت دانش بنیان
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و احساسات خود، به مشــکالت نگاه می کنید. 
عالوه بر این، واکنش احساسی دیگران در قبال 

مسائل مختلف نیز مهم خواهد بود.
3. کاله  ســیاه: با استفاده از کاله  سیاه تفکر، 
شــما تنها به نتایج منفی بالقوه دقت می کنید. 
این کاله، نمادی از رویکرد محتاطانه و تا حدی 
بدبینانه نسبت به مسئله و راهکارهای مرتبط با 
آن است که می تواند نقاط ضعف ایده را برجسته 

نماید.
4. کاله زرد: ایــن کاله، در نقطه مقابل کاله  
ســیاه قرار دارد و به شــما کمــک می نماید تا 

تفکری مثبت در قبال مسائل داشته باشید.
۵. کاله سبز: کاله سبز، یکی از کلیدی ترین 
تیپ های فکری در تیم کاری محسوب می شود. 
ایــن کاله، نمادی از خالقیت و نوآوری اســت 
و می توانــد بــرای ایده پردازی هــای خالقانه، 

مورداستفاده قرار گیرد
6. کاله آبی: کاله آبی، به کنترل شــرایط و 
رهبری تیم کاری اشــاره می نماید. کاله آبی را 
می تــوان کاله نظارت دانســت و افرادی که آن 
را بر ســر می گذارنــد، همواره در حــال تغییر 
نقش های مداوم هســتند. آن ها ممکن است به 
هنگام مواجه شدن با مشکالت جدید، به سمت 
کاله ســبز تفکر متمایل شــده و یــا در هنگام 
بررســی احتماالت و برنامه ریزی، کاله  سیاه بر 

سر بگذارند.

فاکتورهای گروهی مؤثر بر خالقیت
مهم ترین متغیرهــای تیمی کــه می توانند بر 
خالقیت اثرگذار باشند، شامل اندازه تیم، تنوع، 
انسجام و سیستم ارتباطات است که در ادامه به 

هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد.

الف( اندازه گروه:
آمابیــل، به عنوان یکــی از صاحب نظران حوزه 
خالقیــت، در مطالعات خود، به این شــاخص 
توجهی ویژه داشــته است. وی معتقد است که 
تیم های کاری ۵ تا ۹ نفره، در مقایســه با دیگر 
گروه های کاری، از خالقیت بیشتری برخوردارند. 
دیگر محققین نیــز به تعداد نفراتی بین 4 تا 8 
نفر اشــاره داشــته اند که البته باید به این نکته 
توجه نمود که بهترین تعــداد اعضای یک تیم 
کاری، به ماهیت وظایف و فرآیند تصمیم گیری 
بســتگی دارد و نمی توان یک اندازه مشخص و 
بهینه را برای تمامی تیم های کاری تعیین نمود.

ب( تنوع گروه:
و  الزامــات  از  یکــی  کاری،  تیــم  در  تنــوع 
پیش شرط های اصلی عملکرد خالق در گروه به 

شمار می رود. افزایش دامنه دانشی و مهارت های 
اعضا و حتــی در برخی مواقع، ایجاد ترکیبی از 
افراد درونی و بیرونی ســازمان، می تواند چنین 
تنوعی را فراهم آورد. باید توجه داشت که تنوع 
گروه، در کنار مزایای متعدد، با چالش هایی نیز 
همراه است که مدیریت تیم را با مشکل مواجه 
می نمایــد. رهبر گروه، در چنیــن مواقعی باید 
درکی عمیــق از قوت ها و ضعف های هر یک از 
اعضای تیم داشــته باشد و بتواند تعاملی کارا و 
مؤثر بین دیدگاه هــای مختلف موجود در گروه 

ایجاد نماید.

ج( انسجام گروه:
این مشخصه را می توان یک پاسخ به چالش های 
ناشــی از تنوع در گروه دانست. خالقیت حاصل 
از تنوع دیدگاه ها، مستلزم نوعی حمایت متقابل 
در تیم کاری اســت که از سه طریق می توان به 
آن دست یافت: 1( اعضای گروه باید یک عالقه 
و اشــتیاق مشترک به هدف گروه داشته باشند. 
2( اعضاء باید به طور عملی تمایل خود به کمک 
در بازه های دشوار کاری را نشان دهند. 3( نوعی 
فرهنگ کاری مبتنــی بر احترام به دیدگاه های 

منحصربه فرد هر یک از اعضاء به وجود آید.

د( سیستم ارتباطات گروه:
نوع کانال های ارتباطــی و میزان تعامالت بین 
اعضای گــروه نیز می تواند بــر میزان خالقیت 
تیمی اثرگذار باشد. تأکید بی رویه بر سیستم های 
الکترونیکی و نوشــتاری و عدم توجه به مفهوم 
بازخــورد و ترویج و اشــاعه اطالعات، می تواند 

یک خأل بزرگ در تیــم کاری ایجاد نماید. این 
عامل، یکی از مهم ترین شاخصه ها برای موفقیت 
استارت آپ های فناورانه محسوب می شود که در 
فرآیند تیم سازی و توسعه خود، باید به آن دقت 
بسیار زیادی داشته باشــند. ارتباطات مستقیم 
و شفاهی، موجب تســریع بازخورد، رمزگشایی 
و ترکیب اطالعــات پیچیده شــده و می تواند 
خالقیت های فردی اعضاء را در یک چهارچوب 
منظم و ساختاریافته تیمی، به نتیجه ای نوآورانه 

بدل نماید.

نتیجه :
بــا توجه بــه پیامدهای بســیار مخرب کاهش 
خالقیت در ســازمان، می بایســت بر شناخت 
صحیــح الزامات تیم ســازی و چگونگی تعریف 
ســاختارهای گروهــی، بیشــتر دقــت نمود و 
مدیران و رهبران سازمانی، از اصرار بی جا، برای 
به کارگیــری گروه های کاری برای هر مســئله 
پیش آمده، پرهیز نمایند. بســیاری از مسائل و 
کارهــا را می توان فردی و همــراه با خالقیت و 
نوآوری فردی به انجام رساند. مفهوم تیم سازی، 
با گســترده نمودن اندازه گــروه به دلیل جای 
دادن افراد مختلف، منافات داشته و هر مجموعه 
بزرگــی از کارکنان را لزومــاً نمی توان یک تیم 
کاری موفق و کارا دانســت. توجه به منابع الزم 
بــرای حمایت از تیم های کاری و پاســخگویی 
سیستم های مدیریتی و مالی در مقابل انتظارات 
و خواســته های تیم های کاری، از دیگر مواردی 

است که می بایست موردتوجه قرار گیرد.
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آذرماه 1398
یلدای کارآفرینان اســتارتاپی رویدادی است 
که هر ســال به مناســبت شــب یلدا و با حضور 
مدیران اســتارت آپ ها، صندوق های خطرپذیر، 
شــتاب دهنده ها، فضاهای کار اشتراکی، فعاالن 
اســتارت آپی، مدیران دولتی و حاکمیتی، مدیران 
اتحادیه ها، سرمایه گذاران سنتی و... برگزار می شود. 
امسال این رویداد در تاریخ 27 آذر در تاالر بزرگ 
وزارت کشــور برگزار شــد. ابتدا قرار بود که این 
گردهمایی در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی برگزار 
شود اما تنها چند روز مانده به برگزاری رویداد، با 
اســتناد به دالیل امنیتی و شرایط کشور که ادعا 
شد نمی توان آن ها را بازگو کرد، تاالر وزارت کشور 

به عنوان محل جدید برگزاری معرفی شد.
اولین بخش رویداد ســخنرانی اکبر هاشمی، 
مدیرمسئول هفته نامه شنبه و مدیر اجرایی رویداد، 
بود. هاشــمی در مهم ترین بخش صحبت هایش 
توجــه به دانــش، فرهنگ و مدل کســب و کار 
اســتارتاپی را مهم ترین راه نجات کشــور معرفی 
کــرد. در کنار صحبت هایی کــه بر اهمیت توجه 
به فضای استارتاپی تأکید داشت، هاشمی نکاتی 
را هم درباره شــرایط برگــزاری رویداد بیان کرد 
که موجب تعجب حاضران شــد. او از عدم وجود 
زمان اســتراحت حین این رویداد 8 ساعته، خبر 
داد. این خبر در شرایطی اعالم شد که تعدادی از 
استارتاپ ها در فضایی خارج از سالن اصلی رویداد، 

اقدام به برپایــی غرفه کرده بودند تا در زمان های 
اســتراحت و فرصت شبکه سازی، خدمات خود را 
به حاضران معرفی کنند! همچنین انتظار می رفت 
که صاحبان بلیت های VIP و VVIP که هزینه ی 
بیشتری برای تهیه بلیت انجام داده بودند نیز به جز 
حضــور در صندلی های جلویی ســالن برگزاری، 

امتیازات دیگری هم داشته باشند.
پس از صحبت های هاشــمی، نوبــت به ارائه 
بنیان گذاران اســتارتاپ ها رســید. در ابتدا هادی 
شجاری، بنیان گذار آریامدتور بر روی صحنه آمد. 
او بر لزوم توجه به بازارهای جهانی و کسب درآمد 
ارزی تأکید کرد. شــجاری بــه گردش مالی یک 
میلیون دالری آریامدتور اشاره کرد و آن را حاصل 
تعامل با مشــتریانی از 6۵ کشــور جهان عنوان 
کرد. خلیل طاهــری هم  بنیان گذار رادین دومین 
نفری بود که به ارائه استارتاپ خود پرداخت. او به 
ســاخت اولین دستگاه HSM بومی و اولین کیف 
پول ســخت افزاری کشور توسط تیم رادین اشاره 
کرد. آخرین ارائه به سمیرا کوشکستانی، بنیان گذار 
طنین پرداز پاسارگاد تعلق داشت. او به تولد ساالنه 
دو هزار تا دو هزار و پانصد کودک ناشنوا در ایران 
اشاره کرد و از موفقیت طنین در کسب مجوزهای 

دستگاه بخش بیرونی حلزون شنوایی خبر داد.
در قســمت بعــدی اکبر هاشــمی گفتگویی 
رودررو بــا نازنین دانشــور، بنیان گذار تخفیفان و 

گردهمایی یلدای کارآفرینان استارتاپی

)YALDA Summit(
نویسنده : دکتر عرفان حاجی آخوندی 
مدرس و پژوهشگر حوزه مدیریت

آســیه حاتمی، بنیان گذار ایران تلنت داشت. در 
این گفت وگو نازنین دانشور ادغام رسمی تخفیفان 
و نت برگ را اعالم کرد تا همین موضوع، بیشــتر 
صحبت ها را به خود اختصاص دهد. دانشــور در 
پاسخ به سؤال اکبر هاشمی درباره طوالنی شدن 
فرآیند ادغام به پیچیدگی های این فرآیند اشــاره 
کــرد و گفت بین کاربران تخفیفان و نت برگ، ۹ 
درصد هم پوشانی وجود دارد که این نکته پتانسیل 
این ادغام را باالتر می برد. آسیه حاتمی که به نظر 
می رسد به منظور توسعه بازار کسب وکارش توجه 
خاصی به اکوسیستم استارتاپی دارد و حضورش 
در این فضا پررنگ شده است، در سخنان خود از 
همکاری هشت هزار شرکت با ایران تلنت گفت و 
آماری را از کاریابی برای 12 هزار نفر به طور سالیانه 

از طریق ایران تلنت ارائه داد.
بخش بعدی به ســخنرانی میالد منشــی پور 
اختصاص داشت. منشی پور که سال گذشته نیز 
از ســخنرانان یلدای کارآفرینان اســتارتاپی بود، 
ســخنرانی خود را با این بحث آغاز کرد که شادی 
و معنادار بودن زندگی لزوماً در یک راستا نیستند 
و انتخاب شــرایط سخت ولی معنادار و تأثیرگذار 
می تواند یک انتخاب باشد. وی در پاسخ به سؤاالتی 
مثل اینکه اآلن اســتارتاپ راه بیندازیم؟ در ایران 
بمانیم؟ استارتاپمان را رها کنیم؟ این طور پاسخ داد 
که باید تصمیم بگیریم که می خواهیم بین باالنس 
شــاد بودن و معنادار بودن، کدام را انتخاب کنیم. 
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او تأثیرگذاری استارتاپ ها را دلیل گسترده شدن 
بحث پیرامون فضای اســتارتاپی دانست و گفت 
امروز فضایی شــکل گرفته که باعث شده دولت 

حرف های ما را بشنود.
در بخــش بعدی، محمود رضا هاشــمی عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهــران ارائــه ای با عنوان 
“فرصت های نسل چهارم تجارت الکترونیکی برای 
استارتاپ های ایرانی” داشــت. او به عقب ماندن 
ایــران از موج تجارت الکترونیک پرداخت و گفت 
که ما موج اول تجارت الکترونیک را 11 سال دیر 
شــروع کردیم، موج دوم را با ۵ ســال تأخیر و در 
موج سوم نیز سه سال از دیگران عقب بودیم. موج 
چهارم تجارت الکترونیک نیز بازگشت به ریشه ها 
و همگرا شــدن کانال های آنالین و سنتی است. 
در ادامه نیز مجید دودهکی، بنیان گذار ECM به 
ارائه گزارشی از سهم اینترنت از اقتصاد دیجیتال 
ایران پرداخت و فیلترینگ، قوانین، سرمایه انسانی، 
تحریم، بازار ســنتی، شــرایط اقتصــادی و قطع 
اینترنت را چالش ها و ریسک های کسب وکارهای 

اینترنتی در ایران دانست.
پنل “اقتصاد دیجیتال و اقتصاد ســنتی ایران؛ 
چالش ها و فرصت های مشترک” با حضور محسن 
جالل پور، پدرام ســلطانی، علــی وحدت، حمید 
محمدی، حسام میرآرمندهی و با مدیریت شهرام 
شــریف برگزار شــد. قرار بود آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعــات و علی صحرایی 
مدیرعامل بورس تهران در این پنل حضور داشته 
باشــند اما به دالیلی که اعالم نشد، این افراد در 

رویداد حاضر نشدند.
در شــروع پنل، حمید محمــدی، بنیان گذار 
دیجی کاال، با مقایسه ی تجارت الکترونیک ایران 
و چین، این طور جمع بندی کرد که کسب وکارهای 
ایرانی به اندازه ظرفیت خود رشد نکرده اند. حسام 
میرآرمندهی، بنیان گذار کافه بازار، با اشاره به این 
نکته که کافه بازار و دیوار بیشتر از سه سال است 
در وضعیت سوددهی هســتند از آمادگی این دو 

مجموعه برای ورود به تاالر بورس خبر داد.
علی وحــدت، مدیرعامل صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی، به تشریح نقش این صندوق در تامین 
مالی کســب و کارها پرداخــت. او از پرداخت 2 
هزار میلیارد تومان وام به شرکت های دانش بنیان 
توســط صندوق نــوآوری و شــکوفایی خبر داد. 
وحــدت دیدگاهش در خصــوص ورود دولت به 
امر سرمایه گذاری را این طور تشریح کرد که ورود 
مستقیم دولت برای سرمایه گذاری، ورود مناسبی 
نیست و پول دولت فقط باید به عنوان مشوق بخش 
خصوصی برای ورود به حوزه سرمایه گذاری فعال 

شود.
محســن جالل پور که ســابقاً ریاســت اتاق 
بازرگانی را برعهده داشته است، از بی برنامه بودن و 
تصمیم گیری های اشتباه در فضای اقتصادی کشور 
صحبت کرد و آثار آن را به اکوسیستم کارآفرینی 

تعمیم داد. جالل پور این طور اســتدالل کرد که 
کسب وکارهای نوپا به دلیل جوان بودن در چنین 

شرایطی آسیب بیشتری را متحمل می شوند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، تفاوت 
اقتصاد ســنتی و دیجیتال را تشریح کرد و گفت 
که اقتصاد سنتی ازنظر مدل کسب وکار از اقتصاد 
دیجیتال عقب مانده اســت و بهــره وری اقتصاد 
دیجیتال برگ برنده اســتارتاپ ها است. ازنظر او 
نــگاه حاکمیت به بزرگ شــدن بخش خصوصی 
یک نگاه محافظه کارانه اســت و استارتاپ ها باید 
تالش کنند در یک فرآیند مسالمت آمیز این نگاه 
را تغییر دهند. او در ادامه به اســتارتاپ ها توصیه 
کرد که وارد بازار بورس نشــوند؛ سلطانی معتقد 
بود که بــا وجود تورم 4۵ درصدی، بهترین روش 
جذب نقدینگی، وام 2۵ درصدی است و با شرایط 
فعلی اقتصاد کشــور، ورود به بازار بورس به معنی 
ارزش پایین سهام است. او در انتها با اشاره به اینکه 
امیــد و خوش خیالی با هم فرق دارند، گفت امید 
یعنی فرصت هایی که ما پیش رویمان می بینیم. 
متأسفانه در این روزها فرصت های امیدآوری پیش 
روی ما نیســت و در این راستا ما باید از تهدیدها 
برای خودمان فرصت بســازیم. سلطانی این طور 
جمع بندی کرد که باید پیشرفت فردای اقتصادمان 

را به حاکمیت تحمیل کنیم.
پنل بعدی به مســیریاب های ایرانی اختصاص 
داشــت. مدیریت این پنل بر عهده ی میالد نوری 
بنیان گــذار پونز بــود. زویا نیک نــام مدیر روابط 
عمومی، بلد و حسین بخشایش مدیر استراتژی، 
نشــان به نمایندگی از مســیریاب ها در این پنل 
حضور داشــتند. زویا نیک نام آماری مبنی بر 3.۵ 
میلیون کاربر فعال در بلد ارائه داد و مســیریابی 
ترکیبی با حمل ونقل عمومــی را به عنوان مزیت 
رقابتی بلد معرفی کرد. حســین بخشایش نیز به 
آمــار 3 میلیون و 800 هزارنفری کاربران نشــان 
اشاره کرد و تمایز نشــان را در توجه به نیازهای 
بومی دانست. او اضافه شدن سرعت گیرها به نشان 
را مثالی از این توجه دانست و گفت که با همکاری 
مــردم در مدت کوتاهی 20 هزار ســرعت گیر به 

نقشه نشان اضافه شده است.
بعد از پنل مســیریاب ها، نوبت به ارائه ی رضا 
قربانی، بنیان گــذار راه پرداخت رســید. قربانی، 
بالکچین را به زبان ساده معرفی کرد و به بررسی 
نقــش بالکچین و رمــز  ارزها در آینــده اقتصاد 

پرداخت.
بخــش بعدی رویــداد پنل “بررســی دالیل 
شکست اســتارتاپ ها و ناکامی شتاب دهنده ها در 
ایران” بود. این پنــل با حضور علی فیاض بخش 
مدیر استراتژی ســرآوا، رضا زرنوخی مدیرعامل 
صندوق توسعه تکنولوژی ایران، حمیدرضا احمدی 
بنیان گــذار ایوند، علیرضا اســکندری بنیان گذار 
بقچه، رضا کالنتری نژاد بنیان گذار هم آوا، محسن 
سیدین قائم مقام مدیرعامل شناسا و دکتر مهدی 

محمدی دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی 
با مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد.

در این پنل رضا زرنوخی در پاسخ به این سؤال 
که آیا شکست یک تابو است؟ گفت که در فضای 
سنتی خیلی رایج است که بگویند فالنی زمین خورد 
ولی بااین حال پس ازآن نیز همچنان حضورشــان 
ادامه خواهد یافت؛ اما در اکوسیســتم استارتاپی 
شکســت خورده ها دیگر دیده نمی شوند. مهدی 
محمدی نیز با اشاره به اینکه عمده استارتاپ های 
موفق ایران در شــبکه های هم بند با محوریت دو 
شتاب دهنده شکل گرفته اند گفت تمرکز سرمایه 
و دانش باعــث موفقیت اســتارتاپ های این دو 
شبکه شده است؛ درحالی که 32 شبکه دیگر هم 
داریم که هیچ اتصالی به این دو شبکه ندارند. وی 
افزود اکوسیستم، دچار یک مکانیزم خودتکراری 
و شکست در استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و حتی 
وی سی ها شده است و به شرطی تعداد شکست ها 
کاهش پیدا می کند که بیزینس مدل های تکراری 
را رها کنیم. زرنوخی مدل کسب وکار مبهم، ترکیب 
و کیفیت تیم، کمبود دانش و توسعه کسب وکار، 
تحلیل ضعیف محیط کسب وکار، آزردگی خاطر 
تیم ها )سهام( و چالش استارتاپ موفق را از عوامل 

ضعف شتاب دهنده ها دانست.
رضا کالنتری نژاد که معتقد بود دامن زدن به 
توسعه شتاب دهنده ها به عنوان امری که »مساوات« 
و »عدالت« درونش جابجا شده اشتباه بوده است 
گفت که اآلن تعداد شــتاب دهنده هایی که بدانند 
چه نقشی دارند خیلی کم است. علی فیاض بخش 
نیز در تکمیل این حرف به این نکته اشــاره کرد 
که ما شتاب دهنده هایی که هم عناصر موفقیت را 
خودشان داشته باشــند و هم بتوانند به موفقیت 
تیم ها کمک کنند در کشــور کم داشــتیم و این 
مسئله سبب مشکالت زیادی تا به امروز بوده است.

در آخرین بخش این رویداد و در ساعات پایانی، 
مجید حســینی نژاد بنیان گذار علی بابا طی یک 
ارائه متفاوت مانند سال گذشته توجه مخاطبین 
حاضر در ســالن را به خود جلب کرد. موضوع این 
ارائه راهبر بودن و عملکرد مؤثر راهبری بود و سعی 
داشت طی آن شرکت کنندگان به جای تالش برای 
یادگیری ویژگی ها، سبک ها و مهارت های راهبران 
برجســته و ســپس تقال برای به خاطر سپردن و 
به کار بردن آن ها در جای مناســب، به عنوان ابراز 
طبیعی برای دقایقی خودشــان راهبر باشــند و 

عملکرد مؤثر راهبری داشته باشند.
یلــدای کارآفرینان اســتارتاپی در کنار متنی 
که مرور کردیم، پر از حاشــیه بود. حاشیه هایی از 
جنس نارضایتی شرکت کنندگان نسبت به شیوه 
برگزاری و تغییراتی که در آن ایجاد شد. امید داریم 
که نقدهای مختلفی که نسبت به شیوه ی برگزاری 
رویداد بیان شده است اثرگذار باشد و در سال های 

آینده شاهد برگزاری باکیفیت این رویداد باشیم.
)منابع shanbemag.com و ecomotive.ir و ...(
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تجاری ســازی تکنولوژی مربــوط به رقابت 
استفاده از تکنولوژی در محصوالت در بازارهای 
گســترده تر، استفاده از تکنولوِژی های وسیعتر 
در تولید محصوالت و رســاندن سریع کاالها به 

بازار می باشد.
با در نظر داشــتن ریســک باالی راه اندازی 
کســب و کار جدید، بســیاری از دولتها تالش 
می کنند تا موانع ایجاد نواوری را با اســتفاده از 
انکوباتورها از بین ببرند و بهره برداری و تجاری 
سازی موقعیتهای تکنولوژیک را تسهیل نمایند. 
انکوباتورهای کســب و کار دفتر کار مشــترکی 
هستند که شــرکتهای مســتقر در آنها از نظر 
استراتژی، سیســتم های نظارت، سیستم های 
ارزش آفریــن و اســتفاده از کمک های تجاری 
امتیازاتی بدست می آورند تا بر مشکالت مربوط 
به صنایع تازه تاســیس غلبه نماینــد. به بیان 
دیگر، انکوباتورها یک برنامه کمکی هستند که با 
ایجاد محیطی پویا و ارائه خدمات شبکه سازی، 
مشــاوره و کمکهای مدیریتی به شرکتهای نوپا 

کمک می کنند.
منابع موجود در انکوباتورها که شرکت های 
کارآفرین نوپا کمک می کند تا به شــبکه های 
صنعتی، تخصــص و دانش جدید دســت پیدا 

کنند.
انکوباتورها همانطور که در شکل بعد خواهیم 
دید، وسیله ارتباطی بین تکنولوژی، کارآفرینان، 
شرکت های کوچک و شرکتهای بزرگ و منابع 
مالی برای توسعه و تجاری سازی تکنولوژی می 

باشند.
انکوباتورها می توانند خدمتشان را با تلفیق 
شدن با پارکهای علم و فناوری توسعه می دهند. 

در پارکهای علم و فناوری فعالیتهای 
بیشمار R&D به کارآفرینان کمک 
می کنند تا تکنولوژی خود را تجاری 

سازی نمایند.
موسســات تحقیقاتی دانشگاهی 
هــم بایــد در کنار این موسســات 
فعالیت نماینــد تا یافته های علمی 
آمادمیک را به آنها منتقل ســازند و 
در واقع یک زیر ساخت برای انتقال 
تکنولوژی و تجاری سازی تکنولوژی 

به حساب می آیند.
مدل پیشــنهادی "سیلکون ولی" نیز مدلی 
است که در آن دانشگاهها با صنایعی که خوشه 
هــای تکنولوژیک تشــکیل داده اند، همکاری 
می کننــد و در آن گروههای کارآفرین ارتباط 
نزدیکی با دانشــگاهها و صنایع دارند و نوآوری 

های جدید را تجاری می سازند.
مطابق تعریف پورتر، خوشــه ها به کسب و 
کارها کمک می کنند تا نوآوری ها را سریع بین 
خود منتشــر نمایند. شبکه های خوشه ای می 
توانند به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی 
منطقه ای و رشــد رقابت ها و تســهیل تجاری 

سازی عمل نمایند.

مراکز رشد )انکوباتورها( 
مراکــز رشــد )انکوباتورها( از جملــه نهادهاي 
اجتماعي است که بیش از 40 سال از تولد آن در 
دنیا مي گذرد. امروزه مراکز رشــد در کشورهاي 
صنعتي و در حال توســعه، یک رکن اصلي در 
توسعه فناوري و اقتصادي هستند. این نهاد در 
حقیقت حلقة واســط دانشــگاه و صنعت است 
که الزم است به صورت نهادینه، رسالت انتقال 
علم از دانشــگاه به صنعت و تعامل بین آنها را 
بر عهده بگیرد و جایگاه مهمي را در ترســیم و 
تضمین افقي روشن از آینده کارآفرینان به خود 

اختصاص دهد.

انواع مراکز رشد
مراکز رشد به تناسب محل استقرار، نحوة اداره، 
عرصه فعالیــت، تعریف و نوع اهــداف، متنوع 

هســتند که ذیاًل به شــرح مختصــري از آنان 
مي پردازیم:

1- مراکز رشــد از حیث محل اســتقرار به 
چهار نوع تقسیم مي شوند:

الف( مراکــزي که در محدودة دانشــگاه ها 
تأسیس مي شــوند »مراکز رشــد دانشگاهي« 
نامیده مي شــوند. تأســیس این مراکز اخیراً در 

سطح دانشکده ها نیز مطرح شده است.
ب( مراکزي که به صورت مســتقل در سطح 
جامعه ایجاد مي شــوند »مراکز رشد مستقل و یا 
منفرد« نامیده مي شوند. این نوع مراکز رشد هنوز 
در ایران مطرح نیستند و در کشورهاي خارجي هم 

عمدتاً در آمریکا مطرح و یا تأسیس شده اند.
ج( مراکزي که در پارک  و شــهرکهاي علمي 
راه اندازي شــده اند »مرکز رشد شهرک یا پارک« 
نامیده مي شــود. نمونه عملي این نوع را مي توان 
در شهرک علمي تحقیقاتي اصفهان مشاهده نمود.
2- مراکز رشد را مي توان از حیث نحوة اداره و 

وابستگي سازماني به سه دسته زیر تقسیم نمود:
الف( مراکز رشد دولتي منحصراً توسط دولت 
مرکزي اداره و تأســیس مي شوند ولي مدیریت 
آنها مســتقیماً به یک دســتگاه مستقل دولتي 

وابسته نیست.
ب( مراکز عمومــي غیردولتي کــه نوعاً به 
دستگاه هاي غیردولتي-غیرخصوصي نظیر بنیاد 

مستضعفان، شهرداریها و ... وابسته مي باشد.
ج( مراکز رشــد خصوصي که صرفاً توســط 
شخصیتهاي حقوقي جامعه تشکیل مي شوند که 
فرهنگ این گونه حرکتها در کشــورهاي جهان 

سوم خاصه ایران، جایگاه خود را نیافته است.
3- مراکز رشــد عمومي به نحوة تشکیل هر 
گونه شرکت یا هر گونه هدفي اعم از مشاوره اي  ، 

اقتصادي فرهنگي و یا تولیدي مي پردازد
ب( مراکز رشــد تحقیقي منحصراً به زمینة 
خاصي از موضوعات شغلي و تخصصي مي پردازد 
و ممکن است فقط رشد شــرکتهاي تولیدي-

صنعتي را در برنامه ریزي خود لحاظ نماید.

نویسنده: شیوا شعبانی 
 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

تجاری سازی تکنولوژی، مراکز رشد و انکوباتورها
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4- مراکز رشد از حیث اهداف نیز از یکدیگر 
قابل تمایز هســتند. به بیان دیگر برخي مراکز 
منحصراً بــه امر تحقیقــات و پژوهش مبادرت 
مي ورزند و یا به دنبال دانش فني جدید و انتقال 
تکنولــوژي هســتند. بعضاً کشــورها به فروش 
فناوري مي پردازند و لذا شــرکتهایي به منظور 
انتقال فناوري فعال مي شوند و بستر اولیة آنان 
در مراکز رشد شکل مي گیرد و باالخره مراکزي 

هستند که صرفاً به امور تجاري مي پردازند.

برخي ویژگیهاي مثبت مراکز رشد
1- جذب کارآفرینان جوان بجاي ایجاد امید 

و افقي روشن از آینده اي سازنده و پویا.
2- رونق و توســعه تحقیقــات و فناوریهاي 

پیشرفته به منظور نیل به خودکفایي.
3- ایجاد اشتغال پایدار براي جویندگان کار، 

به ویژه دانش آموختگان دانشگاهي.
4- فراهم نمودن امکان گسترش شرکتهاي 

کوچک و رونق اقتصاد ملي و منطقه اي 
۵- سازمان دادن و ساماندهي مطلوب نظام 

ارتباطي دانشگاه و صنعت 
6- تجاري نمودن و درآمدزا شدن تحقیقات 

دانش پژوهان و محققان
7- ارتقاء ســطح تحقیقــات از طریق ایجاد 
ارتباط بیــن فعالیتها ي پژوهشــي کوچک تر و 

بسط آن تا ایجاد صنعتي بزرگ تر 
8- تکمیــل ســاختار فعالیت هــاي بخش 

خصوصي در تحقیقات

۹- تکمیــل ســاختار فعالیتهــاي بخــش 
خصوصي در تحقیقات.

در شرایط پایان برنامه  چهارم توسعه کشور، 
پیش بیني ها و چشــم انداز بازار کار ایران نشان 
مي دهد که تحوالتي عمیق در ســاختار موجود 
اشتغال کشور از لحاظ میزان تحصیالت به وقوع 
خواهد پیوست به گونه اي که تا سال 88 تقاضاي 
بخش خصوصي براي نیروي کار بیسواد تقریباً به 
صفر تقلیل خواهد یافت و تقاضا براي نیروي کار 
بــا تحصیالت باالتر افزایش خواهد یافت. از این 
رو مسئله اشتغال درآینده نظام عمدتاً مربوط به 
کساني است که داراي تحصیالت عالي هستند  
و طبیعتاً  ضرورت ایجاد و توســعه مراکز رشــد 
براي ایجاد اشتغالي پایدارتر بسیار روشن است. 

پارکهاي تحقیقاتي
پارکهاي تحقیقاتي مجموعه هایي هســتند که 
از طریــق فراهم آوردن و ارائه فضا، تأسیســات 
تحقیقاتي  کارگاههاي  و  آزمایشگاه ها  زیربنایي، 
متمرکز و تســهیالت قانوني، موجبات اجتماع 
واحدها، شــرکتها و مؤسســات تحقیقاتي را در 
یک فضاي متمرکز فراهم مي نمایند و به عنوان 
یک ساختار وظیفه )Infns-Structure( تکمیل 
حلقة تحقیقات تا تولیــد را به عهده دارند. این 
گونه پارکها که در بیشــتر مــوارد در مجاورت 
ارتباطي  دانشــگاه ها شــکل مي گیرند، دروازة 
دانشگاه با جهان بیرون و تسهیل کنندة ارتباط 
تحقیقاتي دانشــگاه با صنعت و سایر بخشهاي 

اقتصادي تلقي مي شوند.

    پارکهاي تحقیقاتي به عنوان مجموعه هایي 
که با ارائه قوانین حمایتي و خدمات پشــتیباني 
متمرکز امکان رشد و گسترش سریع واحدهاي 
تحقیقاتــي و تکمیــل چرخــة تحقیقــات از 
دانشگاه ها تا صنایع را فراهم مي نمایند، با وجود 
عناوین مختلف آنهــا نظیر پارک فناوري، تکنو 
پولیس و شهرک تحقیقاتي همگي در سه هدف 

عمدة زیر مشترک هستند.
الف( تکمیل چرخه تحقیقات از دانشــگاه تا 

صنایع و تسریع روند انتقال فناوري 
ب( حمایت از واحدها و شــرکتها تحقیقاتي 

نوپا و کمک به رشد و موفقیت آنها
ج( تجاري سازي نتایج تحقیقات

بر این اساس مي توان گفت ایجاد یک پارک 
تحقیقاتي به چهار طریق مي تواند موجب توسعة 

تحقیقات در دانشگاه گردد.
1- کمک به ایجاد ساختارهاي تحقیقاتي در 
دانشگاه و تســریع انتقال از تحقیقات فردي به 

تحقیقات سازمان یافته.
2- تجاري سازي نتایج تحقیقات و کمک به 

تأمین اعتبارات تحققاتي
3- تسهیل حضور R&D صنایع و شرکتهاي 
تحقیقاتي در مجاورت دانشگاه و توسعه همکاري 

بین آنها
Spin-( زایشــي  شــرکتهاي  توســعة   -4
 based( و خلــق فناوریهاي دانش مــدار )off

Technology( )صدیق، 1381(.
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در شــماره قبل بــه خالقیت و چشــم انداز 
زنجیره هــای تأمیــن کارآفرینانــه و دشــوار 
رسیدن به چشــم انداز را بررسی کردیم و حاال 
به چشــم انداز فرهنگــی زنجیره هــای تأمین 

کارآفرینانه می پردازیم.

بــرای  فرهنگــی  چشــم انداز 
کارآفرینانــه تأمیــن  زنجیره هــای 
بدون درک درســتی از فرهنگ سازمان، درراه 
ایجاد زنجیره های تأمین کارآفرینانه ممکن است 
موانع بالقوه ای نادیده گرفته شــوند. مقاومت در 
برابر تغییر، تقریباً به طورقطع اتفاق خواهد افتاد. 
در ایــن بخش، برخی ایده هــا درباره چگونگی 
درک فرهنــگ ســازمان، چگونگی تشــخیص 
این که آیا نیاز به تغییر آن وجود دارد و چگونگی 
طراحی یک برنامه برای انجام این کار ارائه شده 
است. نگرش و رفتار افراد که  )فرهنگ سازمانی 
نامیده می شود( می تواند یک نیروی مثبت و یا 

یک مانع بزرگ برای تغییر باشد.
برای  روش  فرهنگ سازمانی چیست؟ صدها 

اندیشیدن در مورد آن وجود دارد.
 به عبارت ساده، فرهنگ سازمانی مجموعه ای 
از قواعد و هنجارهای روزمره، مرســوم، عادی و 
مورد انتظار اســت که تعیین می شود و نگرش 
و رفتارهــای افراد را در یک ســازمان یا گروه، 

به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
ایــن هنجارهــا و قواعد، اقدامات، ســبک 
مدیریت، رویکردهای حل مشکالت، معیارهای 
موفقیــت و عدم موفقیت و آنچه را که در درون 
سازمان انجام می شود، تحت تأثیر قرار می دهد. 
فرهنگ سازمانی شــاید به بهترین و ساده ترین 
شکل به عنوان "شــیوه ای که ما کارها را انجام 

می دهیم"  توصیف شود.
عدم تغییــر فرهنــگ  )یا تغییر نادرســت 
فرهنگ( می تواند از مشــکالت بزرگ برای هر 

سازمانی باشد.
مطلــب حاشــیه ای: اخیراً کتابــی جالب از 
لورن اســتفی)Loren Steffy(  در مورد "نشت 
نفت بریتیــش پترولیوم"  در خلیج مکزیکو که 
در اواخر آوریــل 2010 اتفاق افتــاد، خواندم.  
زمانی که کســی در هیوستون زندگی می کند، 

مشــکل اســت که از صنعت نفــت و گاز دور 
بماند و اســتفی یک مقاله نویــس مورداحترام 
برای روزنامه هیوســتون بود. درحالی که عقاید 
متعــددی در مــورد این موضوع وجــود دارد، 
استفی کار فوق العاده ای در توصیف موفقیت ها و 
شکست های تولیدات و اکتشافات نفتی دریایی 
برای ایــن منبع مهم طبیعی انجــام داد. نکته 
مهمی که اســتفي در سراسر کتاب به آن اشاره 
می کنــد مربوط به    فرهنگ بریتیش پترولیوم 
است. درواقع او  اینطور بیان کرد که، این شرکت 
به ظاهر می گوید ما فرهنگ "اولویت در ایمنی"  
را داریم، اما درواقع فرهنگ  "اولویت سود"  را 
دارد. اســتفی مثال های متعددی از "انجام کار 
بیشتر با کمترین امکانات"  و پیام های مشابهی 
که القاکننده فرهنگ" ایمنی در اولویت اســت، 
اما هزینه ای را برای ارتقای امکانات و تجهیزات 
خراب خود صرف نمی کننــد". را ذکر می کند 
)ترجمه و تفسیر استفی( درحالی که افراد با این 
خصوصیات موافق یا مخالف هســتند، این یک 
اندیشه روشنگری است که به شیوه های مختلفی 
برای سازمان های مختلف اعمال می شود. نتایج 
استفی این بود که فرهنگ بریتیش پترولیوم آن 
چیزی بود که درنهایت منجر به اتفاقات ناگواری 
شــد، ازجمله نشــت خطوط لوله های نفتی در 
آالســکا، انفجار مرگبار در پاالیشگاهی در شهر 
تگزاس، سوء رفتارهای تجاری و نشت گسترده 
و نتایج فاجعه زیست محیطی در خلیج مکزیکو.

 اعتــراف کامــل: مــن مشــاوره و کارهای 
آموزشی را برای بریتیش پترولیوم انجام داده ام، 
اما چیزی در مورد نشت نفت در آن ها گنجانده 

نشده بود.
فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان بزرگ ترین 
دارایی با مسئولیت در هنگام کار با زنجیره های 
تأمیــن کارآفرینانــه و دیگر تالش هــای تغییر 
سازمانی در مقیاس بزرگ باشد. این نکته به طور 
خاص در مورد بریتیش پترولیوم نیســت، بلکه 
در مورد یک فرهنگ کارآفرینی در زنجیره های 
تأمین است که یک چیز خوب است نه یک چیز 
بد!  یک شــرکت می تواند خدمات تملق آمیزی 
را برای زنجیره هــای تأمین کارآفرینانه دریافت 
کنــد، اما با اقدامــات خود بیان کنــد که این 
موضوع واقعاً در مورد آن ها واقعیت ندارد. فرض 

کنید که یک شــرکت ادعای حمایت از فرهنگ 
کارآفرینانه را دارد اما در همان زمان، افرادی را 
که به دنبال پیاده سازی ایده های جدید می روند، 
مجازات کند، به ویژه اگــر آن ها با دیگر اهداف 
مانند ســودهای کوتاه مدت در تضاد باشند. به 
همین دلیل است که داشــتن نگاه صادقانه به 
فرهنگ سازمانی و برداشتن گام هایی برای تغییر 

آن فرهنگ در صورت لزوم، مهم است.
عناصــر فرایند تغییر تحول آفرین شــامل: 
درون سازمان، اجزای ســاختار سازمانی درون 
ســازمان، اجزای ساختار ســازمانی، کارکنان و 

فرهنگ سازمانی قرار دارند.
 ویژگی های قابل مشاهده، ساختار سازمانی و 
افراد و گروه ها هستند؛ اما برای بیشتر بخش های 
غیرقابل مشــاهده به جز اقدامات آن ها، ادراکات 

شخصی، هنجارهای گروه و فرهنگ است.
ایــن فرایند باید بــرای اندازه گیری فرهنگ 
شــرکت انجام شود که جســت وجوی یک راه 
"ســخت" برای داده های "نــرم"  در فرهنگ 
اســت. باید برای شناســایی آمادگی ســازمان 
بــرای تغییر با زنجیره های تأمیــن کارآفرینانه، 
شناســایی موانــع تغییر و اندازه گیــری میزان 
تغییر موردنیاز، تالش شــود. بــرای انجام این 
کار، طراحــی پرسشــنامه برای شــرکت های 
خاص مــورد ارزیابی، ایده خوبی اســت. تعداد 
زیادی شرکت های مشــاوره ای وجود دارند که 
پرسشــنامه هایی دارند و خوشحال می شوند که 
با شــرکت شما برای دستیابی به فرهنگتان کار 
کنند. بااین حال، اندازه گیری فرهنگ ســازمانی 

دستخوش مشکالتی است.
 ادگاراچ. شــین)Edgar H. Schein(  یــک 
محقق شناخته شــده درزمینه فرهنگ سازمانی 
اســت. یکی از کتاب های مشهور او پیرامون این 
موضوع بوده و در حال حاضر ویرایش چهارم آن 
موجود است. این کتاب شامل سخنان ارزشمند 
دقیــق و متفکرانه در مورد این موضوع اســت. 
شین در سراسر کتاب، مسائل مختلفی را که در 
فرهنگ هستند، موردبحث  اندازه گیری  ماهیت 
و بررســی قرار داد و اعالم کــرد که در بهترین 
حالــت، اندازه گیری ها تصاویر ناقصی از فرهنگ 

هستند و باید تفسیر شوند.

ترسیم چشم انداز زنجیره های تأمین کار آفرینانه

نویسنده : یاسمن خویی
پژوهشگر حوزه مدیریت 
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 درهرصــورت فرهنــگ، یــک سیســتم از 
رفتارهای آموخته شده و شــامل مجموعه ای از 
ایده های به اشــتراک گذاشته شده توسط افراد 
در درون سازمان است؛ بنابراین، هنگامی که ما 
در مورد فرهنگ کارآفرینی درون یک شــرکت 
صحبــت می کنیم به خصوص زمانــی که برای 
زنجیره های تأمین اعمال می شــوند، معموالً به 
این معنی اســت که کارکنــان ایده های خاص، 
مفاهیــم، ابزارهــا و تکنیک هــای مربــوط به 
زنجیره هــای تأمین کارآفرینانــه را آموخته اند، 
این بحث بسیار شبیه موضوعی است که در این 

مقاله مطرح شده است.
زمانی کــه زنجیره های تأمیــن کارآفرینانه 
به طورمعمول در ســازمان ها یافت نشوند، الزم 
اســت برخی تالش های اولیه بــرای القای این 
فرهنــگ انجام شــود. بنا بــه گزارش ها، هوم 
دیپو)Home Depot(  یکی از شرکت هایی است 
که مجموعــه ای از اقدامات عملی را برای تغییر 
در فرهنگ خود انجام داده اســت. هوم دیپو از 
ابزارهــای مختلفی برای کمک به کارکنان برای 
درونی سازی ســاختار رفتارهای آموخته شده و 
مجموعه ای از ایده های به اشتراک گذاشته شده 
در مــورد فرهنــگ جدیــد اســتفاده می کند. 
این مهم اســت، زیرا ابزارهایــی که برای تغییر 
سازمانی هوم دیپو استفاده می شوند، می توانند 
برای تغییر فرهنگ زنجیــره تأمین کارآفرینانه 

استفاده شوند:
بــرای ســازمان دهی و  الگوهــای داده   •  
به منظور  عملکردی  داده های  استانداردســازی 
استفاده می شوند  بررسی های منظم کسب وکار 
که می تواند بدون در نظر گرفتن تغییر فرهنگی 

"از و به" مورداستفاده قرار گیرد. 
 • مدیریت ارشــد از چیزی که آن ها فرایند 
 Strategic( برنامه ریزی عوامل و منابع راهبردی
می نامنــد،   )Operating and   Resource
اســتفاده می کند که محور آن حول یک جلسه 
ســاالنه برنامه ریزی هشــت روزه بــرای تعدیل 
اولویت ها و انتخاب سرمایه گذاری هایی است که 

به احتمال زیاد منجر به دستیابی به اهداف آن ها 
می شــود. این بحث هــم می تواند بدون در نظر 
گرفتن تغییر فرهنگی "از و به"  مورداســتفاده 

قرار گیرد.
 • بررسی منظم اســتعدادها اغلب و به طور 
مداوم به دلیل تأکید بر نیاز به صداقت و انصاف 

در قضاوت عملکرد کارکنان استفاده می شود.
 • انجمن آموزشی مدیریت میانی )به خصوص 
مدیران خرده پای اجرایی( به نفوذ تغییر فرهنگ 
در داخل سازمان کمک می کند، برای اطمینان 
از این که آن ها نیاز به تغییرات را درک کرده اند 
و اطمینــان از اجرای راهبردهای در نظر گرفته 
شــده که منجر به تغییــرات فرهنگی موردنظر 

می شود.
 • فراخــوان کنفرانــس صبــح دوشــنبه 
)هفتگی( در میان مدیران ارشــد شرکت برای 
به اشتراک گذاشــتن نتایج کسب وکار و تأکید 
بر مسئولیت پذیری برای تغییر فرهنگ استفاده 

می شود.
 • به کارگیری نیروی کارکنان برای دریافت 
بازخورد مستقیم و کســب حمایت برای تغییر 
فرهنگ استفاده می شــود. این نیروهای کاری 
توســط کارکنان از تمام سطوح شرکت کشف 

می شوند.
 • مجموعه ای از برنامه های توســعه رهبری، 
موانــع را برای رهبران آینــده مطرح می کنند. 
این شــامل برنامه هایی مانند رهبــری آینده، 
رهبری اجرایی و رهبری تخصصی است. برخی 
پیشــنهادهای رهبری ازجمله: نمونه برنامه های 
آموزش تئــوری و عملــی بــرای زنجیره های 
تأمین کارآفرینانه - مطرح شده اند. یکی از این 
برنامه ها، انجمن آموزشی پنج روزه بود که در آن 
حدود 2000 نفر از کارکنان رده میانی مدیریت 
حضور داشتند. آن ها برای درک شرکت به عنوان 
یک مدیرعامل تشویق به کار شدند و ایده هایی 
برای فرصت های رشد جدید ایجاد کردند. ظاهراً 
زمانی که آن ها متوجه شــدند ایده هایشــان با 

ایده هــای تیم رهبری مطابقت دارد، از تغییرات 
استقبال کردند.

 • ترســیم فرایندهای منابع انســانی برای 
شناســایی راه هایی که آن ها می توانند پیشرفت 
کنند و همچنین برجســته کــردن راه هایی که 

برای حفظ تغییر فرهنگی مفید است.
همچنین هوم دیپو از انواعی از معیارها برای 
دستیابی به اهداف خود استفاده می کند که در 

زیر بیان می شوند:
 • با اســتفاده از معیارهایــی مانند ادراکات 
مشتریان نشــان دادن این نکته به کارکنان که 
کارهــا آن طور کــه آن ها فکــر می کنند، پیش 

نمی روند.
 • تأکید بر رفتارهای موردنظر ازجمله درک 
روابط میان درآمد، حاشیه ها و گردش موجودی
 • ارائه یــک پلتفرم برای همــکاری مانند 
همکاری میان تجارت تخصصی و زنجیره تأمین 
همان طــور که در باال گفته شــد، هریک از این 
معیارها می توانند برای یک پروژه تغییر فرهنگ 

زنجیره تأمین کارآفرینانه سازگار شوند.
ســخن آخر در مورد ترسیم چشم انداز برای 

زنجیره های تأمین کارآفرینانه
در این شماره از نشریه به ترسیم چشم انداز 

پرداخته شده است.
تغییر فرهنگ شرکت مسئولیت بزرگی است. 
تغییر فرهنگی پایدار به رویکرد یکپارچه ای نیاز 
دارد که سیستم های اجتماعی شرکت را دوباره 

طراحی کند.
رویکرد زنجیره تأمیــن کارآفرینانه فراتر از 

یک راهبرد، بلکه یک سیستم است.
ادامه دارد...

منبع: برگرفته از کتــاب ایجاد زنجیره های 
تأمین کارآفرینانه راهنمایی برای نوآوری و رشد.

)ویلیام بی. لی(
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ایده های جدید کارآفرینی که با آن ها مواجه 
می شویم از ســوی افراد عادی اما خالق جامعه 
مطرح می شوند. این ایده های جدید کارآفرینی 
گاهی به ایجاد کســب وکارهای بــزرگ منجر 
می شوند که درآمد زیادی را برای صاحبان این 
ایده ها به همراه خواهند داشــت. شاید ایده های 
مطرح شــده از سوی این افراد در نگاه اول حتی 
کمی بالاستفاده به نظر برسند اما کمک بزرگی 
به زندگی و تأمین آسایش جامعه می کنند. این 
افراد هم شاید در هنگام مطرح کردن افکار خود 
و برنامه ی پیاده سازی آن با مخالفت های بسیار 
زیادی روبه رو شــده باشند اما دست روی دست 

نگذاشتند و ناامید نشدند.
البتــه گاهی اوقــات ایده هایی کــه مطرح 
می شــوند شاید در ابتدا فقط یک شوخی باشند 
امــا درنهایت عملی شــدن آن اثبــات می کند 
که هیچ چیز نشــدنی نیست و شــوخی در کار 
نبوده اســت. البته می توان باور داشــت که این 
کسب وکارهای خاص به دلیل متفاوت بودنشان 
موفق هســتند که این ثابت می کند گاهی باید 
متفاوت بود، همیشه هم نباید همرنگ جماعت 

باشیم.
آیا تابه حــال برایتان پیش آمده اســت که 
کســی ایده شما راه به ســخره بگیرد یا به شما 
بگوید که هرگز در آن موفق نخواهید شــد؟ آیا 
شــما چیز عجیب وغریبی در سر دارید؟ یکی از 
عوامــل موثری که در موفقیت شــما تاثیرگذار 
است میزان پافشاری شما بر روی ایده تان است. 
این کــه چقدر خود و ایده خــود را باور دارید. 
برای درک بهتر این موضوع در ادامه قصد داریم 
بــه نمونه هایی از عجیب تریــن ایده هایی که به 
واقعیت تبدیل شدند و صاحبان خود را ثروتمند 

کردند، بپردازیم.

پمپ  بنزین سیار
شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که همیشه 
برای بنزیــن زدن و رفتن به پمپ بنزین تنبلی 
کنید. ایده ی پمپ  بنزین ســیار در واقع به این 
صورت اســت که به جای اینکه شما به ایستگاه 
سوخت بروید، ماشین سوخت پیش شما خواهد 

آمد. افرادی کــه این ایده را مطرح کردند و آن 
را عملی کردند حتی برنامه ای را برای تلفن های 
هوشــمند تعبیه کردند که مشتریان درخواست 
خــود برای ســوخت گیری به همــراه موقعیت 
جغرافیایی را اعالم می کنند و کارکنان شــرکت 
که در سطح شــهر با ماشین های سوخت خود 
قرار دارند )نزدیک ترین به موقعیت اعالم شــده( 
اعــالم آمادگی می کننــد. تقریبا ایــن برنامه 
فرایندی مشــابه به سرویس اســنپ را دارد اما 
از نوع ســوخت دهی! همچنین کاربران از طریق 
این اپلیکیشــن قادر هســتند از زمــان پایان 
سوخت گیری آگاه شــوند و نسبت به پرداخت 
هزینــه ی آن از طریق همین اپ اقدام کنند. به 
نظر کارآمد اســت و می توانــد به افرادی که در 
این امر کمی تنبل هستند کمک بسزایی بکند 
و دیگر حتی خبری از انتظار در صف های طویل 
پمب بنزین نیســت. البته نه تنها به این دسته 
از افراد، بلکه به کسانی که ممکن است درجایی 
به محل ســوخت گیری دسترسی نداشته باشند 

هم کمک کند.

شانسی خرید کنید
گاهی اوقات ته مانده حســاب شما مبلغی باقی 
می ماند اما شما هیچ ایده ای برای خرید ندارید 
اما از طرفی هنوز هم اشتیاق به خرید را دارید، 
یــا حداقل مبلــغ قابل توجهی باقــی نمانده تا 
کاالی دلخــواه خود را خریــداری کنید. خب 
خوشــبختانه بــرای این موقعیت وب ســایتی 
تهیه شده به اســم SomethingStore که قادر 
هســتید یکی از پک هــای آن را انتخاب کنید. 
البتــه محتوای این بســته تا قبــل از دریافت 
ایمیل خریــد محفوظ باقی می ماند و این کمی 
موضوع را رازآلود می کند و شــاید هیجان این 
خرید هم به ناشناس بودن محتوای بسته باشد. 
اغلب این بسته ها شامل کتاب، بازی های فکری، 

اکسسوری و … است.

I DO, NOW I DON'T سایت
جاش آپرمن پس از سه ماه نامزدی با همسرش 
مجبور به جدایی از او شد. این موضوع به شدت 
در روحیــه اش تاثیر منفی داشــت. تنها چیزی 

کــه برای او باقی مانده بــود حلقه ازدواج گران  
قیمتش بود که با پس انداز توانســته بود آن را 
خریداری کنــد. او زمانی که برای فروش حلقه 
به جواهرفروشــی رفت، صاحب مغازه در کمال 
تعجب قیمت بســیار پایینی برای خرید حلقه 
به او پیشــنهاد داد. حلقه ازدواج او اکنون فقط 
3۵00 دالر ارزش داشــت در صورتی که جاش 
آن را 10 هــزار دالر خریده بود! بعدازاین اتفاق 
 I DO.NOW I او تصمیــم گرفت وب ســایت
DON'T  را راه انــدازی کند. مردم می توانند از 
طریق این وب سایت جواهرات خود را به صورت 
مســتقیم به دیگران بفروشند و دیگر نیازی به 

فروش جواهرات خود به جواهرفروشی ندارند.

جوراب ها تنها نیستند
اغلب ما بی شک جوراب های داریم که یک لنگه 
از آن ها را هیچوقت پیدا نمی کنیم! و همیشــه 
اینکه چه اتفاقی برای آن افتاده برایمان معمایی 
اســت حل نشــدنی )نگران نباشــید شما تنها 
نیســتید(. بیشتر زمانی که هفتگی اتاق خود را 
تمیز می کنیم با این قضیه روبه رو می شویم. البته 
اگر که جز افرادی هستید که جفت جوراب های 
خــود را به هم متصــل می کنید پس خوش به 
حالتان؛ اما در غیر ایــن صورت جورابی را تنها 
پیــدا می کنید کــه در انتظار لنگه گم شــده ی 
خود اســت. خب، نگران نباشید کمپانی به اسم 
Throx به کمک شــما خواهد آمد؛ اما چطور؟ 
این کمپانی جوراب های خود را در بســته های 
سه تایی عرضه می کند یعنی دیگر نیازی نیست 
نگران لنگه گم شده باشید چون شما یک لنگه 
اضافــه از جوراب خــود را دارید. به این صورت 
این جوراب یدکی در زمان های دشواری به داد 

شما می رسد.

قهرمان رمان خود باشید
زمانی کــه کتابی را می خوانیم اغلب دوســت 
داریــم در جایگاه قهرمان اصلی داســتان قرار 
بگیریم و در تمام حوادث رخ داده در داســتان 
نقش داشــته باشیم که گویی کتاب را در وصف 
ما نوشته اند. خب  YourNovel.com اینجا وارد 
صحنه می شــود. این کمپانی به مشتریان خود 

عجیب ترین ایده ها

بهترین ایده ها همواره برنده هستند
نویسنده: عارفه داودی
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی
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اجازه می دهد که کتاب های مورد عالقه خود را 
معرفی کنند و این شــرکت کتاب ها را بر اساس 
اطالعات گرفته شده از مشتریانش شخصی سازی 
می کند. حتی به درخواست مشتریان خود روی 
جلد کتاب ها عکس  آن ها را چاپ می کند. شاید 
کمی عجیب به نظر برســد اما ایده پردازان این 
کســب وکار در حــال حاضر از ایــن راه درآمد 

زیادی نصیبشان می شود.

پیکسل های میلیون دالری!
در ســال 200۵ دانشــجویی به نام الکس تیو 
برای تامین مخارج دانشــگاهی خود دســت به 
ابتــکار جالب زد. او تصمیم گرفت وب ســایتی 
راه اندازی کند و پیکســل های صفحه اصلی آن 
را به عنوان فضــای تبلیغاتی به تبلیغ کنندگان 
بفروشــد! بله درست شــنیدید! فروش پیکسل 
ایده ای بود که برای اولین بار در دنیای اینترنت 
و تبلیغات توســط او مورد استفاده قرار گرفت 
و همین ابتکار ســبب شــد تا توجه بسیاری از 
رســانه ها به این ایده جلب شــد و همهمه ای 
در ایــن باره راه بیفتد. از آنجایی یک پیکســل 
بسیار کوچک است و به راحتی دیده نمی شود، 
پیکسل ها در قالب های 100 تایی و ابعاد 10 * 
10 برای فروش ارائه شــدند. در نتیجه حداقل 
قیمت خرید پیکسل ها 100 دالر بود. هیچ چیز 
پیچیــده ای در این صفحه میلیون دالری وجود 
ندارد. هر یک از این بنرهای تبلیغاتی که در این 
صفحه قرار می گرفتند فقط شامل یک لینک به 

وب ســایت تبلیغ دهنده بود. الکس تیو توانست 
تنها یک ماه پس از شروع به کار خود به درآمد 

2۵0.000 دالری از این وب سایت برسد.

با شجره نامه زندگی خود آشنا شوید
خیلی از افراد همیشــه به اینکه چه گذشته ای 
داشته اند عالقه مند هستند و اینکه شجره نامه ای 
برای خود داشته باشند اهمیت زیادی می دهند؛ 
اما شــاید نه فرصت این جست و جوی اجدادی 
را دارند و نه شــرایط دسترســی به این افراد را 
 Ancestral در اختیار دارند. شــرکتی به اســم
Discoveries بــه کمک شــما خواهد آمد. در 
واقع با کمک این کمپانی شــما قادر هســتید 
خویشــاوندان خونی خود را پیدا کنید که این 
موضوع همیشــه با هیجان باالیی همراه اســت 
زیرا ممکن اســت شــما با افرادی که تا دیروز 
غریبــه بوده ایــد فامیل باشــید! موســس این 
کســب وکار هدف اصلی خود را کمک به مردم 
برای پیدا کــردن خانواده های خود اعالم کرده 
اســت و همچنین در کنار این کمک به کسب 
درآمد هم مشــغول است. در واقع با یک تیر دو 

نشان زده اند.

کالم آخر
برای اینکه کاری را شــروع کنیم و کســب وکار 
خود را داشــته باشــیم، نباید حتما سرما یه ای 
گزاف در اختیار ما باشــد. حتی نباید همیشــه 

ایده هایی ناب و همه پسند را مطرح کنیم. گاهی 
اوقات موفقیت در عجیب بودن اســت. متفاوت 
بودن بیشــتر اوقات نتیجه ای مثبت را به همراه 
خواهد داشت. ایده های خود را دست کم نگیرید 
و اگــر فکر می کنید کمکی به جامعه می کنند و 
مشــکلی از مشکالت ساکنین این کره ی خاکی 
را حل می کنند حتما پیگیر آن باشــید و همین 
االن دست به کار شوید. نمونه هایی از ایده های 
جدید کارآفرینــی را در این مطلب مشــاهده 

کردید.
بازار مانند انســان اســت و مــدام در حال 
تغییر است. ایده ای که امروز به نظر ما بی فایده 
می رسد، ممکن است مدتی بعد به پرفروش ترین 
محصول بازار تبدیل شود. این موضوع می تواند 
به نوآورانه بودن محصول، ســرگرم کننده بودن 
آن یــا حتــی احمقانه بودن آن مربوط باشــد. 
خدمــات یا محصول شــما هر چه که هســت 
به خاطر داشــته باشــید که بازار همیشه تشنه 
کســب وکارها و ایده های نو است. ایده هایی که 
می تواند شما را به ســوی موفقیت سوق دهد و 
شاید فردا نام استارتاپ شما در این لیست جای 

بگیرد.
ecosystem.ir Shbta.com/برگرفته از سایت
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هفته جهانی پژوهش ، پرشــورتر از هرسال 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
، هم زمان با برپایی چندین نمایشگاه دیگر برپا 

شد. 
26 الی 29 آذرمــاه 1398 در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران ، شاهد برپایی 
رویدادهای بزرگی ازجمله : بیســتمین دوره 
و  فناوری  پژوهش،  دســتاوردهای  نمایشگاه 
فن بازار ، هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت و شانزدهمین 
دوره  نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی 
و صنایع وابســته و همچنین نمایشگاه کتب 

دانشگاهی  بودیم.

ــش و  ــتاوردهای پژوه ــگاه دس در نمایش
ــت؟ ــه گذش ــاوری چ فن

معاون پژوهــش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری بابیــان این که در نمایشــگاه عرضه 
دســتاوردها از 8۹ تفاهم نامــه، 10 تفاهم نامه 
به قرارداد تبدیل شــدند، گفت: در نمایشــگاه 
امسال 42 دانشگاه، 24 پژوهشگاه و 2۵ شرکت 

دانش بنیان محصوالت خود را عرضه کردند.
دکتر مســعود برومند در افتتاح بیســتمین 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری و 
هفتمین نمایشــگاه ایران ســاخت با اشاره به 
برگزاری چهــار رویداد در مراســم افتتاحیه ، 
نمایشــگاه دستاوردهای  بیستمین  اظهار کرد: 
پژوهش و فناوری، نمایشــگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشــگاهی ایران ســاخت، بیستمین مراسم 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر و نمایشگاه 
کتاب دانشگاهی به صورت هم زمان برگزار شد. 

وی هدف از برگزاری این رویداد را توســعه 
پژوهــش و فنــاوری، معرفــی توانمندی های 
پژوهشــی و ایجاد انگیزه در فناوران دانســت و 
خاطرنشــان کرد: فرآیند انتخاب پژوهشــگران 
برگزیده از مهرماه آغاز شد و از سوی دانشگاه ها، 
پژوهشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی افراد منتخب 

معرفی شدند.
برومنــد بابیان این که در ایــن فرآیند 363 
کاندیــدا معرفــی شــدند، خاطرنشــان کرد: 

پژوهشگران برتر بر اســاس شاخص های نقش 
مؤثر در انتشــارات علمی، نقش پژوهشــگر در 
ارتبــاط با صنعــت و جامعه، نقش پژوهشــگر 
در توجه به رفع مشکالت کشــور و فناورانه بر 
اساس شاخص های نقش طرح در حل مشکالت، 
نقش فناوران در اشتغال، میزان فروش و سطح 

آمادگی فناوری بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری خاطرنشــان کرد: بر اســاس رأی 
هیئت داوران از میان افراد منتخب 17 پژوهشگر 
و 6 فناور انتخاب شــدند که در حوزه های علوم 
انســانی و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم 

پایه، فنی و مهندسی و پزشکی بوده اند.
برومند با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه و 
تقاضا در سال ۹7، خاطرنشان کرد: پس از پایان 
این نمایشــگاه فعالیت های مهمی در دبیرخانه 
شــورای عتــف و دفتــر فنــاوری وزارت علوم 
به منظور تبدیل تفاهم نامه به قرارداد انجام شد.

وی با تأکید بر این که در ســال گذشته 8۹ 
تفاهم نامه با انجــام 420 میلیارد تومان منعقد 
شــد، ادامه داد: از این تعداد 1۹ قرارداد قطعی 
شدند و 8 تفاهم نامه دیگر نیز به زودی تبدیل به 

قرارداد می شوند.
وی ادامه داد: تعداد فناوری های عرضه شده 
در نمایشــگاه امســال 10 درصــد نســبت به 

نمایشگاه سال گذشته افزایش داشت.
برپایی هفتمین نمایشــگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ساخت ایران در 13 بخش
هفتمیــن دوره نمایشــگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشــگاهی ســاخت ایران 26 تا 2۹ آذرماه 
هم زمان با هفته پژوهش  و فناوری و بیستمین 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری در 

محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی 
ســاخت ایران در 13 بخــش موضوعی نفت و 
پتروشیمی، برق، الکترونیک و نرم افزار، عمران و 

هفته ی پژوهش1398 ؛ تجلی حضور نمایشگاه های شگفت انگیز

پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین، رونق تولید

نویسنده: نرگس سقازاده 
 پژوهشگر حوزه مدیریت
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ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی 
و محیط زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی 
آزمایشــگاهی، مواد آزمایشــگاهی، مهندســی 
پزشکی و زیست مواد، تجهیزات تست و آزمون 

صنعتی و خدمات کالیبراسیون برگزار  شد.
دکتــر پیمان صالحــی، معاون نــوآوری و 
تجاری ســازی فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری درباره این نمایشــگاه گفت: 
حضــور قطعی ثبت نام کنندگان در نمایشــگاه 
پس از تأیید فنی محصوالت آن ها و محرز شدن 
نقش آنان در بومی سازی و دستیابی به فناوری 
ســاخت و یا تولید محصوالت امکان پذیر است. 
محصوالت نیز مطابق سال های قبل با دو سنجه 
سطح فناوری ذاتی و میزان بومی سازی، ارزیابی 
و ســطح بندی می شوند و شــرکت ها می توانند 
دستورالعمل ارزیابی فنی محصوالت را در سایت 

نمایشگاه مشاهده کنند.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
علمی در خصوص حمایت های این نمایشــگاه 
افزود: با توجه به نام گذاری ســال ۹8 از ســوی 
مقام معظــم رهبری )مدظله العالــی( به عنوان 
"رونــق تولیــد"، معاونت علمی در راســتای 
حمایــت از تولیدکنندگان و فنــاوران داخلی، 
همانند دوره  گذشته، برای محصوالت سطح اول 
تا ســوم، از ۵0 تا 10 درصد قیمت محصوالت 
خریداری شده توســط مراکز علمی و پژوهشی 
دولتــی را بــر اســاس آیین نامه ســطح بندی، 

به عنوان کمک بالعوض پرداختیم.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری گفت: 
به منظور رونق هرچه بیشــتر بازار شرکت های 
عرضه کننــده تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی و 
ایجاد یک بســتر دائمی برای همرسانی عرضه 
و تقاضــا، معاونت تمهیداتــی را به منظور ارائه 
تســهیالت لیزینــگ بــرای خریــداران بخش 
خصوصی، ارائه تسهیالت بر اساس میزان فروش 
به شــرکت های تولیدکننــده به منظور افزایش 
ســرمایه در گردش و طرح فروش بدون یارانه 
با همکاری صندوق توسعه فناوری نانو به عنوان 
کارگزار مالی نمایشــگاه، اندیشــیده اســت. با 
عنایــت به اینکه این طرح در طول ســال اجرا 
می شود، تنوع محصوالت عرضه شده گسترده تر 
از نمایشــگاه بوده و تجهیــزات و مواد مصرفی 
و ســکوبندی و تجهیزات پزشکی می توانند در 
سایت نمایشگاه ثبت نام کرده و از مزایای طرح 

استفاده کنند.
بر اســاس اعالم ســتاد نانو، در دوره ششم 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت 
ایران که دی ماه ســال 13۹7 برگزار شد، 337 
شــرکت بیش از ۹000 مدل-محصول را عرضه 
کردند که تاکنون منجر به فروش قطعی حدود 

1000  میلیارد ریال شــده اســت و همچنان 
امکان خرید از دور قبلی نمایشــگاه تا پیش از 

برگزاری نمایشگاه هفتم وجود دارد.

نمایشــگاه تبلیغــات، بازاریابــی و صنایــع 
ــا 29 آذر  ــران | 26 ت ــته A+M ته وابس
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 Advertising( بازاریابی  و  تبلیغات  نمایشــگاه 
and Marketing( تهران از نمایشگاه های معتبر 
این حوزه در ایران اســت که هرساله به منظور 
تبلیغات و آشنایی بیشتر با تکنیک های بازاریابی 
و فروش برگزار می گردد. شانزدهمین دوره این 
نمایشگاه در تاریخ 26 الی 2۹ آذر ۹8 در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شد.
این نمایشــگاه ، رویدادی 4 روزه است که 
باهــدف ترویج و آموزش فرهنــگ بازاریابی 
جهــت موفقیت بیشــتر در بازارهای رقابتی 

برگزار گردیده است.

در ایــن نمایشــگاه، برقــراری ارتباط بین 
ارائه کنندگان و متقاضیــان خدمات بازاریابی و 
تبلیغات، موجب انتقال دانش فنی نوین و مؤثر 
شده اســت.  امروزه فقدان کارهای رقابتی مانع 
از رشد و توســعه دانش و مهارت های بازاریابی 
در ســازمان های کشــور شده اســت و مدیران 
بخش های مختلف شــاهد اتفاقاتی هستند که 
به ســرعت قواعد بازی آن ها در بازار هدف تغییر 
داده و دگرگون می سازد. بدون شک راه موفقیت 
و ورود به عرصه های جهانی وابســته به رشد و 
توسعه توان تبلیغات و دانش بازاریابی می باشد. 
تعامــل در صنعت تبلیغــات و بازاریابی جهان، 
زبــان حرفه ای و تخصصــی می خواهد و نیاز به 
وجود شــرکت  های قدرتمنــد تبلیغاتی، اطالع 
مدیــران صنایع از روش  های مختلف   بازاریابی و 
تبلیغات می باشــد. توجه به وجوه تبلیغ و تمایز 
آن بــرای ارائه در بازارهــای مختلف  ، تبلیغات 
مســتمر، لحاظ تبلیغات در بودجه بندی و ارائه 
تبلیغ متفاوت در چرخه عمر محصول از نکاتی 
اســت که در بازاریابی و تبلیغــات مدنظر قرار 

می گیرد.
در دوره های اخیر این نمایشــگاه در سالنی 
به مســاحت 30000 مترمربع و با حضور 380 
شــرکت )غرفه دار( داخلــی و خارجی برگزار 
گردیــده اســت. کشــورهای بلژیــک، آلمان، 
ایتالیا، اســپانیا، ترکیه، امــارات، کره جنوبی، 
هنــد، ســریالنکا، هنگ کنگ، تایــوان ازجمله 
کشــورهایی بودند که در این رویداد بین المللی 
شرکت کردند ، امسال نیز این نمایشگاه با تعداد 

بیشتری شرکت کننده، برپا شد.

و  تبلیغــات  نمایشــگاه  موضوعــات 
تهــران بازاریابــی 

 - ، محاطــی   ، )محیطــی  تبلیغــات 
رایانــه ای( و  دیجیتالــی 

ــات -  ــا و خدم ــی کااله ــات و بازاریاب تبلیغ
ــی و تخصصــی عموم

مجریــان -  و  مـــشاورین  آژانس هــا، 
تــی تبلیغا

ارتباط جمعــی -  وســایل  و  رســانه ها 
گفتــاری( و  نوشــتاری  )تصویــری، 

فن آوری اطالعات- 
عالئم تبلیغاتی- 
تبلیــغ مشــهورترین محصــوالت، خدمــات - 

و نشــانه های تجــاری و فرهنگــی
تبلیغات کاالهای صادراتی- 
برندهای تجاری و تبلیغاتی- 
ــز -  ــازمان ها و مراک ــا، س ــط عمومی ه رواب

اطالع رســانی
تحقیــق در -  و  بازاریـــابی  فعالیت هــای 

ــازار ب
پیشبـــرد -  و  بازاریابــی  تکنیک هــای 

فــروش
ارتقا فـروش- 
سمپلـینگ- 
چـاپ و خدمات دیجیتالی- 
ماشین های چاپ الکترونیکی- 
تجهیزات و مـواد اولیـه- 
طراحـی بسته بندی- 
طراحی و ایده پردازی- 
چراغ هــای -  و  نورپــردازی  تکنولــوژی 

تبلیغاتــی
و -  نمایشگـــاهی  تجهیــزات  و  صـــنایع 

تــی تبلیغا
معمـاری داخلی فروشگاه ها- 
هدایای تبلیغاتی- 
هدایای تجاری- 
رایانــه و ماشــین آالت مورداســتفاده در - 

ــات ــت تبلیغ صنع
ماشین آالت لیزری- 
تجهیــزات و خدمــات صوتــی ، تصویــری، - 

ســینمایی و عکاســی
و -  تبلیغاتــی  و  اداری  ماشــین های 

مربوطــه تجهیــزات 
ــری -  ــای کامپیوت ــخت افزار و نرم افزاره  س

)مرتبــط با موضــوع نمایشــگاه(
 مجریــان و برگزارکننــدگان نمایشــگاه ها، - 

همایش هــا و ســمینارها
و -  تحقیقاتــی  و  علمــی  فعالیت هــای   

تخصصــی نشــریات 
ســازمان های -  و  اتحادیه هــا  انجمن هــا، 

ــی و خارجــی داخل
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ــا  ــط ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ــص در ش ــد بی نق تولی
اســتفاده از صنعــت 4/0

صنعت 4/0 و SME ها
در سال های اخیر شاهد رشد گسترده و گرایش سریع 
به سمت دیجیتالی شدن هستیم که بدین معنی است  
همه چیز، دائماً و با سرعت در حال تغییر و تحول هستند. 
جای تعجب نیست که شیوه کسب وکارها و بهره وری 
آن ها نیز تغییر می کنــد. ایده انقالب صنعتی چهارم 
)Fourth Industrial Revolution( باعث می شــود تا 
دیجیتالیزاسیون تمام نقش آفرینان در فرایند ارزش را 
همراه با  همکاری تولید با فناوری اطالعات و ارتباطات 
مرتبط سازد. این ارتباط زمانی که شما مسئول تصمیمات 
سرمایه گذاری سازمان هستید می تواند محسوس تر باشد. 
چرا؟ ازآنجایی که "ساخت یک کارخانه دیجیتال" برای 
تجهیز شرکت شما با یک پلتفرم برای رشد در انقالب 
چهارم صنعتی، اقدام کوچکی نیست، بلکه آغاز یک سفر 

در جهت تغییری بزرگ است.

دلیل اهمیت چیست ؟
کارخانه هــای بزرگ، زنجیره تأمیــن خود را برای 
ارســال و تحویل، حتی جهت برنامه های تولید در 
 )Capital Expense( هایCAPEX    حجم اندک و
آینده تحت فشار قرار می دهند. دلیل اصلی این است 
که از انعطاف پذیری در کل زنجیره عرضه اطمینان 

حاصل شود.
نکته کلیدی این است که باید به مشتریان خود 
اطمینان دهید که شما کنترل تولید و تأمین کنندگان 
خود را در دست دارید؛ که البته زمان زیادی از شما 
صرف می کند. پس، چگونه می توان این کار را بدون 

صرف زمان در جلسات و گزارش ها انجام داد؟
ضبط و پــردازش داده ها مزایای متعددی برای 
کسب وکارها دارد؛ به شما امکان می دهد تا کارایی 
را شناسایی، بهره وری را تقویت و عملکرد را بهبود 
دهید. طبق گــزارش PwC، شــرکت هایی که از 
ابتکارات صنعت 4/0 استفاده می کنند انتظار می رود 
تا سال 2020، 2.۹% افزایش درآمد و 3.6% کاهش 

هزینه داشته باشند.
هرچند، تعویض اولویت ها از دستگاه های فیزیکی 
به یک سیستم دیجیتال ممکن است یک تغییر ساده 
یا شدنی برای یک SME که دائماً تحت فشار جهت 
انجام سفارش های مشتری است، نباشد. بااین حال، 
با توجه به اهمیت و مقیاس بالقوه صنعت 4/0، قطعاً 
یک روند صنعتی است که حداقل باید بررسی شود.

تأثیر صنعت 4/0 بر روی کسب وکار چیست؟
SMEهایــی که هنــوز در مراحــل ابتدایی این 
موضوع قرار دارند که صنعــت 4/0 برای آن ها چه 

معنا و مفهومــی دارد، باید فکر کنند که به عنوان 
تولیدکنندگان از کجا باید شــروع کنند، تا هرچه 
ســریع تر به ایــن چالش بپردازنــد. از همه این ها 
گذشته، صنعت 4/0 شــامل طیف گسترده ای از 
 IoT( )Internet of( فن آوری ها، از اینترنت اشــیاء
Things( گرفتــه تا تجزیه وتحلیل داده های بزرگ 
و EDI  )Electronic Data Interchange( بــاال و 

پایین زنجیره تأمین می باشد.
بااین حال، به جای تمرکز بر صنعت 4/0 به عنوان 
یک کل، می توانید با شــروع کردن از اولویت های 
کسب وکارتان، استفاده از صنعت4/0 را تسهیل کنید 
و سپس ببینید چگونه فن آوری می تواند به شما در 
دستیابی به این اهداف کمک کند. در زیر پنج حوزه 
که SME ها می توانند از صنعت 4/0 برای افزایش 

عملیات خود استفاده کنند بیان شده است:
1. برنامه ریزی بهتر منابع

اولویت اصلی کســب وکار باید افزایش توانایی در 
مدیریت منابع باشــد؛ دید وســیع تر در سراســر 
کسب وکار اطمینان می دهد که حجم مناسبی کاال 
و مواد در انبار باشــد و یا در هرلحظه که موردنیاز 
است، سفارش گذاری شود. نظارت دقیق نیز ریسک 
سفارش بیش ازحد را کاهش می دهد که درنهایت 

موجب صرفه جویی در جریان نقدی خواهد شد.
عالوه بر این، اعتماد مشــتریان زمانی که مطمئن 
می شوند که کســب وکار قادر به انجام سفارش ها 
اســت، افزایش میابد. راه حل های نرم افزاری زیادی 
وجود دارد که بــه جنبه هایی از قبیل برنامه ریزی 
منابع و مواد موردنیاز کمک می کند که محل ایده 
آلی برای اکثر شرکت ها به خصوص SME ها برای 

شروع است.
2. عملیات ساده و مؤثر

هنگامی که شما در مورد ارتقاء محصول و یا خدمات 
خود متعهد و پرشــور هســتید، در مورد عملیات 
پشــت صحنه هیجان زده نخواهید شد. همان طور 
که گفته شد، سیستم های دیجیتال، فعالیت های 
زمان بر دســتی را خودکار انجام خواهد داد، مانند 
زمان بندی ها، برگه های زمان بندی، هزینه ها و ... و 
به افراد کلیدی اجازه می دهد تا در انجام وظایف و 
عملکردهای مهم تر که باید تمرکز اصلی کسب وکار 
صورت پذیرد، متمرکز شوند. بعضی از سیستم های 
راه حل های نرم افزاری نیز فرایندهای قدیمی کاغذی 
را حذف می کنند و به شــرکت های در حال رشد 
اجازه می دهــد بدون ســرمایه گذاری در جذب و 

استخدام کارکنان بیشتر، توسعه پیدا کنند.

نویسنده:بهادر پارسیا  
پژوهشگر حوزه مدیریت بازرگانی

3. ارتباط قوی تر با مشتری 
ادغام سیســتم مدیریــت ارتباط با مشــتری با 
بــه   )ERP  )Enterprise Resource Planning
تولیدکننــدگان امــکان می دهد تــا روند فروش، 
پیش بینی سفارش ها، ارتباط با مشتریان و اطمینان 
از اجرای کامل تقاضای پیش بینی شده را شناسایی 
کنند. بکارگیری سیستم دیجیتال اجازه می دهد تا 
کسب وکار شما در پروژه های آنالین مشارکت کرده 
و به طور خودکار پیشرفت سفارش ها را به مشتریان 
اطالع دهد. راه حل های نرم افزاری که فناوری صنعت 
4/0 دربرمی گیرد، ارتباطات دقیق تر را امکان پذیر 
می سازد و به کسب وکار در ایجاد و نگهداشت ارتباط 

با مشتریان خود کمک می کند.
4. انطباق و قابلیت ردیابی

تولیدکننــدگان جهــت حفظ طیف وســیعی از 
استانداردها و موارد کمی و کیفی از مواد اولیه گرفته 
تا محصوالت،درخواست ها و سفارش ها و .... با فشار 
زیادی مواجه هستند. داشتن یک سیستم دیجیتال 
در محل به SMEها کمک خواهد کرد تا به صورت 
خودکار انطباق درخواست های کامل شده و مواد را 

ردیابی کند.
۵. فرآیندهای بهینه شده

مدیران باید تمام اطالعاتی را که از سیستم عامل های 
مختلف سازمان به سیستم وارد می شود، درک کنند 
که می تواند یک فرایند بســیار زمان گیر باشد، اما 
داشــبوردهای هوش اطالعاتی کسب وکار، توانایی 
ادغــام داده ها و نظارت بیشــتر را دارد. این به نوبه 
خود به شناســایی مناطق قابل بهبود مانند از بین 
بردن گلوگاه های تولید کمک خواهد کرد. این نوع 
از راه حل نرم افزاری، پردازش سفارش ها را در مقایسه 
بــا روش معمول نیز مؤثرتر انجام می دهد. این کار 
با استفاده از سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی 
برای شناسایی تأثیر تغییرات در سناریوهای مختلف 
برنامه ریزی و زمان بندی صورت می گیرد. پاســخ 
به سؤاالت "چه می شــود اگر )What If(" یا "آیا 

می توانیم این دستور را در پیش بگیریم؟"
اتخــاذ و بکار گیری صنعت 4/0 امکان می دهد 
تا SMEs برای شروع با ایجاد یک پلتفرم دیجیتال 
برای رشد کسب وکار خود فرایند بهینه سازی شده 
را توسعه دهند. این پایه ای است که به شرکت ها در 

چهارم انقالب صنعتی کمک می کند.
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لذت در خالقیت و نوآوری است، نه تداوم آنچه 
درگذشته بوده است

»دنیس لوباردی«
مربی برگزیده لیگ برتر بیس بال ایاالت متحده

مهم نیست که کارتان چیست، خالقیت طالی 
ناب است. »آنت موزر ولمن« نویسنده کتاب »پنج 
چهره نبوغ« این مسئله را تائید می کند و می گوید: 
ارزشــمندترین چیزی که با خود به محیط کار و 
شرکتتان می برید، خالقیت شماست. بیش از کاری 
که انجام می دهید و نقشی که ایفا می کنید، بیش 
از جایگاه شغلی تان و بیش از خروجی کارتان ، این 
ایده های شــما هستند که اهمیت دارند. علی رغم 
اهمیت وجود توانایی تفکر خالق در انسان ، به نظر 
می رسد افراد کمی هستند که به طور کامل از این 

مهارت برخوردارند. 
اگر به همــان اندازه کــه می خواهید ، خالق 
نیستید، می توانید روش تفکر خود را تغییر دهید. 
البته توجه کنید که تفکر خالق لزوماً تفکر اصیل 
و بدیع نیســت. در حقیقت ، تصور می کنم مردم 
از مفهوم فکر نو و ابتکاری اســطوره ســاخته اند. 
بیشتر اوقات، تفکر خالق، ترکیبی از افکار دیگری 
اســت که در مسیر زندگی بشــر کشف شده اند. 
حتی هنرمندان بزرگی که ســبک آن ها را اصیل 
می دانیم، از اساتیدشان آموخته اند، کارهای آن ها 
را تقلید کرده اند و ایده ها و ســبک های دیگران را 
کنــار هم قرار داده اند تا اثر خود را به وجود آورند. 
اگر تاریخ هنر را مطالعه کنید ، رگه هایی را که در 
کار هر هنرمنــد و جنبش های هنری وجود دارد 
می بینید و ارتباط آن را با آثار هنرمندان پیشین 

کشف می کنید.  

ارائه ی یک نمونه از تفکر خالق
بیشــتر مردم به اشتباه بر این باورند که اگر کسی 
به طور مادرزادی خالقیت نداشــته باشــد، هرگز 
نمی تواند خالق باشد. اما این طور نیست: خالقیت 
آموختنی است. در حقیقت، بعضی از مردم سخت 
تالش می کنند تا بتوانند به تفکر خالق برسند و 
ورای محدودیت ها بیندیشــند تا حدی که گاهی 
من تصور می کنم گویی من تصور می کنم گویی 

اصاًل محدودیتی برای آن ها ترسیم نشده است. 
مقاله ای می خواندم درباره ی گروهی از افرادی 
که یک شــرکت بازاریابی در ریچموند ویرجینیا، 

بــه نام بازی تأســیس کرده بودند. این شــرکت 
مجموعه ای از خالقیت ها را در خود داشــت: اتاق 
کنفرانسش را اتاق بازی می نامیدند. کارکنان این 
شرکت برای خود عناوینی ابتکاری ساخته بودند: 
مانند »مدیر پروژه بعدی« ، »صدای ِخَرد« ، »لطفاً 
بررسی کنید« و »1/21 جیگاوات! « آن ها انگیزه ی 
بســیاری برای کوهنوردی در آخر هفته ، آموزش 
موج سواری یا هر کار دیگری که به نوعی با خالقیت 

همراه است، داشتند. 
کارکنان این شرکت، مواقعی را که فضا سرشار 
از ایده های بســیار اســت و هرکســی برگه ای از 
افکارش را در دست دارد، »موجو«  نامیدند. آن ها 
پروژه را بازمان بندی شــان، روی تابلوی اعالنات 
می نویسند و برای هر پروژه که دچار مشکلی شده 
یا عقب افتادگی در زمان دارد، »پرچم قرمز« را به 
اهتزاز درمی آورند و همه ی اعضای ســازمان برای 
اتمام آن دست به کار می شــوند . »کورتنی پیج« 
یکی از کارکنان این شــرکت می گوید: »تا زمانی 
که مسئول پروژه ای که پرچم قرمز دارد احساس 
راحتی نکنــد، هیچ کس به خانه نمــی رود: مهم 

نیست این کار چقدر طول بکشد.«
مؤسســان این شــرکت ، فضایی کم نظیر از 
خالقیت را به وجود آورند. بیل هاولند ، مدیر تولید 
مرکز مدیریت خالقانه که مسئول ارزیابی میزان 

پرورش خالقیت در شرکت بازی است ، می گوید: 
»نمره ی این شرکت فراتر از چارچوب های معمول 
است. طی شش سالی که در این مرکز مشغول به 
کار هستم، فضای هیچ شرکتی را تا این حد باز و 

خالقانه ندیده ام.«
ارزش های این شــرکت مشخص است: مردم 
، »بازی« و ســود؛ با همین ترتیــب. »راب پیر«، 
مسئول بخش تجاری شرکت می گوید: »کار کردن 
در اینجــا، حس واقعی »نامحدود بودن« را به من 
می بخشد. ریسک کردن تشویق می شود و من این 
فرصت رادارم که قابلیت ها و توانمندی هایم را بروز 

دهم.«
»اندی ســفانویچ«، مؤسس شــرکت ، درباره 
چگونگی پرورش خالقیت در شــرکتش این طور 
توضیح می دهــد: »ما مجمعی از افراد خالق را به 
وجــود می آوریم؛ نه این که خالقیت را اســتعداد 

خاص افراد معدودی بدانیم.«
اکنون توصیه کارکنان این شرکت به دیگران 
برای پرورش خالقیتشــان چیســت؟ »کارهای 
خالقانه ی بیشتری ببینید و با جدیت روی آن ها 

فکر کنید.« 
این همان فرمولی است که همه ی ما می توانیم 

آن را بیاموزیم و اجرا کنیم.

تفکر خالق

چگونه می توان به تفکر خالق دست یافت؟
نویسنده: زهرا سادات موسوی  
 پژوهشگر حوزه کارآفرینی
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تقاضــای بخــش صنعتی بــرای دانش جدید 
به شــدت وابسته به همکاری با دانشگاه ها می باشد 
و در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز این 

رابطه بسیار متفاوت می باشد.
شــرکت های متعلق به کشورهای توسعه یافته 
بــا هم درزمینه ایجاد محصوالت بهتر و جدیدتر از 
طریق افزایش کیفیت محصوالت رقابت می کنند. 
شرکت هایی که محصوالتشان برای بازار تازگی دارد 
از یک انحصار موقتی لذت می برند و ســود بسیار 
زیادی به دست می آورند. بعد از پیوستن رقبا به این 
بازار، سود کاهش می یابد و فشار برای تولید محصول 
جدید افزایش می یابد. برای ایجاد نوآوری ها شرکت ها 
اقدام به استفاده از سرمایه انسانی )مانند نیروی کار 
خبره( به عنوان عامل اصلی تولید می نمایند. به دلیل 
سرمایه گذاری عمومی و خصوصی بسیار زیاد روی 
تحقیق و تحلیل در کشــورهای توسعه یافته، این 
اقتصادها ازنظر سرمایه انسانی بسیار غنی می باشند. 
در همین راســتا، دانشــگاه ها یکــی از مهم ترین 
منابــع برای دانــش بالقوه بــرای تولید محصول 
جدید می باشند. خالف این موضوع در کشورهای 
درحال توسعه صادق اســت. در این کشورها اغلب 
نیروی کار کم مهارت می باشند. درنتیجه شرکت ها 
در کشورهای درحال توسعه به دنبال استفاده از افراد 
کم مهارت و ارزان در فرآیند تولیدشان می باشند تا 
از طریق قیمت پایین محصوالت بتوانند با رقبایشان 
رقابت نمایند. خصوصیات انتقال و تجاری سازی در 

کشورهای درحال توسعه به شرح زیر می باشد:

1- تقاضــای تکنولــوژی در بخش صنعت در 
کشورهای درحال توسعه اغلب غیرعمومی، کاربرد-
محور و در جهت تکنولوژی های مناسب جهت حل 

مسئله می باشد.
2- حجم بســیار باالیی از انتقال تکنولوژی در 
کشــورهای در حال توسعه توســط دولت صورت 
می گیرد زیرا تقاضای بازار برای نوآوری بســیار کم 

و ناچیز است.
3- در برخــی از نواحی و مناطق کشــورهای 
درحال توســعه، کمتر می توان انتظــار وجود یک 
سیســتم نوآوری منطقه ای هدفمند را داشت، زیرا 
تقاضــا و تأمین تکنولوژی اغلب در مناطقی خاص 

متمرکز می گردد.
همان طــور کــه می دانیم ایجــاد نهضت های 
مختلف، نظیر نهضت پاســخگویی، باعث گردید 
که دانشــگاه ها و توانمندی شــان در تجاری سازی 
دانششان موردتوجه قرار گیرد و درنتیجه تحقیق در 
راستای تجاری سازی نیز به عنوان بخش دیگر از کار 
ویژه های دانشگاه های درآمد. دانشگاه ها می توانند 
راه هــای مختلفی برای تجاری ســازی دانش خود 
انتخاب نمایند. یک گزینه ثبت پتنت برای اختراعات 
تکنولوژیک می باشد، گزینه دوم همکاری مستقیم با 
صنایع، از طریق ثبت قرارداد کاری، می باشد که در 
این حالت دانشگاه ها توان خود را برای رفع مشکالت 

و تولید دانش موردنیاز صنایع صرف می کنند.
گزینه ســوم نیز راه اندازی صنایع انشــعابی یا 
صنایع کارآفرینانه می باشد. البته این سه گزینه در 

کشــورهای درحال توسعه از امکان پذیری یکسانی 
برخوردار نمی باشند.

y  ثبــت پتنــت نیازمنــد بــازاری مناســب برای
دانــش تکنولوژیــک و یــک سیســتم قانونی 
قــوی بــرای محافظــت از مالکیــت معنــوی 
آن می باشــد کــه ایــن مــوارد در کشــورهای 
ــوردار  ــی برخ ــوت کاف ــعه از ق درحال توس

. نیستند
y  ــن ــای کاری بی ــورها قرارداده ــن کش در ای

دانشــگاه و صنایــع نیازمنــد ارتبــاط بســیار 
قــوی بیــن ایــن دو می باشــد. در غیــر ایــن 
صــورت عــدم توافــق روی ارزش تکنولــوژی 
پیشــنهادی یــا توانمنــدی تکنولوژیــک 
ارائه شــده می توانــد همــکاری را دچــار 
صدمــه بکنــد. در کشــورهای درحال توســعه 
ــم  ــع، ه ــگاه ها و صنای ــن دانش ــکاف بی ش
ازنظــر ســازمانی و هــم ازنظــر ذهنی بســیار 

وســیع اســت.
y  در کشــور یــا منطقــه ای کــه نــه سیســتم

قانونــی وجــود دارد و نــه اعتمــاد بیــن 
ــت،  ــده اس ــاد ش ــت ایج ــگاه و صنع دانش
ــه ای  ــا گزین ــعابی تنه ــع انش ــاد صنای ایج
ــوژی  ــش و تکنول ــازی دان ــرای تجاری س ب
ــن شــرایط فرآینــد  ــد می باشــد. در ای جدی
تجاری ســازی توســط محقــق یــا دانشــگاه 
ارزش  می گیــرد.  قــرار  کنتــرل  تحــت 
دانــش ایجادشــده نیــز درنهایــت دانشــگاه و 

محققــان آن را منتفــع می ســازد.

نویسنده: شیوا شعبانی 
 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

و  درحال توســعه  اقتصــاد  در  تکنولــوژی  تجاری ســازی 
اقتصــاد توســعه یافته-نقــش دانشــگاه ها
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آلودگی هوا، موضوعی اســت که سال هاست 
در اواخر مهرماه موردتوجه کلیه رســانه ها قرار 
می گیرد و جــان جمعیت کثیــری را به خطر 
می انــدازد و گاهــا در این میــان چندین نفر 
مقصر شــناخته شــده و فقط با کمــی صبر و 
گذشــت حدوداً 2 ماه، کاماًل بخشــیده شده و 
این معضل بی نتیجه و مســکوت باقی می ماند. 
برخی می گویند خودروســازان مقصر هســتند 
برخی دیگر پتروشیمی و پاالیشگاه ها را محکوم 
می کنند، بعضی از صاحب نظران تخریب اراضی 
طبیعی را دخیل می دانند و عده ای دیگر افزایش 
جمعیت شهرهای صنعتی را، ولی به راستی چه 
کسانی و کدام ســازمان ها و ارگان ها می بایست 
جهت پیدا کردن مقصران این فاجعه وارد عمل 
شــوند و طرحی را برنامه ریــزی کنند تا بتوان 
انتظار داشــت که دیگر پاییز و زمستان ما مملو 

از دود و سرب نخواهد بود؟
یکی از راه های کاهش آلودگی هوا اســتفاده 
از ســوخت های غیرفســیلی و تجدیدپذیر در 
صنعت خودروســازی و حمل ونقل شهری است 
که با پیشرفت علم، روزبه روز به تنوع آن افزوده 
می شود. باال بردن استانداردها و سختگیری های 
ایجاد شــده در جلوگیری از تولید آالینده های 
خروجی خودروهــا و اســتفاده از برق به جای 
ســوخت فســیلی در صنعت خودروسازی، گام 

محکمی در حفظ محیط زیســت و جلوگیری از 
آلودگی هوا می باشد.

در این میان می توان به خودروهای هیبریدی 
اشــاره کرد که به طور قطع از کم آالینده ترین 
خودروها می باشــند. ممکن اســت سؤال پیش 
آید که خودروهای تمام برقــی و یا هیدروژنی 
هیچ گونه آالینده ای ندارنــد و می توان آن ها را 
یک خودروی کاماًل ســبز عنــوان کرد ولی آیا 
می دانید که این نوع خودروها نیز معایبی دارند 
و تولید و استفاده از آن ها آن چنان سهل و آسان 

نیست؟
در خودروهــای تمام برقی همچون تســال، 
اســتفاده از باتری لیتیومی، آســیب جدی به 
محیط زیست می زند زیرا استخراج لیتیوم عالوه 
بر پراکنده کــردن ذرات نمک در محیط، باعث 
افزایش چشــمگیر مصرف آب و تغییرات الگوی 
مصرف آن در مناطق استخراج لیتیوم می گردد 
که همین امر باعث می شــود خودروهای تمام 
برقی که آالینده خروجی ندارند، متأســفانه به 
دلیل وجود باتری هــای لیتیومی یکی از عوامل 

تخریب محیط زیست معرفی گردند.
در خودروهای هیدروژنی نیز اگرچه خروجی 
اگزوز آن ها بخارآب می باشد ولی فرآیند ساخت 

و تولید این خودروها بســیار پرهزینه بوده و به 
زیرساخت های خاص خود  نیاز دارد که همین 
امر باعث افزایش قیمت تمام شــده خودروهای 
هیدروژنــی می گردد و عماًل اســتقبال از آن را 

به شدت کاهش می دهد.
در خودروهــای هیبریدی می تــوان تمامی 
نیازهــای موردنظر را برآورده کــرده و قدرت، 
مقرون به صرفه بودن )نسبت به سایر خودروهای 
دوستدار محیط زیست( و تولید کمترین آالینده 

را در یک خودرو فراهم نمود.
به خواســت و یاری خداوند و تالش دوستان 
عزیزم در نشریه دانشگاه کارآفرین، بنده توانستم 
کتاب کلیه خودروهای هیبریدی را گردآوری و 
ترجمه نموده و در دسترس عالقه مندان به این 
صنعت قرار دهم. در این کتاب مبانی خودروهای 
هیبریدی و به خصوص تویوتا پریوس )از اولین ها 
و پیشگامان این صنعت( با نثری روان بیان شده 
و می توان از آن به عنوان مرجعی معتبر یاد کرد.

امیــدوارم با گســترش تولید و اســتفاده از 
این  خودروهای دوســتدار محیط زیست، سهم 
صنعت از آلوده کردن هوا و ایجاد آســیب های 

زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

آلودگی هوا، معضلی با راه حل های فراوان
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ــت خالی  ــا دس ــچ و ب ــی از هی ــو می توان ت
شــروع کنــی و از جایــی کــه امید نــداری 

برائــت گشایشــی حاصــل می شــود. 
»جین سینسرو«

کشیش مایکل برنارد بکویث، معتاد سابقی 
که براثر تحول روحی آموزگار معنوی شد.

قباًل خیــال می کردم نقل قول های نظیر این، 
چرندیات اســت. در ضمن منظور کسانی را هم 

که این حرف ها را می زدند، درک نمی کردم. 
منظورم این اســت کــه به آن هــا اهمیت 
نمی دادم. من خیلــی بی خیال بودم . آن مقدار 
کمی هم که در مورد خودیاری و خودشناســی 
و دنیای معنوی می دانستم، برایم مشتی بنجل 

و مزخرفات و حاکی از ناامیدی و فالکت بود. 
بهتر اســت از عقیده ام در مورد خدا حرفی 
نزنــم . بگذریم. تمــام این موارد بــه زندگی ام 
مربوط می شد و من به شــدت دلم می خواست 
خــودم را متحول کنــم؛ البته تحولــی از بعد 
معنوی و نزدیک شــدن به خدا، نه از بعد کفر و 
دوری از خــدا. اگر اراده می کردم در این زمینه 
کمک هایــی به من می شــد. به طورکلی خدا را 

هزار مرتبه شکر، زندگی خوبی داشتم. 
خواستن یعنی روی مبل لم بدهی و بی خیال 

مجله ورق بزنی ، 

اراده کردن یعنی از جای خودت بلند شوی، 
آســتین همت را باال بزنی و به دنبال تحقق 

رؤیاهایت بروی.

مقصر اصلی ضمیر ناخودآگاه خودم است
تــو قربانی قوانینی هســتی کــه طبق آن 
زندگــی می کنی.»جنی هولزر، هنرمند، متفکر، 

شیرین سخن«
چند سال پیش هنگام بازی بولینگ حادثه ای 
ناگــوار برایم پیش آمــد. قرار بــود بین من و 
دوستانم برنده نهایی تعیین شود . من به قدری 
حواســم به برنده شدن و هدف گیری نهایی بود 
و رجزخوانی می کردم که هنگام پرتاب توپ به 
موقعیت پاهایم که در کجا قرار داشــتند، توجه 

نکردم. 

پس ازاین واقعه بود که فهمیدم چرا در بازی 
بولینگ به کسی که شســت پایش را جلوتر از 
پنالتی می دهنــد. معموالً  خط کشــی بگذارد، 
کف مســیر باریکی را که توپ به ســوی هدف 
پرتاب می شــود، روغن می مالند تا لیز و لغزنده 
شــود . اگر کسی برحســب اتفاق روی قسمت 
روغن مالی شده پا بگذارد و لیز بخورد ، حسابش 
با کرام الکاتبین اســت و این بال براثر بی توجهی 

خودم بر سرم آمد. 
چند هفته بعــد برای خریــد تخت خوابی 
مناســب به فروشــگاه میســیز رفتم و ضمن 
صحبت با فروشــنده برایــش تعریف کردم که 
پس ازآن اتفاق ، نیمه شب ها به دلیل درد شدید 
پاهایم از خواب می پرم . طبق تشــخیص دکتر 
طب سوزنی ، این درد براثر آسیب عصب کمرم 
بود که هنگام زمین خوردن ضربه خورده بود و 
برای اینکه شــب ها راحت بخوابم ، مجبور بودم 
تشک جدید ســفت تری بخرم . خالصه پس از 
چرب زبانــی فراوان فروشــندگان و طبق عادت 
خانوادگی ما کــه نمی توانیم قاطعانه نه بگوییم 

، تشک خریداری شد. 
اگر کســی بی عرضه و دســت وپا چلفتی 
باشد تقصیر خودش نیست . اما اگر همان طور 
بی عرضه باقی بماند، خودش مقصر است. پایه 
و اساس بی عرضگی از نســلی به نسل دیگر 
منتقل می شود و باالخره به آن فرد هم انتقال 

می یابد. 

وقتی تو با گریه به این دنیا پا گذاشتی، سراپا 
ذوق و شــوق بودی. تو مخلوقی معصوم بودی 
کــه به جز حضور در زمان حــال ، قادر به انجام 
هیچ کاری نبودی . تو از وجود خودت هم خبر 
نداشتی، چه برســد به اینکه بابت آن شرمنده 
شوی . بی هدف به دوروبر خودت نگاه می کردی 
. در دنیــای تو از ترس و واهمه و نگرانی خبری 
نبود. اگر چیزی به دهانت نزدیک می شد ، آن را 
می مکیدی . اگر چیزی نزدیک دست تو می آمد 
، آن را می قاپیدی. تو فقط یک جاندار بودی..... 

یک موجود.
درحالی کــه در دنیــای خــودت کنــکاش 
می کردی ، تمام اطالعات موجود را از اطرافیانت 

گرفتی . از لحظه ای که به خودت آمدی ، آن ها 
مجموعه ای پاورهایی را که ربطی به تو نداشــت 
و الزامــاً حقیقی هم نبود ، به خــورد تو دادند. 
مثاًل ، اینکه دنیا جایی خطرناک است، تو خیلی 
چاق هســتی، ســایز و اندازه خیلی مهم است، 
تحصیالت عالی خیلی مهم اســت، موسیقیدان 
و هنرمند شــدن که برایت نان وآب نمی شود و 

از جور چیزها. 
منبع اصلــی این گونه اطالعات پدر و مادرت 
بودند کــه آن ها هم تا حد زیــادی تحت تأثیر 
جامعــه قرارگرفته بودند. وقتــی پدر و مادرت 
تو را بــزرگ می کردند، باجان و دل هوای تو را 
داشتند ، سعی می کردند به بهترین وجهی تو را 
تربیت و عشق بی قیدوشرط خود را نثارت کنند. 
در ضمــن باورهایی را که از والدین خود گرفته 
بودند و آن والدین هم از والدین خودشــان ، به 

تو منتقل کردند. 
مسئله این است که بسیاری از این باورها با 
هویت تو و خــود واقعی ات هیچ ارتباطی ندارد.

این شــواهد حاکی از آن است که ما چقدر خام 
بودیم. البته بایــد بدانی که تا حدی همین طور 

هم هست.
تو هم مثل بقیه مــردم در توهم و خیالی 
زندگــی می کنی کــه بر اســاس باورهایت 

شکل گرفته است.

نویسنده : جین سینسرو – ترجمه: نفیسه معتکف

تو کله خر هستی، برو جلو موفق می شوی!!!

نویسنده: نرگس سقازاده 
 پژوهشگر حوزه مدیریت
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